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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  และ ๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนา
ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริ
หานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 17 รูปหรือคน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จาก
ประชาชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 992,850 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เช่น การสื่อสารของ

นักการเมืองกับประชาชนที่สื่อไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน พฤติกรรมและการกระท าของ
นักการเมืองที่ประชาชนได้รับรู้จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ และนโยบายของนักการเมือง บาง
นโยบายอาจจะท าได้หรือท าไม่ได้ ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และต่อความไว้วางใจของประชาชน  

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.54) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมนักการเมือง ( =3.62) ด้านนโยบาย ( =3.59)  ด้านการบริหารงาน
ของท้องถิ่น (อปท.) ( =3.51) และด้านการสื่อสารทางการเมือง ( =3.44) ตามล าดับ 
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๓. การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นใน
จังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี อธิบายได้ดังนี้ นักการเมืองต้องมีความสามัคคีในการท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ใน
พ้ืนที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการเป็นผู้น าของประชาชน เคารพผู้อาวุโส 
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ไม่ลุแก่อ านาจ รักสันติภาพและอนุรักษ์ท้องถิ่น ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และท า
ตนเป็นคนประพฤติดีเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่สังคม 
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ABSTRACT 

Objective of this research were: 1. To study the problems of local political 
participation of people in Nonthaburi Province. 2.To study  the factors  influencing the 
people's political trust on the local politicians in Nonthaburi Province. and 3.To present 
the development of people's political trust on local politicians in Nonthaburi Province 
according to the philosophy to build political trust among the people in Nonthaburi 
Province. 

Methodology was the mixed method; The qualitative research, data were 
collected  from 18 key informants, purposefully selected, with the structured in-depth-
interview, by face-to-face-interviewing. Data were analyzed by descriptive interpretation. 
The quantitative research, data were  collected  from 400 samples, derived from the 
populations of 992,850 people who were in Nonthaburi Province. with questionnaires 
and the data were analyzed  by descriptive statistics; frequency, percentile, mean and 
standard deviation.  

Findings were as follows:  
1. Problems of political participation of people in Nonthaburi Province were 

that politicians did not get the message across to the people. Politicians did not got 
close to the people. People got to know the politicians’ behaviors and action from 



ง 
 
various news and criticism from media. Politicians’ some policies could and could not 
be implemented resulting the people’s political participation and trust.   

2. Factors influencing the people's political trust on Local politicians in 
Nonthaburi Province, by overall were at high level ( =3 .54 ) . The means considered in 
order from high to low were as:  political behavior was =3.62 and Policy was =3 .59 , 
Local administration (LAO) was = 3.51 and political communication was = 3.44 
respectively. 

3. The development of people's political trust on local politicians in 
Nonthaburi Province, according to Aparihaniyadhamma Principle to build political trust 
among the people in Nonthaburi could be explained as follows:  the Politicians must 
have unity in working with various organizations in the area; be  responsible for duties; 
comply  with the rules and regulations of public leadership; respect the elderly local 
politicians; must not abuse one’s authority; love peace and preserve locality; support, 
promote and act as a good person to be a role model for society. 
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2.10 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 115 
2.11 งานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 119 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ ๑28 
3.2 แสดงที่มาของเขตกลุ่มเขตตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละอ าเภอ 

ตามสัดส่วนของประชากร 
 

129 
4.1 สรุปสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน

ในจังหวัดนนทบุรี 
 

147 
4.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบ แบบสอบถาม 
 

148 
4.3 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวม 

 
 

150 
4.4 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 

 
 

151 
4.5 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านนโยบาย 
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สารบัญตาราง 

ตารางที่   หน้า 
4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการสื่อสารทางการเมือง 

 
 

153 
4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.)  

 
 

154 
4.8 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 
 

158 
4.9 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านนโยบาย 
 

162 
4.10 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการสื่อสาร 
 

166 
4.11 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารงานของ
ท้องถิ่น 

 
 

171 
4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนา

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม โดยรวม 

 
 

172 
4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนา

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
(การให้ความร่วมมือ) 

 
 
 
 

173 
4.14 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนา

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนในจั งหวัดนนทบุ รี  พร้อมเพรียงกัน
ประชุม (ความสามัคคี) 
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ฏ 

สารบัญตาราง 

ตารางที่   หน้า 
4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนา

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  การไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่
บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ)  

 
 
 
 

175 
4.16 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนา

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี การสักการะ เคารพ นับถือ 
บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพผู้อาวุโส)  

 
 
 
 

176 
4.17 ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด

นนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี การไม่ข่มขืนบังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (การ
ไม่ลุแก่อ านาจ) 

 
 
 

177 
4.18 ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด

นนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี การไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (การไม่ลุแก่
อ านาจ) 

 
 
 

178 
4.19 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนา

ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นใน
จังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดย
ธรรมแก่นักบวช (การสนับสนุนคนดี)  

 
 
 
 

179 
4.20 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ (ความสามัคคี) 

 
 

183 
4.21 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า พร้อมเพรียงกัน
ประชุมและเลิกประชุม (ความรับผิดชอบ) 
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สารบัญตาราง 

ตารางที่   หน้า 
4.22 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตามหลักธรรมข้อที่ว่า  
ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) 

 
 

190 
4.23 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า สักการะ เคารพ นับ
ถือ บูชาท่านผู้ใหญท่ั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 

 
 

194 
4.24 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า สักการะ เคารพ  
นับถือ บูชาท่านผู้ใหญท่ั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 

 
 

197 
4.25 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า สักการะ เคารพนับ
ถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (การรักสันติภาพ) 

 
 

200 
4.26 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า การอารักขา คุ้มครอง 
ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช 

 
 

203 
4.27 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความไว้วางใจกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือ

พัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
 

204 
4.28 แสดงการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 209 
4.29 การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 216 
4.30 แสดงการพัฒนานักการเมือง ในการสร้างความไว้ต่อประชาชน 217 
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บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้อง ถิ่น 
เป็นสถาบันฝึกสอนทางการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนได้มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น อันน ามาซึ่งความเลื่อมใสและศรัทธา 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด๑ หัวใจของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยคือ  
การปกครองตนเอง มิใช่การปกครองจากค าสั่งเบื้องบน คือ การที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปกครอง นั่นคือตั้งแต่การเลือกตัวแทนของตนเองที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง มาเพ่ือเป็นผู้บริหารและ
รับผิดชอบ แก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน  
ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติ  
ให้ประชาชนสามารถถอดถอน ท าให้ประชาชนเกิดความส านึกต่อหน้าที่ของตนเองตามเจตนารมณ์
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่อ านาจ หน้าที่ สิทธิ ความเสมอภาคเป็นของประชาชน 
หนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง ได้เกิดความส านึกในความส าคัญของหน้าที่พลเมือง และเห็นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วม เกิดความส านึกในความส าคัญต่อท้องถิ่น เพราะประชาชนต้องรับรู้ปัญหา 
ในท้องถิ่น และคนในท้องถิ่นต้องช่วยกันแก้ปัญหานั้น จึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ 

การเมืองประชาธิปไตยแบบตัวแทนอยู่ในภาวะวิกฤติและถูกมองว่าไม่สามารถสร้าง 
ความไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในแง่ของการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในบริบทของพหุสังคมประชาธิปไตย ดังนั้น เมื่อลดระดับ 
การวิเคราะห์มาอยู่ในระดับประเทศ โดยหันย้อนกลับมามองพัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศ
ไทย พบว่า การเติบโตของกระแสประชาธิปไตยได้ก่อให้เกิดมีกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลกระจาย
อ านาจมาเป็นระยะๆ และมีการถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการเรื่อยมา อันเนื่องกระบวนการใช้อ านาจ
ของผู้น า และการรวมศูนย์อ านาจของรัฐและระบบราชการ จนกระทั่งเมื่อเกิดความรุนแรงทางการ
เมืองขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และประชาชนเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายเผด็จการทหาร แนวความคิด
ในการปฏิรูปทางการเมืองจึงได้เริ่มข้ึน จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                                                           
๑ชูศักดิ์   เที่ ยงตรง, กำรบริหำรกำรปกครองท้องถิ่น ไทย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘), หน้า ๖-๗. 
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พ.ศ. ๒๕๔๐ อันนับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปฏิรูปกลไกประชาธิปไตยใหม่ กลไกอ านาจ 
ในหลายส่วนได้ถูกปฏิรูปเสียใหม่โดยเฉพาะในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นการ
ปฏิวัติรากฐานของประชาธิปไตยโดยอย่างแท้จริง ได้เกิดมีแนวทางการกระจายอ านาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจระกาศออกมาเป็น
กฎหมายเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  

ภายใต้ระบอบนี้ สถาบันทางการเมืองจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน รัฐบาล
ประชาธิปไตยจ าเป็นต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชน และต้องสามารถสร้างความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนได้๒ ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะคงอยู่
ได้จากการสนับสนุนของประชาชนส่วนใหญ่ เพราะความไม่พอใจอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองและสังคม หรืออาจจะส่งผลต่อการก าจัดคนไม่ดีที่มีอ านาจอยู่ให้ออกจากระบบการเมือง
ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง เช่น ประชาชนจะรู้สึกไม่พอใจต่อการด าเนินการของรัฐบาลหรือผู้น าที่มีต่อ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ และจะน าไปสู่การแพร่กระจายความไม้ไว้วางใจในรัฐบาล อันจะน าไปสู่การ
ต่อต้านและเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงได้ ความไม่พอใจเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่จะบอกได้ว่ า ระบบ
การเมืองจ าเป็นต้องปรับตัวและความสามารถของรัฐบาลในการที่จัดการกับความขัดแย้ง ดังนั้น 
ในช่วงเวลาที่เกิดมีความไม่ไว้วางใจสูง แสดงว่า ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้รับการ
ตอบสนอง เป็นเครื่องชี้วัดถึงความไม่พอใจในคุณภาพชีวิตที่พวกเขาก าลังประสบอยู่ ๓ รวมถึง
ความสามารถและความส าเร็จของผู้น าที่ก าลังด าเนินไปอีกด้วย ดังที่ de Tocqueville เห็นว่า  
“รัฐประชาธิปไตยนั้นจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ”๔  

ทฤษฎีประชาธิปไตยให้ความส าคัญต่อการยินยอมโดยสมัครใจในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของ
การผูกพันทางการเมืองและความชอบธรรม รัฐประชาธิปไตยต้องสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
ต้องสร้างความเท่าเทียมทางการเมือง เสรีภาพในการแสดงออก สร้างความรับผิดชอบของผู้น า ซึ่งการ
ที่จะให้สิ่งเหล่านี้บรรลุผลส าเร็จได้ ผู้น าและประชาชนจะต้องมีความเข้าใจร่วมกัน และมีความ
ไว้วางใจระหว่างกันมากกว่าที่จะใช้เพียงอ านาจขู่บังคับหรือตัดสินตามล าพัง๕  

                                                           
๒Aberbach, Joel D. and Walker, Jack L., Political Trust and Racial, ( New York: 

Addison-Wesley, 1970), p. 1199. 
๓Miller, Monopoly Politics, (Stanford, California: Hoover Institution Press, 1999), p. 951. 
๔Inglehart, R. and David P. Redlawsk, "Voting Correctly", American Political Science 

Review, Vol. 91, No.3 (September 1997), p. 188. 
๕Citrin, W. Mark, and Mary L. Leonard, "The Right Versus the Obligation to Vote: 

Effects on Cross - Country Government Growth", Economics and Politics, Vol. 5, No.1 (March 
1974), pp. 43-51.  
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ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนตั้งอยู่บนรากฐานของการสนับสนุนที่กว้างขวางและหยั่งลึก 
ของประชาชน ประชาธิปไตยที่ขาดรากฐานของความชอบธรรมย่อมตกอยู่ในภาวะความเสี่ยง ระบบ
การเมืองที่ไร้ประสิทธิภาพในการสนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชนเป็นระยะเวลานาน 
นอกจากจะท าให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจต่อการด าเนินงานของรัฐบาลแล้ว ยังอาจน าไปสู่ความ
เสื่อมศรัทธาต่อระบบการเมืองไปจนถึงระดับประชาคมการเมืองได้ สถาบันหนึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ื อ
รองรับการกระจายอ านาจและกิจกรรมอันเหมาะสมต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งพบว่าได้กลายเป็นโครงสร้างอ านาจที่ส าคัญในกระบวนการ
ทางการเมืองท้องถิ่น และท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาการเมืองไทย
ที่เรื้อรังมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ๑. ปัญหาการใช้รัฐธรรมนูญ ไม่สนใจศึกษา หรือให้
ความส าคัญในสาระรัฐธรรมนูญ ด้วยสาเหตุ ๒ ประการ คือ การไม่มีส่วนร่วมของประชาชน 
รัฐธรรมนูญไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโดยตรง น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง ๒. ปัญหาความ
ขัดแย้งและขาดความสามัคคีของคนในชาติ มีการแบ่งฝ่ายเป็นสีต่าง ๆ มีปัจจัยมาจากด้านสังคม 
ระบบอุปถัมภ์ ด้านการเมืองไม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
ด้านการบริหาร ธุรกิจการเมือง ด้านบทบาททหารในทางการเมือง ๓. ปัญหาการขาดจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมือง การทุจริตการเลือกตั้ง ฉ้อราษฎร์บังหลวง ช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้ต าแหน่ง 
แทรกแซงอ านาจหน้าที่ของข้าราชการประจ า แสวงหาผลประโยชน์จากการบริหารโครงการต่างๆ 
นักการเมืองไม่เคารพกฎหมาย ประชาชนขาดศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองท าเรื่อง
การเมืองให้สกปรก๖  ทางออกที่ดีของสังคมไทยโดยการสร้างการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยก าหนดให้มีการเรียนเรื่องประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์การเมือง 
การปกครองของไทย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยน้อมน าพระบรมราโชวาทที่ว่า  
รู้รักสามัคคี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ความตอนหนึ่งว่า “สามัคคีส าคัญที่สุด คือ
อะไร ก็คือสามัคคีในชาติ ไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดี แต่ต้องระวัง ถ้าสามัคคีกันแต่ไปก้าวก่าย
หรือท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิด ถ้าสามัคคีในสถาบันแต่ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อนก็ ไม่ดี 
เพราะท าให้เสียหายต่อความสามัคคีของคนในชาติ”๗  

จากปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย และการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงโอกาสในอนาคตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นส่วนรวม การแก้ไข

                                                           
๖พระสมุห์ยุทธนา  ญาณเมธี (สุภาดี), “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตแม่

อายเชียงใหม่”, วิทยำนิพนธ์รัฐศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำรัฐศำสตร์กำรปกครอง , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา้ ก.  

๗พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙, “พระบรมราโชวาทพระราชการในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”, ๓ สิงหาคม ๒๕๐๔. 
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ปัญหาดังกล่าวได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการก าหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
มาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ และกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการให้
ความส าคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการตรวจสอบของพลเมืองและองค์กรภาคประชา
สังคม๘ ปัญหาการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๙ ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหา
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการกระจายอ านาจตามบริบททางการเมืองของแต่ละรัฐบาล
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน ที่ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายกระจายอ านาจขาดความชัดเจน  
ไม่มีความต่อเนื่อง และมีความสับสนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระจายอ านาจที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค จนท าให้การปฏิบัติงานขาดเอกภาพ
และขัดแย้งกันเองในภาพรวม ซึ่งส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง๑๐  

ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการตรวจสอบการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๑ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
เช่น แนวทางการท างานในลักษณะของเครือข่าย (network) ที่เป็นการท างานร่วมมือกันระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค์กร 
ที่ไม่แสวงหาผลก าไร เนื่องจากเป็นแนวทางการท างานที่ให้ความส าคัญกับการแสวงหาแนวร่วม 
(partnership) ที่มีความรู้ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ในท้องถิ่น๑๒ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และจาก
การศึกษา การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น จังหวัด
นนทบุรี พบว่า การปกครองส ่วนท ้องถิ่นต้องประสบกับปัญหาความข ัดแย ้ง ความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง การปกครองส ่วนท ้องถิ่นพ ัฒนาการเป ็นไปอย ่างเช ื่องช ้า องค ์กรปกครองส ่วน
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ท ้องถิ่น เร ียกร ้องให ้ม ีการกระจายอ านาจสู ่ท ้องถิ่นมากขึ้น เพ ื่อให้สอดคล ้องก ับระบบการเม ือง 
การปกครองแบบประชาธ ิปไตย ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการวางแผน เป็นการ
วางแผนโดยหน่วยงานมากกว่าการขอประชามติจากประชาชน หรือให้ประชาชนออกสิทธิออกเสียง  
หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน และประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วม ทั้งเรื่องความรู้ การเข้าใจของภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ในการมอบหมายภารกิจที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชน องค ์การที่เป ็น
ที่ยอมร ับของบ ุคคลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก ระหว่างหน่วยงาน หรือแม้กระทั่งการขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ด้านการควบคุม พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นนทบุรี มีการ
ควบคุมการท างานของบุคลากรการในการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเรื่อง
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้การควบคุมสั่งการขาดความโปร่งใสในการท างาน การกระจาย
อ านาจยังไม่เพียงพอ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม๑๓  

การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ประชาชนขาดความไว้วางใจและเชื่อมั่นนักการเมือง จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าเกิดจากสาเหตุ
ดังนี้ สาเหตุที่ 1 การทุจริตใน อปท. เกิดจากปัญหาด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
และการเงินการคลัง จากการที่ อปท. ละเลยไม่ปฏิบัติหรือไม่ท าตามระเบียบฯ สาเหตุที่ 2 การทุจริต
ใน อปท. ที่เกิดจากตัวบุคคลที่ใช้ต าแหน่งของตนแสวงหาประโยชน์ การเรียกเงินตอบแทนแลกกับ
ต าแหน่งที่สอบบรรจุ การโยกย้าย การแต่งตั้งการเลื่อนต าแหน่ง นอกจากนี้บุคลากรในท้องถิ่น  
ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและกลุ่มเครือญาติ สาเหตุที่ 3 การ
ประชาสัมพันธ์ทีข่าดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการใช้ช่องทางชี้แจงข้อมูลที่เก่ียวกับกิจการในการ
บริหารงานของ อปท. โดย อปท. ต้องมีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พบว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท. ไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบ
และไม่เป็นปัจจุบัน สาเหตุที่ 4 การทจุริตใน อปท. ที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม จากพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย สาเหตุที่ 5 สาเหตุการ
ทุจริตใน อปท.ที่เกิดจากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย ซึ่งเกิดจากข้อบังคับต่างๆ ที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนและมีความรัดกุมเพียงพอ รวมทั้งกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นทีมเดียวกับผู้บริหาร อปท. 
ทั้งหมดก็จะเป็นช่องทางให้ทุจริตได้ เพราะขาดระบบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ  สาเหตุที่ 6 สภาพ
ปัญหาและสาเหตุการทุจริตใน อปท. ที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
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ท ้องถิ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หน้า 181-193. 



๖ 
 

จากภาคส่วนต่าง ๆ สาเหตุที่ 7 สาเหตุการทุจริตใน อปท. ที่เกิดจากอ านาจบารมี อิทธิพลท้องถิ่นจาก
การศึกษา พบว่า ใน อปท. บางแห่ง ยังมีอิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะ
อิทธิพลและอ านาจของฝ่ายการเมืองที่ครอบง าหรือสามารถให้คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการ
ท้องถิ่นตลอดจน การมีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับงานโครงการต่างๆ๑๔ 

ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการ
สนับสนุนของประชาชนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยไทยได้ อันจะน าไปสู่ความชอบธรรมของต าแหน่ง
ผู้น าทางการเมือง รวมทั้งความมีเสถียรภาพของระบบการเมืองได้เป็นอย่างดีเพราะหากประชาชน 
เกิดความไม่เชื่อมั่นหรือความไม่ไว้วางใจต่อการท างานของรัฐบาลท้องถิ่นในระดับที่สูงพอ  ก็อาจจะ
น าไปสู่ความไม่พอใจที่เพ่ิมขึ้นจนส่งผลให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองได้เห็นได้จากการแสดงออกถึง
ความต้องการหรือการเรียกร้องของประชาชนผ่านระบอบประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้น และการเข้า
ร่วมทางการเมืองแบบรุนแรงอ่ืนๆ๑๕  ดังที่ปรากฏปัญหาความขัดแย้งในเรื่องนโยบายการพัฒนาชุมชน 
การบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนต าบลที่ไม่โปร่งใสเกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น๑๖ ปัญหา
ความไม่เข้าใจกฎหมายของเจ้าหน้าที่ ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น๑๗ 

ดังนั้นจากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือส่งเสริมให้
นักการเมืองระดับท้องถิ่นรู้บทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อนโยบาย เป็นผู้ปรารถนาดี มีวิสัยทัศน์
ในการน าพาท้องถิ่นและประชาชนไปสู่ชุมชนที่มีการพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมจากความไว้วางใจ
ต่อนักการเมืองที่เลือกเข้าไปท าหน้าที่แทน และน าไปใช้อย่างถูกต้องเพ่ือการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
สังคมและประเทศชาติ ต่อไป 
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สยามรัฐ, 6 พฤศจิกายน 2560. 
๑๕William Kornhauser, The Politics of Mass Society, (London: Route ledge and 

Kegan Paul, 1960), p. 106.   
๑๖จากสถิติของกรมการปกครอง (มกราคม ๒๕๔๐ – สิงหาคม ๒๕๔๒) มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายัง

ส่วนกลางเกี่ยวกับการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต เช่น การจัดซื้อจัด
จ้าง การเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ 

๑๗ชิตพล  กาญจนกิจ, “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมือง
ท้องถิ่นไทย: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า ก.  

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


๗ 
 

๑.๒.๒ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี คืออะไรบ้าง 

๑.๒.๓ การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ได้อย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน 
ในจังหวัดนนทบุรี  

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านพ้ืนที่ และขอบเขตด้านเวลา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อการเมืองระดับ

ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ได้ท าการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับ ความไว้วางใจทางการเมือง ประกอบด้วย 
ด้านพฤติกรรมนักการเมือง ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสารทางการเมือง และด้านการบริหารงานของ
ท้องถิ่น (อปท.) และหลักอปริหานิยธรรม ตามวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ได้แก่ 

๑. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี  

๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

๓. การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี 

 



๘ 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชำกร  
ได้ แก่  ป ระชาชน ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ ง ใน จั งห วัดนนทบุ รี  จ าก  ๖  อ า เภ อ  ได้ แก่  

อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด อ.บางกรวย อ.บางใหญ่  อ.บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย จ านวน 
992,850 คน๑๘  

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants)  
จากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น จ านวน ๑๘ รูปหรือคน 

ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส ผู้อ านวยการโรงเรียน ปลัด อบต. เทศบาล
ต าบล ประชาชนทั่วไป นักศึกษา นักวิชาการ และพระสงฆ ์

จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักวิชาการ 
และกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน รวมจ านวน 13 คน  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พ้ืนที่ที่วิจัย ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ๖ อ าเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด 
อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย   

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562 –  กรกฎาคม 2563 รวม
ระยะเวลา  12 เดือน  

 
๑.๕ สมมติฐำนของกำรวิจยั 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมนักการเมือง ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสารทางการเมือง  ด้านการ
บริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) มีอิทธิผลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน  

 
๑.๖ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local politics) หมายถึง การปกครองในท้องถิ่น ๔ รูปแบบ 
คือ เทศบาล สุขาภิบาล อบต. อบจ. ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น  

ควำมไว้วำงใจทำงกำรเมือง หมายถึง ทัศนคติหรือความโน้มเอียงที่เกิดจากการประเมิน
ขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลมีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น ซึ่งจะพิจารณาอย่างครอบคลุมรอบ ทั้งในด้าน
ผลงานหรือนโยบาย กระบวนการและตัวบุคคล ว่า อบต. ที่ก าลังถูกพิจารณาอยู่นั้นได้ด าเนินการตาม
                                                           

๑๘การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: 
https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนนทบุรี [30 มิถุนายน 2562]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดนนทบุรี%20%5b30


๙ 
 

หน้าที่ตามความคาดหวังของประชาชนหรือไม่ ทั้งในด้านประสิทธิภาพ, ความซื่อสัตย์, ความสามารถ 
และความเป็นธรรม รวมไปถึงความไว้วางใจต่อตัวระบบการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนั้นด้วย  ทั้งด้าน
พฤติกรรมนักการเมือง ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสารทางการเมือง ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น 
(อปท.)  

ด้ำนพฤติกรรมนักกำรเมือง หมายถึง ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อ
สังคม ส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากกว่าปกติ และมีความประพฤติเป็นต้นแบบที่
ดีแก่สังคม 

ด้ำนนโยบำย หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และ
นโยบายนั้นสะท้อนความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ โดยให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นและข้อเท็จจริง 

ด้ำนกำรสื่อสำรทำงกำรเมือง หมายถึง การสื่อสารของนักการเมืองตรงไปตรงมา
น่าเชื่อถือ พูดจริงปฏิบัติจริง มีการสื่อสารที่ดีกับประชาชน ในการเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและ
รัฐบาล 

ด้ำนกำรบริหำรงำนของท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอความต้องการการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี
คุณภาพ มุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ 

นักกำรเมืองระดับท้องถิ่น หมายถึงได้แก่  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล บุคคลที่เสนอตัว
เข้าสู่ระบบการเมืองท้องถิ่น ภายใต้ระบบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้
นักการเมืองท้องถิ่นมีความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชนในท้องถิ่นทั้ง
การบริหารท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) และการควบคุมตรวจสอบ (ฝ่ายนิติบัญญัติ) 

หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักอปริหานิยธรรม หลักปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วจะไม่มีความ
เสื่อม เพ่ือที่นักการเมืองปฏิบัติแล้ว ประชาชนเกิดความไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

หลักอปริหำนิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญ
อย่างเดียว เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน เป็นหลักการที่
นักการเมืองท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ ดังนี้  

๑) หมั่นประชุมกันเป็นประจ า หมายถึง การมีส่วนร่วมการแสดงพลังความสามัคคีของ
นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อถึงวาระการเข้าร่วมประชุมก็ต้องเข้าร่วม เช่น การประชุมประจ าเดือน หรือใน
การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ หน่วยงานต่างๆ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  

๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  หมายถึง การท าหน้าที่ของ
นักการเมืองท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบควรปฏิบัติ ที่ต้องท าหน้าที่ให้ความพร้อมเพรียงกันปฏิบัติเข้า
ประชุมหรือการปฏิบัติหน้าที่  มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอน
ท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี  

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1


๑๐ 
 

๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ หมายถึง กฎระเบียบใดในท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติกันมา 
และเป็นข้อปฏิบัติที่คนส่วนรวมเห็นว่าดีแล้ว ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับ
เพ่ือปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และต้องถือว่านโยบายประเทศ ของจังหวัด ท้องถิ่น ที่เป็นเป้าหมายร่วม
ในการท างาน นักการเมืองระดับท้องถิ่นจะไปก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมในระดับจังหวัด หรือการแสดง
ความคิดเห็นต่อนโยบายก็ขอให้อ้างถึงนโยบายหลักของประเทศชาติ นโยบายจังหวัด เพ่ือให้เกิด
เอกภาพและความชัดเจนในทิศทางการท างาน 

๔) เคารพนับถือผู้ใหญ่ เชื่อฟังค าสอนของผู้ที่คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นให้ความเคารพนับถือ 
หมายถึง การฟังค าแนะน าจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์และมีประสบการณ์ หรือผู้น าในท้องถิ่นนั้น หรือ
ผู้สูงอายุที่มากประสบการณ์ เป็นคนดี ย่อมเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจใน
การปฏิบัติภารกิจได้ดี แสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดี พร้อมที่จะปฏิบัติดีโดยไม่ประมาท มีการแบ่งงานแบ่ง
หน้าที่กันชัดเจน  

๕) ไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย หมายถึง การส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพของสตรี การไม่
แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นการไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ถ้านักการเมืองระดับท้องถิ่น
ปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมีระเบียบวินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน 
และส่งเสริมความไว้วางใจทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน เป็นต้น  

๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ หมายถึง ศาสนสถานตลอดจน
อนุสาวรีย์ต่างๆ ในชุมชน ศาสนสถานที่ที่คนในชุมชนนับถือและศรัทธา การที่สมาชิกของชุมชนและ
สังคมให้ความเคารพนับถือ ต้องอนุรักษ์และรักษาไว้  

๗) จัดให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่นักบวช หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ ผู้มี
ภูมิรู้ ภูมิธรรมในท้องถิ่น ต้องสนับสนุน ปกป้อง ส่งเสริมนักการเมืองคนดี ในท้องถิ่น 

 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑ ท าให้ทราบปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี  

๑.๗.๒ ท าให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๗.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

๑.๗.๔ สามารถน าองค์ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยที่ได้ต่อหน่วยงานองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี 

 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามล าดับดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับความไว้วางใจ 
2.3 ปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการเมืองท้องถิ่น 
๒.๖ หลักอปริหานิยธรรม 
๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนาในสภาพที่มนุษยอยูภายใต

อิทธิพลของธรรมชาติ และวิวัฒนาการมาเปนการพัฒนาที่มนุษยพยายามเอาชนะธรรมชาติ จากนั้น 
จึงเปนการพัฒนาที่มนุษยเอาชนะธรรมชาติได และน าธรรมชาติมาใชประโยชน ทั้งหมดนี้เปนการ
พัฒนาเพ่ือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น (better change) ชวยเพ่ิมอัตราเรงในการท า
กิจกรรมหรือการผลิตใหรวดเร็วขึ้น (better speed) และท าใหสภาพความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น 
(better life) กวาเดิมท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ ดังนี้ 

๒ .๑. ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา    
ค าว่า การพัฒนา แปลว่า ท าให้เจริญขึ้น มีความหมายตรงกับค าว่า ภาวนา ในภาษาบาลี ซึ่ง

แปลเป็นภาษาไทยว่า เจริญ หรือท าให้เจริญ การพัฒนาตามหลักพุทธศาสนามี ๓ ประการคือ กายภาวนา 
จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา บุคคลที่ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ ประการ คือ ท าให้
เป็นคนดี เป็นผู้มีระเบียบวินัย ท าให้เป็นผู้มีจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน และ
ท าให้เข้าใจสิ่งต่างๆ การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา เน้นการฝึกฝนปฏิบัติอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
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เป็นสัมมาทิฏฐิ๑ การพัฒนาตามหลักพุทธ เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นระบบศึกษาพัฒนา 
อย่างบูรณาการ การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง (Directed change) หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนล่วงหน้า (Planned change)๒ เป็นการกระท าให้เกิดขึ้น คือ เปลี่ยนจาก
สภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า๓ ซึ่งการพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าใหชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความ
สงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูกับการไดรับปจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความตองการของรางกายแลว 
ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางดานการศึกษาสิ่งแวดลอมที่ดีการพักผอนหยอนใจ และการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมและจิตใจดานตางๆ ดวยความตองการทั้งหมดนี้บางครั้ง เราเรียกกันวาเปนการพัฒนา “คุณภาพ” 
เพ่ือที่ใหเห็นวาการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับการเพ่ิมปริมาณสินคาหรือการเพ่ิมรายไดเทานั้น หากอยูที่การเพ่ิม
ความพอใจความสุขของประชาชนมากกวา๔ ฮูจเว็ลท Hoogvelt) เชื่อวา การพัฒนาเปนกระบวนการหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตการแบงโลกออกเปนโลกที่พัฒนาและ 
ไมพัฒนา ซ่ึง ฮูจเว็ลท์ อธิบายวา การพัฒนามี ๓ ฐานะ ไดแก  

๑) การพัฒนาในฐานะที่เปนกระบวนการ เป็นวิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยรวมทั้งขององคกรทางวัฒนธรรมดวยการพัฒนาในฐานะนี้เกี่ยวกับทฤษฎี
วิวัฒนาการทั้งแนวเกา แนวใหม ความแตกตางทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวดวยการท าให
ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม    

๒) การพัฒนาในฐานะที่เปนการปฏิสัมพันธในฐานะนี้ เปนการมองการพัฒนาวาเปน  
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมดวยการติดตอสัมพันธกับสังคมตางๆ        
เช่น สังคมที่ดอยพัฒนาดวยการติดตอสัมพันธทางการคา ระบบพาณิชย ระบบอาณานิคม อาณานิคม
ยุคใหม การแปลงสภาพโครงสรางของสังคมดั้งเดิมดวยการเปนสมัยใหมภาพใตลัทธิอาณานิคม การ
แพรกระจายทัศนคติ คานิยม สถาบันตางๆ ภายใตลัทธิอาณานิคม และการขาดตอนของกระบวนการ
วิวัฒนาการ    

                                                           
๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺโต), สู่การศึกษาแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2548), หน้า 12.     
๒สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์, 

๒๕๒๖), หน้า ๕. 
๓ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท , (กรุงเทพมหานคร : ส.ส.น. ไทย

อนุเคราะห์ไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๑.  
๔วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย: บทวิเคราะห, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

ฉับแกระ, ๒๕๒๗), หนา ๑๗-๑๙. 
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๓) การพัฒนาในฐานะที่เปนการปฏิบัติการ การพัฒนาในฐานะนี้ถือวา การพัฒนาจะตอง
มีการวางแผนอยางรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแหงความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
โดยมีเปาหมายใหเลือกส าหรับการพัฒนาหลายๆ เปาหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนา เปนตน๕ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดี
กว่าเดิมเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น ในการสร้างความไว้วางใจของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
ตารางท่ี 2.1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับพัฒนา 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตตฺโต) 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๑๒)  

การพัฒนา แปลว่า ท าให้เจริญขึ้น ในภาษาบาลี ซึ่งแปล
เป็นภาษาไทยว่า เจริญ หรือท าให้เจริญ การพัฒนาตามหลัก
พุทธศาสนามี ๓ ประการคือ กายภาวนา จิตตภาวนา และ
ปัญญาภาวนา บุคคลที่ปฏิบัติตามก่อให้เกิดประโยชน์ ๓ คือ 
ท าให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเข้าใจสิ่งต่างๆ การพัฒนาตามแนว
พุทธศาสนา เน้นการฝึกฝนปฏิบัติอย่างถูกต้องตามความเป็น
จริงเป็นสัมมาทิฏฐิ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๒๖, หน้า ๕)  

การพัฒนาตามหลักพุทธ เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็นระบบศึกษาพัฒนาอย่างบูรณาการ มีการ
ก าหนดทิศทาง (Directed change) หรือไดวางแผนล่วงหน้า 
(Planned change) 

Hoogvelt 
(1977, p. 52) 

การพัฒนาเปนกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนามี ๓ ฐานะ ไดแก ่

๑) การพัฒนาในฐานะที่ เปนกระบวนการ เป็ น
วิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมนุษย 

๒) การพัฒนาวาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและดวย
การติดตอสัมพันธกับสังคมตาง  ๆ   

๓) การพัฒนาจะตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและ
ตรวจสอบกระบวนการแหงความเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลง      

                                                           
๕Hoogvelt, The Sociology of Developing Societies, (New Jersey: Humanities Press, 

1977), p. 52. 
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ตารางท่ี 2.1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับพัฒนา (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธ ี
(๒๕๕๖, หน้า ๑) 

การพัฒนาเป็นการกระท าให้เกิดขึ้น คือ เปลี่ยนจาก
สภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า 

วิทยากร เชียงกูล 
(๒๕๒๗, หนา ๑๗-๑๙) 

การพัฒนา หมายถึง การท าใหชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดี 
ความเจริญทางศิลปะวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ  

 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดว่าด้วยส านักคิดในการวิเคราะห์พฤติกรรมทาง
การเมืองของบุคคลมาเป็นฐานความคิดในการใช้อธิบายถึงที่มาของความรู้สึกไว้วางใจทางการเมือง
ของบุคคล และแนวคิดเรื่องการสนับสนุนทางการเมือง ความไว้วางใจทางการเมือง และน า
แนวความคิดว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึงตัวแบบความสัมพันธ์เหล่านี้กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง๖  

วิกฤติศรัทธาของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เป็นอยู่ได้เกิดการ
ขยายตัวไปทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปอเมริกา และกลุ่มยุโรปตะวันตก จนกลายเป็น
ลักษณะเฉพาะของประชาธิปไตยตะวันตก (Western democracy) ที่ให้ความส าคัญกับสถาบันและ
กระบวนทางการเมืองไป๗ และน ามาสู่การตั้งข้อสงสัยว่า ประชาธิปไตยแบบตัวแทนจะยังคงอยู่ต่อไป
ได้หรือไม่ ในขณะที่ก าลังสูญเสียความเชื่อมั่นศรัทธาและการสนับสนุนในหมู่ประชาชน  นอกจากนี้
ยังคงมีการถกเถียงกันมากว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้ประชาธิปไตยที่มีอยู่แล้วเกิดความเข้มแข็ง 
นักวิชาการบางท่านเห็นว่า จ าเป็นต้องปฏิรูประบบเสียใหม่ โดยต้องเพ่ิมกลไกประชาธิปไตยทางตรง
เข้าไปในบริบทเชิงสถาบันของประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เป็นอยู่   ท าให้เกิดมีแนวคิดในการสร้าง
ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบใหม่ขึ้นมาเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามาควบคุม ก ากับได้อย่างใกล้ชิดและ
ไม่เป็นการมอบอ านาจให้กับตัวแทนอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินไป ได้แก่ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory democracy) ประชาธิปไตยแบบเข้าร่วม (Associative democracy) ประชาธิปไตย
แบบแสดงเจตนาหรือร่วมหารือ (Deliberative democracy) ประชาธิปไตยทางตรง (Direct 
democracy) ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนก าลังถูก
ท้าทายโดยความไม่มีประสิทธิภาพของตัวมันเอง  

นักรัฐศาสตร์บางท่านเห็นว่า ความต้องการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมีสาเหตุจาก
ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจต่อระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน จนน าไปสู่การเรียกร้องให้มีการ

                                                           
๖David Easton, A Systems Analysis of Political Life, (New York: John Wiley, 1965), p. 975. 
๗Dalton, Fundamentals of Marketing, 8th ed., (New York: McGraw-Hill., 1988), p. 235. 
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ปฏิรูปการเมืองในหลายประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ระบบการเมืองที่เป็นอยู่เดิมอีกครั้งหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง การกระจายอ านาจหรือปรับปรุงระบบ
ราชการที่มีอยู่เดิม ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือดึงการสนับสนุนของประชาชนให้กลับคืนมา เพราะประชาชน
จะเข้าร่วมทางการเมืองสูงขึ้น หากพวกเขารู้สึกเชื่อมั่นหรือไว้วางใจต่อรัฐบาลที่ปกครองอยู่ ซึ่งใน
บรรดาประเทศเหล่านั้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีพัฒนาทางการเมืองดังจะเห็นจากการ
ปฏิรูปทางการเมือง จนกระทั่งน ามาซึ่งการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อปี  
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๖๐ เกิดมีการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจและการกระจายอ านาจในหลายส่วนด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับการเมืองท้องถิ่น  

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (๒๕๕๐) กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการ
ปฏิบัติงานภาครัฐ คือ การได้มาซึ่งความไว้วางใจ (public trust) ของประชาชน นโยบายและ
เป้าหมายส าคัญของการบริหารงานภาครัฐ กล่าวคือ เป็นการสร้างความศรัทธาในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ข้าราชการควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและควรมี
การพัฒนาระบบการตรวจสอบการใช้ อ านาจรัฐเพ่ือป้องกันการประพฤติทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งเพ่ือเป็นการมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตส านึกข้าราชการให้ประพฤติตนอย่างมืออาชีพและมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะความสามารถในการให้บริการประชาชน  

ดังนั้นความส าคัญของความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐและข้าราชการยังมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการภาครัฐ ดังที่ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ความเห็นไว้ว่าความ
ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล หน่วยงานราชการและข้าราชการ คือ ระดับของความมั่นใจ 
ที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลหน่วยงานราชการ และข้าราชการในการท าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซื่อสัตย์  
ในฐานะตัวแทนของปวงชนของประเทศความไว้วางใจนี้  มักวัดจากการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและน ามาเปรียบเทียบตามกาลเวลาที่ผ่านไปอย่างไรก็ดี๘  

มีนักทฤษฎีบางกลุ่ม เช่น Hardin ที่ได้ให้ความเห็นว่า ความไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากสถาบันทางการเมืองและทางภาครัฐมีความซับซ้อน 
ยากที่ใครจะท าความเข้าใจและไว้วางใจได้อย่างสมบูรณ์  ดังนั้น จึงไม่สามารถน าความคิดเห็นและ
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อภาครัฐมาสรุปได้ว่าประชาชนมีหรือไม่มีความเชื่อถือไว้วางใจต่อ
รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ หรือตัวข้าราชการ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนักวิชาการอีกท่าน  ที่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกับ Hardin นั่นคือ Luhmann ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า “เราไม่สามารถมีความไว้วางใจ 
(Trust) ต่อภาครัฐได้จะมีได้แต่เพียงความม่ันใจ (Confidence) เท่านั้น” เนื่องจาก Luhmann เชื่อว่า
ความไว้วางใจเกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ในขณะที่ความมั่นใจเกิดจากสภาวะที่แน่นอน 
ดังนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้ จึงสรุปว่าไม่สามารถวัดระดับความไว้วางใจที่มีต่อภาครัฐได้๙ แต่การยึดถือ
                                                           

๘ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของ
ส่วนราชการ, (๒๕๕๐), หน้า 6. 

๙Luhmann, N., Trust and Power: Two Works, (Wiley: 1979), p. 99. 
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หลักคุณธรรมและสมรรถนะเท่านั้นที่มีอ านาจพยากรณ์ต่อความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชา (Boies & 
Corbett as cited in Knoll)๑๐ 

ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการและนักทฤษฎีหลายฝ่าย  มองนิยามของค าว่า “ความไว้วางใจ” 
แตกต่างกัน และเห็นว่าความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถวัดหรือก าหนดได้แต่ในเชิงปฏิบัติแล้ว รัฐบาล
ทั่วโลกมีความเชื่อว่าระดับความไว้วางใจของประชาชนเป็นหัวใจส าคัญของการท างานในหน่วยงาน
ภาครัฐรวมทั้งตัวข้าราชการเองก็ควรที่จะให้ความส าคัญและตระหนักถึงระดับความไว้วางใจของ
ประชาชน เพราะประชาชนคือผู้เสียภาษีและเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย หากประชาชนขาดความ
ไว้วางใจแล้วหน่วยงานภาครัฐก็จะขาดงบประมาณส่วนหนึ่งในการท างาน และกฎหมาย บ้านเมือง
อาจถูกมองข้ามและไม่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของประชาชนในการเข้า
มาท างานภาครัฐอีกด้วยการปฏิบัติงานหรือความมีตัวตนอยู่ของภาครัฐก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป 

องค์กรแห่งความร่วมมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic  
Co-operation and Development: OECD) ได้ให้ความส าคัญกับความไว้วางใจของประชาชนที่มี
ต่อภาครัฐเป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าจริยธรรม (Ethics) ในระบบราชการเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจ
ของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐและเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่หลักธรรมาภิบาล ดังค ากล่าว
ของ OECD ที่ว่า “Public service involves public trust. Citizens expect public servants to 
serve the public interest with fairness and to manage public resources properly on a 
daily basis. Fair and reliable public services inspire public trust.” (OECD, 2000) หมายถึง 
“การให้บริการสาธารณะเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจสาธารณะ ประชาชนมีความคาดหวังว่า  
ข้าราชการจะรับใช้ผลประโยชน์สาธารณะด้วยความยุติธรรมและมีการบริหารจัดการทรัพยากรของรัฐ
อย่างเหมาะสมในแต่ละวัน มีความยุติธรรมและมีความน่าเชื่อถือในการจัดบริการสาธารณะ  
ความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจสาธารณะ”  

ระดับความไว้วางใจของประชาชนแต่ละบุคคลแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ
ความแตกต่างทางด้านความเชื่อและวัฒนธรรม คุณลักษณะทางเชื้อชาติและสังคม เช่น สถานะทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา เป็นต้น ระดับการมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 
ความเข้าใจและการรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบกิจกรรม หรือการรณรงค์ต่างๆ ที่ภาครัฐบริหาร
จัดการ และปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อลักษณะงานภาครัฐ แม้ว่า
ปัจจัยนี้อาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในทันที แต่ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและ
ส่งผลต่อระดับความไว้วางใจของประชาชน๑๑  

                                                           
๑๐Boies & Corbett as cited in Knoll, The Relative Importance of Ability, 

Benevolence and Integrity in Predicting Supervisor, Subordinate, and Peer Trust, Unpublished 
master’s thesis, (The University of Guelph, Guelph: Canada, 2007), pp. 8-9. 

๑๑Bandura, A., Social Learning Theory Englewood Cliffs, (N.J.: Printic- Hall, 1977),  
p. 115. 
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ความไว้วางใจ คือ ความเชื่อที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้มีให้กับบุคคลอ่ืน ว่าบุคคลนั้นจะ
ซื่อสัตย์ต่อเขาไม่ท าร้ายหรือเอาเปรียบเขา เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและ
กัน ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆ ต่อกันเกิดความตั้งใจที่จะท าสิ่งดีๆ ให้กัน ให้ความร่วมมือในการท าสิ่ง
ต่างๆ ด้วยใจจริง และเกิดความภักดีต่อกัน การจะไว้วางใจหรือเชื่อใจใครนั้น มีองค์ประกอบ 2 อย่าง 
คือ ความรู้ความสามารถในสิ่งที่ท า และความเป็นคนดี มีคุณลักษณะดีโดยเนื้อแท้ มิใช่อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เพราะบางคนมีความรู้ความสามารถ แต่มีนิสัยที่ไม่ดี เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ท าสิ่งต่างๆ เพ่ือ
ประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องของตนเท่านั้น ไม่ได้มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ก็ไม่สามารถท่ีจะท าให้คน
เชื่อใจได้อย่างแท้จริง หรือบางคนเป็นคนดี แต่ไม่มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ท า ก็ท าให้คนไม่เชื่อถือ
ในความสามารถของเขา ก็ท าให้คนนั้นรู้สึกมีปมด้อย และถ้าเขาไม่สามารถท าใจยอมรับได้ ก็จะเป็น
ที่มาของปัญหาสัมพันธภาพของกันและกัน หรือการท างานในที่สุด 

ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สร้างได้ แต่ไม่สามารถสร้างได้ภายในวันเดียว ต้องใช้เวลาและ
ความต่อเนื่องในการสร้าง อยู่ตลอดเวลา และต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความจริงใจในการสร้างเป็น
หลัก และความไว้วางใจนั้นสามารถถูกท าลายลงได้ ถ้าขาดความซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน และเมื่อความ
ไว้วางใจถูกท าลายลงแล้วยากที่จะเรียกกลับคืนมาได้ หรือถ้าจะสร้างคืนมาต้องใช้เวลาและความ
พยายามและพลังที่มากกว่าตอนเริ่มแรกท่ีสร้างอย่างมหาศาล 

ความส าคัญของความไว้วางใจ มีดังนี้ 
1. ความไว้วางใจมีความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพ

หรือบทบาทไหน เมื่อคนมีความไว้วางใจกันก็เป็นที่มาของความสุขในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
ที่ไม่ต้องหวาดระแวงกับคนรอบข้าง ว่าจะท าร้ายหรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตน ครอบครัว คนใกล้ชิด  
งาน หน่วยงาน สังคม หรือประเทศของเขา 

2. ความไว้วางใจเป็นหัวใจหรือรากฐานที่ท าให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว  
ที่ท าให้ครอบครัวและสังคมน่าอยู่มากข้ึน 

3. ความไว้วางใจยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลกล้าท าในสิ่งต่างๆ ทั้งที่สิ่งนั้นไม่เคยท ามาก่อน 
แต่เกิดความมั่นใจและเชื่อใจกับสิ่งที่ท า คนรอบข้าง ผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง และ/หรือระบบของ
หน่วยงานที่สนับสนุนการท างานหรือการท าสิ่งต่างๆ จึงท าให้คนนั้นประสบความส าเร็จ เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในงานและในสังคม ที่คนอ่ืนสามารถน ามาต่อยอดและเกิดประโยชน์กับหน่วยงานและสังคม
มากมายต่อไป แต่ถ้าปราศจากความไว้วางใจ ก็จะไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะท าอะไร ก็ไม่เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิตและสังคม 

4. ความไว้วางใจเป็นหัวใจหรือรากฐานในการท างานเป็นทีม และเป็นหัวใจส าคัญแห่ง
การร่วมมือกันท างาน ที่หลายหน่วยงานพยายามที่จะสร้างทีมงานและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือใน
การท างาน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการท างาน 

สรุปได้ว่า ความไว้วางใจหมายถึง ความเชื่อของประชาชนเป็นหัวใจส าคัญของการเข้ามา
มีส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ ความไว้วางใจของประชาชน เพราะประชาชนคือผู้เสียภาษีและเป็นผู้ที่
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ปฏิบัติตามกฎหมาย หากประชาชนขาดความไว้วางใจแล้วหน่วยงานภาครัฐก็จะขาดความร่วมมือจาก
ประชาชน ดังนั้น ไม่ว่าบุคคลใดจะอยู่ในสถานภาพไหน บทบาทอะไรก็ตาม จ าเป็นที่จะต้องสร้าง
ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง ทั้งในส่วนที่ท าให้ตนเอง เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ และรู้จักที่จะ
ไว้วางใจคนอ่ืน ก็จะท าให้บุคคลนั้นมีความสุขและประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและในการ
ท างาน 

๒.2.๑ ความส าคัญของความไว้วางใจ 
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้รับการคาดหวังจากประชาชนว่าจะเป็นระบอบการ

ปกครองที่จะท าให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต สนองตอบต่อความต้องการ และลดความขัดแย้ง
ภายในสังคมอันประกอยด้วยกลุ่มต่างๆ ให้น้อยลงได้ ด้วยการเปิดโอกาสให้มีการเสนอความต้องการ
ของแต่ละฝ่ายผ่านกระบวนการถกเถียงเจรจาต่อรองการประนีประนอมทางการเมืองเพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และคัดเลือกตัวแทนของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นที่ไว้วางใจ ให้เข้ามาท าหน้าที่แทนตนใน
กระบวนการทางการเมือง กลไกต่างๆ ภายใต้ระบอบนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน กระบวนการ และรัฐบาล 
ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งที่จะท าให้ความต้องการของประชาชนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากนั้นได้รับการ
ตอบสนองอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งนับว่าเป็นหลักการส าคัญของประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
(Representative democracy) 

ความไว้วางใจนั้น เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏให้เห็น
จากงานเขียนของนักปรัชญาการเมืองอย่าง Thomas Hobbes ที่เห็นว่า ประชาชนต้องการรัฐบาล
เพ่ือรักษาระเบียบในสังคมเพ่ือช่วยให้เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ และคาดหมายได้ว่าจะไม่ถูกล่วงละเมิด
จากผู้อ่ืน ดังนั้นประชาชนจึงต้องไว้วางใจประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสถาบันการเมือง (ที่ท าหน้าที่
ปกครองพวกเขา) ส่วน John Locke เห็นว่า ประชาชนต้องให้ความไว้วางใจรัฐบาล ถ้ารัฐบาลท างาน
ได้ดี แต่ความไว้วางใจจะลดลงถ้ารัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เมื่อนั้นสังคมมีสิทธิที่จะเรียกอ านาจ
กลับคืนมาจากผู้ปกครองได้๑๒  

ความไว้วางใจทางการเมืองของ Kenneth  Newton & Pippa  Norris๑๓ ซึ่ งมอง
ความรู้สึกเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมืองผ่านแนวคิด ๓ ส านักคิดหลัก ในการอธิบายความรู้สึก
ไว้วางใจทางการเมือง ทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบันได้อันจะมีผลไปยังการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองได้ ได้แก่ 

1. ตัวแบบในแง่ของจิตวิทยาสังคม 
ส านักคิดนี้มองความไว้วางใจและความเชื่อมั่นว่าเป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคลิกภาพของ

มนุษย์แต่ละคน เห็นว่า ความรู้สึกถึงความดีท่ีอยู่ภายในจิตใจ ซึ่งก็คือ การไว้ใจในผู้อื่นและตนเอง และ

                                                           
๑๒Hardin, Russell, Liberalism Constitutionalism and Democracy, (Oxford: Oxford 

University Press, 1999), p. 22. 
๑๓Turton, A., Production, Power and Participation in Rural Thailand, Experiences 

of Poor Farmers’ Groups, Report, (UNRISD: 1987), p. 116. 
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การมองโลกในแง่ดีจะเป็นตัวก าหนดความไว้วางใจในระดับพ้ืนฐาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เองจะมี
อิทธิพลต่อลักษณะเชิงพฤติกรรมอีกหลายๆ อย่าง ส่วน Rosenberg กลับโต้แย้งว่า ความรู้สึกไว้วางใจ
ในบุคคล และความเชื่อที่ว่าประชาชนจะร่วมมือกันเป็นพื้นฐาน และมีแนวโน้มว่าจะช่วยเหลือคนอ่ืนๆ 
ต่างหากที่จะเป็นตัวก าหนดความไว้วางใจในตัวคนอ่ืน เพราะแต่ละคนจะมองโลกในแง่ดีและเต็มใจที่
จะช่วยเหลือผู้อื่น ร่วมมือรวมถึงการไว้ใจหรือไม่ เกิดจากเหตุการณ์ที่ส่งผลในทางจิตใจในอดีตและถูก
ก่อตัวขึ้น ส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็เป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของพวกเขา คนกลุ่ม
หลังนี้จึงค่อนข้างที่จะปกป้องตัวเองหรือแปลกแยกออกไป ไม่ไว้วางใจและระวังบุคคลอ่ืน และมอง
โลกในแง่ร้ายรวมถึงประชาชนและนักการเมืองทั่ วไป๑๔ ในมุมมองนี้  ความไว้วางใจจึงเป็น
ประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อโลกทางการเมืองที่สังเกตเห็นได้ ข้อถกเถียงที่มีต่อเรื่องความไว้วางใจ
ทางการเมือง ได้เน้นไปที่สมมุติฐานของแนวทางจิตวิทยาสังคม โดยมองเพียงแค่ความแตกต่างระหว่าง
ความไว้วางใจผู้อ่ืนกับความไม่เชื่อมั่นเท่านั้น โดยไม่ได้อธิบายถึงความหมายแต่อย่างใด ซึ่งความ
ไว้วางใจ หมายความว่า สมาชิกในสังคมรู้สึกว่าผลประโยชน์ของพวกเขาจะยังได้รับความใส่ใจอยู่ 
แม้ว่าผู้ที่มีอ านาจนั้นจะเปิดเผยในรายละเอียดของกระบนการพิจารณาเพียงบางส่วนก็ตาม แนวคิดนี้
จึงมีข้อจ ากัดที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่ายากที่จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในแง่ความไว้วางใจของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ แนวทางนี้จึงเน้นหนักไปที่ลักษณะของแต่ละบุคคล และไม่ค่อยให้
ความส าคัญต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมในฐานะที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม  

๑. ตัวแบบในแง่สังคมและวัฒนธรรม (The Social and Cultural Model) 
ส านักคิดนี้เป็นแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เห็นว่า ความสามารถท่ีจะไว้วางใจผู้อื่นและด ารง

ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเป็นผลผลิตของประสบการณ์ทางสังคมและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
(Socialization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นสมาชิกในสมาคมอาสาสมัครของสังคมสมัยใหม่ ทฤษฎีนี้
จึงต้องมองย้อนกลับไปที่แนวคิดของ Alexis de Tocqueville & John Stuart Mill ซึ่งเน้นไปที่
ความส าคัญของสมาคมอาสาสมัครและการผูกพันทางสังคมในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานของเรียนรู้
ประชาธิปไตย นักคิดร่วมสมัยหลายคนก็ได้เห็นสอดคล้องกันว่า ความไว้วางใจ, การพ่ึงพาและ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน และความร่วมมือกันเป็นความสามารถของสังคมในการที่จะเสริมสร้างลักษณะ
ส าคัญของประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นไปที่ความส าคัญของประชาสังคมในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมในลักษณะร่วมมือหรือให้ความสนใจในเรื่องความไว้วางใจหรือวัฒนธรรมว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ของประชาธิปไตยท่ีสันติและมีเสถียรภาพ 

แนวคิดนี้จึงโต้แย้งในสาระส าคัญว่า ประสบการณ์และสถานการณ์ในชีวิตของแต่ละ
บุคคลโดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การมีส่วนร่วมในชุมชนภายใต้วัฒนธรรมแบบร่วมมือกัน 
และการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแบบอาสาสมัคร จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือกัน

                                                           
๑๔Rosenberg, A Dictionary of Modern Politics, Second Edition, (London: Europa 

Publications Ltd., 1993), p. 977. 
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ทางสังคม, ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการพ่ึงพากันระหว่างบุคคล ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วย
สร้างสถาบันและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ รวมไปถึงสถาบัน
และกลุ่มของรัฐซึ่งประชาชนสามารถให้ความมั่นใจได้ ในอีกด้านหนึ่งนั้น สถาบันและองค์กรเหล่านี้ 
ก็จะช่วยสร้างความไว้วางใจ, ความร่วมมือ, การพ่ึงพาระหว่างกัน และความเชื่อมั่นในสถาบันอ่ืนๆ 
ด้วย๑๕  

กล่าวโดยสรุปคือ มีความสัมพันธ์ในเชิงสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างรูปแบบ
ของประชาชนที่แสดงความรู้สึกไว้วางใจและมั่นใจในด้านหนึ่ง และองค์กรและสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งถ้าเป็นจริง อาจคาดหวังได้ว่าประชาชนที่แสดงทัศนคติ
ไว้วางใจผู้ อ่ืนมีแนวโน้มที่จะแสดงความเชื่อมั่นในสถาบันสาธารณะและเกี่ยวข้องกับสมาคม
อาสาสมัคร รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือทางสังคมในรูปแบบอ่ืนๆ  

๒. ตัวแบบในแง่ของผลงานสถาบัน (The Institution Performance Model) 
ส านักคิดนี้ เน้นไปที่ผลงานและการด าเนินงานของรัฐบาลในฐานะที่เป็นกุญแจที่จะเข้าใจ

ถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล โดยเห็นว่า ความไว้วางใจและความเชื่อมั่ นไม่ได้เป็น
บุคลิกภาพของบุคคลหรือเป็นผลผลิตโดยตรงของสภาพสังคมซึ่งเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย
หรือทุนทางสังคมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แต่เป็นการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ 
ความเชื่อมั่นในสถาบันการเมืองจึงมีลักษณะที่กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางรูปแบบบุคลิกภาพที่
หลากหลาย และรูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป สถาบันของรัฐที่ด าเนินงานอย่างดีก็
จะสามารถได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ส่วนสถาบันที่ด าเนินงานไม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพก็จะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่ า  

ซึ่งจากทั้งสามส านักคิด Norris  ได้ใช้ในการทดสอบดูความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่น
ในสถาบันการเมืองกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ความไว้วางใจทางสังคม และการด าเนินงานของรัฐบาล
ในระดับรัฐ-ชาติ (non-states) ประชาธิปไตยที่แตกต่างกันใน ๓ ลักษณะ พบว่ามีความสัมพันธ์ที่แนบ
แน่ น ระหว่ างความ ไว้ ว างใจทางสั งคมกั บ ความ ไว้ ว างใจ ในรั ฐบ าลและสถาบั น ของรั ฐ  
ความไว้วางใจทางสังคมจะช่วยสร้างสถาบันทางสังคมและการเมืองที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน
สถาบันทางสังคมและการเมืองก็จะมีส่วนสนับสนุนให้ เกิดความไว้วางใจทางสังคมด้วย  และ 
ความไว้วางใจ หมายถึง ความตั้งใจกระท าต่อผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคคล ภายใต้เงื่อนไขของความเสี่ยงและการพ่ึงพากัน ความไว้วางใจเป็นทั้งความเชื่อ 
Belief การตดัสินใจ Decision และ การกระท า Action๑๖ 

                                                           
๑๕Kramer, R. M., Organizational Trust: A Reader, (Oxford, United Kingdom: Oxford 

University Press, 2006), p. 115. 
๑๖Davis, J. H., Schoorman, F. D., Mayer, R. C., & Tan, H. H., “The Trusted General 

Manager and Business unit Performance: Empirical Evidence of a Competitive Advantage, 
Strategic Management Journal, Vol. 21, (2000): 563-576.   
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จากแนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ ที่ได้มีการวิเคราะห์ พฤติกรรมทางการเมืองของ
บุคคลมาเป็นฐานความรู้สึกไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง นักรัฐศาสตร์บางท่านเห็นว่า ความต้องการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมีสาเหตุจากประชาชน
เกิดความไม่ไว้วางใจต่อระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(๒๕๕๐) กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติงานภาครัฐ คือ การได้มาซึ่งความไว้วางใจ (public 
trust) ของประชาชน นโยบายและเป้าหมายส าคัญของการบริหารงานภาครัฐ 

2.2.2 ทฤษฎีความไว้วางใจของ Stephen R. Covey  
ความไว้วางใจในแง่ของพฤติกรรมที่ผู้น าควรมีและควรเป็น มีหลักการดังนี้  
ข้อแรก มีบูรณภาพ  หมายถึง จริยธรรม ความซื่อสัตย์ พูดอย่างไรท าอย่างนั้น กล้าที่จะ

ยืนหยัดท าทุกอย่างให้สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อ  คือ ซื่อสัตย์พูดค าไหนเป็นค านั้น หากรู้สึก
ว่าสมควรท าอะไร จะลงมือท าไม่ปล่อยให้ปัจจัยภายนอกมาตัดสินใจแทน ในการจะสร้างความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจ 

ข้อสอง มีเจตนาดี พฤติกรรมที่จะแสดงออกมา ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นเมื่อเจตนา
ตรงไปตรงมา อยู่บนรากฐานของประโยชน์ทั้งสองฝ่าย กล่าวได้ อีกอย่างหนึ่งว่า ไม่ได้นึกถึงแต่
ประโยชน์ของตัวเองแต่เพียงสถานเดียว พฤติกรรมที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ดี
ที่สุด คือ การท าเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้อ่ืน ไม่หลอกลวงใคร ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่ปกป้องใคร ไม่มี
มูลเหตุจูงใจพิเศษที่จะบิดเบือน   

ข้อสาม  มีความสามารถในงานที่ท า มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ มีทักษะ มีความสามารถ 
ในสาขาที่ตนท า ความสามารถเชิงความไว้วางใจ ประกอบด้วย TASKS ดังนี้  T=Talent (ฝีมือ) 
A=Attitudes (ทัศนคติ) S=Skills (ทักษะ) K=Knowledge (ความรู้) S=Style (สไตล์) 

ข้อสี่   มีผลการท างานในอดีตที่ผ่านมาดี สามารถแสดงให้ทุกคนได้ เห็นว่ามาฝีมือ 
ในผลงานอดีตที่ผ่านมาสามารถสร้างผลลัพธ์และมีเหตุผลชั้นดีอันควรเชื่อได้ว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีใน
คราวนี้ ผลลัพธ์ที่ถือว่าส าคัญต่อความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ มีความส าคัญต่อการสร้างและ
รักษาความไว้วางใจกับผู้อ่ืน๑๗  

หลักการที่สามารถน ามาใช้วัดความรู้สึกไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะท าการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนลักษณะผู้น าพฤติกรรมของนักการเมือง ก็จะ
ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งในแง่ตัวผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม จะมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมและ
ความรู้สึกของประชาชน  โดยจะมีส่วนกระตุ้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนมากขึ้น และเมื่อประชาชนได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้นก็จะมีโอกาสได้รับความรู้เกี่ยวกับ

                                                           
๑๗Stephen R. Covey, The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness, (New York: 

Simon & Schuster, 2004), pp. 181 – 189. 



23 

ชุมชนมากขึ้น เห็นถึงสภาพปัญหาและสามารถรวบรวมความต้องการของกลุ่มเสนอต่อฝ่ายบริหารได้
มากขึ้นเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ หากกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของประชาชนได้ ก็จะส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจของ
ประชาชนที่มีต่อตัวผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน ฉะนั้น 
ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นได้พอสมควร  

๓. ความไว้วางทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
หลังปี ๑๙๗๐ แนวคิดในเรื่องความไว้วางใจทางการเมือง พยายามจะชี้ให้เห็นถึงวิกฤติ

ของรัฐบาลแนะผู้น าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนผ่านความรู้สึกไม่ ไว้ว างใจ 
ในประสิทธิภาพการท างานของรัฐบาล และความชอบธรรมของผู้น า โดยแนวคิดทฤษฎีที่น ามาใช้เป็น
ฐานในการวิเคราะห์ในช่วงนั้นได้ให้ความสนใจไปที่การยอมรับและการสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อ
รัฐบาลและระบบการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ความไว้วางใจทางการเมืองนั้นมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกับแนวคิดเรื่องการสนับสนุนทาง
การเมือง ซึ่งงานหลายชิ้นพยายามจะชี้ยืนยันสนับสนุนแนวคิดของ Easton ที่มองว่าการสนับสนุน 
มีทั้งระดับทั่วไป (diffuse) และระดับเฉพาะ (specific) โดยเห็นว่า ความไว้วางใจทางการเมืองนั้นเป็น
การวัดความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลและตัวผู้น า รวมถึงการด าเนินงานของรัฐบาล และได้แยกให้
การสนับสนุนแบบทั่วไป ซึ่งมีความหมายถึงตัวระบบ เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ได้แก่ งานของ Citrin, 
Muller & Jukam๑๘ แต่เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทั้งในระดับตัวบุคคล ดังนั้น การที่
จะมองความไว้วางใจทางการเมืองไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยละเลยที่จะไม่ให้ความสนใจกับอีกส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เกิดเป็นความสัมพันธ์แฝงขึ้นได้ (Spurious relation)  
ซึ่งพบว่างานทางสังคมศาสตร์ในชั้นหลัง ก็พยายามจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในการประนีประนอมกัน
ระหว่างตัวโครงสร้างและตัวผู้กระท าว่าต่างก็มีอิทธิพลต่อกันได้มากขึ้นกว่า  ในอดีตที่ผ่านมา  
(J. Donald Moon)  

ดังนั้น แนวคิดเรื่องความไว้วางใจของ Hibbing & Patterson และ Hetherington๑๙ 
ซึ่งพยายามชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวสถาบันการเมืองและผู้น าทางการเมือง ว่าต่างก็มีอิทธิพลหรือ
ส่งผลกระทบต่อกัน น่าจะช่วยเพ่ิมมิติและอธิบายแนวคิดในเรื่องความไว้วางใจทางการเมืองให้
ครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น นั่นคือ ความไว้วางใจทางการเมืองไม่อาจก าหนดได้โดยการวัด
ความรู้สึกท่ีประชาชนมีต่อรัฐบาลเพียงส่วนเดียว เนื่องจากรัฐบาลท างานภายใต้โครงสร้างของสถาบัน
ทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมาย และแบบธรรมเนียมอ่ืนๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ อันจะเป็นตัวก าหนดให้ปัจเจกบุคคลต้องด าเนินงานไปภายใต้เกณฑ์ที่ชัดเจนผ่านกระบวน
                                                           

๑๘Citrin, J., “Political Alienation as a Social Indicator : Attitudes and Action”, Social 
Indicators Research, Vol. 4 No. 1 (Retrieved May 27, 2007): 381 - 419. 

๑๙Hetherington, E. M., & Parke, R. D., Child Psychology: A Contemporary Viewpoint, 
(4th ed.), (Auckland: McGraw-Hill, 1986), p. 56. 
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วิธีการและนโยบายที่ผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในสถาบันนั้นผลิตออกมาให้ประชาชนได้รับรู้ และประเมินการ
ท างานอีกด้วย ในขณะที่ตัวรัฐบาลเองซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลหลายกลุ่มก็เป็นตัวแสดงหลักที่ท าให้
เกิดความเป็นสถาบันขึ้นเช่นกัน 

การประนีประนอมระหว่างตัวโครงสร้างกับผู้กระท าได้ถูกน าเสนอให้เห็นเด่นชัดอีกครั้ง
ในงานของ Fuchs & Klingemann ซึ่งพยายามจะหาค าอธิบายการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชน (Citizen) กับรัฐ (State) ที่ก าลังด าเนินไปภายใต้ระบอบประชาธิปไตยตะวันตก
ในช่วงที่ผ่านมานี้ ผ่านแนวความคิดว่าด้วยความสอดคล้องกันใน ๒ ระดับ คือ ความสอดคล้อง 
ในระดับล่าง (lower level) ได้แก่ กระบวนการทางการเมืองซึ่งจะถูกควบคุมโดยความสอดคล้อง 
ในระดับที่สูงกว่า (higher level) อันได้แก่ โครงสร้างของระบบรัฐบาล โดยเฉพาะความสอดคล้อง 
ในระดับกระบวนการทางการเมืองนั้น จะถูกด าเนินไปโดยตัวแสดงที่มีความช านาญเฉพาะ เช่น พรรค
การเมือง รัฐบาล หรือนักการเมือง และหากว่าตัวแสดงเหล่านี้ท าได้ พวกเขาก็ได้ท าให้เกิดความพอใจ
สมควรแก่ความรับผิดชอบตามเกณฑ์ของประชาธิปไตยที่พึงประสงค์ ในขณะเดียวกันก็จะได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในระดับที่เหมาะสม สิ่งนี้เองจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งส าหรับหน้าที่ในกระบวนการ
ประชาธิปไตย ที่ด าเนินไปภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ ทั้งสองระดับ จึงมีโอกาสที่จะ
ท าให้เกิดระดับของความไม่พอใจน้อยไปจนถึงระดับความไม่พอใจที่มากข้ึน เหตุผลที่น่าเป็นไปได้ที่จะ
สนับสนุนสมมติฐานนี้ นั่นคือ ประการแรก เนื่องจากทรัพยากรที่รัฐบาลจะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินนโยบายมีอยู่อย่างจ ากัด ประการที่สอง เนื่องจากการน านโยบายอันใดอันหนึ่งไปปฏิบัติย่อม
เป็นการตัดโอกาสนโยบายอ่ืนๆ แนวคิดดังกล่าวนี้จึงน่าจะช่วยสนับสนุนกรอบแนวความคิดที่มีความ
จ าเป็นต้องมองความไว้วางใจของประชาชนผ่านความรู้ที่มีต่อทั้งตัวผู้น ารัฐบาล และสถาบันการเมือง 
ที่ก าลังให้ความสนใจเป็นอย่างดี  

ด้านวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในสังคมมีส่วนในการสนับสนุนหรือเอ้ือ 
อ านวยต่อระบบการเมืองที่ด ารงอยู่ ความรู้สึกไว้วางใจทางการเมืองเป็นผลมาจากอิทธิพลของความ  

รู้สึกเชื่อมั่นในตนเองอันเกิดจากภูมิหลังทางสังคมกับสภาพที่เป็นจริงของระบบการเมืองในปัจจุบัน  
ซึ่งเต็มไปด้วยข่าวการทุจริต การโกงการเลือกตั้ง  การซื้อสิทธิ์ขายเสียงและการขาดจริยธรรม 
ของนักการเมืองส่งผลต่อความชอบธรรมและความไว้วางใจ 

อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคคลมีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองในระดับสูง แต่มีความ
ไว้วางใจทางการเมืองในระดับต่ า จะมีพฤติกรรมการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประท้วงต่อต้าน
ระบบการเมืองในทางตรงข้าม ถ้าบุคคลมีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองต่ า และมีความไว้ วางใจ
ทางการเมืองต่ าด้วย บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิกเฉยหรือถอนตัวจากการเมือง หรือหากบุคคลเหล่านี้ 
ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาชนรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้นมีความสนใจทางการเมืองค่อนข้างสูง และมีความ
เชื่อมั่นในสมรรถนะความสามารถทางการเมืองของตนเองสูง แต่อาจไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เพราะเบื่อหน่ายไม่ศรัทธาในระบบ แต่ถ้าหากมีอะไรมากระทบกับมาตรฐานทางศีลธรรมผลประโยชน์ 
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หรือมีบรรยากาศที่ท าให้รู้สึกว่าบีบคั้นสิทธิเสรีภาพ ซึ่งอาจจะเกิดจากการด าเนินนโยบายที่ผิดพลาด 
หรือเกิดจากการกระท าของตัวข้าราชการหรือกลไกของรัฐในพ้ืนที่ 

๔. ระดับความไว้วางใจในรัฐบาล  
จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นับแต่ตัวผู้น ารัฐบาล รวมไปถึง

สถาบันทางการเมืองด้วย และมีอิทธิพลต่อนโยบายและยุทธวิธีอ่ืนๆ ที่รัฐบาลจะจัดให้มีขึ้นได้มีงาน
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประชาธิปไตยในสองลักษณะ พบว่า เมื่อระดับของความไว้วางใจสูง  
ผู้มีอ านาจสามารถที่จะสร้างข้อผูกพันใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และถ้าประสบผลส าเร็จก็ยิ่งจะเพ่ิมการ
สนับสนุนในตัวผู้น าให้มากขึ้น แต่หากระดับของความไว้วางใจต่ าและลดน้อยลง ผู้มีอ านาจอาจพบว่า
เป็นความยากล าบากในการสร้างข้อผูกพันและปกครองให้เกิดประสิทธิภาพได้ ซึ่งระดับของความ
ไว้วางใจและความจงรักภักดีนี้ย่อมแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเทศและจ านวนทางเลือกที่ เปิด
โอกาสให้แก่รัฐบาล และอันตรายของความแตกแยกทางการเมือง  

ดังนั้น การกระจายความไว้วางใจท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายนั้นมีผลกระทบ
ส าคัญต่อความส าเร็จของนโยบายรัฐบาลที่แตกต่างกัน การตระหนักถึงความส าคัญของความไว้วางใจ
ดังกล่าว จะท าให้ผู้น าสามารถปรับใช้ยุทธศาสตร์ในการโน้มน้าวจิตใจประชาชนให้สนับสนุนตนได้มาก
ขึ้น๒๐ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าระบบการเมืองใดก็ตาม จะด ารงอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ เมื่อคน
ส่วนใหญ่ในชุมชนนั้นให้การสนับสนุน และมีพฤติกรรมทางการเมืองไปในทางซึ่งจรรโลงรักษาระบบ
การเมืองนั้นไว้ ในทางตรงกันข้ามหากประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความไว้วางใจและมีความรู้สึกแปลก
แยกจากสังคมการเมือง ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เสถียรภาพก็ไม่อาจมีขึ้นได้ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมือและมีบางส่วนที่ต่อต้าน หรือขัดขวางการด าเนินงานของระบบ  ระบบ
การเมืองไทยมีช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองค่อนข้างจ ากัด ถึงแม้โดย
ภาพรวมจะมีการเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งในแทบทุกระดับ ตั้งแต่การเลือกตั้งในระดับชาติจนถึง
ระดับท้องถิ่น ดังนั้น ความไว้วางใจทางการเมือง จึงมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางการเมือง  

ความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม หรือความน่าเชื่อถือ  
ที่บุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนหรือองค์การ๒๑ องค์การจะสามารถด ารงอยู่และประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าได้ก็ต่อเมือสมาชิกในองค์การหรือ ผู้เกี่ยวข้องมีความไว้วางใจร่วมกันเป็นพ้ืนฐานความ
ไม่ไว้วางใจจะส่งผลต่อความไม่พึงพอใจความไม่เคารพ ตลอดจนท าลายความผูกพันธ์ และมีผลต่อ
ความส าเร็จและล้มเหลวขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว๒๒ การสร้างความไว้วางใจจึงถือได้

                                                           
๒๐Gamson, W.A., Power and Discontent. Evanston, IL. : The Dorsey Press. Gerth H., 

& Mills, C.W. (1964). Essays in Sociology, (New York: Oxford University, 1968), pp. 45-46. 
๒๑Dietz, Hartog & Deanne, “A Robust Case for Strong Action to Reduce the Risks of 

Climate Change”, World Economics, Vol. 8 No. 1 (2007): 121 - 168. 
๒๒Healey, J., Radical Trust: How Today’s Great Leaders Convert People to 

Learning, (New York: John Wiley & Sons, 2007), p. 121. 
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ว่าเป็นหัวใจในการท าให้องค์การ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย๒๓ การเลือกตั้งที่ผ่านมา
หลายครั้งได้ประสบวิกฤติ มีปัญหาและขาดทางออกโดยส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการขาดความไว้วางใจ
ของสาธารณชนที่มีต่อองค์กรของรัฐและระบบการเมือง ดังนั้น การด าเนินงานของคณะกรรมการการ 
เลือกตั้งจะประสบความส าเร็จเพียงใด ประการส าคัญจึงขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของสาธารณชนว่า 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะท าให้การเลือกตั้ง เป็นไปโดยบริสุทธิยุติธรรมเพียงใด แต่เท่าที่ผ่านมา 
ยังไม่เคยมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งถึงความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มาก่อน  

ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้เพ่ือที่จะทราบว่า มีปัจจัยทาง
ทฤษฎีใดที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ และมุ่งน าผลการวิจัยที่ค้นพบไปพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนาความไว้วางใจ ตลอดจนพัฒนาและขยายองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากยิ่งขึน้ ในการสร้างความร่วมมือจากประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายของรัฐที่เป็นตัวแทนจากประชาชน 

จึงอาจกล่าวได้ว่า ความไว้วางใจทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญตัวหนึ่งในการก าหนด
เสถียรภาพทางการเมือง เพราะเป็นส่วนประกอบของการสนับสนุนทางการเมืองที่จะท าให้เกิด
ช่องว่างของระบบการเมือง เมื่อต้องประสบกับความยุ่งยากในการที่จะด าเนินงานทางการเมือง 
ได้อย่างทันท่วงที และเนื่องจากประชาธิปไตยในประเทศไทยมีพ้ืนฐานที่ขับเคลื่อนไปได้ภายใต้กลไก
เชิงสถาบัน และเป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า นักการเมืองจะประพฤติตนให้เป็นที่น่าไว้วางใจ
ทางการเมือง เมื่อความเชื่อมั่นในสถาบันเป็นองค์ประกอบส าคัญในการผสมผสานความรู้สึกของ
ประชาชนให้เข้ากับพฤติกรรมนักการเมือง  

ดังนั้น ความรู้สึกไว้วางใจหรือความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อทั้งตัวนักการเมือง
และสถาบันการเมือง จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ  และท าให้เกิด
ความร่วมมือในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตยในการเมืองการปกครองของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๓Covey, S.R., Three Roles of the Leadership in the New Paradigm, In F. 

Hesselbein and G. Dessler (eds.), G. Personnel/Human Resource Management, 5th ed., (Englewood 
Cliffs, 2006), p. 192. 
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ตารางท่ี 2.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับความไว้วางใจ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
David  Easton 
(1965, p. 975) 

ค ว า ม ไว้ ว า ง ใ จ ท า ง ก า ร เมื อ ง  ว่ า ด้ ว ย
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางทางการเมือง และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึงตัว
แบบความสัมพันธ์เหล่านี้กับการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ซึ่งความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองนั้น 

Davis, J. H., Schoorman, F. D., 
Mayer, R. C., & Tan, H. H. 
(2000, 563-576) 

ความไว้วางใจ หมายถึง ความตั้งใจกระท าต่อ
ผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานความคาดหวังเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคคล ความไว้วางใจเป็นทั้งความเชื่อ 
Belief การตัดสิน ใจ Decision และ การกระท า 
Action 

Stephen R. Covey 
(2004, pp. 181 – 189) 

ความไว้วางใจในแง่ของพฤติกรรมที่ผู้น าควรมี
จริยธรรม ความซื่อสัตย์  พูดอย่างไรท าอย่างนั้น 
เจตนาดี พฤติกรรมที่จะแสดงออกมา พฤติกรรมที่จะ
สร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ดีที่สุด คือ 
การท าเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ อ่ืน มีความสามารถ
ในงานที่ท า มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ มีทักษะ 

Citrin, J. 
(2007, pp. 381 - 419) 

ความไว้วางใจทางการเมืองนั้น เป็นการวัด
ความรู้สึกที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลและตัวผู้น า รวมถึง
การด าเนินงานของรัฐบาล 

Hetherington, E. M., & Parke, R. D. 
(1986, p. 56) 

พรรคการเมือง รัฐบาล หรือนักการเมือง ท าให้
เกิดความพอใจสมควรแก่ความรับผิดชอบตามเกณฑ์
ของประชาธิปไตย จากการน านโยบายไปปฏิบัติช่วย
สนับสนุนความไว้วางใจของประชาชนผ่านความรู้ที่มี
ต่อทั้งตัวผู้น ารัฐบาล 

Kramer, R. M. 
(2006, p. 115) 

ความไว้วางใจและความร่วมมือกันทางสังคม, 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการพ่ึงพากันระหว่างบุคคล 
จะช่วยสร้างสถาบันและองค์กรทางสังคมที่เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ รวมไปถึงสถาบัน
และกลุ่มของรัฐซึ่งประชาชนสามารถให้ความมั่นใจได้  
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ตารางท่ี 2.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
Hardin, Russell 
(1999, p. 22) 
 

ป ระช าชน ต้ อ ง ให้ ค วาม ไว้ ว า งใจ รั ฐบ าล  
ถ้ารัฐบาลท างานได้ดี แต่ความไว้วางใจจะลดลงถ้า
รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพดีพอ เมื่อนั้น สังคมมีสิทธิที่
จะเรียกอ านาจกลับคืนมาจากผู้ปกครองได้ 

Bandura, A. 
(1977, p. 115). 

ระดับความไว้วางใจของประชาชนแต่ละบุคคล
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิความแตกต่าง
ทางด้านความเชื่อและวัฒนธรรม คุณลักษณะทาง
เชื้ อชาติและสั งคม เช่น  สถานะทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา เป็ นต้ น  ระดับการมีส่ วนร่ วม  และ
ปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ 

Dietz, Hartog & Deanne 
(2007, pp. 121 – 168) 

ความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ 
ความยุติธรรม หรือความน่าเชื่ อถือที่บุคคลมีต่อ
บุคคลอืน่หรือองค์การ 

Dietz, Hartog & Deanne 
(2007, pp. 121-168) 

ความไว้วางใจเป็นความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ 
ความยุติธรรม หรือความน่าเชื่ อถือที่บุคคลมีต่อ
บุคคลอืน่หรือองค์การ 

Rosenberg 
(1993, p. 977) 

ความรู้สึกเชื่อมั่นในสถาบันทางการเมืองผ่าน
แนวคิด ๓ ส านักคิดหลัก อธิบายความรู้สึกไว้วางใจ
ทางการเมือง ทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบันได้ 
อันจะมีผลไปยังการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ ได้แก่ 

๑. ตัวแบบในแง่ของจิตวิทยาสังคม ความรู้สึก
ถึงความดีท่ีอยู่ภายในจิตใจ  

๒. ตัวแบบในแง่สังคมและวัฒนธรรม  ความ
ไว้วางใจหรือวัฒนธรรมเป็น พ้ืนฐานส าคัญของ
ประชาธิปไตยท่ีสันติและมีเสถียรภาพในชุมชน  

๓. ตั ว แบ บ ใน แ ง่ขอ งผล งาน สถาบั น การ
ด าเนินงานของรัฐบาลที่จะเข้าใจถึงความเชื่อมั่นของ
ประชาชน  

๔. ความไว้วางทางการเมืองชี้ให้เห็นถึงวิกฤติ
ของรัฐบาลแนะผู้น าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทนผ่านความรู้สึกไว้วางใจในประสิทธิภาพการ
ท างานของรัฐบาล และความชอบธรรมของผู้น า  
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ตารางท่ี 2.2 สรุปแนวคิดเก่ียวกับความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (๒๕๕๐) 

ความไว้วางใจ (public trust) ของประชาชน 
นโยบายและเป้าหมายส าคัญของการบริหารงาน
ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นการสร้างความศรัทธา ในการ
บริหารราชการแผ่นดิน ข้าราชการควรมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ งาน  ข้าราชการให้
ประพฤติตนอย่างมืออาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีสมรรถนะความสามารถในการให้บริการ
ประชาชน 

Gamson, W.A. 
(1968, pp. 45-46) 

ความไว้วางใจของประชาชนเป็นหัวใจส าคัญ
ของการท างานในหน่ วยงานภาครัฐรวมทั้ งตั ว
ข้าราชการเองก็ควรที่จะให้ความส าคัญและตระหนัก
ถึ งระดับความไว้วางใจของประชาชน เพราะ
ประชาชนคือผู้ เสียภาษี และเป็นผู้ที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย หากประชาชนขาดความไว้วางใจแล้ว
หน่วยงานภาครัฐก็จะขาดงบประมาณส่วนหนึ่งใน
การท างาน และกฎหมาย บ้านเมืองอาจถูกมองข้าม
และไม่ศักดิ์สิทธิ์ 

Luhmann, N. 
(1979, p. 99) 

ความไว้วางใจเกิดจากความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน ในขณะที่ความมั่นใจเกิดจากสภาวะที่
แน่นอน 

Covey and Merrill 
(2006, p. 192) 

การเลือกตั้ งจะประสบความส าเร็จเพียงใด 
ประการส าคัญจึ งขึ้ นอยู่ กับความไว้วางใจของ
สาธารณชนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะท าให้
การเลือกตั้ง เป็นไปโดยบริสุทธิยุติธรรมเพียงใด 

 

๒.๓ ปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง 

ความไว้วางใจทางการเมือง ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากเหตุการณ์ ความ
รุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ สูญเสียไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน บาดเจ็บ
รวมถึงผู้สูญหายอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข้อมูล ความสูญเสียทางวัตถุ อาคาร สถานที่ต่างๆ  
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อีกหลายแห่งสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนไม่สามารถพูดคุยเรื่องความคิดเห็นทางการ
เมืองอย่างเป็นการทั่วไป แม้กระทั่งการพูดคุยกับญาติหรือเพ่ือนสนิท การแตกแยกกันเป็นฝักฝ่าย  
ของประชาชนตามความเห็นที่ต่างกันไปตามขั้วการเมือง ท าให้ประเทศชาติอ่อนแอ ส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศ มูลเหตุเริ่มต้นจากอ านาจกิเลสของประชาชนและนักการเมืองที่สมยอม “ไม่มี
นักการเมืองที่ไหนไม่โกงกินหรอก แต่ยังไงก็ขอให้กินน้อยๆ หน่อยก็แล้วกัน แล้วบริหารประเทศให้ฉัน
ได้มีอยู่กินบ้างนะ” ทุจริตขยายทุกวงการ มีทั้งเห็นด้วยและต่อต้าน 

กระแสทางการเมือง คือ ประชาชนแสดงพฤติกรรมต่อต้านอ านาจรัฐ เกิดกลุ่มต่อต้าน
อ านาจรัฐและกลุ่มสนับสนุนอ านาจรัฐ น าไปสู่การสร้างแนวคิดทางการเมือง กระบวนการปลูกฝัง
อบรม หล่อหลอมกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งทางตรงคือจากสถาบันการศึกษาและทางอ้อม มี
วัฒนธรรมที่ต่างกัน วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยผลัดเปลี่ยนไปมาในสังคม
การเมืองไทยมาโดยตลอด การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมให้เข้มแข็งจึงต้องพิจารณาถึง
วัฒนธรรมทางการเมือง และโครงสร้างทางการเมืองด้วย ประกอบด้วยกลุ่มทางการเมือง อุดมการณ์
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเมือง ส่งผลกระทบหลากมิติ
วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ : ความคิดทางการเมือง 
กระบวนการสร้างความสมานฉันท์ การแสดงความคิดทางการเมืองระดับชุมชนสะท้อนการเมือง
ระดับประเทศ รูปแบบและวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดทางการเมือง สู่การยอมรับความแตกต่างของ
สังคมไทย ก่อเกิดกระบวนการสร้างความสมานฉันท์เพ่ือท้องถิ่นเข้มแข็ง การค้นหาชุมชนต้นแบบ
การเมืองใหม่ และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนพัฒนาการเมือง การประยุกต์ใช้กิจกรรม
ทางการเมืองสร้างชุมชนเข้มแข็งแบบสมานฉันท์ การขยายแนวคิด องค์ความรู้การเมืองแบบ
สมานฉันท์สู่องค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณการสร้าง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แม้ว่าการมีส่วนร่วมยังมีการแอบแฝงเงินอ านาจ แต่ประชาชนก็กล้า
แสดงออกวิถีประชาธิปไตย 

คนอยากเลือกตั้ง จัดกิจกรรมแสดงพลังในจุดยืน “ไม่เลื่อน ไม่ล้ม ไม่ต่อเวลาการ
เลือกตั้ง” พร้อมกับศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีการจัดกิจกรรมไปพร้อมกัน ส าหรับบรรยากาศ
บริเวณราชประสงค์ มีกลุ่มประชาชนทยอยมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเวลานัดหมาย โดยมี
การชูป้ายข้อความ “เลือกตั้ง ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๒ ไม่เลื่อนเลือกตั้ง” รวมถึง คสช. ออกไป โดยมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจในและนอกเครื่องแบบ คอยดูแลความสงบเรียบร้อย กลุ่มคนอยากเลือกตั้งออก
แถลงการณ์ยื่นค าขาดถึงรัฐบาล คสช. ดังนี้ 

ไม่เลื่อนวันเลือกตั้งให้เลยหลัง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เพราะจะเสี่ยงให้ กกต.ไม่สามารถ
ประกาศผลการเลือกตั้งภายในกรอบ ๑๕๐ วัน อาจส่งผลท าให้การเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญ และ
กลายเป็นโมฆะ ไม่ล้มเลื่อนตั้งด้วยเล่ห์กลหรือข้ออ้าง เทคนิคทางกฎหมายใด ทั้งที่มีความพยายามท า
อยู่ในวันนี้ และที่จะมีในอนาคต ไม่ต่อเวลาให้กับการด ารงอยู่ในอ านาจของตนเอง ผ่านกลไกตาม
รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้น เพ่ือสร้างความได้เปรียบ ไม่ว่าจะในรูปใช้เสียง ส.ว. ๒๕๐ คน จากการแต่งตั้ง 
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มาสนับสนุนการสืบทอดอ านาจใช้ความเป็นรัฐบาลที่มีอ านาจเต็ม ใช้งบประมาณและโยกย้าย
ข้าราชการอย่างไร้การตรวจสอบระหว่างช่วงเวลาหาเสียงเลือกตั้ ง รวมถึงการเลือกปฏิวัติ  
เอ้ือประโยชน์ให้กับพรรคที่ตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสืบทอดอ านาจ ซึ่งล้วนเป็นการโกงการเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น การลดการโกงกินได้ต่อเมื่อประชาชนเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนในการเลือกตั้ง ร่วมในทาง
การเมืองเพ่ือให้ได้คนหรือพรรคที่เป็นตัวแทนของตนเอง และจะเป็นไปตามที่ตั้งความหวังและให้
ความไว้วางใจได้หรือไม่นั้น ประชาชนจะต้องติดตามทุกกระบวนของการมีส่วนร่วม 

2.3.1 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ 
ความไว้วางใจทางการเมืองระดับท้องถิ่น  ผู้วิจัยได้รวบรวม สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้

ประชาชนได้ไว้วางใจนักการเมืองระดับท้องถิ่น และสามารถให้แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึ้น ในประเด็น ด้านพฤติกรรมนักการเมืองท้องถิ่น ด้านนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านการสื่อสารทางการเมือง และด้านการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะบริหารให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นที่เชื่อใจของประชาชนและประชาชนยอมรับได้ ดังนี้ 

๑. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง  
พฤติกรรมที่สื่อถึงการมีจริยธรรมของนักการเมือง ซึ่งเป็นความประพฤติที่ดีงามของ

นักการเมือง นักการเมือง ถือเป็นบุคคลสาธารณะ ดังนั้น จึงต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าปกติ สังคม
ทุกวันนี้มีความซับซ้อนและเป็นสังคมธุรกิจการเมือง ปัญหาเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองจึง
กลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและนับวันจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่กระทบกันมาก
ขึ้น เมื่อนักการเมืองได้รับเลือกตั้งจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือรัฐมนตรี ฯลฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อประชาชน หลีกเลี่ยง
ที่จะหาประโยชน์ส่วนตน หลีกเลี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและ  
ผู้ใกล้ชิดตน จริยธรรมของนักการเมืองนี้ได้มีการกล่าวถึงกันมานาน แต่ไม่เคยมีการก าหนดไว้ชัดเจน
ในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน เมื่อเกิดปัญหาเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองเมื่อไรก็ มักมีการพูดถึง 
อยู่เสมอ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จึงได้ก าหนดเรื่องนี้ไว้ในหมวด ๑๓ ว่าด้วยจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยก าหนดให้มีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองขึ้น รวมทั้งกลไกและระบบการด าเนินการที่จะบังคับและบทลงโทษ เพ่ือเป็นการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้นักการเมืองมีพฤติกรรมที่อยู่ในร่องในรอยขึ้น  

ผู้คนในสังคมไทยส่วนหนึ่ง และอาจเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทย ก าลังเบื่อหน่ายกับ
พฤติกรรมของนักการเมือง และพฤติกรรมของบุคคลที่มิใช่นักการเมือง แต่มีส่วนได้เสียกับการเมื อง 
ทั้งบางคนอาจมีส่วนได้มากกว่านักการเมืองด้วยซ้ าไป พฤติกรรมแรกที่ท าให้คนเบื่อคือ การวิ่งเต้นและ
ต่อรองต าแหน่งทางการเมืองระหว่างพรรคกับพรรค และระหว่างคนในพรรคกับพรรคซึ่งตนเองสังกัด 
การวิ่งเต้นและต่อรองไม่ว่าจะเป็นพรรคกับพรรค หรือคนในพรรคกับพรรค ล้วนแล้วแต่อ้างเพ่ือจะได้
เข้าไปท างานให้กับประเทศและประชาชนโดยรวม ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงทุกคนรู้อยู่เต็มอกว่า  
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เพ่ือตนเองและพวกพ้องก่อนประเทศชาติ และประชาชน รูปธรรมประการหนึ่งของพฤติกรรมที่ว่านี้ 
ก็คือ ในการแต่งตั้ง ครม. และได้มีบางพรรคเสนอชื่อบุคคลบางคน ซึ่งมีชื่อในทางลบในสายตาของ
ผู้คนในสังคมให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี แต่เมื่อข่าวนี้ปรากฏออกไป ได้มีเสียงต้านจากสื่อและ
ประชาชน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี และมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งใน ครม.ก่อนน าขึ้นทูลเกล้าฯ ได้พูดในท านองว่า เป็นคนที่ประชาชนเลือกมา
โดยไม่ตอบให้ตรงประเด็นว่าไม่เหมาะสม และส่งกลับไปให้พรรคที่เสนอรับรู้แล้วขอให้ส่งชื่อผู้ที่
เหมาะสมมาแทน แต่ภายหลังได้ปรากฏเป็นข่าวว่าได้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลแล้ว  อย่างไรก็ตาม  
การแสดงออกในท านองนี้เป็นพฤติกรรมนักการเมืองผู้ช่ าชองในการบิดเบือน และเบี่ยงเบนความ
สนใจ เป็นการปัดความรับผิดชอบให้พ้นไปจากตนเอง หาใช่พฤติกรรมของนักบริหารไม่ เพราะ  
นักบริหารคิดย่างไร พูด และท าอย่างนั้น หรือพูดง่าย ๆ ก็ปากกับใจจะต้องตรงกัน และถ้ามีการแสดง
พฤติกรรมเยี่ยงนี้บ่อย ๆ จะท าให้คนฟังขาดความน่าเชื่อถือ๒๔ 

จากการที่นักการเมืองเป็นที่จับตาจากสาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยการใช้
อ านาจ การพูดจา การกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง พฤติกรรมจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องควบคุม ระงับ ดังนั้น
การควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองให้ประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องสร้างส านึกหรือมโนธรรมแห่ง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยให้เกิดความรู้สึกละอายหากจะท าในสิ่งไม่ถูกไม่ควร หรือ เรียกได้ว่า 
“คุณธรรมและจริยธรรม” 

คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง กรณีของนักการเมือง ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มี
ผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะนักการเมืองสามารถเข้ามาท าหน้าที่ท้ัง
เป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ประกอบกับงานหรือภารกิจของนักการเมือง 
มีลักษณะที่หลากหลายและแตกต่างกันไปโดยมิได้มีการจ ากัดความรู้และความสามารถของผู้ซึ่งท า
หน้าที่เป็นนักการเมืองแต่อย่างใด นักการเมืองจึงมีที่มาจากหลากหลายอาชีพ ขณะที่การวิจารณ์
นักการเมืองสามารถกระท าได้โดยเสรี สิ่งจ าเป็นส าหรับอาชีพนักการเมืองจึงได้แก่ กรอบหรือระเบียบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองไทย ซึ่งกรณีนี้ ได้ เคยมีการจัดท าระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2537 แต่ด้วย
ภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีของนักการเมืองในปัจจุบันประกอบกับรัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ทุกอาชีพ
สามารถเข้ามาเป็นนักการเมืองได้ ภายใต้บริบท 5 ปี แห่งความรุนแรงของการทุจริตในกระบวนการ
เลือกตั้ง จนน ามาซึ่งวิกฤติทางการเมืองการปกครองของประเทศในที่สุดนั้น จึงควรเร่งด าเนินการ
ป้องกันใน 3 ประเด็นต่อไปนี้เป็นล าดับแรกแล้ว จึงพิจารณาด าเนินการในประเด็นของกรอบย่อยอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องเป็นล าดับต่อไปภายในเวลาที่รัฐธรรมก าหนด 

                                                           
๒๔สามารถ มังสัง, “พูดอย่างท าอย่าง : พฤติกรรมที่ท าลายศรัทธา”, ผู้จัดการออนไลน์, [ออนไลน]์, 

แหล่งทีม่า: https://mgronline.com/daily/detail/9620000062460 [25 มกราคม 2562].  

https://mgronline.com/daily/detail/9620000062460
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1) สื่อสารเพ่ือความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องระบบและโครงสร้าง อ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ส าหรับกรณีการคานอ านาจหรือการถ่วงดุลอ านาจระหว่างสถาบันการเมือง
ต่างๆ อาทิ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของประชาชนในกรณีการท าประชาพิจารณ์และประชาพิจารณ์และประชามติรัฐธรรมนูญประจ าปี 
2550 ตลอดจนประโยชน์ต่อการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการได้คนดีมา
ท างานให้แก่ชาติบ้านเมือง อันจะน ามาซึ่งการมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนคนดีให้
มีโอกาสได้ปกครองบ้านเมือง และก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาใช้อ านาจทางที่  
มิชอบ 

2) ก าหนดและจัดท ากรอบโครงสร้างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสเข้ามาท างานให้แก่ชาติบ้านเมือง และตีกรอบคนไม่ดีไม่ให้
ใช้อ านาจในทางที่มิชอบ อย่างไรก็ตามการเขียนกฎหมายมาบังคับพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นเรื่อง
ยาก แต่อาจสามารถกระท าได้โดยการเพ่ิมประเด็นของ “ความรับผิดชอบ” ไว้ในทุกประเด็นที่มี 
“อ านาจหน้าที่” และต้องมีการก าหนดคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองไว้เป็นกรอบเบื้องต้น
ของแนวปฏิบัติส าหรับข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ ทั้งนี้ทั้งนั้น
ภายใต้บริบทของนโยบายการสร้างเยาวชนที่ดีให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 

3) ใช้หลักนิติธรรมในการปกครองบ้านเมืองและสนับสนุนการบังคับใช้ระเบียบด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง๒๕ 

โดยสามารถสรุปความส าคัญที่นักการเมืองต้องยึดถือ และคุณธรรมจริยธรรมที่
นักการเมืองพึงปฏิบัติ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. หลักนิติธรรม (the rule of law) ได้แก่ การใช้กฎหมายในการบริหารประเทศ  
โดยกฎหมายดังกล่าวนั้นต้องผ่านกระบวนการร่างกฎหมายอย่างถูกต้อง และหลักของกฎหมายนั้น
ต้องเป็นกฎหมายที่ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและอ านาจอธิปไตยของประชาชน โดยกระบวนการยุติธรรม 
(due process of law) จะต้องเป็นไปตามครรลองหลักนิติธรรม (the rule of law) จึงต่างจาก the 
rule by law ซึ่งหมายถึงการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศโดยไม่ค านึงถึงหลักการ
ประชาธิปไตย และบ่อยครั้งก็กลายเป็นการบริหารงานโดยตัวบุคคล (the rule by men) มากกว่า
หลักการ 

2. ความอดทนอดกลั้น (tolerance) ความใจกว้าง (open-mindedness) และความมี
น้ าใจนักกีฬา (sporting spirit) ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจส าคัญของสังคมประชาธิปไตย เพราะในสังคม

                                                           
๒๕นายชวน หลีกภัย, อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์, การบรรยาย

พิเศษเรื่อง " คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง ", จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและส่งเสริมการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักการเมือง ข้าราชการและประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข 306-308 ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 2 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 เวลา 
13.00-17.20 น. 
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ประชาธิปไตยนั้นจะต้องยอมรับความแตกต่างทั้งในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
จุดยืนและความคิดเห็นทางการเมืองของคนในสังคม การรู้แพ้รู้ชนะ เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตและผู้มีประสบการณ์ เพ่ือน ามาประมวลใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการท างาน ที่ส าคัญอะไรที่ตนไม่ชอบและไม่พอใจแต่ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของตน
ก็ต้องยอมให้สิ่งนั้นปรากฏอยู่ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลภายใต้ระบบที่มีความเสมอภาค  

3. ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การกระท าอันใดก็ตามต้องค านึงถึง
หลักการใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ คือ ความถูกต้องตามกฎหมาย (legality) ความชอบธรรมทางการเมือง 
(legitimacy) ความถูกต้องเหมาะสม (decency) ความน่าเชื่อถือ (credibility) ทั้งหลายทั้งปวง
ดังกล่าวจะท าให้งานที่รับผิดชอบอยู่นั้นประสบความส าเร็จ การมุ่งเน้นไปที่ตัวบทกฎหมายตามลาย
ลักษณ์อักษรแต่เพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ไม่พอเพียง การกระท าอันใดที่ไม่เหมาะสมแม้จะถูกต้องตาม
กฎหมายก็จะขาดความชอบธรรมทางการเมือง อันจะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในที่สุด  

4. การบริหารบ้านเมืองจะต้องอิงหลักธรรมาภิบาล (good governance) ซึ่งได้แก่ 
ความชอบธรรมทางการเมือง (legitimacy) ความโปร่งใส  (transparency) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (participation) ความรับผิดชอบเปิดให้ ไล่ เบี้ ย ได้  (accountability) และความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) ซึ่งหมายถึงการกระท านั้นต้องส่งผล
ในทางบวกทั้งในแง่ผลได้ (output) และผลลัพธ์ (outcome)  

5. อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (popular sovereignty) ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยคือระบบที่ประชาชนมีอ านาจอธิปไตย และมอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มา
จากการเลือกตั้งท าหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งจึงเป็นการแสดงออกถึงสิทธิและอ านาจของประชาชน 
ดังค ากล่าวที่ว่า เสียงของประชาชนคือเสียงของสวรรค์  

6. สิทธิเสรีภาพ (rights and freedom) เป็นหัวใจส าคัญของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารและข้าราชการประจ าที่มีอ านาจตามกฎหมาย จะต้องยึดถือตัว
บทกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะถ้ามีการกระท าดังกล่าวก็
เท่ากับละเมิดเจ้าของอ านาจอธิปไตย  

7. ความเสมอภาค (equality) ซึ่งความเสมอภาคหมายรวมถึงความเสมอภาคทาง
การเมือง และความเสมอภาคทางกฎหมาย (equality before the law) ความเสมอภาคภายใต้
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนเสมอภาคเท่ากันหมด หนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนน
เสียงได้หนึ่งเสียง (one man one vote) การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลอันใดก็ตามจึงถือว่าขัดต่อ
หลักการประชาธิปไตย  

8. ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นประชาธิปไตย (the democratic ethos)  
ซึ่ง หมายถึงค่านิยมที่ได้รับการอบรมตั้งแต่ครอบครัว สถาบันการศึกษา และทางสังคม ให้มีความเชื่อ
และศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย มองคนอื่นด้วย
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สายตาที่เสมอภาค ทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ  
อย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการพัฒนาและธ ารงไว้ซึ่งระบบประชาธิปไตย  

9. ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือกรรมวิธี  (means) เพ่ือเป้าหมาย 
ทางการเมือง แต่ขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยก็ เป็นเป้าหมายอันสูงส่ ง (noble end)  
ในตัวเอง การมองว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นเฉพาะกรรมวิธี (means) จึงไม่
ถูกต้อง ถึงแม้ว่า end คือ ผลประโยชน์จะตกต่อสังคมก็ตาม เพราะถ้าท าลายกระบวนของความ
ถูกต้อง แม้จะส่งผลในทางบวกต่อสังคม แต่ถ้ามีผลกระทบในทางลบต่อระบบก็จะเป็นการท าลาย
เป้าหมายอันสูงส่งของระบบประชาธิปไตย อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง ประชาธิปไตยจึงเป็น
ทั้งกรรมวิธี (means) และเป้าหมาย (end) ในตัวเอง ทั้งสองส่วนนี้ต้องไปด้วยกัน 

10. ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติ บริหาร และศาลรัฐธรรมนูญ 
จะต้องตระหนักว่าตนเป็นผู้ซึ่งได้รับอาณัติจากประชาชน  ดังนั้นผลประโยชน์สูงสุดจะต้องเป็น
ผลประโยชน์ที่เอ้ืออ านวยต่อประชาชนโดยส่วนรวม การกระท าอันใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย การนั้นย่อมไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่
ตนท าอยู่นั้นเป็นการประกอบภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ (sacred mission) หรือหน้าที่อันสูงส่ง (noblesse 
oblige) เพ่ือประชาชน เพ่ือประเทศชาติ  

11. ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องยึดถือหลักจริยธรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้งมารยาททางการเมือง  โดยจะต้องกระท าหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ค านึงถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดต่อประชาชน ชาติ และบ้านเมือง เสียสละความสุข
ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม เพราะงานการเมืองเป็นงานอาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน 

12. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งสามารถน า
ประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญ หรือไปสู่ความเสียหายในด้านต่างๆ ทั้งในแง่การเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ อุดมการณ์ ศรัทธาและความเชื่อในระบบ ฯลฯ ต้องเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติอัน
ได้แก่ การมีอุดมการณ์ทางการเมือง (political ideology) การมีจริยธรรมทางการเมือง (political 
ethics) การมีความรู้ทางการเมือง (political knowledge) การมีประสาทสัมผัสทางการเมือง 
(political sense) และการเข้ า ใจอารมณ์ ท างการเมื อ ง (political mood) ของป ระชาชน 
อย่างถูกต้อง๒๖ 

รูปแบบพ้ืนฐานของความไว้วางใจ คือ ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานการป้องกัน เป็นรูปแบบ
ของความไว้วางใจนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคงในพฤติกรรมที่บุคคลท าในสิ่งที่พูดและมีการ
กระท าต่อกัน พ้ืนฐานที่สอง คือ ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานจาก ความรู้ (knowledge-based trust) 
เป็นความไว้วางใจที่มีพ้ืนฐาน ในการคาดคะเนบุคคลอ่ืน รู้จักผู้อ่ืนดีเพียงพอ เพ่ือที่จะรู้ถึงพฤติกรรม
ของผู้อื่น ความไว้วางใจที่มีรากฐานจาก ความรู้ขึ้นอยู่กับการได้รับข้อมูลมากกว่าการลงโทษ และเป็น
                                                           

๒๖ภัทรษมน  รัตนางกูร, “คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://phatrasamon.blogspot.com/2009/08/blog-post_30.html [25 มกราคม 2562]. 

https://docs.google.com/document/d/1mXBHTvFvbZZM9Gg3y0CdJLW-HICw_JRWhomsE2Pp3z8/edit
http://phatrasamon.blogspot.com/2009/08/blog-post_30.html
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การท านายพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนที่กระท าด้วยความจริงใจ และสุดท้ าย คือ ความไว้วางใจบน
พ้ืนฐานจากการวินิจฉัย (identification-based trust) เป็นความไว้วางใจที่มีความรู้สึกร่วมในอารมณ์
กับความปรารถนาและความตั้งใจของผู้ อ่ืนโดยกลุ่มคนต้องมีความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีข้อตกลงร่วมกัน การตระหนักร่วมกัน และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงของ
อารมณ์ระหว่างกัน๒๗ งานวิจัย Joseph and Winston ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้น าที่
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงกับความไว้วางใจ ในผู้บังคับบัญชา และองค์การ พบว่า การรับรู้ถึง
พฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้น ามีผลต่อความไว้วางใจในผู้บังคับ-บัญชาและองค์การ คือ การรับรู้
ถึงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของผู้น ามีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีอ านาจพยากรณ์ความไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจในองค์การ และปัจจัยคุณลักษณะที่น่าไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
ส่งผลต่อความไว้วางใจในองค์การด้วย๒๘ 

บุคลิกภาพทางการเมือง การเรียนรู้ทางการเมืองใน (Political socialization) วัยเด็ก  
มีผลต่อการเข้าร่วมฟังการเมืองโดยจะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น  เช่น 
ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีชีวิต ระบบการเมือง เมื่อเด็กมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้น   ก็จะเกิด
ความรู้สึกไว้วางใจในระบบการเมือง มีทัศนคติท่ีดีต่อการเมือง๒๙  ให้การสนับสนุนต่อสถาบันการเมือง  
ติดตามเรื่องราวทางการเมืองตลอดจนกิจการและผลงานของรัฐบาล และมีความกระตือรือร้นที่จะเข้า
ร่วมทางการเมือง  ซึ่งหากเกิดขึ้นเป็นประจ าก็จะพัฒนาไปสู่แบบแผนของวัฒนธรรมต่างกันเมืองได้ใน
ที่สุด งานของ Greenstein (1960)  ซึ่งได้ศึกษา ทัศนคติของเด็กที่มีต่อผู้น าการเมือง พบว่า เด็ก
อเมริกันมักจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนักการเมืองมากกว่านโยบายของนักการเมือง เพราะเป็นผลธรรมดาที่
เด็กจะสนใจบุคลิกภาพมากกว่าหลักการหรืออุดมการณ์   ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัย
ดังกล่าว ส่วนในอินเดีย ข้อมูลจากการประชามติปี ๑๙๖๑, ๑๙๖๔ และ ๑๙๖๗  ชี้ให้เห็นว่าคนที่มี
การศึกษาสูงขึ้นจะมีความสนใจในเรื่องการเมืองสูงขึ้น ถกเถียงเรื่องการเมืองบ่อยขึ้นและพยายามที่จะ
สร้างอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลระดับท้ องถิ่นหรือระดับชาติ 
มากขึ้น๓๐ 

จากการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจทางการเมือง สามารถให้แรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมมากขึ้น พฤติกรรมที่สื่อถึงการมีจริยธรรมของนักการเมือง เป็นความประพฤติที่ดีงามของ
นักการเมือง นักการเมือง ถือเป็นบุคคลสาธารณะ มีความรับผิดชอบมากกว่าปกติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อประชาชน ปากกับใจจะต้องตรงกัน นักการเมืองให้ประสบผลส าเร็จจึง

                                                           
๒๗Lewicki, R. J., McAllister, D. J., & Bies, R. J., “Trust and Distrust: New Relationships 

and Realities”, The Academy of Management Review, Vol. 23 No. 3, (1998): 438-459. 
๒๘Knoll, D. L., “The Relative Importance of Ability, Benevolence, and Integrity in 

Predicting Supervisor, Subordinate, and Peer Trust”, Unpublished Master’s Thesis, (The 
University of Guelph, Guelph: Canada, 2007), pp. 11-12. 

๒๙พฤทธิสาน  ชุมพล, ระบบการเมือง: ความรู้เบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า 91.   

๓๐Greenstein อ้างใน สิทธิพัฒน์  พุทธหุน, การต่อสู้ของมวลชนในสังคมไทย, หน้า ๙๑. 
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จ าเป็นต้องสร้างส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยให้เกิดความรู้สึกละอายหากจะท า
ในสิ่งไม่ถูกไม่ควร หรือเรียกได้ว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” 

2. ด้านนโยบาย  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับ

แล้วตั้งแต่่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยมีบทบัญญัติก าหนดให้ พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้น
ต้องเริ่มด าเนินการต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  จากผลการเลือกตั้งที่ออกมา พรรค
การเมืองที่ได้เข้ามาท าหน้าที่บริหารประเทศ โดยประชาชนเจ้าของประเทศที่จะเป็นผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจและให้ค าตอบที่ดีที่สุดแก่่สังคม ในขณะที่พรรคการเมืองเองหากต้องการจะเป็นผู้ได้รับ 
ชัยชนะในสนามเลือกตั้งครั้งนี้คงต้องมีกลยุทธ์ในการหาเสียงที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคมไทย
ในปัจจุบัน อีกทั้งต้องมีนโยบายพรรค ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน  ดังนั้น ในการจัดท านโยบายของพรรคการเมือง จึงถือเป็นเรื่อง ที่มี
ความส าคัญยิ่ง ที่ต้องมีการพิจารณาอย่่างรอบคอบและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ที่ส าคัญคือ ต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีวิสัยทัศน์ โดยค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
สภาพแวดล้อม และความต้องการในอนาคต ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีปัญหาและข้อจ ากัดหลายๆ 
ประการที่ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายในหลายๆ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่่างประชาชนผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งกับพรรคการเมืองจะมีสัมพันธภาพที่ดีมากน้อยเพียงใดเป็นไปตามระดับความก้าวหน้าของ
ระบอบประชาธิปไตย โดยสิ่งที่ควรต้องมีการพัฒนาคือ นโยบายพรรคการเมือง๓๑  

ยุคที่การเลือกตั้งมีการแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น พรรคการเมืองแต่ละพรรคพยายามใช้นโยบาย
พรรคในการหาเสียง นโยบายพรรคการเมือง ก็เริ่มถูกน ามาใช้เป็นองค์ประกอบของพรรคเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับในขณะนั้นประเทศประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ส่งผลให้ในหลายภาคส่วน ต้องมีการคิดแก้ปัญหาและมีการวางแผนอย่่างเป็นระบบ ท าให้พรรค
การเมืองต้องมีการออกนโยบายมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
นโยบายพรรคการเมือง คือ นักวิชาการ ซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกกลุ่่มที่ ๒ ส่วนประชาชนผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งเป็นเพียงผู้รับฟังการโฆษณานโยบายพรรคการเมือง ไม่มีโอกาสซักถามและตรวจสอบถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะพรรคการเมืองใช้วิธีการสื่อสารเพียงฝ่ายเดียวให้ประชาชนรับฟังไว้ แล้ว
น าไปพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง บุคคลกลุ่มที่ ๓ ที่เข้ามามีบทบาทวิจารณ์และตรวจสอบ
นโยบายพรรคการเมือง คือ สื่อมวลชน ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนต่่อนโยบายพรรค
การเมืองได้รับความสนใจเพ่ิมขึ้น เพราะมีการเปรียบเทียบให้เห็นถึงนโยบายของแต่ละพรรค  ข้อดี 
ข้อเสีย ท าให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีการเพ่ิมความระมัดระวังในการเขียนนโยบาย ค านึงถึง
สาระส าคัญความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งประชาชนก็ไม่สามารถรู้ได้ว่านโยบายต่างๆ ที่พรรค
การเมืองแต่ละพรรคน าเสนอขึ้นมานั้น เป็นนโยบายที่ท าได้จริง เป็นที่ต้องการของประชาชน 
                                                           

๓๑ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร, มองนโยบาย (พรรคการเมือง) แล้วมองตัวเอง, สถาบันนโยบายศึกษา, 
[ออนไลน]์, แหล่งทีม่า: http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1125858898.news [๓ มิถุนายน ๒๕63].  

http://www.fpps.or.th/news.php?detail=n1125858898.news
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คนส่วนใหญ่่หรือไม่หรือเป็นเพียงแค่่นโยบายขายฝัน มีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝงเพ่ือแลกเปลี่ยน
กับคะแนนนิยมหรือเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงให้เพียงเท่านั้น ท าให้แต่่ละพรรคมีการก าหนด
นโยบายที่เป็นจุดขายเด่นๆ เพ่ือให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกคนของพรรคตน 

นโยบายเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการท างานของพรรค ที่เป็นรัฐบาล
ต้องสนใจที่จะก าหนดนโยบายที่ดีและให้มีการน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือสร้างความอยู่ดีมีสุข ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้กับประชาชนและความ
เจริญให้แก่ประเทศนโยบายถือเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความส าเร็จและความล้มเหลวในการ
บริหารประเทศ นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคมโดยเฉพาะประชาชน 
เนื่องจากนโยบายของพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ท าให้ประชาชนผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถตัดสินใจเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดได้
ง่ายและสะดวกมากข้ึน๓๒ นักวิชาการด้านนโยบายศาสตร์ได้ให้ ความหมายนโยบายสาธารณะไว้อย่าง
หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสนใจและวัตถุประสงค์ นโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล 
ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ เพ่ือแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต และเพ่ือก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังที่จะ
น านโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายอาจเป็นบวก หรือเป็นลบ หรืออาจเป็นการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าก็ได๓้๓ 

มุมมองของนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองกับการจัดท านโยบาย  สาธารณะ
ของพรรคการเมือง  

ส าหรับนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีนักธุรกิจ  
นักวิชาการ ออกมาวิพากษ์ถึงนโยบายพรรคการเมืองด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะนโยบาย
ที่เป็นลักษณะโครงการประชานิยมถูกมองว่าเป็นการกล่าวถึงยุทธศาสตร์  การพัฒนาและมอง
ผลประโยชน์ในช่่วงระยะเวลาสั้น โดยมีการแสดงถึงมุมมองในเรื่อง ดังกล่าว ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไม่เป็นนโยบายเฉพาะหน้า มีการวางเป้าหมายหรือ
ทิศทาง ก าหนดให้แน่ชัด เช่น เกษตรอาหาร หรืออุตสาหกรรม จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง จากนั้น 
เปิดให้มีการลงทุนสร้างแรงจูงใจเพ่ือรองรับการแข  ่งขันในอนาคต ด้วยวิธีการผลิตแนวใหม  ่  ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ นโยบายด้านเศรษฐกิจจะต้อง พูดควบคู่นโยบายด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม  
ดูแลประชาชนยากจนในระยะยาว๓๔ นโยบายพรรคการเมืองต่างๆ ที่ออกมาใช้ส าหรับหาเสียงเลือกตั้ง 

                                                           
๓๒สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม, “กรอบนโยบายสาธารณะที่ดีที่พรรคการเมืองของไทย ควรน ามา

ประกอบการจัดท านโยบายการบริหารประเทศ”, รัฐสภาสาร, ปีท่ี ๖๕ ฉบับท่ี ๑๑ (พฤศจิกายน, ๒๕๖๐): 9. 
๓๓ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎี  และการ

ประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า 5. 
๓๔ดุสิต นนทะนาคร, ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นโยบายพรรคการเมือง: การหาเสียง

เลือกต้ัง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1495 [20 
สิงหาคม 2563]. 

http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1495
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เพียงเพ่ือให้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ ทุกนโยบายที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคประกาศ 
พรรคการเมืองแต่่ละพรรคมีนโยบายส าหรับใช้หาเสียง เมื่อได้เข้าร่วมรัฐบาลแล้วต้องพยายามผลักดัน
นโยบายของพรรคตนให้เป็นนโยบายของรัฐบาล๓๕ นโยบายที่ใช้หาเสียงของพรรคการเมืองที่จะ
น าเสนอต่อประชาชน จะต้องแสดงที่มาของงบประมาณที่จะใช้๓๖ การก าหนดกรอบนโยบายหาเสียง 
๔ ด้าน คือ ที่มางบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ความคุ้มค่่าและประโยชน์ และความเสี่ยง ทุก
นโยบายที่จะใช้หาเสียง ส าหรับพรรคการเมืองแล้ว ผ่านการคิดค้นจากประสบการณ์ จากความ
ต้องการของประชาชน และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเคยท างานลง
พ้ืนที่มาก่อน จึงได้รับความไว้วางใจประชาชน๓๗ หลักการประชาธิปไตยให้อ านาจประชาชนในการ
ประเมินตรวจสอบนโยบายพรรคการเมืองอยู่แล้ว ว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายพรรค
การเมืองนั้นๆ ถ้าไม่เห็นด้วยก็แสดงออกผ่านคะแนนเสียงการเลือกตั้งในการที่จะเลือกหรือไม่เลือก
พรรคนั้นๆ และประชาชนจะเข้ามาตรวจสอบว่่าพรรคการเมืองท าตามนโยบายนั้นหรือไม่ รัฐต้องท า
ให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง มีพลังพอที่จะมาตรวจสอบ และต่่อรองกับพรรคการเมือง๓๘ นโยบายมี
ความสมจริง หรือสามารถปฏิบัติได้หรือไม่นั้นสังคมก็ต้องร่วมกันตรวจสอบอีกครั้ง๓๙ 

ดังนั้น นโยบายของพรรคการเมืองส่งผลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน ถ้า
หากพรรคการเมืองใดที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาลและผลักดันให้นโยบายที่หาเสียงไว้เป็น
นโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงก็สามารถสร้างความศรัทธาและประชาชนก็จะไว้วางใจ เช่น  
จะเห็นจากการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้ง ประชาชนจะเทคะแนนให้แบบยกพรรค หรือ
การเมืองในระดับท้องถิ่น เช่น จังหวัดนนทบุรี นักการเมืองระดับท้องถิ่นคนที่เคยได้รับเลือกเม่ือเข้ามา
ท างานบริหารท้องถิ่นแล้วประชาชนเห็นผลงาน ก็จะได้รับเลือกเข้ามาหลายสมัยติดต่อเช่นในปัจจุบัน
ที่เป็นอยู่ บางท่านด ารงต าแหน่งทางการเมืองนานสามสิบกว่าปี เป็นต้น 

 

                                                           
๓๕ชัยประนิน  วิสุทธิผล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, นโยบายพรรคการเมือง: การหา 

เสียงเลือกตั้ง, (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐), [ออนไลน์], แหล่งที่มา:   
http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1495 [20 สิงหาคม 2563]. 

๓๖ชูศักดิ์  ศิรินิล, หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย, นโยบายพรรคการเมือง: การหาเสียงเลือกตั้ง, 
(๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐), [ออนไลน์], แหล่งที่มา:  
http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1495 [20 สิงหาคม 2563]. 

๓๗นิพิฏฐ์  อินทรสมบัต,ิ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย, นโยบายพรรคการเมือง: การหาเสียง
เลือกตั้ง, (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐), [ออนไลน]์, แหล่งที่มา:  
http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1495 [20 สิงหาคม 2563]. 

๓๘ยุทธพร  อิสรชัย, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, “เสียงสะท้อนองค์กรคุมพรรค”,
ข่ า ว ส ด อ อ น ไล น์ ,  [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid 
sectionid=TURNd05BPTO [20 สิงหาคม 2563]. 

๓๙นิกร  จ านง, “สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ตัวแทน พรรคชาติไทยพัฒนา 
ช าแหละร่าง พ.ร.ป. พรรคการเมือง ส่อจ ากัดสิทธิพรรคการเมือง”, (๒๘ กันยายน ๒๕๕๙), คมชัดลึกออนไลน์, 
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3. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการเมือง (Political communication) 
การสื่อสารถือเป็นหัวใจส าคัญของการติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์  ในทางการเมืองการ

สื่อสารท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองหรือที่
เรียกว่า การสื่อสารทางการเมือง๔๐ ท าให้เกิดการไหลเวียนของสารอันจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้
และเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในทางการเมือง และสามารถตัดสินใจประเด็นทางการเมืองได้อย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล นั่นคือ สามารถเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สื่อมวลชน (Mass Media) จะเป็นตัวกระตุ้นและมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรม
ทางการเมืองของประชาชนได้อย่างมาก โดยหากมีการพัฒนาของสื่อมวลชนไปมากเท่าไร ก็ยิ่งจะท า
ให้บุคคลให้ความสนใจและเข้าร่วมทางการเมืองในระดับชาติมากขึ้นเท่านั้น๔๑ การที่คนรู้หนังสือมาก
ขึ้นจะท าให้มีโอกาสรับทราบข่าวสารต่างๆ จากสื่อมวลชน อันจะช่วยกระตุ้นให้คนสนใจ และเข้าร่วม
ในกระบวนการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจตามไปด้วย ท านองเดียวกับ Rogers ที่เห็นว่า หาก
คนมีความรู้หนังสือและเปิดรับสื่อมวลชนแล้ว จะท าให้บุคคลนั้นเป็นคนทันสมัย คือ สามารถเข้าใจ
บทบาทของผู้อ่ืนได้ มีความกล้าที่จะยอมรับนวัตกรรม มีความรู้ทางการเมืองมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
มีความหวังในด้านการศึกษาและอาชีพด้วย อิทธิพลของสื่อมวลชนดังกล่าวนับว่าเป็นแรงกระตุ้น
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการท างานของรัฐบาลหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง อันหมายความรวมถึงการตอบสนองของระบบการเมืองอีกด้วย  

การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาทางการเมือง ทั้งนี้เพราะสถาบันการ
สื่อสารสามารถพัฒนากระบวนการของสถาบันทางการเมืองและระบบการเมืองก็พยายามขยาย
การศึกษาออกไป ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการสื่อสารเป็นรากฐานที่จ าเป็นต่อการระดมมวลชนและการ
พัฒนาทางการเมืองอย่างแท้จริง  

ในบรรดางานที่ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น อิทธิพลการสื่อสารจากปัจจัย
ด้านสื่อมวลชนต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ดูจะได้รับความสนใจและมีการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
ดังที่พบเห็นจากงานของ Pippa Norris ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของการสื่อสารทางการเมือง ในยุค
ประชาธิปไตยหลังอุตสาหกรรม พบว่า ในบริบทของการแข่งขันเลือกตั้งแล้ว การสื่อสารทางการเมือง 
เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว โทรทัศน์ และระบบเครือข่ายสาระสนเทศ (Internet) จะมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ทางการเมือง, ความไว้วางใจทางการเมือง และการระดมทางการเมือง โดยมีผลท าให้คนรู้สึกมี

                                                           
๔๐Deutch, Karl W., อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑๑๘-๑๒๔. 
๔๑Stoker, Gerry, “Introduction: Normative Theories of Local Government and 

Democracy”, In Rethinking Local Democracy. edited by Desmond King and Gerry Stoker, 
(London: Macmillan, 1996), p. 212. 
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ประสิทธิภาพทางการเมืองสูงขึ้น และส่งผลเอ้ือต่อการเข้าร่วมทางการเมืองให้มากขึ้นด้วย๔๒ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของคนอเมริกันในเชิงพหุมิติเกี่ยวกับปัจจัยด้านสื่อมวลชน  พบในลักษณะที่
คล้ายกันว่า การกระจายเสียง, การช่วยอุดหนุนในการลงโฆษณา และการจัดให้มีเวทีสาธารณะ
ปราศรัยตอบโต้กันระหว่างผู้เข้าแข่งขันทางโทรทัศน์โดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งมีอิทธิพลส าคัญ
ต่อการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกผู้แทนของประชาชนมากกว่าปกติ 

ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสาร๔๓ จะกระจายไปมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างทาง
การเมือง (Political structure) ในแต่ละบริบทด้วยว่าจะเปิดโอกาสหรือไม่ อันได้แก่ กฎระเบียบของ
สังคมการเมืองหนึ่ง การได้มาซึ่งอ านาจของผู้น าการเมือง เช่น จากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งหรือมีกลไก
การเข้าร่วมตามวิถีทางประชาธิปไตยทางตรงหรือไม่ เป็นต้น เพราะโครงสร้างทางการเมืองย่อมเป็น
ตัวก าหนดช่องทางการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองและการสื่อสารทางการเมืองระหว่างตัวผู้น ากับ
ประชาชน ซึ่งพบว่า การสนับสนุนของประชาชนจะสูงหากประชาธิปไตยมีลักษณะของการแข่งขัน 
และพบว่า ผู้น าท้องถิ่นได้กลายเป็นตัวการส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมทางการเมือง  การเข้าไป
ด าเนินการกับโครงสร้างทางการเมือง และระเบียบวาระของชุมชน หรือที่ Robert A. Dahl ใช้ค าว่า 
“ผู้ประกอบการทางการเมือง (Call political entrepreneur)”๔๔  Almond and Verba  ได้แสดง
ให้เห็นว่าร้อยละ ๖๐ ของการเข้าร่วมทางการเมืองอันเกิดจากสถานภาพทางสังคมเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงในทัศนคติ นั่นคือ มีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้ามีส่วนร่วมเพ่ิมสูงขึ้น   ได้รับ
ข่าวสารมากขึ้นผลกระทบจากรัฐบาลต่อผลประโยชน์ของคนแต่ละคนซึ่งมองเห็นได้มีมากขึ้น
ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญทางการเมืองมีมากข้ึน  ความสนใจการเมืองมีมากขึ้น ส่วนปัจจัยในด้าน
การเข้าไปเกี่ยวข้องในองค์การทางการเมืองนั้นอาจจะน าไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองที่เพ่ิม
สูงขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยลักษณะหรือทัศนคติส่วนบุคคล เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือในแง่ของ
ประสิทธิภาพทางการเมือง หรือการได้รับข่าวสารทางการเมืองก็ได้๔๕  

จากการส ารวจงานวิจัยในประเด็นเรื่องการสื่อสารทางการเมืองของไทย  พบว่าการ
เปิดรับสื่อมวลชน ประสบการณ์ทางการเมือง และการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสนใจทางการเมือง และผู้ที่มีระดับการสื่อสารทางการเมืองสูงมีแนวโน้มจากเข้าร่วมทาง
การเมืองสูงกว่าผู้ที่ระดับการสื่อสารต่ ากว่า โดยประชาชนในชนบทที่ได้รับข่าวสารจากการเปิดรับสื่อ 
                                                           

๔๒Norris, Pippa, A Virtuous: The Impact of Political Communications in post- 
industrial Democracies. Paper for: The Annual Meeting of the Political Studies Association 
of the U.K., (London School of Economics and Politics Science, 2000), p. 56. 

๔๓Schramm, Nature of Communication between Humans, ZUrbana 3: University of 
Illnois, 1971), p. 23. 

๔๔Robert, A. Dahl, Political Opposition in Western Democratic, (New Haven: Yale 
University Press, 1966), pp. 196-197. 

๔๕Almond, Gabriel A. and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and 
Democracy in Five Nation, (Boston: Little, Brown and Company., 1965), p. 97. 
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(mass media) ในระดับที่สูงกว่าการได้รับข่าวสารกันเองระหว่างบุคคลจะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง
ด้วยความส านึกของตนเอง ส าหรับผู้ที่ได้รับข่าวสารจากตัวบุคคลมากกว่าการเปิดรับสื่อเองจะเข้าร่วม
ทางการเมืองในลักษณะของการถูกระดม อันเนื่องมาจากข่าวสารที่ได้รับจากสื่อจะท าให้บุคคลเกิด
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกิดความสนใจมากขึ้น และท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น สามารถกล่าว
ได้ว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการเมืองมีอิทธิพลส าคัญต่อความไว้วางใจทางการเมือง สามารถสรุป
ปัจจัยองค์ประกอบได้ดังแผนภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.1 ปัจจัยองค์ประกอบของการสื่อสารทางการเมือง 
 
การสื่อสารทางการเมืองทั้งในความหมายเชิงกว้างและเชิงแคบ ในความหมายเชิงกว้าง

การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมการสื่อสารที่มนุษย์ท าขึ้นหรือเกิดขึ้นนอกบ้านเรือนของตน 
การยื่นข้อเรียกร้องระหว่าง ประเทศ หรือการกล่าวค าปราศรัยของนักการเมืองย่อมหมายถึง การ
สื่อสารทางการเมือง ส่วนในความหมายเชิงแคบ กล่าวคือ การสื่อสารทางการเมือง หมายถึง กิจกรรม
ใดๆ ของสถาบันเฉพาะ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความคิด และ
ทัศนคติ อันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การศึกษาเรื่องการสื่อสารทาง
การเมือง มักจะมองการสื่อสารทางการเมือง โดยนัยแห่งความหมายแคบนี้ เช่น การศึกษาเรื่องการ
รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง อาจเน้นในเรื่องการใช้โทรทัศน์ โปสเตอร์และการกล่าวค าปราศรัยของ
พรรคและนักการเมือง เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสารทาง  การเมืองเป็นกระบวนการถ่ายทอด 
และการแพร่ของข่าวสารทางการเมือง อันเกี่ยวกับการเมืองระหว่างผู้มี ต าแหน่งทางการเมืองกับ
ประชาชน หรือระหว่างนักการเมืองกับสถาบันทางการเมืองที่ครอบคลุมการสื่อสาร  ในทุกกิจกรรม
ของมนุษย์ทางสังคมและการเมือง รวมทั้งเป็นการจัดระเบียบทางสังคม เพ่ือให้คนในสังคม เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมการเมือง เช่น การเข้าร่วมทางการเมือง  
การเลือกสรรค์ทางการเมือง๔๖ การสื่อสารทางการเมืองไว้ว่า “เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรสาธารณะ (รายได้จากภาษี) อ านาจรัฐ (ใครเป็นผู้มอบอ านาจในการตรากฎหมายการ

                                                           
๔๖Pool, อ้างในเรื่องเดียวกัน. 

การสื่อสาร 

ทางการเมือง 

ความสนใจทางการเมือง 

การไดร้ับข่าวสารทางการเมือง 



43 

ตัดสินใจในการใช้อ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหาร) การอนุญาตที่เป็นทางการ (รัฐจะให้ประโยชน์
หรือลงโทษอย่างไร)๔๗ 

1. การสื่อสารทุกรูปของนักการเมืองและผู้ที่ เกี่ยวข้องทางการเมืองในการบรรลุ
เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  

2. การสื่อสารที่ส่งถึงนักการเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองโดยผู้ที่ไม่ใช่นักการเมือง 
เช่น ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์  

3. การสื่อสารและกิจกรรมของบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรากฏในการรายงานข่าวบท
บรรณาธิการ และรูปแบบอ่ืนๆ ของสื่อในการกล่าวถึงการเมือง๔๘ 

สรุปได้ว่า การสื่อสารทางการเมือง เป็นการสื่อสารของนักการเมืองถึงประชาชนที่ได้
เลือกตนเข้ามา การที่ประชาชนเลือกเข้ามามีความคาดหวังว่านักการเมืองท้องถิ่นที่ตนเลือกเข้ามานั้น 
สามารถสนองเจตนารมณ์ของตนเองและท้องถิ่น ในการสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่นตามนโยบายที่ได้
หาเสียงไว้ได้ 

การสื่อสารการเมือง เป็นเรื่องจ าเป็นของนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  
ที่สามารถสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความนิยมชมชอบและเห็นด้วยหรือคล้อยตามกับตนหรือไม่  

นักวิชาการมองการสื่อสารทางการเมืองว่า เป็นกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ
การแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ทัศนะและความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมืองระหว่างบุคคล 
การสื่อสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษ ที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
สังคม การเมืองท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง และการสื่อสารทางการเมืองยัง
เป็นกิจกรรมที่แพร่หลายทั่วไป๔๙ และการสื่อสารทางการเมืองคือ กิจกรรมที่เผยแพร่ทั่วไป อันเป็น
การท าหน้าที่ทั้งหลายด าเนินอยู่ในระบบการเมือง กระบวนการ สังคมประกิต การสร้างโครงข่าย
ผลประโยชน์ การประสานผลประโยชน์ การสร้างกฎ การประยุกต์ใช้กฎและการปรับเปลี่ยนกฎ ล้วน
ด าเนินไปโดยอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ๕๐ เป็นการถ่ายทอดข่าวสารที่เกี่ยวกับการเมืองจากส่วน
หนึ่งของระบบการเมือง ไปยังอีกส่วนหนึ่งของระบบการเมือง และเป็นการถ่ายทอดระหว่างระบบ

                                                           
๔๗McNair, B., An Introduction to Political Communication, (2nd ed.), (New York, NY: 

Routledge, 2003), pp. 3-4.  
๔๘อลงกรณ์  อรรคแสง, “พัฒนาทางการสื่อสารการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๕๐๐-๒๕๕๓”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 
๔๙Agree, W. K., Ault P. H., & Emery, E. Introduction to Mass Communication, (New 

York, NY: Harper & Row, 1976), p. 4. 
๕๐Almond, G. A., & Coleman, J. S. (1960). The Politics of the Developing Area. 

Princeton: Princeton University Press, อ้างใน สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์, กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) ท่ีเคยด ารงต าแหน่งก านัน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 15. 
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สังคมกับระบบการเมือง๕๑ และการสื่อสารทางการเมืองมีลักษณะเป็นระบบของการแพร่ข่าวสาร
ทางการเมืองไปยังสมาชิกของการเมือง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองเป็นแบบแผน
หรือกระบวนการแพร่ข่าวสารทางการเมืองระหว่างสมาชิกกับหน่วยต่าง ๆ ในระบบการเมือง หรือ  
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดย
เป็นช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของ
รัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้ และขณะเดียวกันก็เป็นกระบวนการในการน าเอาข้อเรียกร้องและความ
ต้องการของประชาชนไปสู่รัฐบาลที่จะท าให้การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐบาล
สอดคล้องและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น๕๒  

การวิจัยความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ผู้วิจัยเห็นว่าในยุค
ปัจจุบันการสื่อสารมีความส าคัญต่อการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การสื่อสารทางการเมือง เช่น 
หนังสือพิมพ์ ข่าว โทรทัศน์ และระบบเครือข่ายสาระสนเทศ (Internet) จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ทางการเมือง, ความไว้วางใจทางการเมือง และการระดมทางการเมือง นักการเมืองก็จะเผยแพร่
ผลงานเพ่ือให้ประชาชนรับทราบว่าตนเองได้ท าอะไรเพ่ือประชาชนบ้าง และประชาชนเองก็สามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนได้ การสื่อสารจะเป็นตัวกระตุ้นและมีอิทธิพลในการ
ก าหนดพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน การรับทราบข่าวสารต่างๆ จากสื่อมวลชน ท าให้เกิด
การไหลเวียนของสารอันจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในทางการเมือง 
และสามารถตัดสินใจประเด็นทางการเมืองได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล นั่นคือ สามารถเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนาทางการเมือง 

4. ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) 
บทบาทของสมาชิกสภาเทศบาลในการประสานแผน สมาชิกสภาเทศบาลส่วนใหญ่จะ

ช่วยเหลือฝ่ายบริหารในด้านการประสานนโยบายระหว่างฝ่ายบริหารและภาคประชาชน ดังนั้นการที่
สมาชิกสภาเทศบาลบางคนด ารงต าแหน่งควบคู่ทั้งประธานชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาลย่อมส่งผลดี
ในด้านการประสานนโยบายระหว่างชุมชนกับฝ่ายบริหาร ทั้งนี้เพ่ือให้โครงการบางส่วนที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดเป็นไปตามความต้องการของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า สมาชิกสภาเทศบาล
ส่วนใหญ่จะเน้นการประสานโครงการเฉพาะโครงการในงบลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการ  ประเภท
โครงสร้างพ้ืนฐาน  อีกทั้งส านักงาน ก.พ. ยังได้ศึกษาและท าการสรุปเปรียบเทียบนักวิชาการ
ต่างประเทศท่ีสนใจศึกษาเรื่องความไว้วางใจของประชาชนพบว่า “ผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายชิ้น 
สรุปว่ารัฐบาลท้องถิ่นมักได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสูงกว่ารัฐบาลกลางอันเนื่องมาจากความ

                                                           
๕๑Rush, M., & Althoff, P. (1971). An Introduction to Political Sociology, อ้ างใน  สุ ภ าภ รณ์  

ติ่งอินทร์, กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยด ารงต าแหน่งก านัน, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 14. 

๕๒Shaffee, เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๖. 



45 

ใกล้ชิดกับประชาชน รวมทั้งข้อค้นพบจากงานวิจัยของ เอเซียน บารอมิเตอร์ (Asian Barometer) 
พบว่าความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ 
ส่วนความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลส่วนกลางอยู่ในระดับมาก  เช่นกัน แต่คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๐ เท่านั้น ถือได้ว่าประชาชนให้ความไว้วางใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูงกว่า
รัฐบาลกลาง๕๓ 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นสถาบันการเมืองท้องถิ่นที่มีอ านาจในการปกครอง
ตนเอง มีอิสระในการบริหารงานภายใต้รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่น  กล่าวคือ ๑) อบต. เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคระดับท้องถิ่น  ๒) อบต. มีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ มาจากส่วนกลาง และ ๓) อบต. 
มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ อบต. มีการพิจารณาริเริ่ม
โครงการทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต  คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที ่  

ดังนั้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความส าคัญ
ยิ่งในการจัดสรรผลประโยชน์และบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นกลไกเชิงสถาบันของรัฐที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางตรง
ในการเรียกร้องและให้การสนับสนุนทางการเมือง รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังเป็น
สถาบันที่ประชาชนสามารถฝากความหวังว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นจะสามารถท า
ภารกิจที่รัฐธรรมนูญมอบหมายให้ไปด าเนินการให้บริการสาธารณะได้อย่างเที่ยงธรรมและมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพของท้องถิ่นที่พึงจะมีและเอ้ืออ านวยให้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้า
มาท าหน้าที่เป็น สภาองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงคณะผู้บริหาร ฝ่ายบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชนว่าจะสามารถท างานตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้เป็นอย่างดี๕๔  

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี
ความเข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป คณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) จึงมีมติให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือจูงใจให้องค์กรปกครอง
                                                           

๕๓Bandura, A., Social Learning Theory. Englewood Cliffs, (N.J: Printic- Hall, 1977), 
115. 

๕๔ชิตพล  กาญจนกิจ, “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมือง
ท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล”, รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : คณะ
รัฐศาสตร์, ๒๕๔๕), หน้า ง. 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของตนเอง พัฒนากรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการที่ดีโดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการก าหนด 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน อุดหนุน เพ่ือใช้ เป็นรางวัล  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และก าหนดให้
มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ  และประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้น และมีคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก
ส่วนกลางที่มีคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง  ท าหน้าที่
ออกตรวจสอบและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่แล้วรายงานผลการคัดเลือกต่อ
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๕๕  

การด าเนินงานดังกล่าวคณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีเพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องที่พบและพัฒนาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงานคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่
ดีในหลายปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อการบริหารองค์การให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีการแข่งขันเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมี
ความคิดริเริ่มในการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย  

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกมาจากการก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะรับเงินรางวัล ท าการประเมินผลการบริหารจัดการของ
ตนเองและท าการส่งแบบประเมินตนเองเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ หาก
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรก็จะก าหนดให้มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามวงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สกถ.) ก าหนด๕๖ 

ประเด็นส าคัญ คือ ฝ่ายการเมืองในเทศบาลมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาโครงการ 
โดยพิจารณาโครงการที่ท าเป็นประจ า ซึ่ งงบประมาณจ านวนหนึ่งจะถูกแบ่งให้โครงการของ
นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ก่อนที่จะพิจารณาโครงการที่มาจากความต้องการของชุมชน 

                                                           
๕๕โกวิทย์  พวงงาม และคณะ , การปกครองท้องถิ่นไทย (หลักการและมิ ติใหม่ในอนาคต) , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า 32. 
๕๖โกวิทย์  พวงงาม, “ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, สยามรัฐ, (6 

พฤศจิกายน 2560), [ออนไลน์], แหล่งที่มา. http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/643/4/ [15  
พฤษภาคม 2562]. 

http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/643/4/%20%5b15%20%20พฤษภาคม
http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/643/4/%20%5b15%20%20พฤษภาคม
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แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงในการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติ โครงการฝ่ายบริหารมีบทบาทส าคัญ โดยมี
กลุ่มข้าราชการประจ า ช่วยเหลือด้านเอกสารและข้อมูล เช่น หากชุมชนหรือสมาชิกสภาเทศบาล
เสนอโครงการใด ฝ่ายบริหารจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในด้านพ้ืนที่กฎระเบียบ และความจ าเป็น 
เร่งด่วน ซึ่งส่วนใหญ่ประเด็นดังกล่าวคือเหตุผลที่ฝ่ายบริหารชี้แจงกับฝ่ายสภาหรือประชาชนหากไม่
ตัดสินใจเลือกโครงการ 

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2546 ได้ก าหนดหน้าที่ของเทศบาลโดยแบ่งตามประเภทของเทศบาล ได้แก่ เทศบาลต าบล จะมี
ภารกิจหน้าที่ (ตามมาตรา 50) ดังเช่น รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน รักษาความสะอาด
ของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น เทศบาลเมืองมีภารกิจหน้าที่ 
(ตามมาตรา 50 และภารกิจเพิ่มเติมในมาตรา 53) ดังเช่น การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา การ
จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ การจัดให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ การด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถาน
สินเชื่อท้องถิ่น เป็นต้น และเทศบาลนครมีภารกิจหน้าที่ (ตามมาตรา 50 มาตรา 53 และภารกิจ
เพ่ิมเติมในมาตรา 56) ดังเช่น การจัดให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก การวางผังเมือง
และการควบคุมการก่อสร้าง การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว เป็นต้น จากภารกิจหน้าที่ของเทศบาล
ที่กฎหมายก าหนดไว้ ท าให้เกิดการลดหลั่นของภารกิจหน้าที่รับผิดชอบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด 
เรียงล าดับจากเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล โดยเทศบาลนครเป็นประเภทของ
เทศบาลที่มีภารกิจครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลทุกประเภท แต่ภารกิจต่างๆ  ของเทศบาลก็มี
ข้อจ ากัดเช่นกัน ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้ภารกิจบางอย่างในขอบเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลมีหน่วยงานอื่นรับผิดชอบแล้ว เทศบาลจึงจะไม่ต้องท าหน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว๕๗  

โครงสร้างของเทศบาลทุกประเภท ภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2546 มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภาเทศบาล  ฝ่ายบริหารของเทศบาลมีผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุด คือ นายกเทศมนตรี ซึ่ง
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง การด ารงอยู่ของนายกเทศมนตรีไม่ขึ้นกับสภาเทศบาล เพราะ
นายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และเช่นเดียวกันรองนายกเทศมนตรีซึ่งมาจากการ
แต่งตั้งของนายกเทศมนตรีก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเทศบาล จึงท าให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาเทศบาลแยก
ขาดออกจากกันอย่างชัดเจน แตกต่างจากในอดีตที่ฝ่ายบริหารอยู่ในรูปแบบคณะเทศมนตรี ซึ่งท าให้
ทั้งสองฝ่ายสัมพันธ์กันเนื่องจากฝ่ายบริหารจะด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลด้วย๕๘  ขณะที่ฝ่าย
สภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเทศบาล จะมีหน้าที่ส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ ประการแรก การสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลในฐานะที่เป็นผู้แทนของ
ประชาชน ประการที่สอง การออกเทศบัญญัติในฐานะที่สภาเทศบาลเป็นองค์กรทางด้านนิติบัญญัติ
                                                           

๕๗มรุต  วันทนากร, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทยหมวด พัฒนาการและรูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่นไทย เทศบาล, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547), หน้า 38-39. 

๕๘เรื่องเดียวกัน, หน้า 28-29. 
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ของเทศบาล จึงต้องท าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง และอนุมัติกฎหมายต่างๆ และประการสุดท้าย การ
ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร สภาเทศบาลสามารถท าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตั้งกระทู้ถามฝ่าย
บริหาร การตั้งคณะกรรมการสามัญและวิสามัญของสภาเทศบาลตรวจสอบการท างาน และการเสนอ
เพ่ือให้มีการออกเสียงประชามติในเขตเทศบาล๕๙ 

นโยบาย 4 ปี พัฒนานครปากเกร็ด 
นโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด ส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี 

นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนนทบุรี เป็นหลักในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง ความต้องการในการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ด าเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

คณะผ้่บริหารจึงได้ก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนานครปากเกร็ด ควบคู่ไปกับการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นครปากเกร็ดเป็นนครแห่งความสุขส าหรับการ
อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและ
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้บริหาร จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารไว้ 7 ด้าน คือ 
1. นโยบายเร่งด่วน  
2. นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเมือง  
3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
1. นโยบายเร่งด่วน เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความเข้มแข็งของ

                                                           
๕๙เรื่องเดียวกัน, หน้า 31-35. 
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ชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. นโยบายปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเมือง เพ่ือพัฒนานครปากเกร็ดให้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยชั้นน า ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และ ปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบ
ป้องกันน้ าท่วมพ้ืนที่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา การก่อสร้างเขื่อนกันน้ าเซาะและป้องกันการพังทลายของ
ตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ าในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย โดยส่งเสริม
ความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบ าบัดน้ าเสียรวมในพ้ืนที่
ต าบลบ้านใหม่ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่น าร่องในการพัฒนาคุณภาพน้ าใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนา
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี สวนสาธารณะ และพ้ืนที่สีเขียวบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนศรี
สมาน และท่าน้ าปากเกร็ดอย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย  การ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

3. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้ง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการ
ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน
และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เร่งรัดการก่อสร้างและด าเนินงานส านักงานควบคุมสัตว์จรจัด 
ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความ
พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุให้บริการ
และส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสม
กับพ้ืนที่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิงส าหรับอาคารสูง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

4. นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้นคร
ปากเกร็ดเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีส าหรับเยาวชนปากเกร็ด โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสงกัดเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้ง ให้การ
สนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้าง
พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม
ตามวัย ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม โดยให้ความส าคัญต่อการจัดงานประเพณีประจ าชาติ 
และท้องถิ่น รวมทั้ง งานเฉลิมฉลองในโอกาสส าคัญของสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการ
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แสดง ศิลปวัฒนธรรมไทย-มอญ ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้า และชุมชนบริเวณตลาด
เก่าริมน้ าในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้ง การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ท่าน้ าปากเกร็ดให้สวยงาม และเป็นเส้นทางสัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ริมแม้น้ าใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท าบุญ 
ไหว้พระ 

5. นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน  เพ่ือพัฒนาและ
บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ระหว่างนคร  
ปากเกร็ดกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนน ค.ส.ล. พร้อม
วางระบบระบายน้ า ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้าน
การจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่ส าคัญอย่างชัดเจน 
รวมทั้ง การติดตั้งกล้อง วงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ  

6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการปกครองท้องถิ่น โดยการ
รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับ
แผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้โดย
สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนชมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถด าเนินงานตาม
นโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง 
โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาการ
บริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชนเชิงรุก
สู่ชุมชน การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์
การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการ
ช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เป็นต้น ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนา 
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องค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า๖๐ 

๑. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ในระดับ
องค์กร) มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ ได้แก่ 

1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการท าการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT  Analysis) ขององค์กร โดยการ
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน  โดยการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ร่วมกัน ทั้งนี้ได้ค านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นแล้วยังต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงานของจังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับที่สูงกว่า 

2) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ผู้บริหารขององค์กรทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
โดยผู้บริหารได้น าเอาพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์เชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร  
รวมทั้งมีแนวความคิดในเรื่องการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอิสระมุ่งสู่การรับใช้
ประชาชนมาถ่ายทอดความรู้และมุมมองให้แก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้ทุกคนมีความรู้และมุมมองใน
การด าเนินงานเปิดกว้างและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นการเพ่ิมศักยภาพการท างานให้แก่บุคลากร 

3) การส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกัน มีการส่งเสริมการท าการงานอย่างบูรณาการ  
โดยการท างานร่วมกันระหว่างกอง/ฝ่ายต่างๆ หรือส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด เช่น ในการจัดเก็บภาษีอากร กองคลัง ต้อง
ประสานงานให้ผู้ช่วยพัฒนาชุมชนกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ท างานในพ้ืนที่ช่วยจัดเก็บภาษีให้ หรือ
ประสานงานให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอ าเภอจัดเก็บภาษีให้ นอกจากนี้ยังต้องมีการท างานร่วมกัน
ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการและประชาชน และท างานเป็นทีมจากหน่วยงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน 

4) ลักษณะผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
ลักษณะความเป็นผู้น าสูง มีความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้ารับผิดชอบในการ
ตัดสินใจในการด าเนินงาน มีความมุ่งมั่นในการท างาน กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ คิดเร็ว ท าเร็ว และมี
ความคิดริเริ่มในโครงการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเสมอ โดยน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับ
การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นผู้บริหารยังต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับรู้  
                                                           

๖๐วิชัย  บรรดาศักดิ,์ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด นายวิชัย บรรดาศักดิ์ 
แถลงต่อสภาเทศบาลนครปากเกรด็ วันที่ 17 ธันวาคม 2555, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.pakkretcity.  
[25 มกราคม 2562]. 

http://www.pakkretcity./
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รับฟังสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างาน
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ ต้องมีการส่งเสริมให้
บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ท าให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นบุคลากรในระดับปฏิบัติงานต้องมี
ความรอบรู้ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบสูง และอุทิศตน ทุ่มเทการท างาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งบุคลากรยังต้องมีความคล่องตัวในการยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน  

6) การบริหารงานที่มีความคล่องตัว ส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีความ
คล่องตัว โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานให้สั้นลง ทั้งนี้
ผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือทิศทางการท างาน  ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าแผนและ
นโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หากผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานจะร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ า 

7) การรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก ในการพัฒนาการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้าน เพ่ือช่วยในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงานและโครงการ เช่น การตั้งสภาที่ปรึกษา รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากภาคประชาชน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานและเสนอโครงการตรงตาม
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนั้นยังเป็นการ
ท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น การจัดตั้งสถาบันพัฒนา
ผู้น าท้องถิ่น โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และร่วมมือในการด าเนินโครงการ รวมทั้ง
การศึกษาดูงานหรือโครงการที่ดีและประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน 

๒. ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ในระดับ
โครงการ) 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอยู่ด้วยกัน 5
ประการ ได้แก่ 

1) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  โครงการที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน การที่จะท าให้
ประชาชนสนใจและร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินโครงการ เพ่ือให้
ได้โครงการที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามและรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการ
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เสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2) การร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ในการด าเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ  หรือให้ประชาชน
จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะเริ่มแรกประชาชน
อาจจะยังไม่มีความรู้ความสามารถในการน าเสนอโครงการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียน
โครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่ประสานงาน เสนอแนะ
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่ประชาชน  เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้
แก่ประชาชน และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและร่วมมือกันมากข้ึน เป็นต้น 

3) การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็น โดยการจัดท าและด าเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ในการด าเนิน
โครงการใดใดจะต้องค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์  นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่บุคลากรผู้ด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการ
ประสบความส าเร็จประการหนึ่ง 

4) การติดตามและประเมินผลโครงการ ในการด าเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน  และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นยังท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการด าเนินโครงการ และสามารถ
ประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  นอกจากนั้นแล้ว ควรมีการ
ประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5) ความเพียงพอของงบประมาณ งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการ  
ซึ่งการด าเนินให้ส าเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ  นอกจากนั้นจะต้อง
ค านึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้อง
พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมีความสุขเพ่ิมขึ้น โดยไม่สามารถวัด
ออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน๖๑ 
                                                           

๖๑วีระศักดิ์  เครือเทพ, นวัตกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หน้า 99. 
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สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบด้วยหลายปัจจัย การระดมทางการเมือง 
ข่าวสารทางการเมือง บริบททางสังคมและการเมืองในระดับท้องถิ่นจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการก่อ
ตัวทางทัศนคติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทางการเมืองอันเป็นผลจากค่านิยมทาง
การเมืองและประเพณีของสังคมด้วยสถาบันทางการเมือง 

 
ตารางท่ี ๒.3 สรุปแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Rush Michael 
(1992, p. 126) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนโดยอาศัยอย่างน้อยที่สุดปัจจัย
ใดปัจจัยหนึ่งจาก ๔ ปัจจัยหลัก กล่าวคือ แรงกระตุ้นทาง
การเมือง สถานะทางสั งคม ลั กษณะส่วนตัว  และ
สภาพแวดล้อมทางการเมือง 

Lewicki, R. J., McAllister, D. J. & 
Bies, R. J. 
(1998, pp. 438-459) 

ความไว้วางใจบนพ้ืนฐานการป้องกัน เป็นรูปแบบ
ของความไว้วางใจนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคงใน
พฤติกรรมที่บุคคลท าในสิ่งที่พูดและมีการกระท าต่อกัน 

Greenstein 
(1960, p. 116) 

ทัศนคติของเด็กที่มีต่อผู้น าการเมือง พบว่า เด็ก
อเมริกันมักจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนักการเมืองมากกว่า
นโยบายของนักการเมือง เพราะเป็นผลธรรมดาที่เด็กจะ
สนใจบุคลิกภาพมากกว่าหลักการหรืออุดมการณ์ 

Knoll, D. L. 
(2007, pp. 11-12) 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้น าที่ เป็น
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงกับความไว้วางใจ ในผู้บังคับบัญชา 
และองค์การ พบว่า การรับรู้ถึงพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ของผู้น ามีผลต่อความไว้วางใจในผู้บังคับ -บัญชาและ
องค์การ 

Milbreath and Goel 
(1965, p. 33) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมือง ได้แก่
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (Environmental factors) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
และปัจจัยทางด้านตัวบุคคล (Personal factors) 

Deutch, Karl W. 
(1963, p. 211) 

ปัจจัยหลักอย่างน้อย ๔ ประการที่ส่งอิทธิพลต่อ
ทัศนคติและการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการเมือง 
ปัจจัยด้านการระดมทางการเมือง 
ปัจจัยต้นทุนทางสังคม (Social capital) 
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ตารางท่ี ๒.3 สรุปแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พฤทธิสาน  ชุมพล 
(๒๕๔๐, หน้า 91) 

ความไว้วางใจทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
๑. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง  
๒. คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง 
๓. ด้านนโยบาย  

สนธิกาญจน์ เพ่ือนสงคราม 
(๒๕๖๐, หน้า 9) 

นโยบายเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการก าหนดทิศ
ทางการท างานของพรรค พรรคการเมืองแต่ละพรรค
พยายามใช้นโยบายพรรคในการหาเสียง ท าให้แต่่ละ
พรรคมีการก าหนดนโยบายที่เป็นจุดขายเด่นๆ เพ่ือให้
ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกคนของพรรคตน 

ชูศักดิ์  ศิรินิล 
(http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM
/ewt_news.php?nid=1495๗  

นโยบายที่จะใช้หาเสียง ส าหรับพรรคการเมือง
แล้ว ผ่านการคิดค้นจากประสบการณ์  จากความ
ต้องการของประชาชน และบุคลากรที่เชี่ยวชาญ อดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเคยท างานลงพ้ืนที่มา
ก่อน จึงได้รับความไว้วางใจประชาชน 

ยุทธพร  อิสรชัย 
(http://daily.khaosod.co.th/view_ne
ws.php?newsid 
sectionid=TURNd05BPTO) 

หลักการประชาธิปไตยให้อ านาจประชาชนในการ
ประเมินตรวจสอบนโยบายพรรคการเมือง ถ้าไม่เห็น
ด้วยก็แสดงออกผ่านคะแนนเสียงการเลือกตั้งในการที่
จะเลือกหรือไม่เลือกพรรคนั้นๆ 

Deutch, Karl W., 1963, อ้างใน  
สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร 
(๒๕๓๓, หน้า ๑๑๘-๑๒๔) 

การไหลเวียนของสารอันจะช่วยให้ประชาชนได้
เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการต่างๆ ในทางการเมือง 
และสามารถตัดสินใจประเด็นทางการเมืองได้อย่าง
ถูกต้องและมีเหตุผล 

Pippa Norris 
(2000, p. 56) 

การแข่งขันเลือกตั้งแล้ว การสื่อสารทางการเมือง 
เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว โทรทัศน์ และระบบเครือข่าย
สาระสนเทศ (Internet) จะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทาง
การเมือง, ความไว้วางใจทางการเมือง และการระดม
ทางการเมือง 

Agree, W. K., Ault P. H., & Emery, E. 
(1976, p. 4) 

การสื่อสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษ 
ที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม 

 

http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1495๗
http://hq.prd.go.th/PRTechnicalDM/ewt_news.php?nid=1495๗
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid
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ตารางท่ี ๒.3 สรุปแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Bandura, A. 
(1977, p. 115) 

ระดั บ ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม แล ะป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ การรณรงค์ต่างๆ เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
แม้ว่าปัจจัยนี้อาจไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน
ในทันที แต่ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและส่งผล
ต่อระดับความไว้วางใจของประชาชน 

ชิตพล  กาญจนกิจ 
(๒๕๔๕, หน้า ง) 

การเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ เป็นสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมถึงคณะผู้บริหาร  ฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนว่าจะสามารถท างานตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 
 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การศึกษาความไว้วางใจ ที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิด และผลงานจากนักวิชาการหลายท่าน
ที่ได้น าเสนอไว้หลายประเด็น เช่น ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม สาเหตุการมี
ส่วนร่วม ปัจจัยของการมีส่วนร่วม และประโยชน์ของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

๒.๔.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน

พัฒนา การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (Continuing process) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับล าดับ/ขั้นตอน (Stages) และความเชื่อมโยง (Relation or Linkage) 
การพัฒนาที่ต้องด าเนินการไปตามล าดับหรือขั้นตอนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง โดยต้องสร้างความ
พร้อมด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ในสังคม น าไปสู่การพัฒนา
และความไว้วางใจในหลายมิติ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านที่ให้ความสนใจ และได้ท าการศึกษา  
ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้   

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ ซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้  
มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมี
การน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง  
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ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
การ เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และ
ท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้
เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม สร้างความไว้วางใจ และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของ
ประชาชนและค่านิยมของสาธารณชนรวมทั้งเป็นการ พัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสร้างสรรค์
ของสาธารณชน๖๒ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการ
ซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาส แสดงทัศนะและเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น  
เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่ม จนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้-เรียนรู้ การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ทุกฝ่าย๖๓  

การมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชน สามารถเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ ในการก าหนด 
นโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วน ในการควบคุม
ประเมินผลโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การ
ตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ  

๒. การมีส่วนร่วมทางการเมือง แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลัง
อ านาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์กลุ่ม ควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และ
โครงสร้างที่ประชาชนสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและได้รับผลจากการพัฒนา๖๔ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการด าเนินงานรวมพลังประชาชนกับองค์กรของ
รัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของชุมชน โดยให้สมาชิกเข้ามาร่วมวางแผน 
ปฏิบัติและประเมินงาน เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน และยังให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วม และประเภท
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ คือ 

                                                           
๖๒ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, การมีส่วนร่วม: แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า, 2551), หน้า 41. 
๖๓อรทัย  ก๊กผล, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิปริญญาโทส าหรับ 

นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 11. 
๖๔ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ และทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๔. 
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๑. ช่วยให้ประชาชนยอมรับโครงการมากขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่ตรงกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

๒. ประชาชนมีความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น 
๓. การด าเนินงานของโครงการได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น 
๔. โครงการให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น และมีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนามากขึ้น 
๕. ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากขึ้น และยังได้แบ่งประเภทของการมี

ส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
๕.๑ การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) เป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ เริ่มตั้งแต่ร่วมศึกษาปัญหา
และความต้องการ ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา ร่วมวางนโยบายและแผนงาน ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากร   
ที่มีอยู่ร่วมปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และร่วมประเมินผล 

๕.๒ การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง (No genuine Participation) เป็นการมีส่วนร่วม
เพียงบางส่วน โดยเฉพาะเข้าร่วมในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น การเข้าเป็น
สมาชิก หรือการร่วมเสียสละแรงงานนอกจากการแบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็นประเภทที่มีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง และไม่แท้จริงแล้ว ยังได้มีการแบ่งระดับการมีส่วนร่วม ออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้ 

๑) การถูกบังคับ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพราะ
ถูกบังคับโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง 

๒) การถูกหลอกล่อ  การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนจะถูกล่อใจด้วย
ผลประโยชน์ อาจเป็นในรูปของค่าจ้างแรงงาน หรือความสะดวกสบายบางอย่าง แต่เบื้องหลังจริง ๆ 
แล้วเป็นการหาเสียงของนักการเมืองที่ยื่นโครงการมาล่อเท่านั้น 

๓) การถูกชักชวน  การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ประชาชนถูกชักชวนให้เข้าร่วม
โครงการที่ถูกคิดและวางแผนจากทางราชการ แล้วถึงชักชวนให้ประชาชนร่วมมือโดยประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ว่าเป็นโครงการที่ดีขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ 

๔) การถูกสัมภาษณ์ แล้ววางแผนให้ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ผู้ที่วางแผน
โครงการจะส ารวจปัญหาความต้องการของประชาชนโดยการประชุม และสัมภาษณ์ แต่การตัดสินใจ
ว่าปัญหาคืออะไร จะวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร และปฏิบัติการอย่างไร ยังอยู่ที่การตัดสินใจของทาง
ราชการ 

๕) การมีโอกาสเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนเริ่มเข้าไป
มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นที่เกี่ยวกับการวางโครงการ และการด าเนินการตามโครงการ แต่การ
ตัดสินใจยังเป็นของส่วนราชการ 

๖) การมีโอกาสเสนอโครงการ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนมีโอกาสเสนอ
โครงการ ราชการกับประชาชนจะมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจว่า
ปัญหาของตนคืออะไร จะแก้ไขได้อย่างไร วิธีใดดีที่สุด จนกระทั่งมีสิทธิเสนอโครงการและเข้าร่วม
ปฏิบัติในโครงการ 
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๗) การมีโอกาสตัดสินใจ การมีส่วนร่วมลักษณะนี้ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจ       
ทุกเรื่องตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินโครงการ ซึ่งอาจเขียนในรูปแผนภูมิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

 
 

 

๗ มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในอุดมการณ์ 
๖ มีโอกาสเสนอโครงการ มีส่วนร่วมสูง 
๕ มีโอกาสเสนอความเห็น มีส่วนร่วมปานกลาง 
๔ ถูกสัมภาษณ์ความต้องการ มีส่วนร่วมปานกลาง 
๓ ถูกชักชวน มีส่วนร่วมน้อย 
๒ ถูกล่อลวง มีส่วนร่วมน้อย 
๑ ถูกบังคับ ไม่มีส่วนร่วมเลย 

 

 
แผนภาพที่ ๒.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมเป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่

ร่วมสังคมกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือพัฒนา หาทางแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือการเข้า
กิจกรรมทางการเมือง จะต้องมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคตั้งแต่เริ่มต้น การมีส่วนร่วมบางครั้ง ท าให้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนจะต้องเข้ามามีบทบาทให้มากข้ึนเพื่อความโปร่งใส๖๕ 

“การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่า
ของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการสื่อสารแบบ    
สองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับ  การสนับสนุนจาก
ประชาชน” การมีส่วนร่วมนั้นจะหมายถึงการที่ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ
จะเกิดขึ้น หรือหมายความว่า ผู้มีอ านาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากประชาชนก่อนเท่านั้น Creighton ตั้งค าถามถึงประเด็น
ผู้มีอ านาจตัดสินใจ โดยพิจารณาว่าท าไม เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจได้เท่านั้น 
ถึงแม้ว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวโน้มที่จะท ากระบวนการตัดสินใจให้เปิดเผย และมีความ
โปร่งใสมากขึ้น แต่ในหลายกรณีหรือสถานการณ์ โดยอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ยังคงเป็นของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐอยู่นั่นเอง๖๖ 
                                                           

๖๕จินตนา สุจจานันท์, การศึกษาและการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 
๒๕๔๙), หน้า ๔๘-๔๙. 

๖๖James L. Creighton, Handbook of Public Participation: Involving Citizens in Community 
Decisions, แปลและเรยีบเรียงโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์, คูม่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชมุชน, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกล้า และ มูลนิธิอาเซยีน, ๒๕๕๒), หนา้ ๗. 
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การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสาร    
สองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ
หลายกิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมการด าเนินการ
และร่วมรับผลประโยชน์๖๗ ซึ่งเป็นความร่วมมือของประชาชนด้วยความตั้งใจและสมัครใจ โดยไม่ถูก
บังคับซึ่งประชาชน๖๘ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิดร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้และความช านาญร่วมกับวิทยากรที่ เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๖๙ นักวิชาการได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้หลักการแห่งรัฐธรรมนูญว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ใน ๕ ลักษณะ  

๑) มีส่วนร่วมในการรับรู้  (ความเป็นไปของการบริหารราชการแผ่นดินทั้งฝ่ายนิติ
บัญญัติ บริหาร และตุลาการ มากขึ้น)  

๒) มีส่วนร่วมในการคิด (ร่วมกับองค์กรทั้งหลายที่รัฐธรรมนูญตั้งขึ้น)  
๓) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๔) มีส่วนร่วมในการกระท าการบางอย่าง (ร่วมกับรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น)  
๕) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางการเมือง

หรือข้าราชการประจ า)๗๐ 
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน

การด าเนินงานพัฒนา ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ความรู้และความช านาญ และร่วมสนับสนุนติดตามผลการด าเนินการ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของ
การที่ประชาชนตั้งแต่เริ่มต้น 

๒.๔.๒ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรปกครองท้องถิ่น นับว่าเป็นหัวใจส าคัญ 

หรือเป็นหลักการอันเป็นสาระส าคัญของระบบการปกครองท้องถิ่น และอาจเป็นเหตุผลส าคัญที่อธิบายว่า 
                                                           

๖๗Davis Keith, Human Behavior of World-Man Relations and Organization Behavior, 
(New York: Mc Graw –Hill Book Co., 1972), p. 15. 

๖๘Yadav อ้างใน สุวรรณ พิณตานนท์, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล, 
นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖. 

๖๙Erwin, Participation Management: Concept Theory and Implementation Participation 
Management: Concept Theory and Implementation, (Atlanta: Georgia State University, 1976), p. 46. 

๗๐บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการปฏิรูปการเมือง, (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๒), หน้า ๖๑. 
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เหตุใดจึงต้องมีระบบการปกครองท้องถิ่นคู่ขนานไปกับระบบการปกครองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็น
เหตุผลส าคัญที่รัฐจะต้องมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เช่น มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ
ของชาติ การมีส่วนร่วมในการจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
อนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และในการคุ้มครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงอยู่อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ตามความเหมาะสม๗๑ และแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๘๗ รัฐต้องด าเนินตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วางแผนเศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น๗๒ 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ ที่มุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริม
และเป็นเหตุจูงใจให้คนในสังคมร่วมกันในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมร่วมกัน จากแนวคิด      
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก ่

๑. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้
สังคม องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบ     
ในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริม ชักน า สนับสนุนให้การด าเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดด้วยความสมัครใจ  

๒. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชน   
ที่การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้งค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้น าตนเองให้เข้ามามีส่วน
ร่วม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้ที ่เข้ามามี
ส่วนร่วม  เกิดความผูกพัน มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ด าเนินงานด้วยความสมัครใจ และ
ทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้น
จากเป้าหมายที่ต้องการ ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส 
ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งที่ต้องการ โดยมีพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ดังนี้   

 
                                                           

๗๑ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานเุบกษา, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙-๔๐.  

๗๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๙-๖๐.  
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 ๑) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
 ๒) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของค่านิยม 
 ๓) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
 ๔) การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน ความเสน่หา๗๓ 

โดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมของตน ซึ่งการเร้าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ผู้ที่ต้องการจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี 
ทัศนคติของประชาชนในกลุ่มหรือท้องถิ่นนั้น เพ่ือให้เกิดความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม  

ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้สรุปไว้ดังนี้ ๕ ทฤษฎี ดังนี้ 

๑. ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuasion) 
Maslow กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้ค าพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิด

ความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน และถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะ    
เกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกว่าส าดับขั้น 
ความต้องการ (Hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนจะเป็นไปตามส าดับจากน้อยไปมากมีทั้งหมด 
๕ ระดับ ดังนี้ 

๑.๑ ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological needs)  เป็นความต้องการ      
ขั้นพ้ืนฐาน ของมนุษย์ (Survival needs) ได้แก่ ความต้องการทางต้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 

๑.๒ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and security needs) 
ได้แก่ ความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพย์สิน 
หรือความมั่นคงในการท างานและการมีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงในสังคม 

๑.๓ ความต้องการทางด้านสังคม (Social needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก ความ
ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

๑.๔ ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-esteem needs) ได้แก่ ความภาคภูมิใจ 
ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ไต้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการด้านนี้เป็นความ
ต้องการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความส าคัญของบุคคล 

๑.๕ ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (Self-actualization needs) เป็นความต้องการ
ในระบบสูงสุด ที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนา

                                                           
๗๓สุชาดา จักรพิสุทธิ์, “การศึกษาทางเลือกของชุมชน”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 

(มิถุนายน–สิงหาคม, ๒๕๔๗): ๑๘–๒๓. 
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ตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการ พิเศษของบุคคลที่จะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีที่สุด๗๔ 

๒. ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 
คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการท างานจะสูงตามไปด้วย 

แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ต ่าไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูป
พฤติกรรมต่าง ๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้าง ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัด
เอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตาม   
ถ้าคนท างานมีขวัญดีจะเกิดส านึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งในส่วนที่เป็นขวัญ
ส่วนบุคคลและขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีย่อมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ได้เช่นกัน โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ     
มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ต้องการ  ด้วยการสร้างการรับรู้และตระหนักในปัญหาและผลกระทบ        
ต่อลูกหลานโดยสื่อที่น่าเชื่อถือ คือผู้บรรยายและสื่อวีดีทัศน์ และการก าจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่จะ
ท าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม๗๕ 

๓. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
ปัจจัยประการหนึ่งที่น าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น 

หมายถึง ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ      
มีความพอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถิ่น เช่น การรณรงค์ให้รู้สึก
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้คนในชุมชน สามัคคีและช่วยเหลือกัน และร่วมอนุรักษ์
เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของท้องถิ่น  

๔. ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) 
การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วยความเต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการร่วมกลุ่มคนจูงใจไปยังเป้าประสงค์
โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจจะมีทั้งผู้น าที่ดีเรียกว่า ผู้น าปฎิฐาน (Positive leader) ผู้น าพลวัต คือ เคลื่อนไหว 
ท างานอยู่ เสมอ (Dynamic leader)  และผู้น าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์  ที่ เรียกว่า ผู้น านิ เสธ 
(Negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้น า จึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงาน
อย่างมีขวัญก าลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น การสร้าง
ผู้น าที่ดี ย่อมจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีนั่นเอง  

 
                                                           

๗๔Maslow A. H., Motivation and Personality, (New York: Harper & Row Publishing, 1954), 
p. 154. 

๗๕สุนีย์  มัลลิกะมาลย์ ศ.ดร. และคณะ, “ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มพื้นที ่   
สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร :  สถาบันวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร, ๒๕๕๕), หน้า ๑.  
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๕. ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผน เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบ
ใดดีที่สุดในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าท างานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มีใคร
บังคับก็จะท างานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ 
เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบาย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวัง
ผลประโยชน์๗๖  

การมีส่วนร่วมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่จะต้องเกื้อกูล    
ซึ่งกันและกัน ในสภาพปัจจุบันการพัฒนาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของตนเองให้มากท่ีสุด ลักษณะของการมีส่วนร่วมโดยทั่วไป หมายถึง การ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการตัดสินใจแต่เพียง
อย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ ( Implementation) ด้วย เช่น ในการจัด
องค์กรการก าหนดกิจกรรมพัฒนา เป็นต้น การมีส่วนร่วมมีลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนแต่ละท้องถิ่นอาจจะต่างกัน แนวทางปฏิบัติที่ท าให้เกิดความร่วมมือ๗๗ 

แนวคิดที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากที่สุด คือ แนวคิดของ John M. Cohen 
and Norman T. Uphoff  โคเฮน และอัพฮอฟ ซึ่งได้จ าแนกขั้นตอน หรือประเภทของการมีส่วนร่วม
ออกเป็นเรื่องของการตัดสินใจ (Decision making)  การด าเนินการ (Implementation) ผลประโยชน์ 
(Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) รายละเอียดต่อไปนี้๗๘ 

ขั้นที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการ
แรกที่สุดที่จะต้องกระท าก็คือ การก าหนดความต้องการ และการจัดล าดับความส าคัญ ต่อจากนั้นก็
เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

ขั้นที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงาน
โครงการนั้น จะได้มาจากค าถามที่ว่า ใครท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้
โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

                                                           
๗๖อคิน  รพีพัฒน์,  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๗-๘. 
๗๗ประธาน  วัฒนวณิชย์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม”, วารสารสังคม, ฉบับ

พิเศษ, (๒๕๓๖): ๒๔. 
๗๘Shadid et al., อ้างใน ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งเสริมและปัจจัยทึ่เป็นอุปสรรคต่อการ

มีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖. 



65 

ขั้นที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น 
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้  รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ใน
ทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคล
และสังคมด้วย 

ขั้นที ่๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งที่
ส าคัญที่ ต้ องสั งเกตก็คื อ ความเห็ น  (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวั ง 
(Expectations) : ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได๗้๙ 

ซึ่งนักวิชาการได้กล่าวถึง ทฤษฎีการมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามไว้ว่า ทฤษฎีนี้ได้รับความ
สนใจจากนักวิชาการส่วนใหญ่น้อยมาก เนื่องจากนักวิชาการคิดว่าหากองค์การหรือนักการเมืองมี
ภาวะผู้น าที่ดี ก็จะพลอยมีภาวะผู้ตามดีไปด้วย เป็นการมองค่อนข้างแคบเพราะนอกจากจะมอง
ปรากฏการณ์เพียงด้านเดียวแล้ว การที่นักวิชาการให้ความส าคัญแก่การมีส่วนร่วมหรือภาวะผู้ตามนั้น 
พอสรุปสาเหตุหลายประการด้วยกัน คือ ประการแรก นักวิชาการบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าองค์การมี
ความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ที่จะต้องให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการที่สอง ผู้คนยัง
ไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของการยอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมคืออะไรกันแน่ ประการที่สาม หากผู้น า
ยอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้ตามเหล่านั้นได้แก่ใครบ้าง ผู้ตามทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ตามที่
ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้น าเท่านั้น และประการสุดท้าย หากผู้น ายอมให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว ผู้
ตามควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมเช่นนั้น สะท้อนให้
เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามอย่างไรบ้าง๘๐ 

ดังนั้นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการกระท ากิจกรรมต่าง  ๆ ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันใน
สังคมที่ต้องเกื้อกูลกันเอง และกับหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยปกครองสังคม ซึ่งการมีส่วนร่วม       
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ในสภาพปัจจุบันการพัฒนา       
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองให้มากที่สุด 

๒.๔.๓ ความจ าเป็นของการมีส่วนร่วม 

ในยุคประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ทั้งทางการเมือง การบริหาร
ราชการ กิจกรรมการบริหารชุมชน ทุกคนที่อยู่ในสังคมจึงมีความจ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามามี
บทบาทในทุกกิจกรรมในขั้นตอนต่างๆ โดยแนวคิดในการปกครองและบริหารแบบรวมศูนย์อ านาจไว้
                                                           

๗๙John M. Cohen and Norman T. Uphoff Cohen, Rural Development Participation: Concept 
and Measures for Project Design Implementation and Evaluation, Rural Development Committee Center 
for International Studies, (Cornell University, 1981), p. 219. 

๘๐ติน ปรัชญพฤทธิ,์ ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม, เอกสารการสอนชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร, พิมพ์
ครั้งที ่๙, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๓๔. 
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ที่ส่วนกลาง และสั่งการลงมาจากเบื้องบนที่ไม่ค านึงถึงการใช้ภาษาที่มีความแตกต่าง ศักยภาพของ
ประชาชน ที่ผ่านมาทางราชการได้ก าหนดและตัดสินใจ โดยที่ประชาชนเป็นเพียงผู้ที่รับผลจากการ
ตัดสินใจของทางราชการเท่านั้น ประชาชนจึงมักขาด “จิตส านึกสาธารณะ”๘๑ ซึ่งปัจจุบันการมีส่วน
ร่วมเริ่มขาดหายไปจากสังคม ด้วยวัฒนธรรม ความจ าเป็นในชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป ท าให้สังคม
เกิดความโดดเดี่ยวมากขึ้น  

ความจ าเป็นตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดของการมีส่วนร่วมที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ        
พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ก าหนดสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุง
โครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งในรัฐธรรมนูญก าหนดไว้หลายหมวด เช่น หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย ในมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ หมวด ๕ แนวนโยบาย
พ้ืนฐานของรัฐ ในมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๙ การมีส่วนร่วม จึงมีความจ าเป็นต่อประชาชนในสังคม 
เพราะประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้รับหรือเสียผลประโยชน์ ฉะนั้นในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ประชาชนจึง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและผลที่ได้รับจากกิจกรรมนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมแก้ไข และร่วมรับผลประโยชน์หรือผลกระทบก็เป็นได้ โดยการกระท าดังกล่าว ด าเนินไป
ด้วยเหตุด้วยผลบนหลักพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม 

๒.๔.๔ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
การที่คนในสังคมจะมีส่วนร่วมนั้น และจะได้รับความร่วมมือหรือไม่อย่างไร มีหลาย

สาเหตุหลายปัจจัย เช่น กฎระเบียบของสังคม ภาวะผู้น าของบุคคล และสภาพแวดล้อมในสังคม 
ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 

๑. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง ทั้งในแง่การร่วมแรงร่วมทรัพยากรหรืออ่ืนๆ นั้นมีเหตุผลอยู่ ๒ ประการ คือ 

๑.๑  การมองเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป  ซึ่งถือเป็น
เรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

๑.๒  การได้รับค าบอกกล่าว หรือชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็น
ตัวน า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 

๒. ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจ านวนมาก
จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจาก
การเข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น  ภาวะผู้น า ลักษณะการท างาน 

                                                           
๘๑นนท์ กอแก้วทองดี และ ภัชรา  คติกุล, คู่มือประชาชนด้านการทุจริตโครงการประชาศึกษาและชุมชน

สัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 
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กฎระเบียบแบบแผน เป็นต้น ดังนั้น ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 
จึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 

๒.๑ เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชน มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนา ในรูปแบบใด 
รปูแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้  

๒.๒ ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัดเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้ 
๒.๓ ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน 

๓. ปัจจัยในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่ง ๆ 
แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วย และมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการหรือผลประโยชน์
ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า โรเจอร์ (Roger) กล่าวว่าปัจจัยที่เป็นแรง
กระตุ้นให้บุคคลเป็นตัวตัดสินใจเข้าร่วมกระท ากิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชนหรือยอมรับสิ่งใหม่ ๆ คือการ
ติดต่อสื่อสารและลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ 

๔. ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร เป็นวิธีการที่ผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับสารใน ๒ ลักษณะ คือ 
๔.๑ ช่องทางการสื่อสารมวลชน (Mass media channel) เป็นวิถีการถ่ายทอดข่าวสาร  

ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือประเภทอ่ืน ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ 
โทรทัศน์ ซึ่งมีความส าคัญในการเพ่ิมความรู้ กระจายข่าวสาร สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้ 

๔.๒ ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Channel) เป็นการติดต่อ
ระหว่างบุคคลเพ่ือถ่ายทอดข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ 

๕. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว (Person Characteristic) ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ 
ทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้ ขนาดที่ดิน และความสามารถเฉพาะอย่าง รวมถึงระดับ
การศึกษา๘๒ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
๑. ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส าคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงแขก การบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒. ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศต าแหน่ง ท าให้ประชาชนเกิด

ความเกรงใจที่จะมีส่วนร่วมทั้งๆ ที่ยังไม่มีความศรัทธาหรือความเต็มใจ 
๓. อ านาจบังคับ ที่เกิดจากบุคคลที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มี

ส่วนร่วมในการกระท าต่าง ๆ เช่น บีบบังคับให้ท างานเยี่ยงทาส ฯลฯ๘๓ 

                                                           
๘๒สานิตย์  บุญชู, ความรู้ทั่วไปในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๒๗), หน้า ๑๐-๑๑. 
๘๓นิรันดร์  จงวุฒิเวศย์, กลวิธี แนวทาง วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๘๓. 
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การมีส่วนร่วมในลักษณะของการให้ความร่วมมือหรือการสนับสนุนขอความร่วมมือร่วมใจ 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยการกระจายอ านาจเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่ละ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างใกล้ชิด มีคุณค่า และคุณประโยชน์ จ าแนกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ ๒ ลักษณะที่ส าคัญ คือ  

๑. ในด้านรูปธรรม หมายถึง การมีส่วนร่วมในความส าเร็จทางด้านการพัฒนาด้านวัตถุ      
อันได้แก ่ถนน หนทาง คู คลอง เขื่อนเก็บน้ า 

๒. ในด้านนามธรรม หมายถึง ความส าเร็จในการพัฒนาจิตใจโดยท าให้ประชาชนเกิด
ความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันและสร้างจิตส านึกว่ามีความส าคัญต่อการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและก่อให้เกิดความ
ผูกพันรักใคร่หวงแหน ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง๘๔ 

ปัจจัยส าคัญหนึ่ง ที่จะท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพนั้น ได้แก่ การ
ได้รับข้อมูล ข่าวสาร อย่างเพียงพอ เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกและผลกระทบต่าง ๆ 
ที่อาจตามไว้ให้ประกอบการตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมาย
ครอบคลุมมากกว่าการเป็นเพียง กระบวนการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเพียง
ด้านเดียว ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) เท่านั้น และประเด็น
ส าคัญคือ เป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ครอบคลุม
ต่อสาธารณชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบาย กิจกรรม และ
โครงการพัฒนา สามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา น าไปสู่กระบวนการ
สร้างฉันทามติ (Consensus Building) เพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุด และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย๘๕ 

จากแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมนั้น การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ประกอบด้วย ปัจจัยต่าง ๆ   
ทั้งภายในและภายนอก เช่น ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสังคม กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งแต่ละคน 
อาจจะมีประสบการณ์ต่างกันไป การที่จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และน าไปสู่การมีส่วนร่วมนั้น ผู้ที่
ขอความร่วมมือจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ท าให้เขาเกิดความรู้ ความเข้าใจว่า หากมีการร่วมมือ
เกิดขึ้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเขาด้วย และสภาพแวดล้อมความจ าเป็นในแต่ละสังคมก็ต่างกัน
ออกไป โดยเฉพาะสังคมท่ีหลากหลายวัฒนธรรม  

สรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วม เริ่มจากการศึกษาข้อมูล หาสาเหตุ พิจารณาตัดสินใจ
เลือก แนวทางการด าเนินการหรือปฏิบัติงาน และสิ้นสุดที่การติดตามประเมินผล โดยการด าเนินการที่ให้
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในฐานะเจ้าของชุมชนหรือทรัพยากร
                                                           

๘๔เสน่ห์  จุ้ยโต, องค์การสมัยใหม่, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๘), หน้า ๔๒. 

๘๕James L. Creighton, Handbook of Public Participation: Involving Citizens in Community 
Decisions, แปลและเรยีบเรียงโดย ศ.นพ. วันชัยวัฒนศัพท์, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชมุชน, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกล้าและมูลนิธิอาเซยีน, ๒๕๕๒), หนา้ ๗. 
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ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและมีส่วนร่วมตามกระบวนการในทุกขั้นตอนหรือมากข้ันตอนให้มากท่ีสุด 
มิใช่มีส่วนร่วมเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ก็จะช่วยลดความขัดแย้ง และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในทางที่ดีประสบผลส าเร็จได้ และเกิดผลดีตรงต่อความต้องการของ
ชุมชน 

๒.๔.5 สาเหตุที่ต้องมีส่วนร่วม 
การกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองและสามารถ

ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาลหลายเรื่องได้มีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในหลายด้าน  

ความไว้วางใจเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค สาเหตุการมีส่วนร่วม เป็นเหตุผลที่ท าให้ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ว่า  

๑. มีความสนใจและความห่วงใยร่วมกัน 
๒. มีความเดือดร้อนและความพึงพอใจร่วมกัน 
๓. มีการตกลงร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา 
๔. มีความศรัทธาต่อบุคคลส าคัญหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเข้ามามีส่วนร่วม 
๕. มีความเกรงใจต่อบุคคลที่เคารพนับถือ มีเกียรติ ต าแหน่ง จึงเข้าร่วม 
๖. มีอ านาจบังคับจากผู้มีอ านาจเหนือกว่าว่าใช้การบังคับให้ร่วม เช่น กรณีทาสในอดีต๘๖ 
สรุปได้ว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยการ

บริหารแบบ มีส่วนร่วม คือ หลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยหน่วยงานราชการจะต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการนั้น 
International Association for Public Participation ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ า
ที่สุด แต่เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง  ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง  ๆ เช่น เอกสาร
สิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง  ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงาน
แถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

๒. การรับฟังความคิดเห็น (Consult) เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ 

                                                           
๘๖นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, แนวทางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท, หน้า ๑๘๒. 
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เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น  

๓. การเกี่ยวข้อง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความ
คิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของ
ภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์  การ
จัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  

๔. ความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วน
ร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจและมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ  

๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empower) เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนใน
ระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น  การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ 
โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือการก าหนดอนาคตหรือความมุ่งหวังของชุมชนว่าอยากจะ
ให้ชุมชนเป็นอย่างไร แทนที่จะให้คนอ่ืนมาคิด มาก าหนดให้เหมือนแต่ก่อน แต่การพัฒนาหรือการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ต้องให้สมาชิกในชุมชนเป็นหลักในการก าหนด ส่วนหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ต่าง ๆ หรือบุคคลอ่ืน เป็นเพียง “ผู้สนับสนุน” หรือ“พ่ีเลี้ยง” คอยให้ค าปรึกษาและช่วยเสริมในสิ่งที่
ชุมชนท าไม่ได้ และการท าให้สมาชิกที่มีอยู่หลากหลายในชุมชน “มีโอกาส” ได้มา “ร่วมคิด ร่วมค้นหา” 
เพ่ือว่าจะท าอย่างไรให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้มากที่สุดและลดภาระภาครัฐ๘๗ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ตาม อาจแบ่งเป็น 
๒ ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมโดยตรง และ การมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทน การมีส่วนร่วมโดยตรงก็
คือ การที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมคิด ตัดสินใจหรือกระทาการใด ๆ ในทางการเมืองหรือกิจกรรม  
ต่าง ๆ ของส่วนรวมตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ส่วนการมีส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทนหรืออาจเรียก
กันโดยทั่วไปว่า การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมคือการใช้สิทธิใด ๆ โดยผ่านผู้แทนซึ่งได้รับมอบหมายใน
ลักษณะฉันทานุมัติ ด้วยวิธีการต่าง ๆ กันเช่น ลงมติ หรือเลือกตั้ง เพ่ือให้เป็นตัวแทนไปกระท าการ
อย่างใดอย่างหนึ่งในนามของประชาชน  ทั้งนี้เนื่องจากไม่สะดวกที่จะให้ประชาชนจ านวนมากมา
ประชุมหรือตัดสินใจร่วมกันและอาจเป็นไปไม่ได้ในโลกของความจริง อย่างไรก็ตามข้อเสียของการมี
ส่วนร่วมโดยผ่านตัวแทนในทางการเมืองซึ่งกระบวนการตัดสินใจเกือบทุกเรื่องมักมีผู้ได้ประโยชน์และ
เสียประโยชน์อยู่เสมอดังนั้นทุกฝ่ายจึงพยายามใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผลของการตัดสินใจเชิงนโยบาย
นั้นเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายตนโดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

                                                           
๘๗กองทุนเพื่อสังคม, ส านักงาน, แผนชุมชนพ่ึงตนเอง, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓). 
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ตารางท่ี 2.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 
ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ 
(2551, หน้า 41) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่ง
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 
และเข้ารวมในกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และความชอบธรรม สร้างความไว้วางใจ 

James L. Creighton แปลและ 
เรียบเรียงโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 
(๒๕๕๒, หน้า ๗) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ กระบวนการที่
ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน 
ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(๒๕๔๒, หน้า ๖๑) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการแห่ง
รัฐธรรมนูญว่า 

๑) มีส่วนร่วมในการรับรู้ 
๒) มีส่วนร่วมในการคิด 
๓) มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
๔) มีส่วนร่วมในการกระท าการบางอย่าง 
๕) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

 

๒.๔.๖ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นมาจากความวางใจที่ประชาชนมีต่อ

นักการเมืองทั้งในเรื่อง พฤติกรรม นโยบาย การสื่อสารที่ประชาชนรับรู้ได้ และการที่นักการเมือง
ระดับท้องถิ่นเข้าไปบริหารงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการกระท าของแต่ละบุคคล ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล  การมีส่วนร่วมจะมาจากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการ
ตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกว่า “การมีส่วนร่วมโดยตนเอง” (Autonomous Participation)  และ
การมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายทางอ้อมนอกเหนือจากแต่ละบุคคลโดยตรงแล้ว
เรียกว่า “การมีส่วนร่วมโดยการถูกระดม” (Mobilized Participation) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนา
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่ได้เสนอไว้ว่ามี ๔ รูปแบบคือ 
๑. การใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคน ในการเลือกตัวแทน

ของตนเข้าไปใช้อ านาจในทางการเมือง อาจเป็น ๔ ปีหรือ ๒ ปี ต่อครั้งแล้วแต่กรณี 
๒. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign activity) เป็นกิจกรรมในลักษณะเดียวกับ

การใช้สิทธิเลือกตั้ง  แต่เป็นรูปแบบของการไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง กิจกรรมนี้เป็นส่วน
หนึ่งที่ประชาชนอาจใช้เพ่ืออิทธิพลที่เขาพึงมีต่อการเลือกตั้ง นอกเหนือไปจากเสียง ๑ เสียงตามสิทธิ
ในการเลือกตั้งแล้ว 
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๓. กิจกรรมของชุมชน (Community activity) เป็นกิจกรรมของกลุ่ม หรือองค์กรที่มี
พลเมืองร่วมกันด าเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในกรณีนี้ประชาชนจะ
ร่วมกัน เพ่ือใช้อิทธิพลต่อการด าเนินการกิจการงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นปอย่างมี
เป้าหมายที่แน่นอนและมีอิทธิพลมาก  

๔. การติดต่อเป็นการเฉพาะ (Particularized contacts) เป็นรูปแบบของการเข้ามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองเป็นรายบุคคล ผู้ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เฉพาะตัวหรือของครอบครัว กิจกรรมรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน
และมีอิทธิพลมาก 

ลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ได้เพ่ิมกิจกรรมทางการเมืองบางรูปแบบเพ่ือให้สมบูรณ์และ
ครอบคลุมเนื้อหามากยิ่งข้ึน โดยจัดแบ่งออกเป็น ๕ รูปแบบ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity)  หมายถึง การลงคะแนนออกเสียง
เลือกตั้งและเข้าร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น 

๒. การลอบบี้ (Lobby)  หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้น าทางการเมือง เพื่อหาทาง
เข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายของรัฐโดยให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์
ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 

๓. กิจกรรมองค์กร (Organization Activity)  หมายถึง เป็นกิจกรรมของกลุ่มองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเข้าไปมีอิทธิพลต่อประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรืออาจจะ
เป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ 

๔. การติดต่อเฉพาะเรื่อง (Contacting)  หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวตลอดจนหมู่คณะของตน 

๕. การใช้ความรุนแรง (Violence)  เป็นกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจการก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการท าร้ายร่างกาย ท าลานทรัพย์สิน กิจกรรมนี้อาจ
ด าเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การก่อรัฐประหาร การอบสังหารผู้น า
ทางการเมืองหรืออาจมุ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การปฏิวัติ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การเมืองไทยประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย อาศัยความ
ไว้วางใจและมีความรู้ความเข้าใจ อุดมการณ์ ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติทางการเมืองของ
สังคมไทย โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของประเทศ แม้จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ แล้วก็ตาม แต่
ลักษณะดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นความโน้มเอียงของการรับรู้ 
อารมณ์ความรู้สึก และการประเมินค่าส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองสะสมอย่างยาวนานจน
กลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตย และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาการเมืองประชาธิปไตย
ของไทย นอกจากปรับแก้พัฒนาระบบแล้วจะต้องมุ่งพัฒนาคนทางการเมือง อันได้แก่ วัฒนธรรมและ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง จากลักษณะข้อมูลองค์ความรู้วัฒนธรรมและรูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนที่เป็นอยู่ สามารถที่จะน ามาเป็นฐานระดมความคิด 
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ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลทางการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะใช้
แนวทางใดในการอธิบาย ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีฐานะเป็นรูปแบบการอธิบายหลักอยู่ในหลายแนว
วิเคราะห์ ถึงกระนั้นก็ดี แนวทางการวิเคราะห์ทางการเมืองส่วนใหญ่จะมีมุมมองที่มีตั้งแต่สองรูปแบบ
การอธิบายเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่จะรับเอารูปแบบการอธิบายเพียงรูปแบบเดียวมาใช้ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางการเมือง 

จากข้อเขียนเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระยะที่
ผ่านมา จากงานเขียนของ Rush ได้อธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยอาศัยอย่าง
น้อยที่สุดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจาก ๔ ปัจจัยหลัก กล่าวคือ แรงกระตุ้นทางการเมือง สถานะทางสังคม 
ลักษณะส่วนตัว และสภาพแวดล้อมทางการเมือง๘๘ นอกจากปัจจัยดังกล่าว เขายังได้เสนอให้น าเอา
ปัจจัยด้านทักษะทรัพยากรและความมุ่งมั่น เข้ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านนี้อีกด้วย 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยหลักซึ่งสะท้อนถึงมุมมองกรอบในการวิเคราะห์และตัวแปรในการศึกษาเหล่านี้
ได้รับอิทธิพลมาจากการอธิบายหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายเชิงจิตวิทยา  เชิงการ
กระท าโดยเจตนา และเชิงสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งเป็นการท าให้การศึกษาของ G.M. Beal ที่
พบว่าตัวแปรในด้านความไว้วางใจความพอใจและความเข้าใจมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม๘๙ และงาน
ของ Milbreath and Goel ที่ได้สรุปถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ว่าแบ่งออก
ได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ได้แก่ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (Environmental factors) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมและปัจจัยทางด้านตัวบุคคล  (Personal factors) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางจิตวิทยาและคุณลักษณะส่วนบุคคลมีคุณค่าในการอธิบายมากขึ้น๙๐ โดยจะ
แบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น  ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านสภาพบุคคล ซึ่งในแต่ละลักษณะก็สามารถแยกออกได้เป็นสองระดับ 
คือ ระดับวงนอกและระดับลงใน ดังปรากฏให้เห็นตามตัวแบบของ Milbreath and Goel๙๑ ดัง
ตารางด้านล่างนี้ 
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ตาราง ๒.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

ระดับการพิจารณา 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล 

ระดับวงนอก 
 

ระดับวงใน 
 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 
 

ระดับกว้าง (Larger 
environment) 
ได้แก่ ระบบสังคม ระบบ
การเมือง สถาบันการเมือง 
ความทันสมัยทางการเมือง 

ระดับใกล้ตัว (Immediate 
environment) ได้แก่ 
สื่อมวลชน การรณรงค์หาเสียง 
การถูกชักจูง หรือพบปะพูดคุย
ระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านตัวบุคคล 
 

ระบบชีวิตความเป็นอยู่ 
(Life position) หรือ
เรียกว่า สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมกล่าวคือ 
อายุ รายได ้อาชีพ เพศ 
การศึกษา  สถานที่อยู่ 
เอกลักษณ์ชุมชน 
 

ระบบเกี่ยวกับบุคคล (Personal 
system) ประกอบไปด้วย  
๑) ทัศนคติและความเชื่อ เช่น 
ความส านึกในกลุ่ม ความรู้สึกถึง
หน้ าที่ ท างการเมือง  ความมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง 
๒ ) ลั กษณ ะส่ วนบุ คคล  เช่ น 
ความเชื่อมั่นส่วนบุคคล ความ
เป็นอ านาจนิยม ความต้องการ
ส่วนตัว 

 
มีฐานคิดอยู่ว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามลักษณะทางจิตวิทยาหรือไม่  ขึ้นอยู่กับว่า

สถานการณ์ต่างๆ จะเอ้ือต่อการกระท าเช่นนั้นได้มากน้อยเพียงไร ดังนั้นจึงจะใช้มุมมองที่ผสมผสาน
ระหว่างหลายรูปแบบในการอธิบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอธิบายจากระดับโครงสร้างสังคม ท้องถิ่น 
และการอธิบายจากระดับปัจเจกบุคคลเป็นส าคัญ  ซึ่งจากการส ารวจงานวิจัยของนักวิชาการจาก
หลากหลายส านักคิด พบว่ามีปัจจัยหลัก ๔ ประการที่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองสรุปได้ดังนี้ 

๒) ปัจจัยด้านการระดมทางการเมือง (Political mobilization) 
การระดมทางการเมือง เป็นกระบวนการซึ่งผู้เข้าแข่งขัน พรรคการเมือง นักเคลื่อนไหว

ทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองผ่านการ
ส่งข้อความเพ่ือมุ่งหวังที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของตน โดยผู้รับสารนั้นมีโอกาสของการเลือกและ
ตัดสินใจพอสมควร จึงเห็นได้ว่า ทั้งผู้น าหรือกลุ่มที่ชักชวนโน้มน้าว  และประชาชนผู้เข้าร่วมต้องมี
ผลประโยชน์ร่วมกันในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ท าให้วิธีการที่ว่านี้บรรลุผลส าเร็จ  โดยทั่วไป
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะคือ การระดมทางตรงและการระดมทางอ้อม  



75 

แนวคิดนี้จึงเป็นการมองคนละด้านกับทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล (Rational 
choice) โดยเห็นว่า กระแสประชาชนที่เข้าร่วมในการเมืองไม่ได้เป็นความต้องการหรือการตัดสินใจ
เลือกโดยเหตุผลของผู้เลือกเสียทีเดียว แต่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ของผู้น าการเมืองในการสักตรงโน้ม
น้าวใจจากโอกาสที่เปิดให้ภายใต้ข้อจ ากัดบางประการที่ต้องกระท า มุมมองนี้จึงเป็นการมองการมีส่วน
ร่วมจากโครงสร้างของระบบการเมือง ว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและผู้น าการเมือง 
ประชาชนจ านวนน้อยเท่านั้นที่จะเข้ามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมสาธารณะ แต่จะเกิดเข้า
ร่วมมากเมื่อนักการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และนักเคลื่อนไหวต่างๆ ชักชวนพวกเขา
ให้เข้าร่วมผ่านเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน และสมาคม 
โดยผู้น าจะเป็นฝ่ายให้ข่าวสารข้อมูลและโอกาสในการสร้างรางวัลทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจมี
การหยิบยกประเด็นสาธารณะที่ชุมชนหนึ่งให้ความสนใจขึ้นมาเป็นจุดโน้มน้าว 

ได้น าปัจจัยด้านนี้มาศึกษาถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้น า
การเมืองจะใช้ยุทธศาสตร์ทางการระดมโดยใช้ข่าวสารทางการเมือง (political information) เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับประชาชนในท้องถิ่นผ่านระบบเครือข่ายสังคม  (social networks)  
ของชุมชน ในการโน้มน้าวใจบุคคลให้ช่วยเหลือฝ่ายตนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในด้านการ
เลือกตั้ง, การผ่านร่างกฎหมาย  หรือมีอิทธิพลต่อนโยบายในด้านต่างๆ  โดยอาจมีการเสนอ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ในรูปของการให้รางวัล  หรือการให้เงินก็ได้ ข้อสรุปดังกล่าวยิ่งท าให้ความ
น่าเชื่อถือของปัจจัยด้านนี้ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองดูจะได้รับการยอมรับมากขึ้น  บุคคลเลือกที่
จะรับข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับความต้องการของตนโดยจะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกับบุคคลที่มี
ความคิดเห็น คล้ายคลึงกับตนในลักษณะเครือข่าย ในขณะเดียวกันก็จะได้รับอิทธิพลจากการปะทะ
สังสรรค์ระหว่างสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบภายใต้บริบททางสังคมหนึ่งๆ  มีน้ าหนักที่น่ารับฟังอีกข้ึนอีกด้วย 

บริบททางสังคมและการเมืองในระดับท้องถิ่นจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการก่อตัวทาง
ทัศนคติและการสื่อสารของบุคคลในรูปแบบของการยอมรับบรรทัดฐานทางการเมืองที่มีอยู่เดิม  และ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอาจเป็นไปใน  ๒ ลักษณะ คือ การเสนอมุมมองที่
สอดคล้องกับความเชื่อของตนเอง หรืออาจเป็นการรับข้อมูลจากสื่อมวลชนแล้วน ามาพิสูจน์ยืนยันกับ
ความเชื่อเดิมของตนเองอีกทางหนึ่ง๙๒ 

การเข้ามีส่วนร่วมของบุคคลในสังคมตะวันตกทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ซึ่งพบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมทางการเมืองอันเป็นผลจากค่านิยมทางการเมืองและ
ประเพณีของสังคมด้วย สถาบันทางการเมือง ที่มีสภาพและเป้าหมายทางการเมืองของผู้น าของสังคม

                                                           
๙๒MacKuen and Brown, Organizational Theory and Management: A Macro 

Approach, (New York: John Wiley & Sons. 1987), pp. 471-473. 
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นั้นโดยเฉพาะปัจจัยประการหลังนี้เองที่จะก่อให้เกิดการคาดว่าแบบระดม และจะเกิดประสิทธิผลเมื่อ
ผู้น าทางการเมืองพยายามที่จะดึงประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องในทางการเมืองในที่สุด๙๓ 

นัยยะความหมายของการระดมทางการเมืองดูจะใกล้เคียงกับค าว่า  “การชักชวนทาง
การเมือง (Political persuasion)”๙๔ เป็นการกระท าหรือกระบวนการที่ผู้สื่อสารพยายามที่ จะ
ชักชวนหรือชี้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อ , ทัศนคติหรือพฤติกรรม ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
ผ่านการส่งผ่านข้อความในบริบทที่ผู้ถูกชักชวนมีโอกาสที่เป็นอิสระอยู่บ้าง การสื่อสารในลักษณะนี้จึง
ต้องมีองค์ประกอบส าคัญ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) แหล่งสาร ๒) สาร ๓) ช่องทาง ๔) ผู้รับสาร และ ๕)
ทัศนคติเป้าหมาย น่าจะเป็นผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า ผู้รับข่าวสารเปิดรับข่าวสารหรือไม่ ให้ความสนใจ
หรือไม่เข้าใจหรือไม่ และยอมรับหรือไม ่

วัฒนธรรมทางการเมืองกับประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ  พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมทางอ้อมผ่านการเลือกตั้ง และการบอกกล่าวสภาพปัญหาผ่านทางก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. โดยการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและการท ากิจกรรมต่างๆ นั้น มักจะ
เป็นไปในลักษณะของการชักชวนการจากผู้ใกล้ชิด อาศัยความเป็นเครือญาติ และคุ้นเคยกันเป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลส าคัญ สามารถสรุปปัจจัยองค์ประกอบได้ดังแผนภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.3 ปัจจัยองค์ประกอบของการระดมทางการเมือง 

 
๓) ปัจจัยต้นทุนทางสังคม (Social capital)  
ล าดับชั้นทางสังคม ความเชื่อทางการเมือง, ความผูกพันกับพรรคการเมือง ความผูกพัน

กับกลุ่มอาสาสมัคร ขนาดของชุมชน และความแตกแยกทางการเมือง มีผลต่อการเข้าร่วมทาง
การเมืองใน ๔ ลักษณะ คือ การลงคะแนนเสียง, การเข้าแข่งขันทางการเมือง, กิจกรรมของชุมชน 

                                                           
๙๓Huntington, S.P., & Nelson, M., No Easy Choice: Political Participation in 

Developing Countries, (Cambridge: Harvard University Press. 1976). 
๙๔สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การสื่อสารกับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั๒๕๓๓), หน้า ๒๑-๒๓.    

การระดม 
ทางการเมือง 

การเปิดโอกาสให้เข้าร่วม 
 

การชักชวนให้เข้าร่วม 
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และการติดต่อเป็นการเฉพาะกับเจ้าหน้าที่๙๕  ในสังคมที่ประชากรค่อนข้างจะมีสถานภาพต่ านั้น 
ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องกับองค์การ๙๖ จะมีความส าคัญในการอธิบายถึงความแตกต่างในการเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าปัจจัยด้านสถานภาพ โดยมีปัจจัยด้านความส านึกในความเป็นกลุ่มเป็น
พลังผลักดันที่ส าคัญ เช่นเดียวกับที่ Bryant and White ได้ศึกษาถึงการน าองค์การเข้ามาใช้ในการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพบว่ามีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น เพราะองค์การ
จะช่วยสร้างความเป็นกลุ่มก้อนและความเชื่อถือในความจริงใจต่อกัน ท าให้มีการพัฒนาระบบการ
สื่อสารสองทางที่มีประสิทธิผลในการก าหนดโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ รวมถึงการติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างอิสระ๙๗  

สรุปได้ว่า การสนับสนุนให้ประชาธิปไตยแบบพลเมืองมีส่วนร่วมจากถูกสร้างขึ้นจากการ
ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์การและสถาบันต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  บุคคล
เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสูงอันเป็นผลจากการได้รับการขัดเกลาทางสังคมการเมืองจะช่วย
ส่งผลให้บุคคลนั้นมีทัศนคติและจิตส านึกทางการเมืองที่พัฒนาขึ้นให้มีน้ าหนักที่น่ารับฟังยิ่งขึ้น  ทั้งยัง
สนับสนุนต่อแนวคิดที่ เห็นพ้องกันว่า ประชาธิปไตยยุคใหม่ก าลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ลักษณะของ
ประชาธิปไตยแบบเข้าร่วม (Associative democracy) เข้าไปทุกขณะ อันเป็นผลจากสถาบันทาง
การเมืองภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่เป็นอยู่ขาดภาระความรับผิดชอบ  ไร้ประสิทธิภาพ 
และล้มเหลวที่จะท าให้เกิดการเข้าร่วมของประชาชนดูจะเป็นจริงมากข้ึนในยุคปัจจุบัน 

จึงพอจะอนุมานได้ว่า การเข้าไปเกี่ยวข้องในองค์การของคนที่มีสถานภาพต่ านั้น น่าจะ
เป็นผลมาจากการพัฒนาความส านึกในความเป็นกลุ่มที่เด่นชัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นชนชั้น ความ
เป็นชุมชน หรือความสนิทสนมกันส่วนตัว เช่น กลุ่มเพ่ือนบ้านก็ได้ ยิ่งปัจเจกชนผูกพันเข้ากลุ่มมากข้ึน
เท่าไหร่ ก็ยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านองค์การและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนเท่านั้น๙๘  

ต่อมาแนวคิดด้านนี้ได้ถูกขยายให้เกิดความเด่นชัดขึ้น เมื่อ Ruy Teixeria ได้ศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส าคัญ ๒ ประการ ที่ท าให้คนอเมริกันไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ๑) ความผูกพันทาง
สังคม (Social Connectedness) หรือที่เรียกว่า “ทุนทางสังคม” (Social capital) โดยจะท าให้
ปัจเจกบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนของพวกเขามากขึ้น และ ๒) ความผูกพันทางการเมือง 
(Political Connectedness) ซึ่งเป็นระดับความสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และความเชื่อ

                                                           
๙๕Nie, N.H. and Verba, S., Participation in America: Political Democracy and Social 

Equality, (New York: Harper & Row, 1975). pp. 9-12. 
๙๖March, J. G., & Olsen, J.P., Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of 

Politics, (New York: The Free Press, 1989), p. 318. 
๙๗Bryant and White, Political Analysis Technique and Practice, (Belmont Calif 

Wadsworth: 1982), p. 218-224. 
๙๘สิทธิพันธ์  พุทธหุน, การรต่อสู้ของมวลชนในสังคมไทย , (กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ์ , 

2539), หน้า 98. 
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ในรัฐบาลของแต่ละบุคคล Teixeria ได้ชี้ให้เห็นว่า ความข้องเก่ียวทางการเมืองที่ลดลงของคนอเมริกัน
ในช่วง ๓ ทศวรรษที่ผ่านมานั้นแสดงถึงการสูญเสียความไว้วางใจในรัฐบาล ความรู้สึกมีประสิทธิภาพ
ทางการเมืองที่ต่ าลงรวมไปถึงความสนใจทางการเมืองและความรู้สึกถึงหน้าที่ของพลเมืองที่ลดน้อยลง 
ซึ่งงานวิจัยในระยะต่อมาก็ชี้ให้เห็นว่า การเข้าร่วมทางการเมืองที่ลดลงนั้นมีความสัมพันธ์กับต้นทุน
ทางสังคมที่ลดลงด้วย  

ส าหรับในประเด็นเรื่องทุนทางสังคม โดยเฉพาะกรณีไทยแล้วมีความเกี่ยวพันอย่างแยก
ไม่ออกจากเรื่องระบบอุปถัมภ์ ระบบเครือญาติ ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคมจากการประมวล
และแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศ สามารถอธิบายได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ใน
หลากหลายมิติทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างบุคคลสถาบันและหรือองค์การต่างๆ 
ตั้งแต่ในระดับปัจจัย กลุ่มและเครือข่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยมบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลต่อวิถี
ชีวิตการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และประชาสังคมและมีความเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ใน
ระบบอุปถัมภ์  ที่มีค่านิยมของการตอบแทนบุญคุณซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบไม่เท่าเทียมกันรวมทั้ง
การมีเครือข่ายการตอบแทนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นการที่จะเกิดทุนทางสังคมได้จะประกอบ
ไปด้วย ๑) ความผูกพัน, ความคาดหวังและความไว้ใจกัน ๒) การมีช่องทางข้อมูลข่าวสารถึงกัน  ๓) 
การมีบรรทัดฐานและกรอบการบังคับที่มีประสิทธิภาพ อันจะท าให้ประชาชนสามารถสร้างเครือข่าย
ของการเข้าร่วม ความผูกพันทางการเมืองที่มีฐานอยู่บนความไว้วางใจและมีผลต่อการรวมกลุ่ม ซ่ึงเมื่อ
เกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองอันเป็นส่วนเอ้ือต่อการสร้างความไว้วางใจทางการ
เมือง ที่จะมีส่วนเสริมสร้างให้ประชาธิปไตยมีความยั่งยืนในที่สุด 

จึงเห็นได้ชัดว่า โครงสร้างสังคมไทยถูกผูกเข้าด้วยกันในลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่ง
จากเกิดขึ้นได้จะต้องมีการพบปะกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง เพื่อน
ร่วมงาน คนรู้จักหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่มีโอกาสมาพบปะกัน อาจโดยการแนะน าให้รู้จัก หรืองานเลี้ยง
สังสรรค์ในโอกาสต่างๆ การพบปะกันนั้นจะต้องมีความสม่ าเสมอจนก่อให้เกิดความรู้สึกที่ใกล้ชิดกัน 
และเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การที่บุคคลทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่าสามารถร่วมมือ
กันท ากิจกรรมบางอย่างร่วมกันได้ แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นเพ่ือน หรือเป็นพวกเดียวกัน และ
ยอมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือนี้บางครั้งก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักการหรือความถูกต้อง
แต่อย่างใด กล่าวคือ เมื่อเป็นเพ่ือนกันแล้วจะต้องช่วยเหลือกัน แม้ว่าการช่วยเหลือนั้นจะขัดหรือผิด
ต่อหลักการความถูกต้องบางอย่าง เช่น ความยุติธรรม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะคนไทยให้ความส าคัญต่อ
การเป็นเพ่ือนมากกว่าหลักการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าค่านิยมของความเป็นเพ่ือนนั้นมีเงื่อนไขจะต้อง
ช่วยเหลือกันเข้าข่ายลักษณะพ่ึงพาอาศัยกันและกัน สามารถกล่าวได้ว่าทุนทางสังคมของไทยตกอยู่
ภายใต้หลักการที่ส าคัญ  ๒ ประการ คือ หลักการต่างตอบแทน (Reciprocity) และหลักการใช้
ประโยชน์ร่วมกัน (Communality)  ทุนทางสังคม จึงเพียงแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้
อย่างสมบูรณ์  แต่เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อกิจกรรมหนึ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ของสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระท า ในองค์กรผลประโยชน์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือองค์กรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมก็ได้ จาก
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แนวคิดดังกล่าวเมื่อได้น ามาพิจารณาในบริบทของสังคมไทย เห็นได้ว่า ทุนทางสังคมจะประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบหลัก ๓ ส่วนใหญ่ใหญ่ได้แก ่

๑) ความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อชุมชนและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบรรดาสมาชิกใน
ลักษณะเครือข่าย (Civic Obligation and Networks) 

การศึกษาลักษณะเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์บางซื่อพัฒนา ในเรื่องการจัดการทุนทาง
สังคมในชุมชนเมือง พบว่า การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีสมาชิกมีความสัมพันธ์เชิงซ้อน
ต่อกันนั้น นับเป็นต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญของชาวชุมชนเมื่อผ่านการตอบแทนและการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ตลอดทั้งกระบวนการเกื้อกูลกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลักษณะเครือ
ญาติ การมีผลประโยชน์ร่วมกัน จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนตัว ความใกล้ชิดและความไว้วางใจต่อ
กัน อันจะมีผลต่อการรวมตัวกันขึ้นเป็นกลุ่มทางการเมืองท้องถิ่น  ประกอบกับการสนับสนุนจาก
องค์กรภายนอกชุมชนจะส่งผลการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกด้วย  

๒) ความไว้วางใจระหว่างผู้คนด้วยกัน (Social trust or Interpersonal trust) 
นอกจากจะท าให้เกิดการสื่อสารแล้วยังก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ข้อมูล ทั้งยังจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกัน
การปรึกษาหารือกัน การช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ การมีค่านิยมร่วมกันใน
เรื่องการเป็นผู้น่าเชื่อถือนั้น มีส่วนอย่างส าคัญในการเกื้อหนุนต่อกระบวนการท างานระดับองค์กร
เครือข่าย โครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยระบบอุปถัมภ์ดังกล่าว  มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ชาวบ้านจะมองเราว่าเป็นที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือกัน มากกว่าการแย่งชิง
งบประมาณเพ่ือจัดสรรโครงการไปให้หมู่บ้านของตน 

๓) การยอมรับเชื่อถือศรัทธาในตัวผู้น าชุมชนในเชิงอุปถัมภ์ (Patron-client system) 
ผู้น าชุมชนนับว่าเป็นบุคคลพิเศษที่มักจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนในท้องถิ่น และมี

อิทธิพลต่อวิถีชีวิตรวมไปถึงการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  และการศึกษาในประเด็นผู้น า
ชุมชนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ผลการศึกษาที่คล้ายกัน โดยพบว่า สมาชิกในสมษรจะให้
การยอมรับเชื่อถือ และมอบความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของชุมชน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอาวุโสในชุมชน 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยู่อาศัยในชุมชนมานานมีพรรคพวกเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้องมากเป็นที่รู้จัก
ของสมาชิกโดยทั่วกัน มีความรักชุมชนและน าปัญหาของชุมชนไปปรึกษาหารือ และขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการโดยตลอด ให้ความสนใจในเรื่องข่าวสารทางการเมืองและแจ้งให้
สมาชิกในชุมชนทราบเป็นประจ าอันจะท าให้สมาชิกสามารถรับรู้ข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวทั้งทาง
ราชการและสถานการณ์การเมือง ทั้งยังเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นเตือนให้สมาชิกในชุมชนเกิดความตื่นตัว
ทางการเมือง เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางราชการและชุมชน โดยคนกลุ่มนี้จะอาศัยความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์เป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีและบริวาร ตลอดจนการให้ประโยชน์ให้กับกลุ่มของตน  

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นเครือข่ายระหว่างผู้น าทางการเมืองและเครือข่าย
ภายนอกชุมชน ซึ่งมักพบว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่ด ารงต าแหน่งส าคัญในชุมชน  เช่น สมาชิก อบต., 



80 

ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ปลัด อบต. เป็นต้น และส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กร สโมสร ที่เกิดจากการ
ร่วมกันในท้องถิ่นที่พบเห็นบ่อยๆ อาทิ กรรมการวัด กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น 
โดยเป็นการพบปะในหมู่สมาชิกและมีการจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราวไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
โดยตรง  กล่าวได้ว่าผู้น าชุมชนเป็นแหล่งข่าวสารที่ส าคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมือง  
ทั้งยังมีอิทธิพลในการชักจูง ชี้น า และโน้มน้าวต่อสมาชิกของชุมชนในการท ากิจกรรมทางการเมือง 
หรือในบางครั้งก็สนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครและพรรคการเมือง   เข้าลักษณะเป็นการระดมทาง
การเมืองอีกด้วย  ในอีกด้านหนึ่งนั้น วัฒนธรรมของการมีระบบอุปถัมภ์ยังมีส่วนเกื้อหนุนที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งอ านาจของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ตลอดจนการหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม
อีกด้วย๙๙   

 

ตารางท่ี 2.6 สรุปแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 
Rush Michael 
(1992, p. 126) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยอาศัย
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจาก ๔ ปัจจัยหลัก กล่าวคือ แรง
กระตุ้นทางการเมือง สถานะทางสังคม ลักษณะส่วนตัว 
และสภาพแวดล้อมทางการเมือง 

Beal, G.M. 
(1956, p. 240 – 256) 

ความไว้วางใจ ความพอใจและความเข้าใจมีอิทธิพล
ต่อความไว้วางใจทางการเมือง 

Milbrath, L.W. 
(1965, p. 33) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ว่า
แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะใหญ่ ได้แก่ปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดล้อม (Environmental factors) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

 
นอกจากนี้  การศึกษาหน้าสั งคมวิทยาในเชิงชาติ พันธุ์วรรณนา  (Ethnographic 

tradition) ยังพบอีกว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนหนึ่งๆ เป็นเวลานานและพัฒนาความผูกพันทาง
สังคมกับประชาชนและกลุ่มในดินแดนนั้น จะช่วยขยายโอกาสของความเป็นพลเมืองในการติดต่อกับ
พรรคการเมืองหรือกลุ่มองค์กรท้องถิ่น โดยการน าตัวเองเข้าไปอยู่ในเครือข่ายการสื่อสารของท้องถิ่น
นั้น ความผูกพันในชุมชนจะช่วยเพ่ิมโอกาสที่ตัวแทนของพรรคการเมืองหรือกลุ่มจะรวบรวมความ
ต้องการจากพลเมืองได้ ด้วยเหตุนี้ ความผูกพันในชุมชนจึงส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการสื่อสารใน
ท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น อันจะท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นจากพลเมืองเอง หรือจาก
ตัวแทนพรรคการเมือง  ซึ่งงานวิจัยในเชิงส ารวจในระยะหลังก็ได้ข้อสรุปใกล้เคียงกันว่า  ระยะเวลาที่

                                                           
๙๙นภดล  สุคนธวิท , พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น : ผลประโยชน์และฐานอ านาจ , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า 89. 
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อาศัยอยู่ในท้องถิ่นจะมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถสรุป
ปัจจัยเชิงองค์ประกอบได้ดังแผนภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๒.4 ปัจจัยองค์ประกอบของทุนทางสังคม 

 
 ๔) ปั จ จั ย ด้ าน ส ถา น ภ าพ ท าง เศ รษ ฐกิ จ สั งค ม แ ละทั ศ น ค ติ ท างก าร เมื อ ง 
(Socioeconomic status background and Political orientation) 

รูปแบบของความไว้วางใจและไม่ไว้วางใจของประชาชน  พบว่า มีปัจจัยอย่างน้อย ๓ 
ประการ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกดังกล่าว ได้แก่ ๑) ประสบการณ์การเรียนรู้ทางการเมืองในโรงเรียน 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารชุมชน ๒) การรับรู้ถึงเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง เช่น คดีวอเตอร์
เกท เป็นต้น และ ๓) ระดับความไว้วางใจทางการเมืองและระหว่างบุคคลที่มีก่อนหน้า 

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า ระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมที่สูงจะส่งผลต่อแบบ
แผนของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยจะท าให้มีอิสระ เปิดกว้างและหลากหลายมากขึ้นเพราะ
การพัฒนาจะช่วยเพิ่มระดับของสถานภาพและความสลับซับซ้อนขององค์กรในสังคมโดยรวมให้สูงขึ้น 
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมที่สูงและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรมากขึ้นท าให้การเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองเพ่ิมสูงขึ้น ผลการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน ได้ชี้ให้เห็นว่า สถานภาพทางสังคมที่
สูงมีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถที่จะก่อให้เกิดผลทางการเมืองหรือที่เรียกว่า ความมีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง (Political efficacy) และผู้ที่ เกิดความมีประสิทธิภาพก็จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในทาง
การเมืองมากกว่าผู้ที่ไม่ได้มีความรู้สึกดังกล่าว๑๐๐ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ๕ ประเทศ คือ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันนี อิตาลี และเม็กซิโก พบว่า บุคคลยิ่งมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูงจะตระหนักในคุณค่าของระบบการเมือง  และมีแนวโน้มจะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดย

                                                           
๑๐๐Verba, Sidney and Nie, Norman H., Participation in America: Political Democracy 

and Social Equality, (New York: Harper & Row, 1972), p. 494. 

ความไว้วางใจทางสังคม 
 
  

ทุนทางสังคม ความรู้สึกผูกพันในชุมชน 
 
 

ระบบอุปถัมภ์และเครือญาติ 

การเป็นสมาชิกเครือข่าย 
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ปัจจัยในด้านความตระหนักในฐานะพลเมือง ซึ่งเกิดจากการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและ
ประสิทธิภาพทางการเมืองจะเป็นตัวแปรแทรกซ้อนที่ส าคัญ๑๐๑ ซึ่งก็ได้รับการตอกย้ าโดยผลการศึกษา
ของ Crewe ที่พบว่าเหตุปัจจัย ๒ ประการ กล่าวคือ ๑) คุณลักษณะส่วนบุคคลอันประกอบไปด้วย 
รายได้ที่สูง, การศึกษาสูง, อายุช่วงวัยกลางคน, สถานภาพของการสมรส และการเป็นสมาชิกขององค์การ
จะท าให้เกิดการไปคะแนนเสียงที่ส่งไปด้วย ๒) ปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ การนิยมชมชอบต่อนโยบาย
ของรัฐบาล, ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล, แรงผลักภายในกลุ่ม และกระแสกดดันจากฝ่ายตรงข้าม จะเป็น
เงื่อนไขที่ท าให้คนไปลงคะแนนเสียงเพ่ิมขึ้น๑๐๒ 

งานวิจัยจ านวนมากพบว่า ปัจจัยด้านภูมิหลังของบุคคลมีความสัมพันธ์กับความรู้ความ
เข้าใจทางการเมืองและการรับรู้ข่าวสารของบุคคล โดยเฉพาะปัจจัยด้านเพศ ฐานะรายได้ การศึกษา 
และต าแหน่งหน้าที่  และพบว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมือง ตลอดจนส่งผล
ต่อการยอมรับในสถานภาพของผู้น าชุมชนอีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศที่พบว่าผู้ที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมต่ า จะเป็นผู้เสียเปรียบอยู่เสมอในกระบวนการทางการเมืองและมีความรู้สึก
ไร้อ านาจสูง  ซึ่งเป็นที่มาของความแตกแยกทางการเมือง แต่งานวิจัยบางกรณีก็ไม่พบว่า  ปัจจัยภูมิ
หลังดังกล่าวข้างต้นจะมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจทางการเมืองแต่อย่างใด   และยังพบอีกว่า 
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมืองนี้เองที่ส่งอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน และพบอีกว่าผู้ที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองจะรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองแบบมีส่วน
ร่วมมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารทางการเมือง และผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์การจะมีโอกาสเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์การใดเลย  

จากการส ารวจงานวิจัยในเชิงสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  พบว่า บุคคลที่อยู่ ใน
สถานภาพเป็นผู้น าชุมชน มีแรงจูงใจที่จะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองผ่านการด ารงต าแหน่งในระดับ
ท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัด  หรือเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนๆ 
มากกว่าบุคคลโดยทั่วไป อันเนื่องมาจากต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียง และความส าคัญเหนือกว่าบุคคล
อ่ืนเป็นส าคัญ  ถึงแม้ว่าสวัสดิการที่บุคคลเหล่านี้จะได้รับจะน้อยมากก็ตาม และพบอีกว่า ชนชั้นน าที่มี
ความรู้สึกว่ามีสมรรถนะทางการเมืองในระดับชาติสูงมีแนวโน้มที่จะมีสมรรถนะทางการเมืองในระดับ
ชุมชนสูงด้วย  โดยปัจจัยส าคัญที่ส่งอิทธิพลให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว คือ ระดับการศึกษา ความสนใจ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการด ารงต าแหน่งส าคัญในหมู่บ้าน 
สามารถสรุปปัจจัยเชิงองค์ประกอบได้ดังแผนภาพ  

 
 

                                                           
๑๐๑Nie, Powell & Priwitt, Political Participation: in Handbook Political Sciences: 

Non Government Politic, Reading by Greentein, I. Fred and Polsby. W. Nelson, (Massachusett: 
Adison Wesley, 1969), pp. 816-817. 

๑๐๒Crewe, R.F. Berg, W.E. & Wright, R., Loneliness Among the Elderly: Cause 
Approach, Journal of Gerontology, Vol. 40 No. 4 (1981): 487-493. 



83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๕ ปัจจัยองค์ประกอบของทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง 

 
โดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางการเมือง ทุนทางสังคม การรับรู้ข่าวสาร การ

ระดมทางการเมือง กับความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักวิชาการ
หลายท่าน ท าให้ได้ข้อสรุปได้ว่า บุคคลจะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง หากมีทัศนคติในเชิงบวกต่อ
ระบบการเมือง มีสถานภาพทางอ านาจอยู่ในระดับชนชั้นน า มีการสื่อสารทางการเมืองที่ดี มีความรู้
ความเข้าใจทางการเมืองที่ดีพอสมควรอยู่ในกลุ่มที่มีทุนทางสังคมสูง โดยปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลให้เกิด
การระดมทางการเมืองอีกด้วย 

ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่า หากบุคคลมีความเชื่อถือศรัทธาต่อตัวระบบการเมือง และตัวผู้น า
ที่มีอ านาจในระบบนั้น และจะเข้าร่วมทางการเมืองน้อยลงหากเกิดความไม่ไว้วางใจต่อองค์ประกอบ
ของระบบนั้น ซึ่งหากมีในระดับที่สูงมากก็อาจจะท าให้เกิดความระแวงแคลงใจหรือรู้สึกแปลกแยกทาง
การเมืองได้ (Almond and Verba)  หรืออาจไปสู่การมีพฤติกรรมทางการเมืองที่ไม่เป็นแบบแผน
และรุนแรงได้ เช่น การประท้วง, การเดินขบวน, การก่อจลาจล และการปฏิวัติในที่สุด  

จะเห็นได้ว่า  งานวิจัยที่ผ่านมาพยายามศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้ทางการเมือง 
การสื่อสารทางการเมือง ภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติทางการ
เมือง ซึ่งก็มีทั้งพบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาเป็นเงื่อนไขเหล่านั้น มีความสัมพันธ์และไม่มีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ยังไม่เคยมีงานใดเลยที่จะมุ่งศึกษาเพ่ือทราบว่า เหตุใดความสัมพันธ์
ดังกล่าวจึงเกิดขึ้น หรือท าไมจึงไม่เกิดขึ้นและมีปัจจัยตัวใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ตัวแปรแต่ละตัวนั้นส่ง
อิทธิพลต่อกันในลักษณะอย่างไรมีลักษณะเป็นรูปแบบหรือไม่ ผู้วิจัยตระหนักดีว่า พฤติกรรมของ

การศึกษา 
 

ภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจสังคม
การเมือง 

รายได้ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 

ประสบการณ์ 

สถานภาพเชิงอ านาจ 

ความฝักใฝ่ในกลุ่ม 
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มนุษย์นั้น ไม่มีปัจจัยหนึ่งเดียวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและแสดงออกทางการเมืองได้อย่างแจ้งชัด   
แต่จะประกอบไปด้วยปัจจัยหลายตัว และการที่จะสามารถสร้างทฤษฎีพฤติกรรมฟังการเมืองได้  
จ าเป็นต้องน าเอาตัวแปรเหล่านั้นเข้ามาร่วมทดสอบในเชิงประจักษ์ซ้ าๆ เพ่ือยืนยันถึงความเป็นอยู่จริง
ของการแสดงพฤติกรรม งานวิจัยนี้จึงได้น าเอาตัวแปรต่างๆ เหล่านั้นเข้ามาสร้างเป็นเงื่อนไข
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างในการพิสูจน์ โดยมีตัวแปรความไว้วางใจทางการเมืองและส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเป็นตัวแปรผลที่ต้องการศึกษา  

หากจะวางกรอบแนวความคิดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของบุคคลแล้ว สามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลได้ ๖ ปัจจัยได้แก่  

๑) ทัศนคติทางการเมือง อันประกอบไปด้วย ความมีประสิทธิภาพทางการเมือง  การ
ตระหนักถึงหน้าที่ทางการเมือง อุดมการณ์ทางการเมืองและความแปลกแยกต่างกันเมือง  

๒) ทุนทางสังคม อันประกอบไป ด้วยกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีและบรรทัดฐานในชุมชน  

๓) สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม อันประกอบไปด้วย การศึกษา รายได้ ระยะเวลา  
ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ประสบการณ์ทางการเมือง การเข้าถึงอ านาจทางการเมือง และความฝักใฝ่ทาง
การเมือง เป็นต้น  

๔) การสื่อสารทางการเมือง (Political communication)  
๕) ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง (Political knowledge)  
๖) การระดมทางการเมือง (Political mobilization) 

 
๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้บัญญัติเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไว้ใน มาตรา ๒๘๑- ๒๙๐ โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังต่อไปนี้ ๑) ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ๒) การก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน
สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) การดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ๔) คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  ๕) การลงคะแนน
เสียงถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ๖) การเข้าชื่อร้องขอเพ่ือให้ อปท. พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ๗) 
การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท. ๘) องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ๙) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๑๐ ) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน 
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การพิจารณาท้องถิ่นนิยมควบคู่ไปกับโลกาภิวัตน์อาจช่วยให้เราได้มองเห็นว่า ท้องถิ่น
นิยมโดยเนื้อแท้แล้วก็คือ อุดมการณ์ความคิด ความรู้หรือปฏิบัติการทั้งในระดับวาทกรรมและระดับ
ปรากฏการณ์ เพื่อตอบโต้การพัฒนาที่ยึดเอาศูนย์กลางอ านาจรัฐ เมืองและภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง 
ขณะเดียวกัน ท้องถิ่นนิยมยังเป็นการตอบโต้อ านาจและการครอบง าของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรากฏ
ในนามขององค์กร บรรษัทข้ามชาติและตัวแทนของทุนนิยมในระดับต่างๆ แม้จะมีการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถิ่น ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม  แต่เมื่อกล่าวถึงค าว่า “ท้องถิ่น” มักจะให้
ความส าคัญกับรูปแบบองค์กรหรือในเชิงโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีสภาพัฒนา
การเมือง ที่เป็นองค์กรขับเคลื่อนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กร
ท้องถิ่น แต่ว่านโยบายรัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ให้ความส าคัญกับความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่น อัตลักษณ์
ของท้องถิ่น การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในท้องถิ่น การเสริมสร้างการเมืองภาค
พลเมืองให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท าอย่างไรจะให้ทั้งระดับนโยบายและระดับ
องค์กรที่ขับเคลื่อนต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการเมืองภาคพลเมืองอย่างแท้จริง 

นักวิชาการทางรัฐศาสตร์ของไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายการปกครองเห็นพ้องกันว่า การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบประชาธิปไตย การพัฒนาประชาธิปไตย
ระดับชาติให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพ จึงต้องพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคง
เข้มแข็งก่อน ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองที่ได้กระจายอ านาจจากส่วนกลางมายังส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ก าหนดให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแหล่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้พยายามสร้างความเป็นอิสระให้แก่ท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจในการก าหนดนโยบายการปกครอง บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ประกอบกับการที่รัฐได้ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.
๒๕๔๖ นั้น เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ด าเนินการบริหาร
ปกครองย่านชุมชนการเมืองของตนเองให้เป็นไปในลักษณะวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความ
ต้องการภายในกลุ่มของตน และมีแนวโน้มว่าการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคตอันใกล้นี้ก าลังเคลื่อน
ตัวเข้าสู่ลักษณะของการเมืองท้องถิ่น (Local politics) ชัดเจนมากข้ึน 

การเมืองในระดับท้องถิ่น (Local politics) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการพัฒนาระบบ
การเมืองการปกครองให้มีความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) มากยิ่งขึ้น โดยท้องถิ่นต้องมี
อ านาจอิสระในการด าเนินงานทางการเมือได้ตามสมควร เพราะประชาธิปไตยมีจุดเริ่มต้นที่ประชาชน
ที่จะต้องรู้และเข้าใจในหลักการปกครองตนเอง จึงจะท าให้พัฒนาการเมืองไปสู่การเมืองในระดับสูง
ขึ้นได้ รัฐจะต้องพัฒนาให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็น และมี
ประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา นอกจากนี้การเมืองท้องถิ่นยังเปรียบเสมือนสถาบันที่
ฝึกสอนประชาชนให้เข้าใจถึงกระบวนการและกลไกของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รวมทั้งเป็นสถาบันการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  
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ดังนั้น การเมืองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพจึงมีผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างความเข้าใจอัน
ดีของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งมีผลต่อการกระตุ่นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว 
สนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง และการที่จะท าให้การปกครองท้องถิ่น
เป็นของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีระบบการจัดการปกครองที่ดี ซึ่ง
ต้องอาศัยผู้น าท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชนในการเป็นตัวแทนจัดระเบียบการ
ปกครองดังกล่าว ดังที่ นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันกล่าวไว้ว่า “การรวมกลุ่มเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมทาง
การเมืองที่ดีจะต้องมีความสามารถคบค้ากันได้ และต้องมีค่านิยมไว้ใจกันได้” 

การเมืองท้องถิ่นยังเป็นเสมือนช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นใน
การสะท้อนถึงปัญหาความต้องการของตนผ่านการแสดงออกทางการเมืองในหลากหลายช่องทาง เช่น 
การยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งของตน หรือการ
ร้องเรียนผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ท าให้ปัญหาความต้องการของตนเองแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง
จนท าให้เจ้าหน้าที่ รัฐมิอาจนิ่งเฉยไดต้้องเขา้มาด าเนินการแก้ไขหรือตอบสนองความต้องการดงักล่าว 

การเมืองท้องถิ่นยังเป็นเวทีหรือพ้ืนที่สาธารณะทางการเมืองของกลุ่มการเมือง หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่นในการเจรจาแลกเปลี่ยนหรือต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกันหรือ 

ระหว่างกลุ่มกับภาครัฐ เช่น การที่กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเจรจาร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ใน การต่อต้านโครงการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มี ชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือกรณีชาวบ้านบริเวณริมคลองแสนแสบ
ยินยอมยุติการ ประท้วงและรื้อถอนบ้านออกจากพ้ืนที่เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการที่รัฐจัดหาที่อยู่่ให้ใหม่ที่
ดีกว่าเดิม หรือกรณีชุมชนป้อมพระกาฬยืนหยัดต่อสู้กับกรุงเทพมหานครที่พยายามย้ายที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณป้อมพระกาฬ ออกไป เพ่ือจัดท าเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์โดยชาวบ้านเสนอให้พัฒนาเป็นเขตพ้ืนที่
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมดั่งเดิม และอยู่ร่วมในชุมชนเดิมต่อไปได้เป็นต้น การมีพ้ืนที่สาธารณะเช่นนี้ท าให้
มีกระบวนการเจรจาต่อรองกันเพ่ือนาไปสู่ข้อยุติโดยสันติวิธิ่ได้ในระบอบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 

การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 
การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบัน ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งได้ก าหนดการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ในท้องถิ่นที่เห็นสมควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง อันเป็นการด าเนินการจัดระเบียบ
บริหารราชการตามหลักการกระจายอ านาจ และได้ก าหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
2. เทศบาล  
3. สุขาภิบาล  
4. ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายก าหนด  
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ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จะมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 3 
รูปแบบด้วยกันคือ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาล ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
กฎหมายก าหนดได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะที่ และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นล่าสุด  

ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นของไทย จึงมี 6 รูปแบบด้วยกันคือ  
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
2. เทศบาล  
3. สุขาภิบาล 
4. กรุงเทพมหานคร  
5. เมืองพัทยา  
6. องค์การบริหารส่วนต าบล  
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ

บัญญัติ เรียกว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหาร เรียกว่า นายกองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด ส าหรับสมาชิกจะมีจ านวนแตกต่างกันออกไปตามจ านวนของประชาการในแต่ละเขตเลือกตั้ง
นายกองค์การบริการส่วนจังหวัด ท าหน้าที่ในการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี เพ่ือให้เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. เทศบาล กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้ก าหนดไว้ ตาม
ประเภทของเทศบาลคือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร โครงสร้างของเทศบาล เทศบาลมี
โครงสร้างที่ส าคัญแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สภาเทศบาลเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติของเทศบาล มีวาระอยู่
ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดยมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ เทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน 12 คน เทศบาลเมือง ประกอบด้วย สมาชิกจ านวน 18 คน เทศบาลนคร ประกอบด้วย 
สมาชิกจ านวน 24 คน  

3. องค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ 2 คน - ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่
ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น -ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงหนึ่ง
หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ านวน 6 คน ถ้ามี 2 หมู่บ้านจะมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ 3 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่ในการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง  

4. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มี
ขนาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
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โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย คือ 1) สภา
กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มี
วาระอยู่ ในต าแหน่ งคราวละ  4 ปี  ก าหนดให้ประชาชนในแต่ละเขตปกครองเลื อกสภา
กรุง เทพมหานครได้ เขตละ  1 คน  ปั จจุบั นกรุง เทพมหานครมี  50 เขตปกครอง  มี สภา
กรุงเทพมหานครได้ 50 คนใช้ระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเบอร์เดียว สภากรุงเทพมหานครมี ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหาร) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4 ปี การเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครใช้ระบบการเลือกตั้ งแบบแบ่ งเขตเบอร์ เดียว  พ้ืนที่ การบริหาร
กรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็นเขตและแขวง ในแต่ละเขตจะมีผู้อ านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหาร โดยมีสภาเขต (สข.) เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ งของ
ประชาชนภายในเขตนั้น ซึ่งแต่ละเขตมีสมาชิกสภาเขตอย่างน้อยเขตละ  7 คน มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี 

5. เมืองพัทยา มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา  และมีตรา
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ก าหนดให้การบริการเมืองพัทยา
ประกอบด้วย สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  เมืองพัทยาแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย 
1) สภาเมืองพัทยา ( ฝ่ายนิติบัญญัติ ) ประกอบด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา จ านวน 24 คน มาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี 2) 
นายกเมืองพัทยา ( ฝ่ายบริหาร ) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยามี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี๑๐๓ ซึ่งในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” นี้  นักการเมืองระดับท้องถิ่น 
ประกอบด้วย นักการเมืองในการปกครองระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล เท่านั้น 

 
2.6 หลักอปริหานิยธรรม 

 หลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมเพ่ือความไม่เสื่อมในการอยู่ร่วมกัน หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ตามบริบทที่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธ  
ซึ่งมีทั้งหลักธรรมที่ใช้ส าหรับประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล หลักธรรมในการปกครอง หลักธรรม
ส าหรับการบริหาร และหลักธรรมที่ใช้ส าหรับการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปกติสุข โดยเฉพาะหลักอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นธรรมส าหรับการปกครองที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม 
น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของหมู่คณะ องค์กร หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการปกครองระดับประเทศ  

                                                           
๑๐๓โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.thaigoodview.com 

[16 ตุลาคม 2562]. 

http://www.thaigoodview.com/
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ผู้วิจัยเห็นว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมมีผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน  ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ทุกคนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วม โดยน าหลักธรรมเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม มาร่วมบูรณาการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการมีส่วนร่วมใน
การ ๑) ตัดสินใจ ๒) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ๓) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ๔) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับการมีส่วนในการปกครอง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบันที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ร่วมรับผิดชอบต่อการกระท าในท้องถิ่นและการเลือกตั้งที่ตนเอง 
ในพ้ืนที่ทีอ่ยู่ร่วมกัน ดังนี้  

๒.๕.๑ ความหมายของอปริหานิยธรรม 
ในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับวัสสการ 

พราหมณ ์ถึงอปริหานิยธรรม ไว้ว่า  
พระผู้มีพระภาครับสั่งกะวัสสการพราหมณ์ อ ามาตย์ ผู้ใหญ่ในมคธรัฐว่า  
“ดูกรพราหมณ์ สมัยหนึ่งเราอยู่ที่สารันทเจดีย์เขตเมืองเวสาลีนี้ ณ ที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิย

ธรรมทั้ง ๗ นี้ แก่พวกเจ้าวัชชี ก็อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ นี้ จักตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชชีและพวกเจ้าวัชชีจักสนใจใน
อปริหานิยธรรม ทั้ง ๗ นี้ อยู่เพียงใด พราหมณ์พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น”ฯ๑๐๔

 มีพระบาลีกล่าวไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่า “สตฺต โว ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ” 
แปลว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดง ซึ่งธรรมทั้งหลาย ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เจ็ดประการ 
แก่เธอทั้งหลาย”๑๐๕  

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

อปริหานิยธรรม กล่าวได้ว่า “ธรรมเป็นที่ตั้งของความไม่เสื่อม หรือธรรมไม่เป็นที่ตั้งของ
ความเสื่อม”๑๐๖ ธรรมที่ท าให้ไม่เสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว”๑๐๗ จะไม่ประสพความเสื่อม
เลย ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้อยู่๑๐๘ เป็น ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญอย่าง
เดียว ไม่น าไปสู่ความเสื่อมเลย๑๐๙  

                                                           
๑๐๔ที.ม. (ไทย) ๑๓/๖๙/๒๓๐.  
๑๐๕ที.ม. (ไทย) ๑๓/๗๐/๒๓๒. 
๑๐๖สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์, ธรรมานุกรม, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๑๕), หน้า ๑๓๔. 
๑๐๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ โต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๓๘. 
๑๐๘พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๓๕), หน้า 

๑๔. 
๑๐๙พระเมธีรัตนดลิก (จรรยา ชินว โส), เก็บเพชรจากคัมภรี์พระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑๖. 
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สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรมที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก และแนวคิดของนักปราชญ์ 
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ได้ให้ความหมายอธิบายเอาไว้พอที่จะสรุปความหมายได้ว่า อปริหา 
นิยธรรม หมายถึง ธรรมที่น าไปสู่ความเจริญของหมู่คณะอย่างเดียว ตราบเท่าที่ยังมีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่ โดยที่ไม่พบความเสื่อมเลย  

๒.๖.๒ หลักค าสอนเรื่องอปริหานิยธรรม  
หลักอปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสารันททสูตรและมหาปรินิพพานสูตร แบ่ง

ออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ ราชอปริหานิยธรรม หรือ วัชชีอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับกษัตริย์แห่ง
แคว้นวัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้ส าหรับภิกษุ ธรรมส าคัญ ๒ 
หมวดนี้ พระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าลิจฉวีที่สารันทเจดีย์ ใกล้พระนครเวสาลี และตรัสเนื่องจากทรง
ปรารภพระด าริของพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธ  จะท าสงครามกับแคว้นวัชชี ได้ทรง
ส่งวัสสการพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์  เพ่ือขอทราบ
ความเห็นของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการท าสงครามกับแคว้นวัชชี๑๑๐  

ราชอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวี แคว้นวัชชี เพ่ือป้องกันความ
เสื่อม จากความสามัคคีท่ีมีมานานได ้จนท าให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีแคว้นใดกล้าที่จะเข้ามารุกราน 
ซึ่ง  อปริหานิยธรรม ที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ในพระไตรปิฎกเรียกว่า “ราชอปริหานิย
ธรรม” หมายถึง อปริหานิยธรรม ส าหรับพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองหรือ “วัชชีอปริหานิยธรรม” หมายถึง 

อปริหานิยธรรม ส าหรับชาววัชชีที่ปกครองด้วยหลักสามัคคีธรรม  
อปริหานิยธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสารันททสูตรแก่เจ้าลัจฉวีทั้งหลาย แห่งแคว้น

วัชชีซึ่งปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และวัสสการสูตรทรงตรัสแก่วัสสการ  พราหมณ์ อ ามาตย์ ผู้ใหญ่
ในมคธรัฐ ดังมีรายละเอียดที่กล่าวถึงธรรม ๗ ประการ ในสารันททสูตรว่า 
 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่า  

  ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการ แก่ท่านทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว เจ้าลิจฉวีเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรลิจฉวีทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ 
ชาววัชชีจักหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่
พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีเมื่อประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อ
เลิกประชุม ก็พร้อมเพรียงกันเลิก ประชุมและจักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่ควรท า
เพียงใด ชาววัชชี พึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น 
ชาววัชชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ประพฤติมั่น
อยู่ในธรรมของชาววัชชีครั้งโบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความ
เจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ 
บูชาท่านวัชชีผู้ใหญ่ทั้งหลาย และจักส าคัญถ้อยค าแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยค าอัน

                                                           
๑๑๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๖. 
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ตนพึงเชื่อฟัง เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย 
เพียงนั้น ชาววัชชีจักไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุล เพียงใดชาววัชชีพึงหวัง
ความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชียังคงสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเจติยสถานของชาววัชชี ทั้งภายในและภายนอก และไม่ลบล้างพลี
กรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให้เคยท าแก่เจติยสถานเหล่านั้น เพียงใด ชาววัชชีพึงหวัง
ความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ชาววัชชีจักถวายความ
อารักขา ความคุ้มครอง ป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นอย่างดี ด้วย
หวังว่า ไฉนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้น และที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุข
เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น  
  ดูกรลิจฉวี ทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ จักตั้งอยู่ในชาววัชชีและชาววัชชี
ยังปรากฏอยู่ใน อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ เพียงใด ชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้
แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลย เพียงนั้น ฯ๑๑๑ 
 

  ราชอปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรมที่ยกมาอ้างข้างต้น พอสรุปได้ว่า อปริหานิย
ธรรม คือ ธรรมที่น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว ไม่มีผลไปในทางที่เสื่อม ส าหรับหมู่ชนหรือ
ผู้บริหารบ้านเมืองมี ๗ ประการ ได้แก่ 
 ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  
 ๒) เมื่อคราวประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม
และจักพร้อมเพรียงช่วยกันท ากิจที่ควรท า 
 ๓) จักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ จักไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ประพฤติมั่นอยู่ใน
ธรรมอันดีงามแต่โบราณ ตามท่ีท่านบัญญัติไว้ 
 ๔) จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย และให้ความส าคัญแก่ถ้อยค าของ
ท่านเหล่านั้น ว่าเป็นถ้อยค าที่ตนพึงเชื่อฟังและปฏิบัติตาม  
 ๕) จักไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย 
 ๖) จักยังคงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก
และไม่ยกเลิกพลีกรรมอันชอบธรรม ซึ่งเคยให้ เคยท าแก่ปูชนียสถานเหล่านั้น  
 ๗) จักถวายการอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวชทั้งหลาย เป็นอย่างดี ด้วยหวังว่า 
ท่านเหล่านั้นที่ยังไม่มาสู่บ้านเมืองก็ขอให้มา และท่ีมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข 

  ๒.๕.๓ ความส าคัญของหลักอปริหานิยธรรม 
  หลักค าสอนในพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต ทั้งตนเองและสังคม 
โดยรวม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงต่างๆ ได้มากมาย หลัก 
อปริหานิยธรรมเป็นอีกหลักธรรมหนึ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะสามารถป้องกันการเสื่อมของครอบครัว 

                                                           
๑๑๑องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๓๗/๑๙/๓๖-๓๗. 
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ชุมชน องค์กรอ่ืนทางสังคม รวมถึงประเทศชาติ ในการอยู่รวมกันในสังคม อย่างสงบสุข โดยเฉพาะผู้น า 
ผู้บริหารบ้านเมือง หัวหน้าองค์กร หน่วยงานต่างๆ จึงต้องน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
 ๑.๑ การปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม  
 พระพุทธศาสนายังสอนผู้ที่จะเป็นนักปกครอง ต้องมีหลักการปฏิบัติส าหรับการปกครอง
ได้แก่ รู้จักการสงเคราะห์ประชาชนภายในชาติ (ราชสังคหะ ๔) รู้จักการให้แก่สาธารณะชนทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นคุณธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิ (จักรวรรดิวัตร ๑๒) ที่จะต้องปฏิบัติอยู่ให้สม่ าเสมอ อันเป็น
หลักการปฏิบัติตนของผู้ปกครอง ผู้บริหารชั้นดี นอกจากนี้ผู้ปกครองชั้นดีจะต้องปฏิบัติตามหลักที่ทรง
ใช้ค าว่า “อปริหานิยธรรม” คือ ธรรมที่จะน าไปสู่ความเจริญอย่างเดียว จะไม่ประสบความเสื่อมเลย 
ตราบเท่าที่ยังมีการปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้อยู่ นั่นคือ ต้องมีความตั้งใจอย่างม่ันคงว่า   
 ๑) เราจักหมั่นประชุมกันอยู่เสมอ 
 ๒) เมื่อคราวประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็จักพร้อมเพรียงกันเลิก
และจักพร้อมเพรียงกันท ากิจที่ควรท าเพ่ือชาติบ้านเมือง  
 ๓) จักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังมิได้ปฏิบัติ จักไม่ยกเลิกสิ่งที่ดีงามที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว จักด ารง
มั่นคงอยู่ในสิ่งดีงามตามท่ีท่านแต่โบราณได้บัญญัติไว้  
 ๔) จักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ต่อท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายและให้ความส าคัญแก่ถ้อยค า
ของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่ตนจะต้องปฏิบัติตาม 
 ๕) จักไม่ปกครอง บังคับ สตรีทั้งหลาย  
 ๖) จักสักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลายทั้งภายในเมืองและนอกเมือง  
ไม่ยกเลิกพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยท าแก่ปูชนียสถานเหล่านั้น 
 ๗) จักให้การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวชทั้งหลายเป็นอย่างดี ด้วยการ
ตั้งความหวังว่าท่านเหล่านั้นที่ยังไม่มาสู่บ้านเมืองก็ขอให้มา ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข๑๑๒ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ลักษณะของนักปกครองในทางพระพุทธศาสนานั้น
จะต้องเป็นผู้มีธรรม มีคุณสมบัติในทางธรรม มีหลักการที่จะต้องปฏิบัติที่เป็นธรรม ได้แก่ การรู้จักการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือคนในชาติ การรู้จักการให้แก่สาธารณชน และยังมีหลักการปฏิบัติของผู้ปกครอง
เพ่ือป้องกันความเสื่อมในหมู่ชนคือ หลักอปริหานิยธรรม ซึ่งผู้ปกครองทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือ
ป้องกันความเสื่อมขององค์กรหรือหน่วยงาน  
 ในอดีตสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ ๒๗ ของประเทศไทย         
ได้ประกาศใช้กฎ ๙ ข้อ เป็นแนวทางในการท างานร่วมกับ ครม. กฎ ๙ ข้อมีอยู่หลายข้อที่เนื้อหาคล้ายคลึง
กับหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่กษัตริย์แห่งวัชชีจะแตกต่างก็เพียงข้อความ   
ที่ปรับเปลี่ยนไปตามภาวะแวดล้อมทางสังคมเท่านั้น ทั้งนี้จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
 

                                                           

  ๑๑๒พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ต าโณ), ธรรมาธิปไตย, หน้า ๑๔-๑๕. 
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กฎ ๙ ข้อ คือ 
1. ให้ ครม.น้อมน าพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่

ครม.ในการถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานให้เกิดความเรียบร้อย และความสงบสุข ข้อนี้
สอดคล้องกับข้อ ๔ แห่งอปริหานิยธรรม  

2. ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ส าคัญคือจะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และ
บุคลากร ที่มาช่วยงานรัฐมนตรีด้วย 

3. ต้องถือว่านโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาเป็นเป้าหมายร่วมของรัฐบาล  หาก
รัฐมนตรีจะไปก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมในระดับกระทรวง หรือการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่อไป
ก็ขอให้อ้างถึงนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดเอกภาพและความชัดเจนในทิศทาง ข้อนี้สอดคล้องกับ
ข้อ ๓ แห่งอปริหานิยธรรม 

4. การท างานของรัฐบาล จะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เอกภาพ 
แม้จะเป็นรัฐบาลผสมเราต้องไม่เป็นรัฐบาลที่แบ่งพรรค และเป็นรัฐบาลที่รับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นการ
ประสานระหว่างกระทรวงจะเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะบทบาทของคณะกรรมการ รวมถึงบทบาทของตน 
และรองนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเข้าไปก ากับดูแล และประสานงานเพ่ือให้เป็นธรรมมากที่สุด จึงขอให้ทุก
คนให้ความร่วมมือท างานในระบบกรรมการ 

5. รัฐมนตรีทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างสม่ าเสมอ  ต้องไปรับฟัง
ความคิดเห็น ทั้งการอภิปราย และรับฟัง ส.ส.ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ส าคัญคือ กระทู้ถามสดทุกวันพุธ เวลา 
๑๓.๐๐ น. จึงขอไม่ให้รัฐมนตรีมีนัดหมายใดๆ ยกเว้นหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เพราะเป็นหน้าที่ในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสภาฯ ข้อนี้สอดคล้องกับข้อ ๒ แห่งอปริหานิยธรรม 

6. รัฐมนตรีทุกคนเป็นบุคคลสาธารณะ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความรู้สึกของ
ประชาชน ไม่อยากให้มีเงื่อนไขที่น าไปสู่ความไม่เชื่อมั่น และไม่ศรัทธา 

7. จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะโครงการหรือนโยบายที่ยังไม่เป็น
ที่รับรู้ของประชาชน อย่าตั้งแง่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

8. รัฐบาลต้องพร้อมที่จะรับการตรวจสอบในเชิงนโยบาย และด้านอ่ืนๆ  นอกจากจะ
ขอให้รัฐมนตรีต้องไม่สร้างอุปสรรคขัดขวางการตรวจสอบแล้ว แต่เมื่อใดที่มีการตรวจสอบในลักษณะ
การวิพากษ์วิจารณ์ ก็ขอให้ชี้แจงโดยใช้เหตุผล  ข้อเท็จจริง และข้อมูลที่รัฐมนตรีใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ หรือการน ารัฐบาลหรือตนเองเข้าไปตอบโต้หรือทะเลาะนั้น  ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่
รัฐบาลต้องการสร้างความสามัคคี 

9. รัฐมนตรีทุกคนไม่มีสิทธิเหนือประชาชนในแง่ของการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  แต่
ความรับผิดชอบทางการเมืองมีมาตรฐานสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมาย ดังนั้น หากการด ารง
ต าแหน่งของรัฐมนตรีเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง แม้จะไม่ผิดกฎหมายหรือจะไม่ได้
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กระท าผิด ก็ขอให้รัฐมนตรีทุกคนรวมทั้งตนด้วย ต้องถือว่าประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ของรัฐบาล 

จากการน าเอากฎ ๙ ข้อของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปรียบเทียบกับหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่กษัตริย์แห่งแคว้นวัชชีแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎ ๙ ข้อ 
นอกจากจะมีเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวกับการท าหน้าที่ของผู้ปกครองบ้านเมืองแล้ว ยังมีเนื้อหาสาระ
ที่อธิบายขยายความถึงวิธีการท างาน ที่ผู้บริหารบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องถือปฏิบัติไว้
ค่อนข้างรอบคอบ และครอบคลุมในทุก ๆ ประเด็นที่นักการเมืองจะพึงปฏิบัติไว้ด้วย๑๑๓ 

สรุปได้ว่า อปริหานิยธรรม เป็นหลักปฏิบัติที่ เป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อม และเกิดความ
เจริญก้าวหน้า ส าหรับลักษณะของอปริหานิยธรรมที่ท าให้มีความเจริญ โดยที่ไม่มีทางเสื่อมนั้น จะต้อง
ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ผู้น าเป็นผู้มีธรรม ผู้ตามหรือประชาชนเป็นผู้มีธรรมและมี
หลักวิธีการบริหารการปกครองที่ดี และการด าเนินงานตามหลักธรรมดังกล่าวนี้  เป็นหลักธรรมที่
ประชาชนหรือสมาชิกในสังคม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็น
หลักธรรมที่สอนให้ด าเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวมท าให้สามารถ
รู้วิธีการหรือหลักการที่จะด าเนินงานให้บรรลุถึงจุดประสงค์เพราะการเป็นบุคคลที่ดีในสังคมย่อมต้อง
อาศัย ความประพฤติ ทางกาย วาจา ใจ อยู่ในความเหมาะสมมีความมุ่งหมาย มีจุดหมาย รู้จักผลประโยชน์
ขององค์กร ชุมชน และกลุ่มในสังคมที่ตนดูแลอยู่ ท าให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จัก
ตนเองและประเมินตนตามความเหมาะสมกับหน้าที่  เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพที่รู้จัก
ประมาณในการบริหารต่าง ๆ ทั้งของตน ผู้ร่วมงาน และองค์กรเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รู้จักเวลาจังหวะความเหมาะสมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้จัก
ชุมชนและการจัดระบบของสังคมให้ดีท าให้สามารถเข้าใจและรู้จักบุคคลในชุมชนของตนเอง ตลอดทั้ง
บุคคลทั่วไปที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้อง มาใช้ในชุมชน ท าให้เกิดคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ ตลอดจนการด ารงชีวิตของตน สามารถอยู่ในครอบครัว องค์กร สังคม และ
ประเทศชาติอย่างมีความสุขจากคุณค่า และคุณประโยชน์ของอปริหานิยธรรม สามารถท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งจึงสอดคล้องกับการน ามาใช้ประยุกต์ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน ให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญแก่คนใน
สังคมได ้

 
๒.๗ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 

จังหวัดนนทบุรี มีส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซ่ึงหน้าที่ความรับผิดขอบในการ
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประสานงานเกี่ยวกับการ
                                                           

๑๑๓อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ, “สู่บรรทัดฐานใหม่ทางการเมือง”, ๙ มถิุนายน ๒๕๕๔, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
http://news.mthai.com/politics-news/๑๑๗๕๓๖.htm [25 มีนาคม 2562]. 

http://news.mthai.com/politics-news/๑๑๗๕๓๖.htm
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พัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบกฎหมายและการบริหารงานทั่วไป 
รวมทั้งงานส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนต าบล โดย
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของส านักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสาธารณสุข งานการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการ เวรดูแลสถานที่ท างาน งานเลขานุการหัวหน้าส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกลุ่มงานใด การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
และลูกจ้างส านักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสรินาภรณ์ การขอรับบ าเหน็จบ านาญ และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ 
ยกเว้นการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างส านักงานท้องถิ่นจังหวัด  

มีกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดย
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ 
/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้ 

๑. การด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการ บริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

๒. การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานและ
ลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

๓. การจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

๔. การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด 

๕. การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรม
การู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรม การข้าราช การหรือพนักงานส่วนท้อง าถ่ิน จังหวัด (ก.จังหวัด) 

๖. การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อ
ง าถ่ินจังหวัด (ก.จังหวัด) 

๗. การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
๘. การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๙. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

หรือบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นและ สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๑๐. ให้ค าปรึกษาแนะน าทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับการปฏิบัติตามหลัก 

เกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ 
๑. งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ โดยให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนต าบล และ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนๆในพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้ด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่ต าม
กฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๒. การอ านวยการแก่นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ในกรณีการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอ าเภอ/กิ่ง
อ าเภอ 

๓. การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบ
กฎหมายและการบริหารงานทั่วไป 

๔. การให้ค าปรึกษา แนะน า ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
การพัสดุรวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

๕. การประสานการอ านวยการกับส่วนราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวจ้อง
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ /กิ่งอ าเภอ 

๖. การด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย๑๑๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือ

สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบายของรัฐบาล และระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบกฎหมายและการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงาน
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนต าบล 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562  
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัด

นนทบุรี 6 เขต จ านวน 992,850 คน แบ่งตามเขตดังนี้ 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๑๔http://nonlocal.go.th/public/authority/data/index/menu/186 [16 มกราคม 2563]. 

http://nonlocal.go.th/public/authority/data/index/menu/186


97 

ตารางท่ี 2.7  แสดงจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 
ในจังหวัดนนทบุรี 6 เขต 

เขต จ านวน (คน) 
๑. อ าเภอเมืองนนทบุรี  

(เฉพาะต าบลบางเขน ต าบลบางกระสอ และต าบลท่าทราย) และอ าเภอปาก
เกร็ด (เฉพาะต าบลท่าอิฐ ต าบลอ้อมเกร็ด ต าบลบางพลับ และต าบลเกาะเกร็ด) 

171,893 

๒. อ าเภอเมืองนนทบุรี 
(เฉพาะต าบลตลาดขวัญ ต าบลสวนใหญ่ ต าบลบางไผ่ ต าบลบางศรีเมือง ต าบล
บางกร่าง ต าบลบางรักน้อย และต าบลไทรม้า 

151,407 

๓. อ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ 
(เฉพาะต าบลบางใหญ่ ต าบลบ้านใหม่ และต าบลบางแม่นาง) 

169,947 

๔. อ าเภอปากเกร็ด 
(เฉพาะต าบลปากเกร็ด ต าบลบางตลาด ต าบลคลองเกลือ ต าบลบ้านใหม่ ต าบล
บางพูด ต าบลบางตะไนย์ ต าบลคลองพระอุดม และต าบลคลองข่อย) 

165,512 

๕. อ าเภอบางใหญ่ 
(เฉพาะต าบลบางม่วง ต าบลบางเลน และต าบลเสาธงหิน) และอ าเภอบางบัว
ทอง (เฉพาะต าบลบางรักใหญ่ ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลพิมลราช และต าบล 
โสนลอย)  

175,189 

๖. อ าเภอไทรน้อย และอ าเภอบางบัวทอง  
(เฉพาะต าบลบางบัวทอง ต าบลละหาร ต าบลล าโพ และต าบลบางคูรัด) 

158,902 

 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีขึ้น
ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง ลดลงจากเดิม 
7 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2557 แต่เท่ากับจ านวนเขตเลือกตั้งเดิมในปี พ.ศ. 2554 โดยแต่ละเขต
เลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน๑๑๕ 

 

 

 

 

                                                           
๑๑๕จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นทั่วไป พ.ศ. 2562, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki [16 มกราคม 2563]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นทั่วไป%20พ.ศ
https://th.wikipedia.org/wiki
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จ านวน สส. 6 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย 

พรรค เพื่อไทย พลังประชารัฐ อนาคตใหม่ 
เขตล่าสุด 6 พรรคใหม่ พรรคใหม่ 
ที่นั่งที่ชนะ 5 1 0 
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Increase1 Steady0 
คะแนนเสียง 192,761 164,616 163,177 
ร้อยละ 26.7 22.8 22.6 

สัญลักษณ์   
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา 
† ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ 
✔ เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 

จากรายชื่อผู้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ส่วนใหญ่จะ
เป็นคนเดิมที่เคยได้รับเลือกมาหลายสมัยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนพรรคต้นสังกัดใหม่ก็ตาม 

 เขตการเลือกตั้งท่ี 1 

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอ าเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะต าบลบางเขน ต าบลบาง
กระสอ และต าบลท่าทราย) และอ าเภอปากเกร็ด (เฉพาะต าบลท่าอิฐ ต าบลอ้อมเกร็ด ต าบลบางพลับ 
และต าบลเกาะเกร็ด) 
 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนนทบุรี 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ± 

พลังประชารัฐ เจริญ เรี่ยวแรง (5) 31,767 25.4   
เพ่ือไทย นิทัศน์ ศรีนนท ์(1) 30,982 24.78 -25.59 
อนาคตใหม่ จริยา มหายศนันทน์ (7) 27,292 21.82   
ประชาธิปัตย์ วิภาวัลย ์วรวรรณปรีชา (6) 21,225 16.97 -30.58 
เศรษฐกิจใหม่ จะเด็ด โชยะสิทธิ์ (21) 5,523 4.42   

ผู้ไปใช้สิทธิ์ 125,052 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 171,893 
หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน 5 อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร 28 พรรค  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
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เขตการเลือกตั้งท่ี 2 

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอ าเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะต าบลตลาดขวัญ ต าบล
สวนใหญ่ ต าบลบางไผ่ ต าบลบางศรีเมือง ต าบลบางกร่าง ต าบลบางรักน้อย และต าบลไทรม้า) 

 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนนทบุรี 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ± 

เพ่ือไทย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ (1) 28,954 26.53 -25.72 
พลังประชารัฐ ฉลอง เรี่ยวแรง (3) 27,725 25.4  
อนาคตใหม่ ประชา มีเหม็ง (12) 22,816 20.9  
ประชาธิปัตย์ เฉลิมพล นิยมสินธุ์ (2) 18,011 16.5 -30.17 
เศรษฐกิจใหม่ ภัชชกร เอมโอษฐ (25) 4,924 4.51  

ผู้ไปใช้สิทธิ์ 109,147 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 151,407 
หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน 5 อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร 30 พรรค  

 
เขตการเลือกตั้งท่ี 3 
เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอ าเภอบางกรวย และอ าเภอบางใหญ่ (เฉพาะต าบล

บางใหญ่ ต าบลบ้านใหม่ และต าบลบางแม่นาง) 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ± 

เพ่ือไทย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ (9) 32,905 26.22 -16.01 
พลังประชารัฐ อนุศักดิ์ เรืองชู (7) 29,171 23.25  
อนาคตใหม่ อนุสรณ์ แก้ววิเชียร (4) 28,962 23.08  
ประชาธิปัตย์ กฤษกร อัจฉริยะประสิทธิ์ (5) 18,344 14.62 -19.9 
เศรษฐกิจใหม่ จันทรัตน์ กุลทรัพย์เตชิต (28) 5,045 4.02  

ผู้ไปใช้สิทธิ์ 125,491 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 169,947 
หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน 5 อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร 32 พรรค  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D_(%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
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เขตการเลือกตั้งท่ี 4 

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอ าเภอปากเกร็ด (เฉพาะต าบลปากเกร็ด ต าบลบาง
ตลาด ต าบลคลองเกลือ ต าบลบ้านใหม่ ต าบลบางพูด ต าบลบางตะไนย์ ต าบลคลองพระอุดม และ
ต าบลคลองข่อย)  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

พรรค ผู้สมัคร 
คะแนน
เสียง % ± 

เพ่ือไทย มนตรี ตั้งเจริญถาวร (7) 33,408 28.16 -21.11 
อนาคตใหม่ ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ (1) 27,979 23.58  
พลังประชารัฐ ณรงค์ จันทนประดิษฐ (8) 25,342 21.36  
ประชาธิปัตย์ วิรัตน์ บรรดาศักดิ์ (4) 21,160 17.83 -29.18 
รวมพลังประชาชาติไทย ทองใบ เสริฐสอน (3) 3,890 3.28  

ผู้ไปใช้สิทธิ์ 118,656 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 165,512 
หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน 5 อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร 29 พรรค  

 
เขตการเลือกตั้งท่ี 5 

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอ าเภอบางใหญ่ (เฉพาะต าบลบางม่วง ต าบลบางเลน 
และต าบลเสาธงหิน) และอ าเภอบางบัวทอง (เฉพาะต าบลบางรักใหญ่ ต าบลบางรักพัฒนา ต าบลพิมล
ราช และต าบลโสนลอย)  

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนนทบุรี 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ± 

เพ่ือไทย วันชัย เจริญนนทสิทธิ ์(6) 33,764 26.13 –26.18 
พลังประชารัฐ ทศพล เพ็งส้ม (8) 32,972 25.52  
อนาคตใหม่ ปราโมทย์ พันธุเกตุ (10) 32,953 25.51  
ประชาธิปัตย์ จ าลอง ข าสา (5) 18,406 14.25 -32.62 
เสรีรวมไทย เสนอ ทรัพย์เย็น (13) 3,575 2.77  

ผู้ไปใช้สิทธิ์ 129,193 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 175,189 
หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน 5 อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร 25 พรรค  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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เขตการเลือกตั้งท่ี 6 

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอ าเภอไทรน้อย และอ าเภอบางบัวทอง (เฉพาะต าบล
บางบัวทอง ต าบลละหาร ต าบลล าโพ และต าบลบางคูรัด) 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนนทบุรี 
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ± 

เพ่ือไทย ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ (4) 32,748 29 -29.63 
ประชาธิปัตย์ สัมฤทธิ์ ด้วงโสน (12) 27,782 24.27  
อนาคตใหม่ จ าลอง ช่วยรอด (2) 23,175 20.24  
พลังประชารัฐ ปรีชา สุบิน (6) 17,639 15.41  
เศรษฐกิจใหม่ ศักราช เม่นทอง (25) 3,032 2.65  

ผู้ไปใช้สิทธิ์ 114,482 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 158,902 
หมายเหตุ  แสดงพรรคที่มีผลคะแนน 5 อันดับแรกเท่านั้น จากพรรคการเมืองที่มีผู้สมัคร 31 พรรค  

 

สรุปได้ว่า จังหวัดนนทบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 
2562 ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งใหม่ออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง ลดลง
จากเดิม 7 เขตเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2557 แต่เท่ากับจ านวนเขตเลือกตั้งเดิมในปี พ.ศ. 2554 โดยแต่
ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คนประชาชนในจังหวัดนนทบุรี มีผู้ที่มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน 992,580 คน แต่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ จ านวน 722,021 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.72 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.8.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและความไว้วางใจ 
การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการส่งเสริมการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาไว้ ดังนี้ 

ชิตพล  กาญจนกิจ ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการศึกษาพบว่า  ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.๐๕ ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความไว้วางใจทางการเมือง ได้แก่  ตัวแปรต้นทุนทาง
สังคม (๐.๑๔๘)  และตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (-๐.๑๑๗)  ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงอย่าง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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มีนัยส าคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ได้แก่  ตัวแปรต้นทุนทางสังคม (๐.๒๘๒)  ตัวแปรสื่อสาร
ทางการเมือง (๐.๑๘๒)  และตัวแปรทางการระดมเมือง (๐.๔๕๕)  นอกจากนี้  ตัวแปรต้นทุนทาง
สังคมยังส่งอิทธิพลในเชิงคุณภาพ พบว่า  ตัวแปรต้นทุนทางสังคม เป็นเงื่อนไขส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยพบว่าระบบอุปถัมภ์และความผูกพัน
ในชุมชนท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบปัจจัยภายในส าคัญต่อตัวแปรทั้งสอง๑๑๖ 

ภัทราวดี ศรีบุญสม จารุภัทร เรืองสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจของสาธารณชน
ที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง” พบว่า ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และจากการวิเคราะห์ถดถอยทางสถิติพบว่าตัวแปรหรือปัจจัยที่ 
ส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียงตามค่าของ
สัมประสิทธิ ได้แก่ (1) การได้รับความรู้ของประชาชนในด้านการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(2) กลไกในการ ตรวจสอบความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง (3) ความยุติธรรมและการ
ไม่เลือกปฏิบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบังคับใช้กฎหมาย ตามอ านาจหน้าที่ (4) การ
สื่อสาร (5) ความสามารถ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดในระดับต่างๆ และ (6) ความเป็นกลางทางการเมืองและหรือการไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในภาพรวมตัวแปรทั้งหกนี้มีอิทธิพลหรือเป็น 
สาเหตุเชิงบวกต่อความไว้วางใจของสาธารณชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งคิดเป็นร้อยละ 21.8 
ผลการศึกษาได้ยืนยันทฤษฎีการให้ความรู้และการสื่อสารทางการเมือง รวมตลอดถึงทฤษฎีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล และทฤษฎีความเป็นกลางทางการเมืองและการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนโยบาย 
การพัฒนา คณะกรรมการการเลือกตั้ งจึงสามารถยึดโยงและใช้ทฤษฎีข้อค้นพบข้างต้นเป็น
แนวทาง๑๑๗ 

จักรพงษ์ หนูด า ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกับองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหน” ผลการศึกษา
พบว่าระดับความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่องอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนูมีระดับความไว้วางใจของประชาชนอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลช่องมีระดับความไว้วางใจของ
ประชาชนมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนูและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความไว้วางใจของ
ประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่องและองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนูมีความแตกต่างกัน 
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความไว้วางใจแตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านความโปร่งใสในการท างานของ 

                                                           
๑๑๖ชิตพล  กาญจนกิจ, “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมือง

ท้องถิ่นไทย: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า ก.  

๑๑๗ภัทราวดี ศรีบุญสม และ จารุภัทร เรืองสุวรรณ , “ความไว้วางใจของสาธารณชนที่ มีต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง”, วารสารบัณฑิตศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, (2559): 210. 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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อบต. และปัจจัยการเมืองในระบบราชการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ปัจจัยที่ว่า
ส่งผลต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับรางวัลกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ไม่ได้รับรางวัลน่าจะมีความแตกต่างกัน๑๑๘ 

วรินทร รองกลัด ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  ของพนักงานบริษัทผลิต
เครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง” ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ในระดับสูง (2) ความไว้วางใจ
ในองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (3) ความไว้วางใจ ในองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการวิจัยทั้งหมด สรุป
ได้ว่า ความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงตัวแปรที่
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจในองค์การและ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งองค์การ
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนานโยบายหรือ แนวทางในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ๑๑๙ 

จริยา  มหายศนันทน์  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงาน
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิน่” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
กระจายอ านาจยังไม่มีอิสระเพียงพอ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม หน่วยงานองค์กรปกครองงาน
องค์ต้องประสานความร่วมมือกับประชาชนในบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๕ 
ด้าน คือ ๑) ด้านการวางแผน ๒) ด้านการจ ัดองค ์การ ๓) ด้านการสั่งการ ๔) ด้านการประสานงาน 
และ ๕) ด้านการควบค ุม เช่น การวางแผน ขาดการมีส่วนร่วม การจัดองค์กร เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการบริหารของผู้บริหาร ด้านการสั่งการ ต้องมีความโปร่งใสในการออกค าสั่ง ด้านการ
ประสานงาน ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ด้านการควบคุม ต้องพ่ึงพาประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ส่วนปัญหาพบว่า ด้านการวางแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนโดย
                                                           

๑๑๘จักรพงษ์ หนูด า, “ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลระหว่างองค์การ 
บริหารส่วนต าบลช่องกับองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหน”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, (พฤษภาคม - สิงหาคม 
๒๕๕๗): 108. 

๑๑๙วรินทร รองกลัด, “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง”, 
ดุษฎีนิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ , (คณะศิลปะศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559). 
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หน่วยงานมากกว่าการขอประชามติจากประชาชน หรือให้ประชาชนออกสิทธิออกเสียง หน่วยงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชน และประชาชนขาดการมีส่วนร่วม  
ทั้งเรื่องความรู้ การเข้าใจของภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาการประสานงาน ยังขาด
การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ในการมอบหมายภารกิจ
ที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชน องค ์การที่เป ็นที่ยอมร ับของบ ุคคลทั้งหลายทั้งภายในและ
ภายนอก ๒. มีการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักสัปปุริสธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “ด้านการรู้จักผล (อัตถัญญุ
ตา)” ในการเป็นผู้น าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่จุดหมายปลายทาง 
รองลงมาได้แก่ “ด้านการรู้จักตน (อัตตัญญุตา)” ในการปรับปรุงตนให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตต่อ
องค์กร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า “ด้านการรู้จักชุมชน (ปุริสัญญุตา)” โดยการให้
สงเคราะห์ช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักสัมมาปฏิบัติตามล าดับ  ๓. การ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น 
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนองค์กร ต้องมีการวางแผนงาน อย่างมีเหตุ รู้ผล รู้จักบุคลากร รู้จักพ้ืนที่ที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์กร ของงานนโยบายขององค์กร สามารถคาดการณ์ ปัญหาและผลกระทบ
ที่จะตามมา ผู้วิจัยจึงพบว่า การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามองค์ความรู้ คือ “PPM Model” ดังนี้ P= Planning มีการวางแผน รู้สภาพองค์กรและศักยภาพ
ของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีเหตุในการใช้กฎระเบียบข้องบังคับ ค าสั่ง รู้จักผล
และการให้โอกาส อย่างมีเหตุ มีเป้าหมาย รู้แนวทางผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  และรู้จักท้องถิ่น รู้จัก
บุคลากร ด้วยการสั่งการอย่างโปร่งใส ชัดเจน ทั้งแผนระยะสั้น แผนระยะยาว  P= Participation 
สร้างการมีส่วนร่วม  รู้จักองค์กร สร้างความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร รู้จักชุมชนระหว่างองค์กร
กับประชาชน ฟังเสียงประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่นนั้น เช่น สถานศึกษา สถานีสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  M= Monitoring ส่งเสริมให้มีการ
ประเมินผล ประชาชนร่วมประเมินผลงาน ร่วมกันประเมินผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น๑๒๐ 

 
 
 
 

                                                           
๑๒๐จริยา  มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วน

ท ้องถิน่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 255๘). 
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ตารางท่ี ๒.8 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและความไว้วางใจ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ชิตพล  กาญจนกิจ 
(2545) 

ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
ความไว้วางใจทางการเมือง ได้แก่ ตัวแปรต้นทุนทางสังคม 
ตัวแปรที่ส่งอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ 
ต้นทุนทางสังคม เป็นเงื่อนไขส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ภัทราวดี ศรีบุญสม  
จารุภัทร เรืองสุวรรณ 
(2559) 

พ บ ว่ า  ค วาม ไว้ ว างใจของสาธารณ ชนที่ มี ต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ได้แก่ 
(1) การได้รับความรู้ของประชาชนในด้านการ ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย (2) กลไกในการ ตรวจสอบความ
โปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติ ธรรมของการเลือกตั้ ง (3) ความ
ยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการบังคับใช้กฎหมาย ตามอ านาจหน้าที่ (4) 
การสื่อสาร (5) ความสามารถของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดในระดับต่างๆ และ (6) ความเป็นกลาง
ทางการเมือง 

จักรพงษ์ หนูด า 
(๒๕๕๗) 

ผลการศึ กษ าพบว่ า  ระดับ ความ ไว้ ว างใจของ
ประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่องอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนูมีระดับ
ความไว้วางใจของประชาชนอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก ปัจจัยที่
ส่งผลต่อระดับความไว้วางใจของประชาชน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความโปร่งใสในการท างานของ อบต. และปัจจัย
การเมืองในระบบราชการ 

วรินทร รองกลัด  
(๒๕๕๑) 

พบว่า (1) ระดับความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้
การสนับสนุนจากองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การอยู่ ในระดับสูง (2) ความไว้วางใจใน
องค์การมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ (3) ความไว้วางใจ ในองค์การมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ (4) การรับรู้การ  
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ตารางท่ี ๒.8 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและความไว้วางใจ (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 สนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ 
จริยา  มหายศนันทน์   
(๒๕๕๘) 

ผลการวิจัยพบว่า การกระจายอ านาจยังไม่มี อิสระ
เพียงพอ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม หน่วยงานองค์กร
ปกครองงานองค์ต้องประสานความร่วมมือกับประชาชนใน
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนปัญหาพบว่า 
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ทั้งเรื่องความรู้ การเข้าใจ
ของภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดการ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 

๒.8.2 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความไว้วางใจ 
การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมือง นโยบาย การ

สื่อสาร และการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและการส่งเสริมการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาไว้ ดังนี้ 

รงค์ บุญสวยขวัญ ได้วิจัยเรื่อง “การเมืองของนโยบาย” ผลการวิจัยพบว่า การเมือง
หรือตัวแบบการเมืองหรือการใช้อ านาจในบริบทการก าหนดนโยบายในบริบทรัฐแบบทุนนิยมเสรี
ปัจจุบัน มี ดังนี้ 1) การเมืองในแบบรัฐนิยม พบว่ารัฐที่ชอบธรรมตามกฎหมายจะมีความเป็นอิสระใน
การก าหนดนโยบาย จึงเป็นตัวกระท าทางอ านาจหลักเพียงอ านาจเดียว 2) การเมืองแบบพหุนิยม 
เป็นลักษณะรัฐที่เน้นความส าคัญของพหุสังคมสามารถสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการก าหนดนโยบาย
ของรัฐ ท าให้รัฐไม่อิสระในการตัดสินใจนโยบาย 3) การเมืองแบบสหการ อธิบายบทบาทของตัว
กระท าทางการเมืองที่มีกลุ่มทางสังคมระดับสูง ท าหน้าที่แทนกลุ่มทางสังคมอ่ืนๆ เป็นตัวถ่วงดุล
อ านาจรัฐเพ่ือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในนโยบายของรัฐ 4) การเมืองรัฐแบบทางเลือกสาธารณะ 
หรือเหตุผลในการเลือกเน้นอธิบายการตัดสินใจของปัจเจกชนในกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐ
ผ่านการออกเสียงเลือกตั้ง โดยมีพรรคการเมืองสร้างนโยบาย การตัดสินใจเลือกของปัจเจกชนนั้นอยู่
ภายใต้อรรถประโยชน์สูงสุด 5) การเมืองแบบรัฐชนชั้นน า เป็นการใช้อ านาจแบบแฝงเร้นของกลุ่ม
หรือปัจเจกบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษในสังคมการเมืองในการมีอิทธิพลในการก าหนดนโยบาย ส่วน
ความหมายของนโยบาย นั้นจึงสัมพันธ์กับการใช้อ านาจของตัวกระท าในการเมืองนั้น คือ ประการ
แรก นโยบาย คือ ผลการตัดสินใช้อ านาจตามกฎหมาย นโยบายจึงเป็นผลพวงการใช้อ านาจรัฐที่มี
ความชอบธรรมมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจต่อกระบวนการก าหนดนโยบาย เป็นความหมายของ
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การเมืองตัวแบบรัฐนิยม ประการที่สอง นโยบาย คือ ผลการต่อสู้  แข่งขัน แย่งชิง ต่อรองของกลุ่ม 
องค์กร สถาบันต่างๆ เพ่ือให้นโยบายเป็นไปตามความประสงค์หรือเป้าหมาย หรือ นโยบายคือผลพวง
ของการต่อสู้ แข่งขันแย่งชิง ต่อรองระหว่างอ านาจของกลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่รัฐไม่อิสระแต่เป็นไป
ตามการอธิบายของการเมืองในนโยบายแบบรัฐพหุนิยม และ รัฐแบบสหการ ประการที่สาม นโยบาย 
คือ สินค้าทางการเมือง นั่นคือ นโยบายเป็นผลการตัดสินใจการเลือกซื้อสินค้าหรือนโยบายของผู้ออก
เสียงเลือกตั้ง จากฝ่ายพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เป็นฝ่ายผลิตสินค้าหรือผลิตนโยบาย ที่ส่ง
นโยบายหรือสินค้าลงสู่ตลาดหรือปริมณฑลการหาเสียง คือเวทีการเลือกตั้ง ผู้ออกเสียงเลือกตั้งเลือก
ซื้อสินค้าหรือนโยบายที่เปรียบเหมือนผลของตัดสินใจเลือกนโยบาย ตามรัฐแบบทางเลือกสาธารณะ 
หรือตัวแบบรัฐตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล หรือ เหตุผลในการเลือก ประการที่สี่ นโยบาย คือ ผลการ
แทรกแซง ชี้น า ใช้อิทธิพล บารมี ความเชื่อ ความไว้วางใจ ความศรัทธา หรือแม้นกระทั้งใช้ความรู้
ความสามารถของผู้น า ชนชั้นน า ต่อการตัดสินใจของอ านาจรัฐ ตามความหมายของนโยบายตามรัฐ
ชนชั้นน า๑๒๑ 

วรรณนภา นามานนท์ ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญคือการก่อตัวของ
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องมีความเชื่อมโยง
ด้วยกันทุกขั้นตอน ส าหรับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย มักจะพบปัญหาในทุกๆ ขั้นตอน คือ 
การก าหนดนโยบายไม่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการนโยบาย การตัดสินใจในนโยบายไม่ได้ค านึงใน
หลายๆ มิติ ทางสังคม และเศรษฐศาสตร์ในระดับชุมชน นโยบายไม่มีหลักเหตุผล เป็นการก าหนด
นโยบายเพ่ือการหาเสียงของพรรคการเมือง ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ไม่มีการศึกษา
ทางเลือกนโยบาย หรือการค้นคว้าวิจัยให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์นโยบายขาดการศึกษาเรื่องผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขาดการให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ในโยบายตั้งแต่จุดเริ่มต้น การตัดสินใจมัก
เป็นเรื่องของผู้มีอ านาจไม่ใช่ประชาชน บทบาทของกลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ท าให้นโยบาย
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสาธารณะได้ การแก้ไขควรด าเนินการโดยต้องสร้างเสรีภาพให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ต้องมีหลักคิดเชิงทฤษฎีหรือมีเหตุผลสนับสนุน ควรมี
หน่วยงานด าเนินการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ เปิด
โอกาสให้มีเวทีสาธารณะเพ่ือการสร้างสรรค์แนวคิดนโยบายนวัตกรรมที่ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมๆ 
และการตัดสินใจเลือกนโยบายต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง๑๒๒ 

ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ทฤษฎีการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ” ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะของผู้มีอ านาจในแต่ละ

                                                           
๑๒๑รงค์ บุญสวยขวัญ, “การเมืองของนโยบาย”, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๑๙๘-๒๐๑. 
๑๒๒วรรณนภา นามานนท์, “กระบวนการนโยบายสาธารณะในประเทศไทย”, วารสารเกษมบัณฑิต, 

ปีท่ี ๑๙ ฉบับพิเศษ (มีนาคม, ๒๕๖๑): ๕๑-๕๖. 
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ครั้งส่งผลถึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ คือ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชนในประเทศทั้งด้านที่ประชาชนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ต่อการตัดสินใน
เลือกนโยบายในแต่ละครั้งของผู้มีอ านาจทางการเมืองและการตัดสินใจเลือกนโยบายยังสามารถ
พัฒนาคนในสังคมและประเทศชาติให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของระบบระบอบระเบียบ
ของสังคมโลกโดยรวม  ปัจจุบันสังคมไทย ก าลังก้าวเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่มีความ
สลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ทังสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท าให้ทฤษฎีการ
ตัดสินใจการเลือกนโยบายสาธารณะของผู้มีอ านาจทางการเมืองหรือผู้ มีอ านาจทางการเมืองใน
องค์การต่างๆ เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า และสามารถสร้างผลกระทบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย รวมทั้งผลผลิตของนโยบายต่างๆ ส าหรับผู้มีอ านาจทางการเมืองหรือผู้มี
อ านาจทางการเมืองในองค์การที่มีอ านาจในการตัดสินใจเลือกนโยบายนั้น การพิจารณาตัดสินใจเลือก
นโยบายอาจขึ้นอยู่กับการคาดหมายว่านโยบายดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนหรือ
ประชาชน หรือไม่ ในขณะที่เหตุผลที่แท้จริงของการตัดสินใจอาจจะไม่มีการแถลงให้ปรากฏก็ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะมีสถานะเป็นทฤษฎีพ้ืนฐานในการ อธิบายและให้
คุณค่าต่อประชาชนที่มีความแตกต่างกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะของผู้มีอ านาจนั้น อาจจะเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งอาจจะเป็นกลุ่ม
การเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งกลุ่มเหล่านั้นมักจะตัดสินใจอยู่ภายใต้เหตุผลดังนี้ ได้แก่ พฤติกรรม
อรรถประโยชน์ และ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการตัดสินใจเลือกนโยบาย
สาธารณะ๑๒๓ 

อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ ได้วิจัยเรื่อง “ความสามารถทางการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง” เป็น
งานวิจัยที่มีความสนใจภายใต้การเปลี่ยนของบริบทชุมชนเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจเป็นแกนน า จากการ
วิจัยอธิบายได้ว่า ความสามารถทางการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นในบริบทชุมชนที่มีมิติทางเศรษฐกิจเป็น
แกนน านั้น ประกอบด้วยความรู้ (knowledge) ทักษะการสื่อสาร (communication skill) และกล
ยุทธ์การสื่อสาร (strategic communication) ในส่วนความรู้พบประเด็นส าคัญ คือ วิธีการได้มาซึ่ง
ความรู้ และเนื้อหา/ประเภทของความรู้ โดยความรู้คือการที่ผู้น า เข้าใจกฎเกณฑ์ สัญลักษณ์ 
ความหมายต่างๆ ของชุมชน ท าให้รู้และเข้าใจว่าจะติดต่ออะไรกับใคร เวลาไหน ด้วยวิธีการอะไรจึง
จะเหมาะสม ซึ่งความรู้ที่ผู้น าท้องถิ่นน ามาใช้ในการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการชุมชนนั้นมี 4 วิธี คือ 
เรียนรู้จากการท างานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ จากประสบการณ์ภูมิหลังในด้านธุรกิจ จากการแสวงหา
ด้วยตนเองและทดลอง ท าและจากการเปิดรับสื่อต่างๆ ส าหรับวิธีการได้มาซึ่งความรู้เป็นสิ่งที่มาจาก
ทุนเดิมจากประสบการณ์ ภูมิหลังของผู้น าที่สะท้อนถึงความสามารถในการดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตน

                                                           
๑๒๓ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และคณะ, “ทฤษฎีการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ”, 

วารสารบัณฑิตศึกษา, ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๗๒ (มกราคม-มีนาคม, ๒๕๖๒): ๔๔-๔๙. 
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ออกมาใช้ ซึ่งเนื้อหาความรู้ ที่ผู้น าใช้ในการบริหารจัดการชุมชนมี 4 ประเภทคือ ความรู้เกี่ยวกับ
ชาวบ้านและชุมชนหรือในทางการสื่อสารเรียกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสารและบริบทชุมชน ความรู้ใน
เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้น า ความรู้ในเรื่องธุรกิจ และความรู้ในเรื่องการสื่อสาร ส่วนทักษะการสื่อสาร 
พบว่ามี 3 ทักษะที่ผู้น าท้องถิ่นใช้ในการบริหารจัดการชุมชน คือ ทักษะการเลือกเนื้อหาสารที่
สอดคล้องกับความต้องการของขุมชน ทักษะเลือกใช้สื่อ ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการสื่อสาร และ
ทักษะการเลือกวิธีการสื่อสาร ในส่วนของกลยุทธ์การสื่่อสาร ได้แก่ กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือระดมคน
เข้ามามีส่วนร่วมกลยุทธ์เพ่ือการระดมทุน กลยุทธ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชนและกลยุทธ์เพื่อบริหาร
จัดการความขัดแย้ง และด้านกลยุทธ์การสื่อสารเป็นการด าเนินการทางการสื่อสารที่แสดงถึงทักษะ
การใช้เนื้อหาสาร ช่องทางการสื่อสารได้สอดคล้องกับผู้รับสารและสถานการณ์๑๒๔ 

นันทนา นันทวโรภาส ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมือง : ศึกษากรณีการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทย” ผลการวิจัยพบว่า พรรคไทยรักไทยได้น าเอาแนวคิด
ทางการตลาดมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ โดยพรรคได้จ าแนกส่วนการตลาด
ผู้เลือกตั้ง (voter segmentation) ใช้เกณฑ์ทางด้านประชากรศาสตร์และภูมิศาสตร์ การวางต าแหน่ง
ทางการเมืองพรรค (party positioning) ที่ไม่ซ้อนทับกับพรรคการเมืองเดิม คือ พรรคการเมืองมิติ
ใหม่ และก าหนดภาพลักษณ์ให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้น าพรรคที่มีความสามารถสูงและมีวิสัย
ทัศนกว้างไกล ก าหนดภาพลักษณ์ของพรรคที่มีนโยบายสร้างสรรค์ชัดเจน และน าไปปฏิบัติเป็น
ผลส าเร็จ รวมทั้งภาพลักษณ์พรรคที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนั้น 
พรรคได้น าส่วนผสมทางการตลาด 4Ps มาปรับประยุกต์ใช้ โดยพรรคได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(product) อันเป็น นโยบายที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เลือกตั้งได้อย่างตรงประเด็น 
พร้อมกับใช้กลยุทธ์การ สื่อสารที่ผสมผสานระหว่างการตลาดแบบดึงดูด (pull marketing) และ
การตลาดแบบผลักดัน (push marketing) โดยมีการหยั่งเสียงเป็นเครื่องมือในการส ารวจความนิยม
ของพรรคตลอดเวลา นอกจากนี้ยังพบว่า พรรคไทยรักไทยใช้กลยุทธ์การเมืองน าการสื่อสาร รู้จัก
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ใช้
ยุทธศาสตร์การสร้างฐานสมาชิกผ่านเครือข่ายลูกโซ่ สร้างความส า เร็จในการเลือกตั้งในเขต 
กรุงเทพมหานครด้วยการก าหนดนโยบายเฉพาะที่ตอบสนองชนชั้นกลางในเมือง ส่วนความล้มเหลวใน 
การเลือกตั้งที่ภาคใต้ เกิดจากความภักดีผูกพันของคนใต้กับพรรคประชาธิปัตย์และการไม่สามารถ  
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เลือกตั้งได้๑๒๕ 
                                                           

๑๒๔อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, “ความสามารถทางการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่นในการบริหารจัดการชุมชน 
กรณีศึกษา: ชุมชนต าบลบางเจ้าฉ่า อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 2548). 

๑๒๕นันทนา นันทวโรภาส, “การสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป 
ของพรรคไทยรักไทย”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน , (คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548). 
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ถิรวัฒน์ แจ่มกระจ่าง ได้วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วน 

ร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า 

ประชาชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในระดับเป็น  

ครั้งคราว หรือ ๕-๖ วันต่อสัปดาห์ มีการเปิดรับสูงสุด คือ สื่อสารมวลชน ซึ่งอยู่ในระดับบ่อย และมี  
การเปิดรับในระดับเป็นครั้งคราว ได้แก่ สื่อกิจกรรมทางการเมือง สื่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์  
ตามล าดับ ทางด้านความรู้ทางการเมืองประชาชนมีความรู้ทางการเมืองในระดับเห็นด้วยมาก  มี
ความรู้สูงสุด คือ ทราบว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีอ านาจสูงสุด และมีความ ใน
ใจทางการเมืองในระดับเห็นด้วย มีความสนใจสูงสุด คือ สนใจติดตามการท างานและผลงานทางด้าน
การเมือง ทางด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับมาก  คือ การ
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ทาง
การเมือง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การมีส่วนร่วมประชุม/ร่วมชุมนุมทางการเมือง และ
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ตามล าดับ จากการศึกษาพบว่า การเปิดรับ ข่าวสาร
ทางการเมืองด้านสื่อมวลชนส่งผลที่ดีต่อทัศนคติทางการเมือง ความสนใจทางการเมืองและความรู้
ทางการเมืองของประชาชน ในขณะที่การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อบุคคล และสื่อ  สังคม
ออนไลน์ส่งผลที่ดีต่อความรู้ทางการเมืองของประชาชนซึ่งทัศนคติทางการเมือง ความรู้ทางการเมือง 
และความสนใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเปิดรับข่าวสารทางเมืองนี้ส่งผลทางอ้อมต่อ  พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการ  โดยผล
การศึกษา พบว่า ความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ  

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัดสมุทรปราการ สูงสุด รองลงมาคือ ความรู้ทางการเมือง  

และทัศนคติทางเมือง ตามล าดับ๑๒๖ 
สรุปได้ว่า ความไว้วางใจเกิดจากประสบการณ์ การรับรู้และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ การ

ปฏิบัติตน นโยบายการท างาน ของประชาชน ซึ่งจะสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ถ้าประชาชนเกิดความไว้วางใจถึงแม้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงแต่ก็ไปเลือกตั้งเพราะเห็น
งานของนักการเมือง ยามหาเสียงกับหลังเลือกตั้ง มีความตั้งใจจริงในการท างานเพ่ือส่วนรวม มีความ
โปร่งใสในการบริหาร และนักการเมืองท้องถิ่นยิ่งสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ดี 

 
 
 
 
 

                                                           
๑๒๖ถิรวัฒน์  แจ่มกระจ่าง, “ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 

ประชาชน ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, (ฉบับมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์), ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน, ๒๕๕๗): ๔๖. 
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ตารางท่ี ๒.9 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
รงค์ บุญสวยขวัญ  
(๒๕๖๐) 

ผลการวิจัยพบว่า การเมืองหรือตัวแบบการเมือง
หรือการใช้อ านาจในบริบทการก าหนดนโยบายในบริบท
รัฐแบบทุนนิยมเสรีปัจจุบัน มี ดังนี้ 1) การเมืองในแบบ
รัฐนิยม พบว่ารัฐที่ชอบธรรมตามกฎหมายจะมีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบาย 2) การเมืองแบบพหุนิยม 
สังคมสามารถสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการก าหนด
นโยบายของรัฐ ท าให้รัฐไม่อิสระในการตัดสินใจนโยบาย 
3) การเมืองแบบสหการ อธิบายบทบาทของตัวกระท า
ทางการเมืองที่มีกลุ่มทางสังคมระดับสูง ท าหน้าที่แทน
กลุ่มทางสังคมอ่ืนๆ  4) การเมืองรัฐแบบทางเลือก
สาธารณะ หรือเหตุผลในการเลื อกเน้นอธิบายการ
ตัดสินใจของปัจเจกชนในกระบวนการก าหนดนโยบาย 

วรรณนภา นามานนท์ 
(2561) 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญคือการก่อตัวของนโยบาย การ
น านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย ซึ่งล้วน
แล้วแต่ต้องมีความเชื่อมโยงด้วยกันทุกขั้นตอน ส าหรับ
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย มักจะพบปัญหาในทุกๆ 
ขั้นตอน คือ การก าหนดนโยบายไม่เป็นไปตามขั้นตอน
กระบวนการนโยบาย การตัดสินใจในนโยบายไม่ได้ค านึง
ในหลายๆ มิติ ทางสังคม และเศรษฐศาสตร์ในระดับ
ชุมชน นโยบายไม่มีหลักเหตุผล เป็นการก าหนดนโยบาย
เพ่ือการหาเสียงของพรรคการเมือง ไม่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง ไม่มีการศึกษาทางเลือกนโยบาย หรือการ
ค้นคว้าวิจัยให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์นโยบายขาดการศึกษา
เรื่องผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อม ขาดการให้
ประชาชนได้มีส่วนรับรู้ในโยบายตั้งแต่จุดเริ่มต้น 
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ตารางท่ี ๒.9 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
วรรณนภา นามานนท์ 
(2561) 

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะนั้น
ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญคือการก่อตัวของนโยบาย การ
น านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินนโยบาย ซึ่งล้วน
แล้วแต่ต้องมีความเชื่อมโยงด้วยกันทุกขั้นตอน ส าหรับ
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย มักจะพบปัญหาในทุกๆ 
ขั้นตอน คือ การก าหนดนโยบายไม่เป็นไปตามขั้นตอน
กระบวนการนโยบาย การตัดสินใจในนโยบายไม่ได้ค านึงใน
หลายๆ มิติ ทางสังคม และเศรษฐศาสตร์ในระดับชุมชน 
นโยบายไม่มีหลักเหตุผล เป็นการก าหนดนโยบายเพ่ือการ
หาเสียงของพรรคการเมือง ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง ไม่มีการศึกษาทางเลือกนโยบาย หรือการค้นคว้าวิจัยให้
มีข้อมูลเชิงประจักษ์นโยบายขาดการศึกษาเรื่องผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขาดการให้ประชาชนได้มีส่วนรับรู้
ในโยบายตั้งแต่จุดเริ่มต้น 

ศักดิ์สิน อุดมวิทยไพศาล และคณะ 
(2562) 

ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ
ของผู้มีอ านาจในแต่ละครั้งส่งผลถึงการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ คือ การตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในประเทศทั้งด้านที่
ประชาชนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ต่อการตัดสินใน
เลือกนโยบายในแต่ละครั้งของผู้มีอ านาจทางการเมืองและ
การตัดสินใจเลือกนโยบายยังสามารถพัฒนาคนในสังคมและ
ประเทศชาติให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบระบอบระเบียบของสังคมโลกโดยรวม 

อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ  
(๒๕๔๘) 

พบว่า ความสามารถทางการสื่อสารของผู้น าท้องถิ่น 
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะการสื่อสาร และกลยุทธ์การ
สื่ อ ส าร  โด ยการที่ ผู้ น า เข้ า ใจกฎ เกณ ฑ์  สั ญ ลั กษ ณ์ 
ความหมายต่างๆ ของชุมชน ท าให้รู้และเข้าใจว่าจะติดต่อ
อะไรกับใคร เวลาไหน ด้วยวิธีการอะไรจึงจะเหมาะสม 
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ตารางท่ี ๒.9 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยความไว้วางใจทางการเมือง (ต่อ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
นันทนา นันทวโรภาส 
(2548) 

ผลการวิจัยพบว่า พรรคที่มีนโยบายสร้างสรรค์ชัดเจน 
และน าไปปฏิบัติเป็นผลส าเร็จ รวมทั้งภาพลักษณ์พรรคที่
ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ นโยบายที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เลือกตั้งได้อย่างตรง
ประเด็น พร้อมกับใช้กลยุทธ์การ  สื่อสารที่ผสมผสาน
ระหว่างการตลาดแบบดึงดูด และการตลาดแบบผลักดัน 
โดยมีการหยั่งเสียงเป็นเครื่องมือในการส ารวจความนิยมของ
พรรคตลอดเวลา 

๒.8.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
ในการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ได้มีผู้สนใจท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็น
จ านวนมากซึ่งแต่ละท่านก็ได้ศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียงกันอย่าง ดังนั้นสรุปได้ว่า  

บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษา
เฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการร่วมรณรงค์
การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการตัดสินใจทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
การด าเนินการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ปัญหา พบว่า ประชาชนยังมีการปลูกฝังใน
ระบบอุปถัมภ์อยู่ มีการแบ่งกลุ่ม ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วง
เลือกตั้ง และการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ แนวทางแก้ไขปัญหา ควรปลูกฝังให้
ประชาชนมีความคิดที่เป็นประชาธิปไตย ให้ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือสังคมและประโยชน์
ของส่วนร่วม ควรมีการรณรงค์ให้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และควร  
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้ครอบคลุมพ้ืนที่๑๒๗ 

ทวีศิลป์ กุลนภาดล ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผน
ชุมชนเพ่ือการบูรณาการสู่การวางแผนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา” พบว่า สภาวการณ์บริบทที่เอ้ือต่อการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน
                                                           

๑๒๗บุศรา โพธิสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสน์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558). 
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ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถม 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมากกว่ากลุ่มอ่ืน วิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนที่เน้นการประกอบอาชีพ สุขภาพ การศึกษา แต่ขาด
วิสัยทัศน์เรื่องสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับแผนพัฒนาจังหวัด ปัจจัยที่เอ้ือต่อกระบวนการวางแผนชุมชน
แบบมีส่วนร่วมได้แก่ การจัดการ การสื่อสาร การเมือง สังคมและวัฒนธรรม แผนและโครงการพัฒนา 
และผู้น า๑๒๘ 

อัฒธวัจภ์ ข าพร้อม ได้วิจัยเรื่อง “วิธีการพัฒนาผู้น าชุมชน ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนาผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในตัวเอง และความ
ต้องการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการชุมชน โดยในความต้องการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ
ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการวางตนให้เหมาะสมกับเวลา โอกาสและสถานที่ต่างๆ เป็นอันดับแรก 
ด้านความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน จะเป็นในเรื่องของทักษะการวางแผนการปฏิบัติงาน
เป็นอันดับแรก ส่วนด้านความต้องการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรมนั้น ผู้น าจะเน้นในเรื่องของการมี
วินัยในการรักษากฎระเบียบของสังคมในชุมชนเป็นอันดับแรก ด้านความต้องการพัฒนาตนเองด้าน
สุขภาพ จะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะเป็นอันดับแรก 
และความต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมของผู้น าชุมชน จะพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านชุมชนสูงเป็น
อันดับแรก ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งนั้น จะเห็นได้ว่า ความส าคัญของผู้น าชุมชนทุกฝ่ายจะให้
ความสนใจเป็นอันดับแรกในการพัฒนาชุมชน ดังนั้น ผู้น าชุมชนที่ดีควรจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชน หมู่บ้าน ต าบลให้เข้มแข็ง โดยภาวะผู้น าที่ดีนั้น จะต้องมี
ความสามารถช่วยให้องค์กรและชุมชนมีความเข้มแข็งข้ึนมาได้ บทบาทของผู้น าชุมชนมีความส าคัญใน
การขับเคลื่อน หากจะให้เกิดผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ผู้น าชุมชนจะต้องสร้างความเชื่อถือและ
เชื่อมั่น ให้กับประชาชนในชุมชน จากแนวคิดดังกล่าว ท าให้ผู้น าท้องถิ่น หรือผู้น าชุมชนต้องมีการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือที่จะน าพาชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเอง ให้ทัดเทียมกับชุมชนหรือหมู่บ้านใกล้เคียง 
ไม่ล้าหลัง ซึ่งหากชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเองยังไม่ได้รับการพัฒนา ตามกระบวนการที่ภาครัฐหรือ
องค์กรอ่ืนด าเนินการ จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้น าในเรื่องขององค์ความรู้ และศักยภาพของผู้น า       
การพัฒนาตนเองของผู้น าจึงส่งผลต่อตัวผู้น าโดยตรง ที่จะคิดพัฒนาองค์ความรู้ให้ เกิดอยู่ตลอดเวลา 
สร้างวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ หมั่นศึกษา ให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนการ
ท างานให้เข้ากับชุมชนหมู่บ้านของตนเอง และเพ่ือสามารถสร้างเสริมการท างาน วิธีการพัฒนาตนเอง 
ความต้องการพัฒนาตนเอง ในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์ถึงความต้องการวิธีการพัฒนาของผู้น าชุมชนและความ
ต้องการพัฒนาตนเองของผู้น าชุมชน และก าหนดรูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความ
                                                           

๑๒๘ทวีศิลป์  กุลนภาดล, “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่การ
วางแผนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๐). 
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ต้องการของผู้น าชุมชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป ๒) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ควรเตรียม
ความพร้อมในทุก ๆ ด้านอยู่เสมอ เพ่ือพร้อมให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมฯ       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๙ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น เป็นผลมาจากความไว้วางใจที่
นักการเมืองที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ปลูกฝังให้ประชาชนมีความคิดที่เป็น
ประชาธิปไตย ได้ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือสังคมและประโยชน์ของส่วนร่วม และรณรงค์ให้
ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้
ครอบคลุมพ้ืนที ่และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 
ตารางท่ี ๒.10 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ทวีศิลป์ กุลนภาดล  
(25๕๐) 

พบว่า สภาวการณ์ที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่เอ้ือ
ต่อกระบวนการวางแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมได้แก่ การ
จัดการ การสื่อสาร การเมือง สังคมและวัฒนธรรม แผนและ
โครงการพัฒนา และผู้น า 

บุศรา โพธิสุข 
(2558) 

ผลการวิจัยพบว่า  การมีส่ วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านหลักอปริ
หานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ด้านการร่วมรณรงค์
การเมืองท้องถิ่น ด้านการตัดสินใจทางการเมือง และด้านการ
ด าเนินการเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  ควร
ปลูกฝังให้ประชาชนมีความคิดที่ เป็นประชาธิปไตย ให้
ตระหนักในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพ่ือสังคมและประโยชน์ของ
ส่วนร่วม ควรมีการรณรงค์ให้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และควร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 

 
 
                                                           

๑๒๙อัฒธวัจภ์  ข าพร้อม, “วิธีการพัฒนาผู้น าชุมชน ความต้องการพัฒนาตนเองของผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชน”, รายงานการวิจัย, (พิษณุโลก : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก, ๒๕๕๕).   
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ตารางท่ี ๒.10 งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
อัฒธวัจภ ์ข าพร้อม 
(2555) 

ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนาผู้น าชุมชนในการบริหาร
จัดการชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการสร้างความ
เชื่อมั่น และความมั่นใจในตัวเอง และความต้องการพัฒนา
ตนเองในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาตนเองด้าน
บุคลิกภาพ การวางตนให้ เหมาะสมกับเวลา โอกาสและ
สถานที่ต่างๆ เป็นอันดับแรก ด้านความต้องการพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบัติงาน จะเป็นในเรื่องของทักษะการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

๒.8.4 งานวิจัยเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 
การศึกษาการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ศึกษาหลักอปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรม
เพ่ือพัฒนาส่วนรวม ในการส่งเสริมให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีผู้วิจัยไว้หลายท่าน ดังนี้     

กาญจนา  ด าจุติ ได้วิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น า
ชุมชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 1)
ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ที่ได้จากการแก้ปัญหายาเสพติดท าให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รองลงมาได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในการเข้าร่วมในกิจกรรมการเฝ้า
ระวัง ติดตาม และแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการในการแก้ปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในระดับติดตามผล
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ 2) ปัญหาและอุปสรรค การมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชนในการด าเนินการในระดับนโยบาย เรื่องการศึกษา ยาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมงบประมาณ ผู้น าชุมชนเป็นเพียงผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ 
กรุงเทพมหานครยังเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมแบบ
บางส่วน เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชนตัดสินใจแก้ปัญหา ตั้งแต่การจัดหา
งบประมาณ ตั้งคณะกรรมการในชุมชน ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้น าชุมชน
เกี่ยวกับระบบการท างานของหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ และไม่เห็นความส าคัญต่อบทบาทของผู้น าชุมชน ในการเข้าร่วมเสนอนโยบาย ปัญหา 
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หรือความต้องการของชุมชน ท าให้ขาดโอกาสในการน าเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง ท าให้การแก้ปัญหาของไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ 3) การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้น าชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความทันสมัยทางวัตถุ 
กรุงเทพมหานคร  

จึงต้องส่งเสริมโดยการ ให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน 
โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมาบูรณาการ ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วม คือ MBB 
Model ที่สามารถประยุกต์ใช้โดยการ M (Meeting) การร่วมประชุม เพ่ือเป็นการให้การยอมรับ ให้
โอกาส ให้ความส าคัญ ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน ได้ร่วมกันประชุมให้เป็นประจ าภายในชุมชน และระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครกับผู้น าชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา รับรู้ข้อตกลงเงื่อนไขต่าง ๆ 
ค าแนะน า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ  B 
(Board) ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้การ
ยอมรับในการเข้าร่วมกิจกรรม ให้โอกาสในการน าเสนอความเห็น ปัญหา ความต้องการของชุมชน ให้
ความส าคัญในการรับฟัง หาแนวทางป้องกัน แก้ไขให้ความรู้แก่ชุมชน B  ( Benefits)  ร่ ว ม รั ก ษ า
ผลประโยชน์ ซึ่งเป็นผลจากการร่วมตั้งแต่กิจกรรม การตัดสินใจ ด าเนินการ รับผลประโยชน์ และ
ประเมินผล ไม่ให้เกิดความเสื่อม ในเรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม สิ่งที่ดีงามเป็นเอกลักษณ์ เช่น 
วัฒนธรรม อาชีพเฉพาะชุมชน หรือบุคคลที่มีคุณประโยชน์ มีภูมิรู้ ในชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้
ชุมชนเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษา ปัญหายาเสพติด สุขภาพและสวัสดิการชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาของชุมชน ให้สามารถ
พ่ึงตนเองและบริหารจัดการได้โดยคนในชุมชน๑๓๐  

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้วิจัยเรื่อง “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล ๒) งานด้านการศึกษา ๓) งานด้าน
บริหารงบประมาณ ๔) งานด้านสาธารณสุข และ ๕) งานด้านการบริการสาธารณะ 

๒. หลักอปริหานิยธรรม ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมมี
แต่ความเจริญฝ่ายเดียวมี ๗ ประการ ได้แก่ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ ๔) เคารพนับ
ถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง ๕) บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูก
ข่มเหง ๖) เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุและ ตลอดจนอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ) ๗) จัดให้มีการ

                                                           
๑๓๐กาญจนา  ด าจุติ, “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมของผู้น าชุมชนในการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557). 
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อารักขา คุ้มครองป้องกัน อันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักของ
ประชาชนทั่วไป   

๓. บูรณาการการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยหลักอปริหานิยธรรมในพระพุทธศาสนา 

๑) ด้านการบริหารงานบุคคล มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึง
ท า ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟังการ
เคารพผู้รู้หรือวิญญูชนที่ได้บัญญัติในเรื่องต่างๆ บรรดากุลสตรีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหง และจัด
ให้มีการอารักขา คุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่อรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตผู้ ด ารงธรรมเป็น
หลักของประชาชนทั่วไป เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงานได้ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้น สามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ไม่บัญญัติ
สิ่งที่ไม่ควรบัญญัติไว้ ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร  
ลดปัญหาความขัดแย้ง ลดภาวะความเสียหาย ความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดผลดีขึ้น ท าให้
การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๒) ด้านการศึกษามาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์, พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท าและไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เพราะท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการด าเนินงาน ตรงตาม
เป้าหมายยิ่งขึ้นสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดภาวการณ์ด้อยประสิทธิภาพการบริหาร ลดความ
เสียหายการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ด้านบริหารงานงบประมาณ มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วย
หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ และเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของ
ท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง มาใช้ในการด าเนินงานเพราะท าให้จัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างคุ้มค่า เกิดความเป็นธรรมและเกิดความสามัคคี ให้เกียรติกับบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
ปกป้องคุ้มครองทุกคนในองค์กร ลดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เสมอภาค เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 

๔) ด้านสาธารณสุข มาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม ข้อที่ว่าด้วยหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกัน ท ากิจที่พึงท าไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้ เคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่านเหล่านั้น เป็นสิ่งอันควรฟังมา
ใช้ในการด าเนินงาน เพราะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ด้านสุขภาพและจิตใจ และเป็นการลดภาวะ
ความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บการด าเนินงานเกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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๕) ด้านบริการสาธารณะมาบูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรมข้อที่ว่าด้วย หมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า
ไม่บัญญัติสิ่งที่ ไม่บัญญัติไว้  มาใช้ในการด าเนินงานท าให้มีการวางแผนงานที่ดีมีระบบในการ
ด าเนินงานด้านการบริการสาธารณะ ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ลดภาวะความเสียหาย เสียเวลา ความ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ๑๓๑ 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น โดยการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม ในการพัฒนานักการเมืองที่
จะต้องปฏิบัติตน ที่เป็นบุคคลของสังคม เพ่ือสร้างความไว้วางใจ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและ
ศรัทธา เลือกกี่สมัยก็ได้รับเลือก ถ้านักการเมืองเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ ประชาชน
และสังคมที่เลือกเข้ามาเป็นตัวแทน ต้องรู้จักนอบน้อมเป็น เคารพกฎกติกาของส่วนรวมในการอยู่
ร่วมกัน อนุรักษ์สิ่งที่ท้องถิ่นมี สถานที่ที่ทุกคนเคารพ พระสงฆ์ ผู้มีภูมิรู้และภูมิธรรมที่ประชาชน
ศรัทธา 

 
ตารางท่ี ๒.๑1 งานวิจัยเกี่ยวกับหลักพุทธธรรม 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กาญจนา  ด าจุติ 
(๒๕๕๗) 
 
 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมของผู้น า
ชุมชนในการด าเนินการในระดับนโยบาย ผู้น าชุมชนเป็น
เพียงผู้รับนโยบายมาปฏิบัติ กรุงเทพมหานครยังเป็นผู้
ก าหนดนโยบาย ปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เป็น
การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้น าชุมชน โดยการให้การยอมรับ ให้โอกาส ให้ความส าคัญ 
ให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน โดยน าหลักอปริหานิยธรรมมา
บูรณาการ  

ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี 
(๒๕๕๕) 
 

พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้าน
บริหารงานงบประมาณ ด้านสาธารณสุข ด้านบริการ
สาธารณะ บูรณาการด้วยหลักอปริหานิยธรรม 

 

                                                           
๑๓๑ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี, “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสงขลา”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ ความไว้วางใจทางการเมือง๑๓๒ 
พฤติกรรมนักการเมือง๑๓๓ นโยบาย๑๓๔  การสื่อสารทางการเมือง๑๓๕ และการบริหารองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น๑๓๖ และหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี ได้มีส่วนร่วมตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิดในการวิจัย 
(Conceptual Framework) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑๓๒Hetherington, E. M., & Parke, R. D., Child Psychology: A Contemporary 

Viewpoint (4th ed.), (Auckland: McGraw-Hill, 1986), p. 118. 
๑๓๓ภัทรษมน  รัตนางกูร, “คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://phatrasamon.blogspot.com/2009/08/blog-post_30.html [25 มกราคม 2562]. 
๑๓๔สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม, “กรอบนโยบายสาธารณะที่ดีที่พรรคการเมืองของไทย ควรน ามา

ประกอบการจัดท านโยบายการบริหารประเทศ”, รัฐสภาสาร, ปีท่ี ๖๕ ฉบับท่ี ๑๑ (พฤศจิกายน, ๒๕๖๐): 9. 
๑๓๕Agree, W. K., Ault P. H., & Emery, E. Introduction to Mass Communication, (New 

York, NY: Harper & Row, 1976), p. 4. 
๑๓๖Bandura, A., Social Learning Theory. Englewood Cliffs, (N.J: Printic- Hall, 1977), 

115. 

https://docs.google.com/document/d/1mXBHTvFvbZZM9Gg3y0CdJLW-HICw_JRWhomsE2Pp3z8/edit
http://phatrasamon.blogspot.com/2009/08/blog-post_30.html
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แผนภาพที่ ๒.6 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  

ประเด็น พฤติกรรมของนักการเมือง การ
ปฏิบัติตามนโยบายพรรคของนักการเมือง 
การสื่อสารของทางการเมืองที่นักการเมือง
สื่อสารกับประชาชน และการบริหารงาน

ร่วมกับ อปท. 
 

- ความไว้วางใจทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 

- ด้านนโยบาย 
- ด้านการสื่อสารทางการเมือง 
- ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.)  

การพัฒนา 
ความไว้วางใจ

ทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัด

นนทบุรี 
การพัฒนาความไว้วางใจ  
ตามหลักอปริหานิยธรรม 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒) พร้อมเพรียงกันประชุม 
๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ ปฏิบัติตามกฎ

ข้อบังคับ 
๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่

ทั้งหลาย 
๕) ไมบ่ังคับปกครองสตรีทั้งหลาย 
๖) สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนีย

สถานทั้งหลาย 
๗) การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรม

แก่นักบวช 



 
 

 
บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
 ๓.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี หลัก
พุทธธรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสร้างเครื่องมือสัมภาษณ์และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ หลังจากนั้นน าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพไปท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักการเมือง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน 
รวมจ านวน  13  คน  และน าผลที่ ได้ ไปท าการวิจั ยเชิ งปริมาณ โดยการสร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ต่อไป 
 
 



 

 

๑๒๓ 

๓.2 วิธีวจิัยเชิงคุณภาพ 
๓.2.๑ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญและผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้น า
องค์กรท้องถิ่น ๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑8 รูปหรือคน ดังนี้ 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง หน้าที่ 
1) พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 
2) พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 
3) นายไกรธวัช ทินโสม นายอ าเภอเมืองนนทบุรี 
4) นายนภเดช เกลียวศิริกุล ปลัดอ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
5) นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 
6) นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 
7) นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
8) นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน 
9) นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าโพ อ.บางบัว

ทอง 
10) พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
11) นายรชต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง 
12) นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง อ.บางกรวย 
13) นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ก านันต าบลขุนศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

14) ดร.จรูญ จารุสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (มัธยม) 
15) นายพิเชษฐ ค ามา ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด 
16) นายจ าลอง มาเท่ียง ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
17) นายชัยชิต ดีสวัสดิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน 
18) นายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 

 
2) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม

นักการเมือง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน รวมจ านวน 13 คน 



 

 

๑๒๔ 

รายช่ือ ต าแหน่ง  
๑) ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
๒) ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

รัฐศาสตร์ 
๓) นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 พรรคเพ่ือไทย 
๔) นายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง อ.บางกรวย 
๕) นายปรีดา  เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด 
๖) นายสมยศ  วิชาการ นายอ าเภอปากเกร็ด 
๗) รศ.ดร.มานิตย์  ศุทธสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๘) ดร.ชเนตตี  วัจนะรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี  
๙)  นายเชาวลิต  เอื้อชูยศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 
๑๐)  นายเรืองศักดิ์  แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี (ประชาชน) 
๑๑)  นายเล็ก  นารี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวดันนทบุรี (ประชาชน) 
๑๒)  นางเจริญ  เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี เขต 1 

อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
๑๓)  ดร.พลณัฐ  ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพ่ือไทย จังหวัดนนทบุรี เขต 6  

 

 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  
 Silver man, 2000 ได้น าเสนอถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ๔ วิธี คือ (๑) การสังเกต 
(Observation) (๒) ต าราและเอกสาร (Texts & Documents) (๓) การสัมภาษณ์ (Interviews)    
(๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์  (Audio & video recording)๑ ผู้วิจัยเลือกใช้การ
สัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นและมุมมอง ค่านิยมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆ ได้มี
ปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์หรือสภาวะแวดล้อมอย่างไร และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้๒ 
 
 
  

                                         
 ๑Silverman, D., Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, (London, Sange, 
2000), p. 90. 
 ๒Creswell, J. W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 
Traditions, Op. cit., p. 121. 



 

 

๑๒๕ 

 ๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ  
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือ 

เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ซึ่งเป็นการตั้งค าถามแบบปลายเปิด 
(Open ended Questions) ทั้งนี้ในการด าเนินการจัดสร้างเครื่องมือ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ก าหนดโจทย์การวิจัย (Research Question) เป็นเกณฑ์หลัก   
 ๒) ก าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย  
 ๓) ก าหนดข้อค าถามเชิงโครงสร้าง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเป็นการตั้ง
ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Questions) เป็นเกณฑ์  
 ๔) น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๕) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 ๖) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
 ๗) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้
ข้อมูลหลัก  

๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
๑) น าแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของ

ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขส านวน
ภาษา และตัดข้อความที่สื่อความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่จ าเป็นออกไป เพ่ือให้ได้ข้อความที่สื่อ
ความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒) น าแบบสัมภาษณ์ที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ได้ตรวจสอบแล้วมาปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑. กำรสัมภำษณ์ (Interview)  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) จาก
แนวคิดของ Patton ที่ระบุว่าการสัมภาษณ์เป็นการสื่อสาร ที่จะท าความเข้าใจถึงความไว้วางใจของ
ประชาชนต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งผู้วิจัย มีความมุ่งหมายที่จะทราบว่า
อิทธิพลของพุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้ในส่งเสริมความไว้วางใจของประชาชนของประชาชนต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ได้อย่างไร ซึ่ งค าตอบที่ ได้จะน ามาประมวลผล  
จัดหมวดหมู่ (Categories) การใช้การสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างจะสามารถน ามาก าหนดเป็นรูปแบบได ้             



 

 

๑๒๖ 

 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการถัดมาคือ การจัดการเก็บข้อมูล ไมล์และ     
ฮูเบอร์มัน กล่าวถึงการจัดการข้อมูลว่า ในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นเนื่องจากข้อมูลมี
ที่มาจากหลายแหล่ง บางครั้งอาจเป็นวัสดุต่างๆ เราจะต้องจัดการให้มีความง่าย ยืดหยุ่น๓ ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการสัมภาษณ์โดยการบันทึกเทปและถ่ายภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการจัดท า
รายงานหรือวิทยานิพนธ์ ซึ่ง Creswell อ้างว่า การได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในด้านการช่วยให้เห็นภาพหรือโครงสร้างของการศึกษา ดังนั้นเมื่อ
สัมภาษณ์เสร็จ จึงควรมีการถอดเทปออกมาให้รวดเร็วและท าการวิเคราะห์ เพ่ือให้ข้อมูลสามารถ
สนับสนุน และอ้างอิงในส่วนต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้ค าถามการวิจัยเป็นตัวตั้ง ซึ่งการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยทั่วๆ ไปต้องมีความเชื่อมโยง และบูรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การตีความและอภิปราย
ผลที่เป็นเอกภาพ๔ 
 

๓.๓ วิธีวิจัยเชิงปริมำณ 

๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

๑. ประชำกร  
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้ง ๖ อ าเภอ ประกอบด้วย  

อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย รวมจ านวนทั้งสิ้น 
992,850 คน ตามตาราง ๓.1 

๒. กลุ่มตัวอย่ำง  
ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้ง ๖ อ าเภอ จ านวน ๔๐๐ คน 

จากการค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๕ และตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จากประชากร
แต่ละกลุ่ม ตามตาราง ๓.๑ ในการค านวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 
 

                                         
 ๓Miles, M. B., & Huberman, A. M.,  An Expanded Sourcebook of Qualitative Data 
Analysis, 2ed, (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994), p. 5. 
 ๔Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L. & Hanson, W. E., Advanced Mixed 
Methods Research Designs, (Thousand Oaks, CA: Sage, 2003), p. 229. 
 ๕Yamane, Taro, Statistic: An Introductory Analysis, (New York: Harpen and Row., 1967), 
p. 110. 



 

 

๑๒๗ 

๑) กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
สูตร  n   =        N  

                                        1+ N (e)2  
   n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
   N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 
  แทนค่าในสูตร 
                  n    =             992,850 
                                       ๑ + 992,850 (๐.๐๕)๒  
   n    =           992,850 
                                        ๑ + 2,482.13  
   n   =      399.84 
   n   =      ๔๐๐ 
  

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในการเก็บข้อมูล และตัวอย่างที่ได้จากการค านวณ
สามารถเป็นตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ ตัวอย่าง โดยมี
เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

๒) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกเขตกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๖ เขต จาก ๖ 
อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย  

๓) ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง จากประชาชน ทั้ง ๖ อ าเภอ ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิ์
เลือกต้ังจากแต่ละอ าเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองนนทบุรี เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาลต าบลนนทบุรี อ.ปาก
เกร็ด เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาลนครปากเกร็ด อ.บางกรวย เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกรวย 
อ.บางใหญ่ เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางใหญ่ อ.บางบัวทอง เก็บข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย เก็บข้อมูลในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรน้อย  ดังปรากฏตาม
ตารางที่ ๓.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๘ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ 
 

อ าเภอ ประชากร 
(N) 

ตัวอย่าง 
(n) 

อ.เมืองนนทบุรี  171,893 69 
อ.ปากเกร็ด  151,407 61 
อ.บางกรวย  169,947 68 
อ.บางใหญ่  165,512 67 
อ.บางบัวทอง  175,189 71 
อ.ไทรน้อย  158,902 64 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 992,850 400 

 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่ งเป็นการสุ่ม

ตัวอย่างจากประชากรในพ้ืนที่กลุ่มเขตตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างตามโควตาที่ก าหนดตามสัดส่วน  
จนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ๔๐๐ คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒๙ 

ตำรำงท่ี ๓.๒ แสดงที่มาของเขตกลุ่มเขตตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละอ าเภอ ตามสัดส่วนของ
ประชากร 

    
กลุ่มเขต 

 

กลุ่ม 

ตัวอย่ำง 

 
ประชำกร 

สูตร n = 
n1 × N1 

N 

 

กลุ่ม 
ตัวอย่ำง 

อ.เมืองนนทบุรี ได้แก ่
เทศบาลนครนนทบุรี  เทศบาล
เมืองบางศรีเมือง เทศบาลต าบล
ไทรม้า องค์การบริหารส่วนต าบล
บางไผ่ 

 
เทศบาล

นคร
นนทบุรี 

171,893 
 
 

 
 

๔๐๐×171,891 
    

69 
 
 

อ.บาปเกร็ด ได้แก่ 
เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาล
ต าบลบางพลับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากเกร็ด 

เทศบาล
เมืองบาง

กรวย 
151,407 

 
 

 
๔๐๐×151,407 

    
61 

 
 

อ.บางกรวย ได้แก่ 
เทศบาลเมืองบางกรวย เทศบาล
ต าบลปลายบาง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมหาสวัสดิ์ 

เทศบาล
เมืองบาง

กรวย 
169,947 

 
 

 
๔๐๐×169,947 

    
68 

 
 

อ.บางใหญ ่ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเลน 

เทศบาล
ต าบล

บางใหญ่ 
165,512 

 
 

 
๔๐๐×165,512 

    
67 

 
 

อ.บางบัวทอง ได้แก่ 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 

เทศบาล
เมืองบาง
บัวทอง 

175,189 
 

 
๔๐๐×175,189 

    
71 

 
อ.ไทรน้อย ได้แก่ 
เทศบาลต าบลไทรน้ อย และ
องค์การบริหารส่ วนต าบลทวี
วัฒนา 

เทศบาล
ต าบลไทร

น้อย 
158,902 

 
 

 
๔๐๐×158,902 

    
64 

 
 

รวม ๖ เขต 992,850 กลุ่มตัวอย่ำง ๔๐๐ 

  
 
  

992,850 

992,850 

992,850 

992,850 

992,850 

992,850 



 

 

๑๓๐ 

๓.3.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจาก
การศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 ๑. กำรสร้ำงเครื่องมือ 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ  คือ จากพระไตรปิฎกและ
ข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสอบถามประกอบด้วย
ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จ านวน ๕ ข้อ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับความไว้วางใจทางการเมืองที่มีผล
ต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  ประกอบด้วย 
4 ประเด็น ดังนี้คือ ๑) ด้านพฤติกรรมนักการเมือง ๒) ด้านนโยบาย ๓) ด้านการสื่อสารทางการเมือง 
และ 4) ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 20 ข้อ  

๑.  ด้านพฤติกรรมนักการเมือง จ านวน  5  ข้อ  
๒.  ด้านนโยบาย  จ านวน  5  ข้อ  
๓.  ด้านการสื่อสารทางการเมือง จ านวน  5  ข้อ  
4.  ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.)  จ านวน  5  ข้อ 

ส าหรับแบบสอบถามตอนที่  ๒ ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 
(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert type)๖ 
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนน   ๕  หมายถึง มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน   ๔  หมายถึง มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก 
คะแนน    ๓  หมายถึง มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนน   ๒  หมายถึง มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับน้อย     

                                         
 ๖Ibid., p. 120. 



 

 

๑๓๑ 

คะแนน   ๑  หมายถึง มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 สามารถจัดแบ่งเกณฑ์การแปลความ ความไว้วางใจ ดังนี้   

 ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย ( X )  การแปลผล 
๑.๐๐ – ๑.๘๐  มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
๑.๘๑ – ๒.๖๐  มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับน้อย 
๒.๖๑ – ๓.๔๐  มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง  
๓.๔๑ – ๔.๒๐  มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก    
๔.๒๑ – ๕.๐๐  มีความไว้วางใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมใน

การสร้างความไว้วางใจ ประกอบด้วย ๗ ประการ ดังนี้คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียง
กันประชุม ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ ๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ 5) ไม่บังคับ
ปกครองสตรีทั้งหลาย 6) สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย และ ๗) การอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช จ านวน 28 ข้อ  

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ จ านวน 4 ข้อ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม จ านวน 4 ข้อ 

 ๓.  ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ  จ านวน 4 ข้อ 
 ๔.  สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่  จ านวน 4 ข้อ 
๕. ไมบ่ังคับปกครองสตรีทั้งหลาย  จ านวน 4 ข้อ 
๖. สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย จ านวน 4 ข้อ 
๗. การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช  จ านวน 4 ข้อ 

 
 ส าหรับแบบสอบถามตอนที่  ๓ ในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 
(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert type) 
แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
แต่ละข้อ ดังนี้ 

คะแนน   ๕  หมายถึง การสร้างความไว้วางใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คะแนน   ๔  หมายถึง การสร้างความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก 
คะแนน    ๓  หมายถึง การสร้างความไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง  
คะแนน   ๒  หมายถึง การสร้างความไว้วางใจ อยู่ในระดับน้อย    
คะแนน   ๑  หมายถึง การสร้างความไว้วางใจ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 



 

 

๑๓๒ 

  จากนั้น น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์โดยการหาค่าเฉลี่ย )(X  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยการหา
ค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือจัดระดับช่วงของการหาค่าเฉลี่ย 
  
  อันตรภาคชั้น    =         
      
 

      =      
๕
๑๕ 

  

      =       ๐.๘  
 

  จากนั้นสามารถจัดแบ่งเกณฑ์การแปล การสร้างความไว้วางใจ อยู่ในระดับ ดังนี้ 
 ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย ( X )  การแปลผล 
 ๑.๐๐ – ๑.๘๐  ความไว้วางใจ อยูในระดับน้อยที่สุด 
 ๑.๘๑ – ๒.๖๐  ความไว้วางใจ อยู่ในระดับน้อย 
 ๒.๖๑ – ๓.๔๐  ความไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓.๔๑ – ๔.๒๐  ความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก     
 ๔.๒๑ – ๕.๐๐  ความไว้วางใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
ส าหรับการแปลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)     ความหมาย 
 ต่ ากว่า ๐.๕๐  สอดคล้องกัน มากท่ีสุด 
 ๐.๕๑-๐.๙๙  สอดคล้องกัน มาก 
 ๑.๐๐-๑.๔๙  สอดคล้องกัน ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๑.๙๙  สอดคล้องกัน น้อย 
 ๒.๐๐ -ขึ้นไป  สอดคล้องกัน น้อยที่สุด๗ 

 ๒. กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) น าแบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ดังกล่าวข้างต้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แนะน า

                                         
 ๗บุญส่ง นิลแก้ว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ปริญญำกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรวัดและประเมินผล, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๕๐), หน้า 110.  

ค่าคะแนนสูงที่สุด - ค่าคะแนนต่ าที่สุด 
จ านวนระดับ 



 

 

๑๓๓ 

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

(1) รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Development Administration)  
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มจร. 

(๒) รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์  จิรัฏฐิติกาล 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Socail Science)   
ต าแหน่ง อาจารย์พิเศษประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มจร. 

(๓) รศ.ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์             
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Science)   
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มจร. 

(๔) รศ.ประณต  นันทิยากุล 
วุฒิการศึกษา ร.ม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต)  

     ต าแหน่ง      อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มจร. 
(๕) รศ.อนุภูม ิ โซวเกษม 

วุฒิการศึกษา M.A. (Politics)  
      ต าแหน่ง      อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มจร. 

 ๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ตรงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 ๕) น าแบบสอบถามที่ ได้ รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้ เชี่ ยวชาญ             
มาค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบสอบ โดยใช้สูตร๘ ดังนี้คือ 
 

                                         
 ๘พิสณุ  ผ่องศรี, วิจัยทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอร์ตี้พริ้นท์, 
๒๕๕๐), หน้า ๑๓๙. 



 

 

๑๓๔ 

                IOC   =      ∑R 
                                                N   
 เมื่อ         IOC    =    ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 
        ∑R      =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
      N        =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด                
 โดยที่       +๑      =    แน่ใจว่าสอดคล้อง                                
    ๐        =    ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง                                
    - ๑      =    แน่ใจว่าไมส่อดคล้อง 
 ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จ านวน 48 ข้อ  ซึ่งชี้ให้เห็นว่าค าถาม
แต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา และสามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Try Out) ได้ 
และค่าความสอดคล้องทั้ง 48 ข้อ ไดค้่า IOC ระหว่าง 0.60-๑.๐๐  
 ๓. กำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (Reliability)  
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไข        
แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน แล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient)๙ ดังนี้คือ 

   α        = 
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 เมื่อ α     =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
   k    =  จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 
  2

is  =  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

              
2

ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

 
 
 

                                         
 ๙Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing, 3nd ed., (New york: Harper & 
Row Publishers, 1974), p. 161. 



 

 

๑๓๕ 

 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ ๑) ด้าน
พฤติกรรมนักการเมือง ๒) ด้านนโยบาย ๓) ด้านการสื่อสารทางการเมือง และ ๔) ด้านการบริหารงาน
ของท้องถิ่น (อปท.)  เท่ากับ 0.987 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม “มีค่ามากกว่า ๐.๗๐”๑๐ 
จากค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ จ านวน 48 ข้อ จึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีความ
เชื่อถือได้สูง สามารถน าไปใช้วัดระดับความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ต่อจากนั้นน าแบบสอบถามมาจัดพิมพ์แล้วน าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป ผู้วิจัยจึงได้แสดงกระบวนการในการด าเนินการสร้าง
แบบสอบถามดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๑๐สุจินต์  ธรรมชาติ, กำรวิจัยภำคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 



 

 

๑๓๖ 

กระบวนการในการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม  
 

 
 

ก าหนดรูปแบบ และร่างโครงสร้างแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 

สร้างแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 

 
ทดลองกับ 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๐ คน 
 

น ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 

แจกแบบสอบถาม 
 

แผนภำพที่ ๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม 
 
 

๓.๓.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนตามล าดับดังนี้ 

เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือพิจารณา 

ผ่าน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
IOC  

          

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 



 

 

๑๓๗ 

 ๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง   
 ๒) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามที่ก าหนดไว้ โดยขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั้ง ๖ อ าเภอ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มอ าเภอ ประกอบด้วย  
อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด อ.บางกรวย อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย จ านวน ๔๐๐ ชุด
 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 ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) 
 (๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 (๓) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ  การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 (4) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน
กับหลักอปริหานิยธรรมเพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  
โดยการวิเคราะห ์ส ัมประสิทธิ ์สหส ัมพ ันธ์ด ้วยวิธ ีการของเพ ียร ์ส ัน  (Pearson Correlation 
Coefficient) (r) โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลผล ดังนี้ 
   ช่วงค่ำเฉลี่ย       กำรแปลควำมหมำย 
  r = .๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r = -.๕๐ ถึง -๑.๐๐  มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
  r = .๓๐ ถึง ๐.๔๙ หรือ r = -.๓๐ ถึง -๐.๔๙  มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
  r = .๑๐ ถึง ๐.๒๙ หรือ r = -.๑๐ ถึง -๐.๒๙  มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
  r = .๐๐    ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
 (๕) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยใช้ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) และ



 

 

๑๓๘ 

น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย และสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ได้ดังนี้  

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

วิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ 
คือ เอกสารวิชาการ / งานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
 
 ๓.3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๑๑ คือ 

   P   =  
N

x 100   

  เมื่อ P   =  ค่าร้อยละ 
   X   =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N   =  จ านวนข้อมูล 
                                         
 ๑๑นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 

การประมวลผลข้อมูล 
(Processing) 

การน าเสนอหรือแสดง
ผลลัพธ์ 

(Output) 

การเตรียมข้อมูลเพ่ือการ
ประมวลผล (Input Data) 

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

๑.ดึงข้อมูล 
๒.เรียงล าดับข้อมูล 
๓.การรวมข้อมูล 
๔.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
 
 
 
 

๑. ตาราง 
๒. รายงาน 
 
 
 
 



 

 

๑๓๙ 

 ๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๑๒ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 
   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N = จ านวนข้อมูล 
 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๑๓ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 
   N =  จ านวนข้อมูล 
   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 ๑๒ส่งศรี ชมภูวงศ์, กำรวิจัย, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
, ๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
 ๑๓ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



 

 

๑๔๐ 

สาระส าคัญที่ผู้วิจัยได้แสดงมาทั้งหมด สามารถก าหนดเป็นแผนงานได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภำพที่ ๓.๓ แสดงแผนงานการวิจัย 
  

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลลัพธ์ 
(Output) 

ควำมไว้วำงใจ 
ทำงกำรเมือง 
ระดับท้องถิ่น 

ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 
ด้านนโยบาย 
ด้านการสื่อสารทาง

การเมือง 
ด้านการบริหารงานของ

ท้องถิ่น (อปท.)  
 

เชิงปริมำณ 
รวบรวมข้อมลู

จาก 
กลุ่มตัวอย่าง 

เชิงคุณภำพ 
- รวบรวม

ข้อมูลจาก
เอกสารทาง
วิชาการ  

- จากการ
สมัภาษณ์   
เชิงลึก 

- จากการ
สนทนากลุ่ม
เฉพาะ 

แบบ 
สัมภาษณ ์
 

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

แบบ 
สอบถาม 

ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 
 

วิเคราะห์ข้อมูล/อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ 

ได ้
องค์ความรู ้

ใหม ่

กำรพัฒนำ
ควำม

ไว้วำงใจ
ทำงกำร
เมือง 
ของ

ประชำชน 
ที่มีต่อ

นักกำรเมือง
ระดับ
ท้องถิน่ 

ในจังหวัด
นนทบุรี 

หลักอปริหำนิยธรรม 
๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม ๓) ไม่บัญญัตสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ ๔) 
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญท่ั้งหลาย ๕) ไม่บังคับ
ปกครองสตรี ๖) สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย ๗) การอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช 



 

 

๑๔๑ 

กำรแปลควำม กำรสร้ำงข้อสรุป และกำรพิสูจน์ข้อสรุป 
 ๑. ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถน าไปอธิบายหรือน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ ผู้วิจัยต้องสามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลเหล่านั้นด้วย 
 ๒. ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็คือข้อสรุป 
 ๓. เมื่อได้ขอ้สรุปแล้ว ตรวจสอบข้อสรุปนั้นเพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง 



 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เกี่ยวข้องการพัฒนา
ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี จ านวน 18 รูปหรือคน 
โดยมีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมือง
ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และสนทนากลุ่มเฉพาะ 
จ านวน 13 คน โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี และ ๓) เพ่ือน าเสนอการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

4.3 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  

4.4 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
4.5 องค์ความรู้ 

4.5.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
4.5.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 

 
 
 



๑๔๓ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี พบดังต่อไปนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ ๑. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

4.1.1 สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน 
ในจังหวัดนนทบุรี 

จากการสัมภาษณ์ สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี พบดังนี้ 

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเฉพาะบางเหตุการณ์ เช่น การมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากสถิติการเลือกตั้ง อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันหรือนักการเมืองไม่สื่อให้
ประชาชนรู้เห็นในผลงานที่นักการเมืองท าหรือพฤติกรรมนักการเมืองที่ประชาชนได้รับรู้และเห็นจาก
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม๑ 

๒. การมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชน เกิดจากหลายปัญหาหลาย
สาเหตุ เช่น พฤติกรรมของนักการเมือง การสื่อสารที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน นโยบายที่ 
ไม่อาจตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น จากข่าวสารต่างๆ ท าให้ประชาชนเบื่อหน่าย๒ 

๓. จังหวัดนนทบุรีมีสภาพใกล้เคียงกับกรุงเทมหานคร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท างาน  การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง เพราะเป็นคนต่างพ้ืนที่ เป็นที่พักของคนท างานหรือมุ่งเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า โดยสามารถดูได้จาก
จ านวนผู้ออกมาใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยมีจ านวนไม่ได้มากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกองเชียร์ของ
นักการเมืองหรือผู้ถูกชักชวนให้ไปลงคะแนนแต่ละทีม๓ 

๔. ระบบการเมืองที่ไม่มั่นคง ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าการเมืองท้องถิ่นจะเปิดโอกาสให้โรงเรียน เข้ามาเสนอแนะหรือว่าได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่น แต่พฤติกรรมของนักการเมืองเกี่ยวกับการวางตัว การพูดจาต้องไม่โอ้อวด 
การควบคุมอารมณ์ซึ่งนักการเมืองต้องควบคุม๔ 

๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นจะผูกพันมีการสร้างแกนน าเกื้อกูลตอบ
แทนกันยาวนาน ให้ผลตอบแทนแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ระบบความสัมพันธ์นักการเมืองมีญาติเยอะและ

                                                 
๑สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๒สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๓สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๔สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 



๑๔๔ 

พรรคพวกมากช่วยเหลือกัน  เรื่องตอบแทนเรื่องการเงินการเลือกตั้งยังได้รับจากผู้มีการศึกษาต่ า รายได้
น้อยและยากจน๕ 

๖. ปัจจุบันสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมระบบเปิด แต่ประชาชนยังยึดติดกับระบบอุปถัมป์  
มีการแบ่งกลุ่มใหญ่น้อย ไม่ค่อยมีส่วนร่วมทางการเมือง จะมีส่วนร่วมเฉพาะช่วงเลือกตั้งใหญ่ๆ เท่านั้น
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากกับการบริหารท้องถิ่นภายในจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะ อบจ. และ
เทศบาล เมือง เทศบาลนคร และ อบต.๖ 

๗. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นในระดับปานกลาง ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่เข้าใจในการบริหารงานระดับท้องถิ่น ที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น การท างาน
ของนักการเมืองท้องถิ่น ไม่ชัดเจนและอยู่ในวงจ ากัด๗ 

๘. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับปานกลาง  
ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับประเทศ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน) และมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อันเป็น
ปัญหาเรื้อรัง ทั้งในด้านความโปร่งใส การแสวงหาผลประโยชน์ ขาดการตรวจสอบการถ่วงดุลการใช้อ านาจ
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือในภาพรวมของนักการเมือง จนท าให้ประชาชนรู้สึกว่า หาก
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจะสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๘ 

๙. เทศบาลนนทบุรีมีพ้ืนที่ 38.9 ตร.กม. มีประชากรประมาณสองแสนกว่า และมีชุมชน 
93 ชุมชน ที่ผ่านมาประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง ท าให้ชุมชนมีการเลือกตั้งประธานชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน ในระดับประชาคมนครนนทบุรี ประชาชนระดับชุมชนภาคีเครือข่ายก็มาให้
ความร่วมมือกันดี และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการ นโยบายการท างาน กับผู้บริหาร
เทศบาล๙ 

๑๐. อ าเภอเมืองนนทบุรี มีสภาพที่อยู่อาศัย ประชากรมี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ประชาชน
ที่มีถิ่นที่อยู่จริงตามภูมิล าเนา และ 2) ประชากรที่อาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า/ห้อง
เช่า เพียงเพ่ือมาประกอบอาชีพ หรือเพ่ือพักอาศัยไปท างานใน กทม. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของคน
กลุ่มนี้จึงน้อยกว่าชนบท๑๐  

                                                 
๕สัมภาษณ ์ ดร.จ าลอง มาเทีย่ง, ประธานชมรมส่งเสรมิประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุร ี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พ.ศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๖สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๗สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ,์ นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 
๘สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๙สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๑๐สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  



๑๔๕ 

๑๑. ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อย เนื่องจากเป็นสังคมเมือง และเป็นที่พักอาศัย
ของคนนอกพ้ืนที่ ท าให้การมีความสัมพันธ์ การพบปะ พูดคุยกับประชาชน แทบจะไม่มีเลยระหว่าง 
ประชาชนกับนักการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะช่วงที่มีการประท้วงเรียกร้องด้วยเงื่อนไขต่างๆ๑๑ 

๑๒. ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีการเจริญเติบโตของจังหวัดนนทบุรีอย่างรวดเร็วทัดเทียมกับ
กรุงเทพมหานคร มีนักลงทุนมาท ากิจการพักอาศัย คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียม หรือแม้แต่การเช่าที่พัก
อาศัย จ านวนมาก จึงตามมาด้วยประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเพ่ือประกอบอาชีพและ
ประชากรหน้าใหม่เข้ามาอาศัยอยู่อย่างถาวรหรือกึ่งถาวร หรือกึ่งถาวร อันได้แก่การซื้อบ้านพักอาศัย  
ทาวเฮ้าส์ เพ่ือเดินทางไปท างานในเมือง เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  
มีรถไฟฟ้าเดินทางสะดวก อย่างไรก็ตามจังหวัดนนทบุรียังมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเดิมที่ยังคงรักษาพ้ืนที่
เพาะปลูก พืชสวนประจ าถิ่นอันได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด กล้วย และผลไม้อ่ืนๆ รวมทั้งการปลูกข้าว 
ในอ าเภอไทรน้อยบางส่วน ท าให้ประชาชนในจังหวัดมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่าง
กัน ในแต่ละลักษณะทั้งสี่ประการ จึงเป็นตัวแรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้ 
ประชากรหน้าใหม่ที่เข้ามาอาศัยมีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือน อายุน้อย การศึกษาส่วนใหญ่ระดับ ปวส.  
มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยกว่าประชากรดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
ชาวสวน ชาวนาที่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก มีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตในสวนของตนเอง ประชากร
ดั้งเดิมมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าประชากรแฝง สนิทสนมกับนักการเมืองท้องถิ่นมากกว่าจึงมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากกว่า๑๒  

๑๓. ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนจ าเป็นต้องท า
มาหากิน หารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัว ปัญหาด้านสังคมและความเป็นอยู่ไม่สะดวกให้ความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น ประชาชนไม่ชอบพฤติกรรมนักการเมืองบางคน เข้าไปก้าวก่ายการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการสื่อสารกับผู้น าชุมชน ท าให้การท างานมักสวนทางกัน ประชาชนเลยไม่ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่และตรงจุด๑๓ 

๑๔. ประชาชนบางส่วนบางพ้ืนที่ในระดับท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วม ยังไม่รู้ถึงสิทธิ
หน้าที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น จึงท าให้ประชาชนในพื้นที่เสียสิทธิ์ในการออกเสียง 
ออกความคิดเห็นและเป็นแนวร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทางการเมือง๑๔ 

                                                 
๑๑สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๑๒สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๑๓สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๑๔สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 



๑๔๖ 

๑๕. ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่สะดวกในการให้ความร่วมมือกับท้ องถิ่น  
ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน หรือพฤติกรรมของนักการเมือง นโยบายที่ไม่
ตอบสนองประชาชน และความจ าเป็นในท้องถิ่น การสื่อสารไม่เข้าถึงพ้ืนที่จะเป็นการผ่านหัวคะแนน 
สิ่งที่ชาวบ้านขอไม่ได้ ได้สิ่งที่ไม่ขอ๑๕  

๑๖. ประชาชนไม่ชอบพฤติกรรมของนักการเมืองบางคน นักการเมืองบางคนไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ชอบใช้อ านาจในทางที่ไม่ควร การสื่อสารที่แสดงให้เห็นการเอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง 
นักการเมืองบางคนแสดงให้เห็นถึงการท างานที่ไม่สามารถท างานได้นโยบายที่จริงจัง๑๖ 

๑๗. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เกิดจากปัญหาการสื่อสารของนักการเมือง
ท้องถิ่น ที่การสื่อสารอาจจะเข้าถึงคนบางกลุ่ม เนื่องจากนักการเมืองไม่สามารถสื่อสารให้ทั่วถึงได้ การ
สื่อสารของนักการเมืองขึ้นอยู่กับหัวคะแนนของนักการเมือง ยิ่งไม่ใช่พ้ืนที่ของนักการเมืองก็ยิ่งต้องท า
การบ้านในการลงพบปะประชาชน๑๗ 

๑๘. การลงพ้ืนที่ของนักการเมืองท้องถิ่นไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ท าให้การสื่อสารไม่ทั่วถึง ไม่จูงใจ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง เกิดจากปัญหาการสื่อสารของนักการเมืองท้องถิ่น ที่การสื่อสาร
อาจจะเข้าถึงคนบางกลุ่ม เนื่องจากนักการเมืองไม่สามารถสื่อสารให้ทั่วถึงได้ จึงไม่ทราบผลงานและการ
ท างานของนักการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะชุมชนใหม่ไม่สามารถเข้าถึง เนื่องจากชุมชนหมู่บ้านจัดสรร มีกฏ
ระเบียบของชุมชน ท าให้ไม่สามารถท างานและคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น๑๘  

สรุปได้ว่า ความไว้วางใจของประชาชน ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ความหนาแน่นของประชาชนและมี
ประชากรจากหลากหลายพื้นมาอาศัย ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดจากหลายปัญหา เช่น การ
สื่อสารของนักการเมืองกับประชาชนที่สื่อไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน ถึงเฉพาะบางกลุ่ม
เท่านั้น ประชาชนจะเห็นจากข่าวสารบางช่องทาง พฤติกรรมและการกระท าของนักการเมืองที่ประชาชน
ได้รับรู้จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ และนโยบายของนักการเมือง ตอนที่หาเสียงกับหลัง
เลือกตั้ง บางนโยบายอาจจะท าได้หรือท าไม่ได้ ซึ่งนักการเมืองต้องสื่อให้ประชาชนเข้าใจ และภาพลักษณ์
ของระบบการเมืองโดยรวมที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
ต่อความไว้วางใจของประชาชน  

 
 
 
 
 

                                                 
๑๕สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธ์, ก านันต าบลขุนศรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๖สัมภาษณ์ นายสุรศักดิ์ จาดบญุนาค, นายก อบต.ล าโพ อ.บางบัวทอง, 27 มกราคม 2563. 
๑๗สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๑๘สัมภาษณ ์นายพิเชษฐ ค ามา, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองขอ่ย อ.ปากเกร็ด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 

 



๑๔๗ 

ตารางที่ 4.1 สรุปสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 
๑ ความพร้อม  ความ รู้ ค วาม เข้ า ใจ  ของ

ประชาชน ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับ
เกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้ง การแก้ปัญหา
ให้ท้องถิ่น 

๑3 
 
 

1, ๔, ๕, 7, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
13, ๑๕, 16, 17, 18 
 

๒ พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ข อ ง
นักการเมืองที่ประชาชนรับรู้จากข่าวสาร
ต่างๆ ที่จะแสดงออกให้ประชาชนเห็นว่า
นักการเมืองท าให้ประชาชนไว้วางใจได้
หรือไม ่

๑6 ๒, ๓, ๔, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, 18 

3 นโยบายของนักการเมืองตอนที่หาเสียงกับ
หลังหาเสียง ขาดการชี้แจงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย 

15 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

4 การสื่อสารที่ไม่เข้าถึงประชาชน และการ
สื่อสารที่ ผ่ านตัวแทน ข่าวสารเกี่ ยวกับ
นักการเมืองที่ประชาชนได้รับรู้  

16 1, ๒, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, ๑8 

5 เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่และปากท้อง
ของประชาชน ที่ต้องให้ความส าคัญกว่าการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง 

10 ๔, ๕, 7, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, 13, 
14, ๑๕ 

6 ระบบการ เมื อ งที่ ข าด เสถี ย รภ าพทาง
การเมือง ท าให้ส่ งผลต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

9 ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๒, 13, 
๑8 

7 สภาพปัญหาการเมืองภายในประเทศที่ส่งผล
กระทบต่อการเมืองท้องถิ่น  และความ
ไว้วางใจของประชาชน 

5 5, 8, 9, 11, 18  

 
 
 
 
 



๑๔๘ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่
มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสรุปประเด็นหลักเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี ได้ 4 ประเด็น คือ พฤติกรรมของนักการเมือง นโยบายทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง 
และการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ  อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ดังปรากฏในตาราง 
 

ตารางท่ี ๔.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม  

(n=400) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 151 37.7 
หญิง 249 62.3 

รวม 400 100.0 
อายุ   

๑๘ – ๒๘ ป ี 47 11.7 
    ๒๙ – ๓๘ ป ี 117 29.3 

๔๙ - ๕๘ ปี 115 28.7 
๕๙ ปี ขึ้นไป 121 30.3 

รวม 400 100.0 
การศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 198 49.5 
ปริญญาตรี 179 44.8 
สูงกว่าปริญญาตรี 23 5.7 

รวม 400 100.0 
 



๑๔๙ 

ตารางท่ี ๔.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่ วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม (ต่อ)  

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ   

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 127 31.8 
พนักงานบริษัท 22 5.5 
รับจ้างทั่วไป 117 29.3 
รับจ้างทั่วไป 80 20.0 
ค้าขาย 54 13.4 

รวม 400 100.0 
รายได้   

น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท 40 10.0 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 190 47.5 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท 156 39.0 
๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 14 3.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ ๔.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 249 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.3 และเพศชาย จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 ตามล าดับ 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.3, อายุ ๒๙ – ๓๘ ปี จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 อายุ ๔๙ - ๕๘ ปี จ านวน 115 คน  
คิดเป็นร้อยละ 28.7 และ อายุ ๑๘ – ๒๘ ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  ตามล าดับ 

การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 198 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.5, ปริญญาตรี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 และ สูงกว่าปริญญาตรี
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 127 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.8, รับจ้างทั่วไป จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 รับจ้างทั่วไป จ านวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ค้าขาย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ พนักงานบริษัท จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ตามล าดับ 

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 190 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.5, รายได้ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0



๑๕๐ 

รายได้น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ รายได้ ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้น
ไปจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 

 
ตอนที่ ๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี

ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  

จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ใน ๔ ประเด็น คือ 1) ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 2) 
ด้านนโยบายทางการเมือง 3) ด้านการสื่อสารทางการเมือง และ 4) ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น 
(อปท.) โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่๔.3 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
โดยรวม 

(n=๔00) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 3.62 0.76 มาก 
๒. ด้านนโยบาย 3.59 0.76 มาก 
๓. ด้านการสื่อสารทางการเมือง 3.44 0.82 มาก 
๔. ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) 3.51 0.78 มาก 

โดยรวม 3.54 0.72 มาก 
 

จากตารางที่ ๔.3 พบว่า ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มีความไว้วางใจทางการเมืองต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.54, S.D.=๐.72) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านพฤติกรรมนักการเมือง (=3.62, S.D.=0.76)  รองลงมาได้แก่ ด้าน
นโยบาย (=3.59 S.D.=๐.76)  ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) (=3.51, S.D.=๐.78) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสื่อสารทางการเมือง (=3.44, S.D.=๐.78) ตามล าดับ 

  
 



๑๕๑ 

ตารางที่ ๔.4 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 

(n=๔00) 

ด้านพฤติกรรมนักการเมือง X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
และรับผิดชอบต่อประชาชน 

 
3.64 

 
0.88 

 

มาก 

๒. นักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3.57 0.84 มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นออกเยี่ยมเยือนถามทุกข์สุข
ประชาชน 

 
3.52 

 
0.94 

 

มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่น ส านึกหรือมโนธรรมแห่ ง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 

 
3.48 

 
0.95 

 

มาก 

๕. นักการเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะ จึงต้องมีความ
รับผิดชอบมากกว่าปกติ 

 
3.88 

 
0.86 

 

มาก 

โดยรวม 3.62 0.76 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.4 พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านพฤติกรรมนักการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.62, 
S.D.=๐.76) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะ จึงต้องมีความ
รับผิดชอบมากกว่าปกติ (=3.88, S.D.=๐.86)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อประชาชน  (=3.64, S.D.=๐.88)” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  
(=3.48, S.D.=0.95)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 

ตารางที่ ๔.5 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
ด้านนโยบาย 

(n=๔00) 

ด้านนโยบาย X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 3.54 0.97 มาก 
๒. การก าหนดนโยบายสะท้อนความต้องการของ

ประชาชนในเขตเทศบาลในฐานะที่เป็นผู้แทนของ
ประชาชน  

 
 

3.61 

 
 

0.78 

 
 

มาก 
๓. การพิจารณานโยบายเป็นไปตามความจ าเป็น และ

เร่งด่วน 
 

3.59 
 

0.82 
 

มาก 
๔. สมาชิกสภาเทศบาลและฝ่ายบริหารในด้านการ

ประสานนโยบายระหว่างฝ่ายบริหารและภาค
ประชาชน 

 
 

3.60 

 
 

0.84 

 
 

มาก 
๕. หลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่

สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ 
 

3.60 
 

0.80 
 

มาก 
โดยรวม 3.59 0.76 มาก 

 
จากตารางที่ ๔.5 พบว่า ประชาชนมีความไว้วางใจทางการเมืองต่อนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.59, S.D.=0.76) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การก าหนดนโยบายสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชน  (=3.61, S.D.= 0.84)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“หลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่  (=3.60, 
S.D.=0.80)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายที่หา
เสียงไว้ (=3.54, S.D.=0.97)” ตามล าดับ 

 
 
 
 



๑๕๓ 

ตารางที่ ๔.6 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
ด้านการสื่อสารทางการเมือง 

(n=๔00) 

ด้านการสื่อสารทางการเมือง X  S.D. แปลผล 

๑. การสื่อสารของนักการเมืองตรงไปตรงมาน่าเชื่อถือ 3.37 0.95 ปานกลาง 
๒. นักการเมืองท้องถิ่นพูดจริงปฏิบัติจริงตามท่ีได้หา

เสียงไว้ 
3.36 0.94 ปานกลาง 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารที่ดกีับประชาชน 3.49 0.89 มาก 
๔. นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองเป็น

ตัวกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดยเป็น 
ช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของ
รัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้ 

 
 
 
 

3.51 

 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 

มาก 
๕. นักการเมืองท้องถิ่นถ่ายทอด และแพร่กระจาย

ข่าวสารทางการเมือง ระหว่างผู้มีต าแหน่งทาง
การเมืองกับประชาชน  

 
 

3.48 

 
 

0.92 

 
 

มาก 
โดยรวม 3.45 0.82 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.6 พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการสื่อสารทางการเมือง โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=3.45, 
S.D.=๐.82) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองเป็นตัวกลาง
ระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดยเป็นช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้  (=3.51, S.D.= 0.90)” 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารที่ดกีับประชาชน (=3.49, S.D.=0.89)” 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นพูดจริงปฏิบัติจริงตามที่ได้หาเสียงไว้  
(=3.36, S.D.=0.94)” ตามล าดับ 

 
 
 



๑๕๔ 

ตารางที่ ๔.7 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่ อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.)  

(n=๔00) 

ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.)  X  S.D. แปลผล 

๑. จัดสรรทรัพยากรสาธารณะ (รายได้จากภาษี) 
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

 
3.44 

 
0.88 

 
มาก 

๒. ประสานงานการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชน 

 
3.47 

 
0.88 

 
มาก 

๓. ให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ 

 
3.53 

 
0.87 

 
มาก 

๔. ด าเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอความต้องการ  

 
3.52 

 
0.85 

 
มาก 

๕. การบริหารงานการให้ บริการสาธารณ ะแก่
ประชาชนตรงความต้องการและมีคุณภาพ  

3.58 0.87 มาก 

โดยรวม 3.51 0.78 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.7 พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(=3.51, S.D.=๐.78) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การบริหารงานการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนตรงความต้องการและมีคุณภาพ  (=3.58, S.D.=๐.87)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  (=3.53, S.D.=0.87)” และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ ว่า “การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ (รายได้จากภาษี )  (=3 .44, 
S.D.=0.88)” ตามล าดับ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี เรียงตามล าดับดังนี้ 1) ด้านพฤติกรรมนักการเมือง ต้องมี
ความรับผิดชอบ 2) ด้านนโยบาย การก าหนดนโยบายสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลในฐานะที่ เป็นผู้แทนของประชาชน 3) ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) การ
บริหารงานการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีคุณภาพ  และ 4) ด้านการสื่อสารทางการเมือง 
นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดยเป็น



๑๕๕ 

ช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาล
ให้ประชาชนได้รับรู้  

 

4.3 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  

4.3.1 การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จากการสัมภาษณ์และส ารวจ ดังนี้ 

1. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมนักการเมืองที่จะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชน

ต่อนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
1) นักการเมืองต้องประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  ให้มีความ

น่าเชื่อถือประชาชนเกิดความศรัทธา๑๙ 
2)  นักการมีต้องกระท าดี ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รู้จักหิริโอตัปปะ มีพรหม

วิหารธรรม๒๐ 
3) นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่ประพฤติดี มีภาวะผู้น า ไม่ท าเรื่องเสียหาย ไม่มีเรื่อง

เสื่อมเสีย สามารถเป็นตัวอย่างให้กับผู้อ่ืนได้๒๑ 
4) นักการเมืองท้องถิ่นควรท าหน้าที่ด้วยความสุจริต ตั้งใจท างาน เพ่ือพัฒนาบ้านเกิด

และประโยชน์ของประชาชน ต้องท าตนให้เป็นคนหนักแน่น ใจเย็นเป็นแบบอย่าง๒๒ 
5) นักการเมืองต้องปฏิบัติดี มีจิตอาสา มีสติในการท างาน ช่วยเหลือสังคม บ าเพ็ญตน

ต่อกิจกรรมส่วนรวม๒๓  
6) ในสังคมปัจจุบันนักการเมืองจักต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จิตใจดีรวมถึงต้องมี

ประสบการณ์และมีเครือข่าย มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภารกิจต่างๆ เ พ่ือสร้างประโยชน์
โดยตรงแก่ประชาชนและเปิดกว้างในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน๒๔ 
                                                 

๑๙สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี  (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 
พฤษภาคม 2563.  

๒๐สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร)(ไสว สุขวโร)(ไสว สุขวโร)(ไสว สุขวโร)(ไสว สุขวโร), เจ้า
คณะจังหวัดนนทบรุี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  

๒๑สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๒๒สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๒๓สัมภาษณ์ ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๒๔สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 



๑๕๖ 

7) นักการเมืองต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่น ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย มีจิตอาสา สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม แก้ปัญหาส่วนรวม โปร่งใส จิตใจดีในการปฏิบัติงาน๒๕ 

8) ต้องประชุมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้มาก เพ่ือประชาชนจะได้เข้าใจ
และรู้ปัญหาของประชาชนได้ จิตอาสาพ่ึงพาได้ พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต ท างานด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ รับใช้ประชาชนและท้องถิ่นด้วยความเต็มใจและจิตอาสา๒๖ 

9) ผู้บริหารท้องถิ่นขณะนี้ต้องเป็นคนดี และเสียสละ มีจิตอาสา ถ้าผู้บริหาร ท าไม่ดีสมัย
หน้าก็มีคนเลือก มีความรู้ ความสามารถ จิตใจดีรวมถึงต้องมีประสบการณ์และมีเครือข่าย มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานภารกิจต่างๆ เพ่ือสร้างประโยชน์๒๗ 

10) นักการเมืองท้องถิ่นควรมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต ท างานด้วยความโปร่งใส รับใช้
ประชาชนและท้องถิ่นด้วยความเต็มใจและจิตอาสา ที่จะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่น ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นนักพัฒนา ท างานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และมีช่องทางให้ประชาชนร่วมเป็นคณะท างานในเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน งบประมาณ การรับ
ฟังความคิดเห็น ในการจัดท าโครงการต่างๆ ในท้องถิ่น๒๘  

11) การพัฒนาความไว้วางใจของประชาชน โดยการที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องประพฤติและ
ปฏิบัติตน ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยนักการเมืองต้องมีความจริงใจตรงไปตรงมา มีความโอบ
อ้อมอารีย์ มีความคิดเห็นริเริ่มสร้างสรรค๒์๙ 

12) พฤติกรรมนักการเมืองท้องถิ่นที่จะพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนได้นั้น และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น นักการเมืองจะได้รับความไว้วางใจต่อเมื่อให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติ 1) ใจกว้าง ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 2) ยึดมั่นอุดมการณ์การมีส่วนร่วม 3) พ่ึงพาได้ นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นคนที่
ประชาชนพ่ึงพาได๓้๐ 

                                                 
๒๕สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ,์ นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 
๒๖สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๒๗สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธ์ิ,  อดีตก านันต าบลขุนศรี  อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๒๘สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ,์ นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 
๒๙สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๓๐สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  



๑๕๗ 

13) ความประพฤติของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นตัวอย่างและแบบอย่างแก่คนในสังคม  
จะพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นนักการเมืองท้องถิ่นต้อง มีพฤติกรรมโปร่งใส 
มีความเป็นธรรม มีคุณธรรม สร้างประโยชน์สุขของประชาชน๓๑ 

14) นักการเมืองท้องถิ่น จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและใจกว้าง เปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพ่ือน ามาปฏิบัติงานการเมือง และต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต จริงใจ ในการแก้ไขปัญหา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน๓๒ 

15) การพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมือง
ท้องถิ่นจะต้องมีพฤติกรรมให้ประชาชนไว้วางใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นจะต้องมีสามัญ
ส านึกท่ีดีว่าตนเองคือ ประชาชนในจังหวัดผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานทุกมิติที่เสนอตัวเข้ามา
พัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดจะต้องมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกเป็น
กลุ่มก้อนเฉพาะหัวคะแนนหรือเครือญาติ๓๓  

16) นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นคนดีมีน้ าใจ จิตอาสาใจเป็นใหญ่ มีเมตตา ให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะกับประชาชนได้ ไม่เอาเปรียบเห็นแก่ตัว เอาประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้อย่างเร่งด่วน๓๔ 

17) ประชาชนจะไว้วางใจนักการเมืองท้องถิ่นได้ก็ต่อเมื่อนักการเมืองท้องถิ่นมีพฤติกรรม
ซื่อสัตย์ จริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง และมีความรับผิดชอบต่อประชาชนท้องถิ่น และขยัน 
ลงพ้ืนที่ เมื่อมีกิจกรรมก็เข้าร่วมกับชาวบ้านได้๓๕ 

18) เป็นการระดมความคิดอย่างสม่ าเสมอ และเป็นประจ าในแต่ละเดือน สามารถรับรู้และ
น าผลงานไปกระจายยังกลุ่มต่างๆ๓๖ 

สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีพฤติกรรมให้ประชาชนไว้วางใจเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่น พฤติกรรมนักการเมืองที่ควรจะเป็นคนประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีจิตอาสา 
พ่ึงพาได้ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ท้องถิ่น ซื่อสัตย์ จริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง และมีความ
รับผิดชอบต่อประชาชนท้องถิ่น และขยันลงพื้นที่ เมื่อมีกิจกรรมก็เข้าร่วมกับชาวบ้านได้ มีเมตตา ให้
                                                 

๓๑สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๓๒สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๓๓สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๓๔สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๓๕สมัภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๓๖สัมภาษณ ์นายพิเชษฐ ค ามา, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 

 



๑๕๘ 

ค าแนะน าและข้อเสนอแนะกับประชาชนได้ ไม่เอาเปรียบเห็นแก่ตัว ความประพฤติของนักการเมือง
ท้องถิ่นเป็นตัวอย่างและแบบอย่างแก่คนในสังคม 

 
ตารางที่ 4.8 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ นักการเมืองต้องประพฤติตนเป็นคนดี ยึด

หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
 

๑5 
1, 2, ๓, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, ๑๕, 17, 18 

๒ ท าหน้าที่ด้วยความสุจริต ปฏิบัติดี มีจิตอาสา 
เสียสละ 

 
๑5 

1, ๓, ๔, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

3 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน 

12 ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, 13, 14, ๑๕ 

4 นักการเมืองต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่น 10 ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14, ๑8 

5 ซื่อสัตย์สุจริต ท างานด้วยความโปร่งใส 10 ๔, ๕, 7, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, 13, 
14, ๑๕ 

6 มีความรับผิดชอบ 9 3, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๒, 13, 
๑8 

7 มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและใจกว้าง เปิดใจรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน 

6 5, 8, 9, 11, 13, 16  

 
2. ด้านนโยบาย 
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับนโยบายของนักการเมืองที่จะพัฒนาความไว้วางใจให้

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
1) นักการเมืองต้องด าเนินตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน นโยบายนั้นท าได้หรือไม่

ต้องแจ้ง ชี้แจงให้ประชาชนทราบ นโยบายต้องค านึงถึงสภาพพ้ืนที่แต่ละท้องที่ ซึ่งอาจจะมีปัญหาและ
ความต้องการไม่เหมือนกัน๓๗ 

                                                 
๓๗สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  



๑๕๙ 

2) นักการเมืองควรยึดนโยบายแต่ก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์  บางครั้ง
นโยบายที่นักการเมืองหาเสียงไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น นักการเมืองท้องถิ่นต้องน าปัญหาความต้องการ
ของประชาชนมาก าหนดเป็นนโยบาย๓๘ 

3) นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีนโยบายที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ ต้องไม่เป็น
นโยบายขายฝัน ปัจจุบันนโยบายมักจะเป็นไปเพื่อสนองคนบางกลุ่มและขายฝันคนบางประเภท คนใน
พ้ืนที่ที่มีปัญหาจริงก็ได้รับการแก้ไขไม่ตรงจุด๓๙ 

4) มีการวางนโยบายอย่างชัดเจนและมีความเป็นไปได้และเพ่ือประชาชน ให้ประชาชน
ผู้ร่วมกันทบทวนและวางแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้มี
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความผาสุก ซึ่งเมื่อหน่วยงานจะเข้าด าเนินการหรือ
พัฒนาในด้านใดต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าร่วม๔๐ 

5) มีการประชาคมอย่างสม่ าเสมอ เป็นการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการใช้สิทธิต่างๆ เพราะ
สุดท้ายการเมืองในภาคประชาชนที่เข้มแข็ง จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรนั้นๆ มั่นคงและยั่งยืน๔๑ 

6) การประชุมทุกครั้ง ประชาชนให้ความร่วมมือดี แต่บางท้องถิ่นผู้บริหารมีการขัดแย้ง
กันบ้างประชาชนก็เบื่อ โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีความรู้และเป็นคน
กลุ่มระดับที่มีการท างานและหลากหลายพ้ืนที่๔๒ 

7) ต้องรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาของประชาชนและแก้ปัญหาได้ และต้องมีภาวะผู้น าใน
การบริหารท้องถิ่นให้มาก นโยบายต้องชัดเจนเน้นประชาชนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
นโยบายอยู่บนพื้นฐานของการแก้ปัญหาในท้องถิ่น สามารถปฏิบัติได้ตามนโยบาย๔๓ 

8) นักการเมืองท้องถิ่นท าตนให้โปร่งใส พัฒนาความไว้วางใจโดยการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองของท้องถิ่นในทุกกระบวนการ นโยบายต้องชัดเจน โปร่งใสเพ่ือส่วนรวม 
รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบได้๔๔ 

                                                 
๓๘สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร)(ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจงัหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๓๙สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๔๐สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภิรตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๔๑สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๔๒สัมภาษณ์ ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๔๓สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์, อดีตก านันต าบลขุนศรี อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๔๔สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ,์ นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 



๑๖๐ 

9) การที่จะพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเมืองระดับท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันทบทวนและสร้างกรอบแผนแม่บท
ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดความผาสุก ซึ่งเมื่อหน่วยงานจะเข้าด าเนินการหรือพัฒนาในด้านใด ก็สามารถหยิบแผน
แม่บทที่ร่วมกันสร้างและด าเนินการได้ทันที โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมด าเนินการและตรวจสอบ
ได้ทุกขั้นตอนท าให้ประชาชนเกิดจิตส านึก เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม รักและหวงแหน  
บ้านเกิด ภาคภูมิอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมือง ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนงานท้องถิ่น๔๕ 

10) นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วนทุกเครือข่าย กล่าวคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และ
นโยบายของนักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นนโยบายที่ตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 
โดยการก าหนดนโยบายต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของเทศบาล๔๖ 

11) นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีนโยบายการท างานที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมา 
ภิบาล นโยบายต้องโปร่งใส ชัดเจน เพ่ือส่วนรวม ประชาชนจึงไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น๔๗ 

12) นโยบายของนักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปฏิบัติให้ประชาชนเห็นจริงได้ ภายใต้
กฎหมายและอ านาจหน้าที่ นโยบายที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นไม่ขัดกับความคิดเห็นของประชาชน๔๘ 

13) นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับประชาชนใน
จังหวัดและบุคคลภายนอกว่าจังหวัดนนทบุรีมีวิสัยทัศน์ แนวคิด ในการพัฒนาจังหวัดอย่างไรที่เกิด
ประโยชน์กับทุกๆ คน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลมีความคิดเห็นริเริ่มสร้างสรรค์หรือมีนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดหรือประเทศ ที่อาสาเข้ามาร่วมคิดร่วมท ากับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และน าผลการร่วมมือร่วมคิดไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลส าเร็จ๔๙ 

                                                 
๔๕สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๔๖สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๔๗สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๔๘สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๔๙สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  



๑๖๑ 

14) นักการเมืองท้องถิ่นท าตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน นโยบายต่างๆ ต้อง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันได้  นักการเมืองท้องถิ่นสามารถท าตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน๕๐ 

15) นักการเมืองท้องถิ่นที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบาย
ถึงแม้อาจจะท าได้ช้าบ้างก็ตาม และนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์ท้องถิ่น แก้ปัญหาของชุมชนได้จริง ได้
ดีและนโยบายที่ดีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มุ่งสนองนโยบายให้กับประชาชนโดยรวม และจัดล าดับ
ตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
วัตถุประสงค์และมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์๕๑ 

16) นักการเมืองมีนโยบายที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายถึงแม้อาจจะท า
ได้ช้าบ้างก็ตาม และนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์ท้องถิ่น แก้ปัญหาของชุมชนได้จริงได้ดี๕๒ 

17) นโยบายเป็นสิ่งที่นักการเมืองเองต้องยึดถือนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์ท้องถิ่น 
แก้ปัญหาของชุมชนได้จริง และนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของท้องถิ่น  
มุ่งประชาชนโดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์และมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์๕๓ 

18) การก าหนดนโยบายในภาพรวมหรือนโยบายในการท างานก็ตามต้องค านึงถึง
ท้องถิ่นและประชาชนเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ต้องดูความเป็นไปได้ของนโยบายชาติด้วย และ
นโยบายนั้นส่งผลกระทบกับใครบ้าง๕๔ 

สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นควรมีนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชนและ
ท้องถิ่นเป็นหลัก มุ่งประโยชน์ประชาชนโดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง 
ในการน าไปใช้ประโยชน์ และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์และมีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ นักการเมืองท้องถิ่นสามารถท า
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงท าให้
ประชาชนเกิดความศรัทธาและมีความไว้วางใจนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ผ่านมานักการเมืองท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาได้จริงจึงได้รับเข้ามาท า
หน้าที่หลายสมัยติดต่อกัน 
                                                 

๕๐สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 
มกราคม 2563.  

๕๑สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 
มกราคม 2563. 

๕๒สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 
มกราคม 2563. 

๕๓สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563 
๕๔สัมภาษณ ์นายพิเชษฐ ค ามา, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๖๒ 

ตารางที่ 4.9 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านนโยบาย 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ นักการเมืองท้องถิ่นต้องด าเนินตามนโยบาย 

๑3 
1, 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

๒ มีการวางนโยบายอย่างชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้และเพ่ือประชาชน 

๑6 1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑8 

3 นโยบายเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
สามารถตรวจสอบได้ 

13 1, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 13, 14, ๑๕, 16 

4 นโยบายต้องโปร่งใส สามารถแก้ปัญหา
ท้องถิ่นได้ 

12 1, 3, ๕, 6, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
13, 14, ๑๗ 

5 การด าเนินนโยบายจัดล าดับตามความส าคัญ
และก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

8 3, ๕, 7, ๑๑, ๑๒, 13, 14, 
๑๕ 

6 น โยบ ายต้ อ งตอบ โจท ย์ ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

12 1, 3, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๒, 
13, ๑4, 15, 18 

 
3. ด้านการสื่อสาร 
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการสื่อสารของนักการเมืองที่จะสื่อสารให้ประชาชนเห็น

ผลงาน สื่ออย่างไรที่จะท าให้ประชาชนรับรู้ เห็นผลงาน มีความน่าเชื่อถือและเกิดความศรัทธา 
สามารถพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ไดด้ังนี้ 

1) การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรท าความเข้าใจกันระหว่างกัน สามารถลดปัญหาและ
สามารถช่วยกันท างานเพ่ือสังคม นักการเมืองต้องรู้พ้ืนที่และสามารถเข้าได้กับทุกคนเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงและรับรู้ทุกข์ สุข และความต้องการได้๕๕ 

2) การสื่อสารสามารถสื่อสิ่งที่ต้องการ ท าให้สามารถที่จะสร้างและพัฒนาความ
ไว้วางใจของประชาชนได้ แต่การสื่อสารต้องเข้าถึงประชาชนและสื่อสารกับประชาชนได้จริง๕๖ 

                                                 
๕๕สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๕๖สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 



๑๖๓ 

3) นักการเมืองท้องถิ่นต้องหมั่นสื่อสารกับชาวบ้าน ถึงสิ่งที่ได้ท าไปแล้ว เพื่อให้ชาวบ้าน
ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ที่เขาควรจะได้รับและไม่ท างานแบบปกปิดข้อมูลข่าวสาร ต้องสื่อสารและชี้แจง
ให้ประชาชนเห็นผลงานเห็นว่าก าลังท าอะไร อย่างไร๕๗ 

4) นักการเมืองท้องถิ่นควรสื่อสารหลายวิธี ให้ประชาชนได้เข้าถึง ชุมชนได้เข้าใจ 
สามารถทราบความเป็นไปได้ชัดเจน บางครั้งถ้าหากสื่อสารกันได้ดีกับคนในพ้ืนที่ ก็อาจจะได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น๕๘ 

5) การสื่อสารทางการเมือง ข่าวสารการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นที่ออกสู่ประชาชนในทางลบมากกว่าบวกหรือในทางที่ดีจะเป็นผลที่ดี ในภาคราชการ  
ภาคประชาชนระดับท้องถิ่น การสื่อสารมวลชนให้เป็นข่าวดีๆ ที่ออกสู่ประชาชน  โดยการสื่อสารต้อง
ร่วมกันรณรงค์ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารออกมาควรจะเป็นมงคล เป็นผลดีต่อการเมืองท้องถิ่น เป็นผล
ต่อนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนส่วนรวมของประเทศชาติ  นักการเมืองท้องถิ่นต้องพัฒนาด้วย
ภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง๕๙ 

6) การสื่อสารเป็นช่องทางสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ จึงเป็น
ช่องทางที่ส าคัญที่จะให้ประชาชนรับรู้การปฏิบัติภารกิจภายในหน่วยงานทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในประโยชน์ของตน๖๐ 

7) นักการเมืองปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น กฎระเบียบของท้องถิ่น ไม่ละเมิด
กฎหมายหมาย ต้องสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจ ต้องเป็นคนที่นั่งในใจประชาชน ให้ประชาชนเกิด
ความไว้วางใจให้ได้๖๑ 

8) การบริหารงานท้องถิ่นต้องมีความโปร่งใสมาก ประชาชนจะให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ตอนนี้ภาครัฐให้ความส าคัญในด้านความโปร่งใส ประชาชนก็ต้องการเช่นกัน ดังนั้นการสื่อสาร
ของนักการเมืองต้องสื่อกับประชาชนให้รู้เรื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน๖๒ 

9) การพัฒนาเมืองและท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายที่แจ้งไว้ในขณะที่ได้รับเลือกตั้ง
และเมื่อจัดท าโครงการอะไรก็ต้องประเมินผลให้ชุมชนได้รับรู้ว่ากิจกรรมโครงการนั้ นส าเร็จมากน้อย
เพียงใด ในทุกการทีส่ั่งการ ทุกกิจกรรมที่ท า๖๓ 

                                                 
๕๗สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๕๘สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๕๙สัมภาษณ ์ ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พ.ศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๖๐สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๖๑สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธ์ิ,  อดีตก านันต าบลขุนศรี  อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๖๒สัมภาษณ์ นายชัยชิต ดีสวัสดิ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๖๓สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ,์ นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 



๑๖๔ 

10) การที่จะพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
จะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย คล่องตัว ด้วยเทคโนโลยีที่ประชาชนมีอยู่และ
เข้าถึงได้ในแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค IG ที่ทุกคนมีและน ามาเป็นตัวช่วยในการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน ก่อให้เกิด
การท างานที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันประชาชนสามารถใช้เป็นตัวช่วยเ พ่ือสะท้อนสภาพปัญหา 
ความต้องการของท้องถิ่น และตรวจสอบความโปร่งใส เสนอนโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอีกช่องทางหนึ่ง๖๔ 

11) การที่จะพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
การสื่อสารด้านการเมือง ต้องเป็นการสื่อสารที่เป็นสื่อสองทาง 1) การสื่อสารที่เป็นทางการ ในการ
ประชุมต่างๆ ในเทศบาล 2) การสื่อสารไม่เป็นทางการ เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาล ต้อง
ลงพ้ืนที่พูดคุยกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย คล่องตัว ด้วยเทคโนโลยีที่
ประชาชนมีอยู่ ทุกคนมีกินและน ามาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน
ประชาชนสามารถใช้เป็นตัวช่วยเพื่อสะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น๖๕ 

12) นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความสามารถและมีทีมงานในการสื่อสารสร้างการมีส่วน
ร่วมให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์สุขให้กับประชาชน๖๖ 

13) นักการเมืองต้องสื่อสารด้วยความโปร่งใส ไม่ใส่ไฟฝ่ายตรงข้าม ให้ประชาชนเห็น
ความเปลี่ยนแปลงและสร้างการสื่อสารแบบใหม่ที่มุ่งประโยชน์ประชาชนไม่ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามไม่งัด
ข้อเพ่ือแสดงอ านาจ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น โดยการเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และปัญหาจากประชาชน ให้มีหลากหลายช่องทาง และน ามาปฏิบัติ ประชาชนจึงจะ
ไว้วางใจและอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น๖๗ 

14) นักการเมืองท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในจังหวัด 
และบุคคลภายนอกว่าจังหวัดนนทบุรีมีวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาจังหวัดอย่างไรที่เกิดประโยชน์

                                                 
๖๔สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๖๕สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๖๖สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๖๗สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  



๑๖๕ 

กับทุกคน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์
กับประชาชนทุกคนในจังหวัด ที่อาสาเข้ามาร่วมคิดร่วมท ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๖๘  

15) นักการเมืองต้องสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหา สามารถให้
ค าแนะน าประชาชนได้ สามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ๖๙ 

16) การสื่อสารเพ่ือสร้างความไว้วางใจของประชาชน นักการเมืองจะต้องสื่อกับ
ประชาชนรู้เรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งที่จะสื่อ กิจกรรมที่จะท า สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้น าท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องดูว่า
ประชาชนกลุ่มใดจะสื่ออย่างไร วิธีการใดที่จะให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงตรงความ
ต้องการจึงจะประสบความส าเร็จ๗๐ 

17) นักการเมืองท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในจังหวัด 
และบุคคลภายนอกว่าจังหวัดนนทบุรีมีวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาจังหวัดอย่างไรที่เกิดประโยชน์
กับทุกคน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือมีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์
กับประชาชนทุกคนในจังหวัด ที่อาสาเข้ามาร่วมคิดร่วมท ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๗๑ 

18) การจะให้ประชาชนไว้ใจได้นั้น นักการเมืองต้องท าให้ประชาชนเห็นการท างาน 
ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ที่มีต่อหน้าที่ ดังนั้นนักการเมืองต้องสื่อให้ประชาชนเห็นความจริงใจและ
ความต้องการที่อาสารับใช้และเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาท างานเพ่ือประชาชน เพ่ือต้องการ
พัฒนาท้องถิ่นจริงๆ๗๒ 

สรุปได้ว่า การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในการท างานร่วมกัน เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ บอก
เล่าเรื่องราว การติดตามการท างาน นักการเมืองจะต้องสื่อกับประชาชนรู้เรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ถึงสิ่งที่จะสื่อ กิจกรรมที่จะท า สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น าท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงาน
ในท้องถิ่น ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องดูว่าประชาชนกลุ่มใดจะสื่ออย่างไร วิธีการใดที่จะ
ให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 
 

                                                 
๖๘สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๖๙สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๗๐สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๗๑สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๗๒สัมภาษณ ์นายชัยชิต ดีสวัสดิ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๖๖ 

ตารางที่ 4.10  สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการสื่อสาร 

 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ การสื่อสารเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่

จะท า 
 

๑4 
1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 15, 16, 17 

๒ การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ สามารถ
พัฒนาความไว้วางใจของประชาชน 

 
๑6 

1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

3 นักการเมืองท้องถิ่นควรสื่อสารหลายวิธี ให้
ประชาชนได้เข้าถึงง่าย 

14 1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 14, ๑๕, 16, 17 

4 การสื่ อสารต้องร่ วมกันรณ รงค์ ร่วมกัน
เผยแพร่ข่าวสารที่เกิดประโยชน์ 

8 3, ๕, 6, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14 

5 การสื่อสารเป็นช่องทางสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ การรับรู้ข่าวสาร ระหว่างนักการเมือง
กับประชาชน 

8 3, 4, 6, ๑0, ๑1, 13, 14, 
๑๕ 

6 จะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ง่าย คล่องตัว 

13 1, 4, ๕, 6, 7, ๘, ๙, 10, 
๑๒, 13, ๑4, 15, 16 

 
ตารางที่ 4.10  สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการสื่อสาร (ต่อ) 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
7 การสื่อสารให้ประชาชนเห็นการด าเนินตาม

นโยบาย 
11 ๓, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 

๑๒, 14, ๑๕ 
8 การสื่อสารให้เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหา 

สามารถให้ค าแนะน าประชาชนได้ 
8 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 13, 

14 

 
4. ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น 
จากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการบริหารงานของท้องถิ่นของนักการเมืองที่จะพัฒนาความ

ไว้วางใจให้ประชาชนเข้าใจประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ดังนี้ 



๑๖๗ 

1) นักการเมืองท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อนักการเมือง ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้มากขึ้น๗๓ 

2) นักการเมืองท้องถิ่นต้องบริหารท้องถิ่นให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ใส่ใจหน้าที่
และประชาชน สามารถท างานกับท้องถิ่นได้ ไม่ก้าวก่ายการบริหารของท้องถิ่น แต่ให้ความร่วมมือ
และร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือประชาชนในพื้นท่ี๗๔ 

3) นักการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพกฎหมาย บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
สามารถตรวจสอบได ้เข้ากับทุกคนเป็น ท างานกับทุกคนได้ แก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้๗๕ 

4) นักการเมืองท้องถิ่นควรเข้ากับประชาชนได้ ท าให้การท างานการขอข้อมูลก็จะได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ได้ สามารถร่วมงานกับพนักงานประจ าในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได๗้๖ 

5) การบริหารงาน อปท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่ปฏิบัติตน 2 มาตรฐาน ขาดความเป็นธรรม การบริหารงาน อปท. จะต้องปฏิบัติต่อนักการเมือง
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามกฎระเบียบกฎหมาย มาตรการลงโทษนักการเมืองท้องถิ่น หน่วยงานและ กกต. 
นักการเมืองท้องถิ่นกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับข้าราชการ จะต้องไม่ขายสิทธิที่นักการเมือง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติซื้อเสียง ทางราชการ ประชาชนต้องร่วมมือกันประชุมชี้แจง ต้องมีหลักสูตร
สอนในโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียงมีผลเสียหายต่อ
ประเทศชาติในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงของประเทศไทย ดังนั้นการซื้อ
สิทธิขายเสียง จะต้องมีบทลงโทษนักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และประชาชนอย่างรุนแรงที่สุด 
มีความผิดไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น และการเมืองระดับชาติ เช่น สมาชิกวุฒิสภา
ผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนที่ลดการขายสิทธิเลือกตั้งหรือมี
เจตนาท าผิดในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติทุกประเภท ตัดสิทธิให้ลงคะแนน
เลือกตั้งตลอดชีวิต๗๗ 

                                                 
๗๓สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๗๔สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.   
๗๕สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๗๖สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๗๗สัมภาษณ ์ ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พ.ศ.2554), 27 มกราคม 2563. 



๑๖๘ 

6) การบริหารงานท้องถิ่น เป็นรูปแบบการจัดระเบียบการกระจายอ านาจการปกครอง
เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะในระดับชาติปัญหาและความต้องการย่อมแตกต่างกันตาม
ภูมิภาคคนละวัฒนธรรม  ท้องถิ่นจึงแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วและตรงจุด 
เพราะถูกแก้ปัญหาโดยคนในพ้ืนที่และปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งประหยัดทั้งประมาณและเวลา๗๘ 

7) การบริหารในส่วนท้องถิ่นขอให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง และข้าราชการ ที่มีปลัด
เป็นหัวหน้าส่วนให้ท างานไปในทางเดียวกันโดยมีการแก่งแย่งกับประชาชนจะได้ประโยชน์มาก๗๙ 

8) การพัฒนาความไว้วางใจในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและในทางการเมือง ต้องท าให้ประชาชนเห็นว่า เมื่อมีปัญหาในท้องถิ่น 
หน่วยงานท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปแก้ไขและให้การช่วยเหลือ  ในการพัฒนาท้องถิ่นก็
เช่นกันหน่วยงานท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปรับรู้รับทราบและรับฟัง เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ปัญหาท้องถิ่นต้องแก้ด้วยคนในท้องถิ่น๘๐ 

9) การจะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนเกิดความร่วมมือกับนักการเมืองท้องถิ่นนั้น 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการมีส่วนร่วมในสาธารณะประโยชน์ของ
ท้องถิ่นตั้งแรกเริ่ม โดยนักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปลูกฝังประชาชนเกิดความรู้สึกและมีจิตส านึก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิก็จะรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของตนเอง สังคม และ
ท้องถิ่น อันน าไปสู่การเจริญเติบโตทางการเมืองที่ถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตย เช่น ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนกระบวนการการจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการของประชาชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น๘๑ 

10) ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคีเครือข่าย ท างาน
ร่วมกันชุมชนต่างๆ ได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 1) ตู้รับปัญหา
เรื่องร้องเรียน 2) นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกเทศบาล 3) ประธานชุมชนทั้ง 93 ชุมชน 4) ศูนย์ด ารง
ธรรมเทศบาล 5) เวบไซน์เทศบาล๘๒ 

11) การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนักการเมืองส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องประสานงานกัน เสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น 

                                                 
๗๘สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๗๙สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์, อดีตก านันต าบลขุนศรี อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๘๐สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ,์ นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 
๘๑สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๘๒สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  



๑๖๙ 

ประชาชน มีการชี้แจงตามสถานการณ์ด้วยข้อกฎหมายที่มี โดยไม่บิดเบือนกฎข้อบังคับของเครือข่าย 
ชุมชน ประชาชน๘๓ 

12) บุคลากรต้องพร้อมในทุกด้านที่จะท างานเพ่ือบริการประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ 
ตลอดจนใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อส่วนรวม และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจาก
ประชาชน จึงจะท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและอยากมีส่วนร่วมทางการเมือง๘๔ 

13) นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการท างานเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความไว้วางใจ โดยการมีความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความ
รับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม ต้องน ามาใช้ให้ครบถ้วน โดยสุจริตเที่ยงตรงยึดถือประโยชน์ของคน
ส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ๘๕ 

14) ต้องท าให้ประชาชนไว้วางใจในตัวองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การเชื่อม
ความสัมพันธ์ การเข้าถึงประชาชน แบบต้องตรงความต้องการ ผู้บริหารต้องท างานอย่างตั้งใจและ
สนใจปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชนและสามารถน ามาแก้ไขให้ประชาชนพอใจได้ การช่วยเหลือกิจกรรม
ของหมู่บ้าน การลงพ้ืนที่ต้องท าควบคู่กันตลอด๘๖ 

15) การที่จะพัฒนาความไว้วางใจกับประชาชนได้นั้น นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องแสดง
ให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยกัน 
ไม่ขัดแย้งกันในการท างาน ไม่ใช้อ านาจทางการเมืองเข้าไปแทรกแซงการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ บุคลากรก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการสนองงาน 
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการติดตามประเมินผลให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และรับรู้ผลการด าเนินอย่างสม่ าเสมอ๘๗ 

16) การจะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนเกิดความร่วมมือกับนักการเมืองท้องถิ่น
นั้น นักการเมืองท้องถิ่นต้องดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการมีส่วนร่วมในสาธารณะประโยชน์
ของท้องถิ่นตั้งแรกเริ่ม โดยนักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปลูกฝังประชาชนเกิดความรู้สึกและมี

                                                 
๘๓สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๘๔สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๘๕สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๘๖สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๘๗สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 



๑๗๐ 

จิตส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งและรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิก็จะรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของตนเอง 
สังคม และท้องถิ่น อันน าไปสู่การเจริญเติบโตทางการเมืองที่ถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตย เช่น 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนกระบวนการการจัดล าดับความส าคัญของ
ความต้องการของประชาชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น๘๘ 

17) ความไว้วางใจของประชาชนจะท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองได้นั้น 
นักการเมืองและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องบริหารให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนได้มีส่วนร่วมและ
สามารถตรวจสอบได๘้๙ 

18) นักการเมืองท้องถิ่นเท่าที่สัมผัสได้ สามารถท างานร่วมและสามารถบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามบทบาทของตนเอง สามารถลดปัญหาได้๙๐  

สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการวาง
นโยบาย เพ่ือให้นโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับนโยบายของนักการเมือง ปัญหาท้องถิ่น
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่จะต้องร่วมกันและประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการติดตามประเมินผลให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และรับรู้ผลการด าเนิน  

 
ตารางที่ 4.11 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น 
 

ข้อที่ ประเด็น ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑ นักการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพกฎหมาย 

บริหารงานด้วยความโปร่งใสให้ความร่วมมือ 
 

๑4 
1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 15, 16, 17 

๒ นักการเมืองท้องถิ่นควรเข้ากับประชาชนได้ 
ยึดธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการท างาน 

 
๑6 

1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

3 เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคีเครือข่าย 
ท างานร่วมกันชุมชนต่างๆ ได้สะท้อนถึง
ความต้องการของประชาชน ผ่านช่องทาง

14 1, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 14, ๑๕, 16, 17 

                                                 
๘๘สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรติมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๘๙สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๙๐สัมภาษณ ์นายชัยชิต ดีสวัสดิ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๗๑ 

ต่างๆ 
4 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ท้ อ งถิ่ น นั ก การ เมื อ งส่ วนท้ อ งถิ่ น แล ะ
พนักงานส่วนท้องถิ่นจะต้องประสานงานกัน 

8 3, ๕, 6, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14 

5 แสดงให้ประชาชนเห็ นว่ านั กการเมือง
ท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยกัน 

8 3, 4, 6, ๑0, ๑1, 13, 14, 
๑๕ 

6 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา 

13 1, 4, ๕, 6, 7, ๘, ๙, 10, 
๑๒, 13, ๑4, 15, 16 

7 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นกับนักการเมืองส่วนท้องถิ่นจะต้อง 
เสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
ท้องถิ่น ประชาชน 

11 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 13, 
๑๕ 

8 พร้อมที่จะถูกตรวจสอบจากประชาชน จึงจะ
ท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและอยาก
มีส่วนร่วมทางการเมือง 

5 ๑๐, ๑๑, ๑๒, 13, 14 

 
 
 
 

4.3.2 การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม  
การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นใน

จังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี 

 
ตารางที ่๔.12 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความ

ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม โดยรวม 

(n=๔00) 

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง 
ของนักการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 

X  S.D. แปลผล 

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี) 3.53 0.80 มาก 



๑๗๒ 

2. พร้อมเพรียงกันประชุม (ความรับผิดชอบ) 3.56 0.82 มาก 
3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎ

ข้อบังคับ)  
 

3.55 
 

0.78 
 

มาก 
4. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย 

 (การเคารพผู้อาวุโส)  
 

3.63 
 

0.81 
 

มาก 
5. ไมบ่ังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (สิทธิเสรีภาพ)  3.63 0.75 มาก 
6. สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย 

(รักสันติภาพและอนุรักษ์ท้องถิ่น)  
 

3.70 
 

0.75 
 

มาก 

7. การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช 
(การสนับสนุนคนดี)  

 
3.66 

 
0.76 

 
มาก 

โดยรวม 3.61 0.72 มาก 
 

จากตารางที่ ๔.12 พบว่า ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มีความไว้วางใจทางการเมืองต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.61, S.D.=๐.72) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มี
ค่ า เฉ ลี่ ย สู งที่ สุ ด  ได้ แ ก่  สั ก ก า ร ะ  เค า รพ นั บ ถื อ  บู ช า ต่ อ ปู ช นี ย ส ถ าน ทั้ งห ล าย  (รั ก
สันติภาพ)  (=3.70, S.D.=0.75)  รองลงมาได้แก่ การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่
นักบวช (การสนับสนุนคนดี) (=3.66 S.D.=๐.76) ไม่ข่มเหงบังคับปกครองสตริทั้งหลาย (สิทธิ
เสรีภาพ) (=3.63, S.D.=๐.75) สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพ
และอนุรักษ์ท้องถิ่น) (=3.63, S.D.=๐.81) พร้อมเพรียงกันประชุม (=3.56, S.D.=๐.82) ไม่
บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) (=3.55, S.D.=๐.87)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (=3.53, S.D.=๐.80) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.13 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความไว้วางใจ

ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี) 

(n=๔00) 

หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์  
(ความสามัคคี) 

X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นมีพฤติกรรมการร่วมประชุมใน
การผลักดันกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน

 
 

 
 

 
 



๑๗๓ 

ท้องถิ่น 3.58 0.86 มาก 
๒. นักการเมืองท้องถิ่นมีการติดตามนโยบายและ

กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นเป็นประจ า 
 

3.54 
 

0.89 
 

มาก 
๓. นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองกับ

ประชาชนในกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเมืองที่
ถูกต้องเป็นจริงตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 

3.47 

 
 
 

0.88 

 
 
 

มาก 
๔. นักการเมืองท้ องถิ่นบริหารงานตามระเบี ยบ

ข้ อบั งคั บ ให้ ป ระชาชนอย่ างต่ อ เนื่ อ งได้ เห็ น
ความก้าวหน้า  

 
 

3.52 

 
 

0.88 

 
 

มาก 
โดยรวม 3.53 0.80 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.13 พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี หลักธรรมที่ว่า “หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (ความสามัคคี)” อยู่ในระดับมาก (=3.53, 
S.D.=๐.80) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีพฤติกรรมการร่วมประชุมในการ
ผลักดันกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.58, S.D.=๐.80)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นมีการติดตามนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นเป็นประจ า  (=3.54, 
S.D.=0.89)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมือง
กับประชาชนในกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเมืองที่ถูกต้องเป็นจริงตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง (=3.47, S.D.=0.88)” ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

ตารางที่ ๔.14 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี พร้อมเพรียงกันประชุม (ความรับผิดชอบ)  

(n=๔00) 

พร้อมเพรียงกันประชุม 
(ความรับผิดชอบ)  

X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นมีความรับผิดชอบการร่วม
ประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ า 

 
3.58 

 
0.91 

 
มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ท้องถิ่นร่วมกับประชาชนเป็นประจ า 

 
3.59 

 
0.89 

 
มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองกับ
ประชาชนถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้องเป็น
จริงตามสถานการณ์ 

 
 

3.51 

 
 

0.90 

 
 

มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นมีบริหารงานองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงให้ประชาชน
ได้รับรู้  

 
 

3.55 

 
 

0.89 

 
 

มาก 

โดยรวม 3.56 0.82 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.14 พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหา 
นิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี หลักธรรมที่ว่า “พร้อมเพรียงกันประชุม (ความรับผิดชอบ)” โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(=3.56, S.D.=๐.82) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกันท ากิจกรรม
ต่างๆ ในท้องถิ่นร่วมกับประชาชนเป็นประจ า (=3.59, S.D.=๐.89)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นมีความรับผิดชอบการร่วมประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ า
(=3.58, S.D.=0.91)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสาร
ทางการเมืองกับประชาชนถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่ถูกต้องเป็นจริงตามสถานการณ์  (=3.51, 
S.D.=0.90)” ตามล าดับ 

 
 



๑๗๕ 

ตารางที่ ๔.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี การไม่บัญญัติสิ่งท่ีไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ)  

(n=๔00) 

ไม่บัญญัติสิ่งท่ีไม่บัญญัติ  
(การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ)  

X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นปกครองและเข้าถึงประชาชน 
ตามกฎ กติกา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3.58 

 
0.88 

 
มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่ นปฏิบั ติตามนโยบายและ
กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ 

 
 

3.55 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นสื่อสารทางการเมืองโดยการให้
ความรู้ ข้อเท็จจริงกับประชาชนตามหลักเกณฑ์และ
กฎหมายบ้านเมือง 

 
 

3.52 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบข้อบั งคับของขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

3.57 

 
 

0.82 

 
 

มาก 

โดยรวม 3.55 0.78 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.15 พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหา 
นิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ตามหลักธรรมที่ว่า “ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) ” โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=3.55, S.D.=๐.78) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่น
ปกครองและเข้าถึงประชาชน ตามกฎ กติกา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (=3 .58,  
S.D.=๐.88)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงานบริหารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบข้อบังคับของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (=3.57, S.D.=0.82)” 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นสื่อสารทางการเมืองโดยการให้ความรู้ 
ข้อเท็จจริงกับประชาชนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายบ้านเมือง (=3.52, S.D.=0.86)” ตามล าดับ 

 
 
 



๑๗๖ 

ตารางที่ ๔.16 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ท้ังหลาย (การเคารพผู้อาวุโส)  

(n=๔00) 

สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ท้ังหลาย 
 (การเคารพผู้อาวุโส)  

X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นเข้าถึงผู้น าชุมชนและประชาชน 
ในการรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
 

3.67 

 
 

0.93 

 
 

มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบั ติตามนโยบายและ
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขอ
ความร่วมมือจากผู้น าในท้องถิ่น 

 
 

3.64 

 
 

0.87 

 
 

มาก 

๓. นั กการเมื อ งท้ องถิ่ น ให้ ความ เคารพ  เชื่ อ ฟั ง 
ค าแนะน า ที่ผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่นเชื่อถือและ
ศรัทธา  

 
 

3.57 

 
 

0.87 

 
 

มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงาน โดยยึดนโยบาย 
ระเบียบข้อบังคับของขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 
 

3.63 

 
 

0.85 

 
 

มาก 

โดยรวม 3.63 0.81 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.16 พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหา 
นิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ตามหลักธรรมที่ว่า “การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพผู้
อาวุโส)” โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=3.63, S.D.=๐.81) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นเข้าถึงผู้น าชุมชนและประชาชน ในการรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ (=3.67, S.D.=๐.93)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามนโยบายและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขอความร่วมมือจากผู้น าในท้องถิ่น  
(=3.64, S.D.=0.87)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นให้ความเคารพ 
เชื่อฟัง ค าแนะน า ที่ผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่นเชื่อถือและศรัทธา (=3.57, S.D.=0.87)” ตามล าดับ 
 



๑๗๗ 

ตารางที่ ๔.17 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี การไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (สิทธิ เสรีภาพ)  

(n=๔00) 

ไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย  
(สิทธิ เสรีภาพ)  

X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองยอมรับความคิดเห็นของนักการเมืองที่
เป็นสตรี ฟังเสียงกลุ่มแม่บ้าน และให้โอกาสแสดง
ความคิดเห็น 

 
 

3.69 

 
 

0.85 

 
 

มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีทั้งเห็นด้วย
และไม่เห็นด้วย 

 
 

3.63 

 
 

0.82 

 
 

มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นให้ความเคารพ ฟังค าแนะน า
จากประชาชน 

 
3.59 

 
0.85 

 

มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับการบริหารงานโดยยึด
นโยบายและระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 

3.62 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

โดยรวม 3.63 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ ๔.17 พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ตามหลักธรรมที่ว่า “การไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (สิทธิ เสรีภาพ)” โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก (=3.63, S.D.=๐.75) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองยอมรับความคิดเห็น
ของนักการเมืองที่เป็นสตรี ฟังเสียงกลุ่มแม่บ้าน และให้โอกาสแสดงความคิดเห็น (=3.69, S.D.=
๐.85)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย (=3.63, S.D.=0.82)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุ ด  คื อ  ข้ อที่ ว่ า  “นั กการเมื อ งท้ องถิ่ น ให้ ค วาม เคารพ  ฟั งค าแนะน าจากประชาชน  
(=3.59, S.D.=0.85)” ตามล าดับ 

 
 



๑๗๘ 

ตารางที่ ๔.18 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี การสักการะ เคารพนับถือ บูชาปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพและ
อนุรักษ์ท้องถิ่น)  

(n=๔00) 

สักการะ เคารพนับถือ บูชาปูชนียสถานทั้งหลาย  
(รักสันติภาพและอนุรักษ์ท้องถิ่น) 

X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นให้ความเคารพศาสนสถานใน
พ้ืนที่ ปฏิบัติตามโดยไม่มีการประพฤติผิด เช่น การ
ไม่หาเสียงหรือพูดถึงการเมืองในวัด 

 
 

3.72 

 
 

0.83 

 
 

มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นส่งเสริมและร่วมบริหาร ให้การ
ดูแล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
3.71 

 
0.83 

 
มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นให้ความส าคัญกับหน่วยงาน
การเลือกตั้งในท้องถิ่น 

 
3.71 

 
0.81 

 
มาก 

๔. นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3.67 

 
0.86 

 
มาก 

โดยรวม 3.70 0.75 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.18 พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหา 
นิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี ตามหลักธรรมที่ว่า “การสักการะ เคารพนับถือ บูชาปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพและ
อนุรักษ์ท้องถิ่น)” โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=3.70, S.D.=๐.75) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ
ที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นให้ความเคารพศาสนสถานในพ้ืนที่ ปฏิบัติตามโดยไม่มีการประพฤติผิด เช่น 
การไม่หาเสียงหรือพูดถึงการเมืองในวัด (=3 .72, S.D.=๐ .83)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นให้ให้ความส าคัญกับหน่วยงานการเลือกตั้งในท้องถิ่น (=3.71, S.D.=0.81)” 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.67, S.D.=0.86)” ตามล าดับ 

 
 
 
 



๑๗๙ 

ตารางที่ ๔.19 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  ตาม
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (การสนับสนุนคนดี)  

(n=๔00) 

การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช  
(การสนับสนุนคนดี)  

X  S.D. แปลผล 

๑. นักการเมืองท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับประชาชน
ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตามกติกาของสังคม 

 
3.65 

 
0.85 

 
มาก 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นปกป้องคนที่ท าดี ปฏิบัติชอบ 3.71 0.82 มาก 

๓. นักการเมืองท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน โดยสื่อสาร
กับประชาชนหรือผู้น าชุมชน ที่มีบทบาทต่อ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
3.70 

 
0.80 

 
มาก 

๔. ให้ความยุติธรรมกับข่าวคราวทั้งด้านดีและด้านลบ
ของนักการเมืองท้องถิ่น โดยการไตร่ตรองด้วย
เหตุผล 

 
 

3.61 

 
 

0.84 

 
 

มาก 

โดยรวม 3.66 0.76 มาก 

 

จากตารางที่ ๔.19 พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
นนทบุรี โดยหลักธรรมที่ว่า “การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (การสนับสนุนคน
ดี). โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=๔.17, S.D.=๐.56) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ปกป้อง
นักการเมืองท้องถิ่นที่ท าดี  ปฏิบั ติชอบ  (=3 .71, S.D.=๐ .82)” รองลงมาได้แก่  ข้อที่ ว่ า 
“นักการเมืองท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนหรือผู้น าชุมชน ที่มีบทบาทต่อประชาชนในพ้ืนที่
(=3.70, S.D.=0.80)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ให้ความยุติธรรมกับข่าวคราวทั้ง
ด้านดีและด้านลบของนักการเมืองท้องถิ่น โดยการไตร่ตรองด้วยเหตุผล (=3.62, S.D.=0.84)” 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๑๘๐ 

4.3.3 การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพื่อพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่น 

จากการสัมภาษณ์การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 
จากการสัมภาษณ์ ด้านพฤติกรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่น ตามหลักอปริหานิยธรรม ดังนี้ 
1. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
1) การร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ ช่วยให้สังคมเกิดความเข้าใจ และสร้างความสามัคคี

สร้างการมีส่วนร่วมในเกิดขึ้นในสังคม และทุกคนในสังคมควรปฏิบัติ โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่น
ต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป๙๑ 

2) การร่วมประชุม ท าให้สังคมเกิดความเข้าใจกัน ทุกปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ การมี
ส่วนร่วมก็จะเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ เพ่ือหาข้อยุติร่วมกัน จะได้มติที่ทุกคนพอใจ๙๒ 

3) นักการเมืองท้องถิ่นควรมีการพบประชาชนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับ
เหตุผลที่ถูกต้อง รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของคนในชุมชนร่วมกับชาวบ้านหรือตัวแทน
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ๙๓ 

4) นักการเมืองท้องถิ่นต้องหมั่นประชุมกับนักการเมืองกับท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการท างานและการอยู่ร่วมกันของนักการเมืองและชุมชน มีการพบประชาชนหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับเหตุผลที่ถูกต้อง๙๔   

5) นักการเมืองระดับท้องถิ่นที่ดี ต้องมีจิตอาสาพยายามสร้างกิจกรรมทางสังคมเป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ต้องร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นประจ า และไม่
ควรท าอย่างยิ่งพอมีการเลือกตั้งใดจะเสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือท้องถิ่นทันที นักการเมืองท้องถิ่นจะต้อง
เป็นคนในพ้ืนที่ช่วยเหลือชุมชน มีเรื่องอะไรช่วยกันแก้ปัญหาในหลายเรื่องและทุกเรื่อง ตัวอย่างเช่น มี
รถยนต์ ช่วยเหลือผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล หรือส่งครอบครัว บุตรหลาน เป็นต้น๙๕ 

                                                 
๙๑สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี  (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๙๒สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.   
๙๓สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๙๔สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๙๕สัมภาษณ ์ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 



๑๘๑ 

6) นักการเมืองท้องถิ่นควรพบปะประชาชน ปรึกษาหารือในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรวมและ
ระดมสมองแลกเปลี่ยน ออกความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
ปรับปรุงข้อบกพร่องเป็นประจ าสม่ าเสมอ๙๖ 

7) นักการเมืองระดับท้องถิ่นที่ดี ต้องมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทางสังคม ร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ 

8) ควรมีการจัดให้มีการประชุมระดับท้องถิ่นเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือปรึกษาหารือ
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของท้องถิ่นกันโดยสม่ าเสมอ๙๗ 

9) การที่นักการเมืองท้องถิ่นหมั่นประชุมร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น จะท าให้ทราบ
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เกิดการน าความคิดเห็นในการร่วมพิจารณาหาทางแก้ไขด้วยความรอบคอบ 
รอบด้าน ให้บรรลุตามเป้าหมายในทิศทางที่ถูกต้อง เพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น๙๘ 

10) นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงพลังให้ประชาชนเห็นว่า เมื่อมีการประชุมก็ไปท า
หน้าที่ตัวแทนของประชาชนได้ดี ท าเป็นประจ าไม่เคยขาด ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ เชื่อใจได้ว่า
เลือกเข้าไปแล้วไม่ท าให้ผิดหวังมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่๙๙ 

11) ในการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมให้ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนกลุ่มต่างๆ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ในโอกาสอันควร๑๐๐ 

12) นักการเมืองท้องถิ่น จะต้องมีการประชุมกัน โดยเฉพาะประชาชนกับนักการเมือง
จะต้องประชุมกันประจ าเพ่ือจะท าให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน รับรู้และสามารถแลกเปลี่ยน 
ความคิด รับรู้ปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐๑ 

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้ความส าคัญกับการประชุมเพ่ือก าหนด
นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งตามท่ีระเบียบกฎหมาย 
ก าหนดให้ต้องมีการประชุมตามอ านาจหน้าที่อันได้แก่ การประชุมสภาท้องถิ่นและการประชุมจัดท า
แผนงบประมาณ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งการประชุมมอบนโยบายการ
บริหารงานให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งผลการประชุม
ให้ประชาชนทั่วไปทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ Website Line Facebook และป้ายประชาสัมพันธ์
                                                 

๙๖สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๙๗สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ,์ นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 
๙๘สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563. 
๙๙สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๑๐๐สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๑๐๑สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  



๑๘๒ 

ตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นนทบุรี๑๐๒ 

14) การเข้าร่วมประชุมเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของนักการเมืองท้องถิ่น ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่นแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ตัวแทนของประชาชน๑๐๓ 

15) การท างานร่วมกันจะต้องศึกษาซึ่งกันและกัน การจะร่วมกันศึกษาพิจารณาหา
แนวทาง โดยการประชุมกันบ่อยๆ จะได้ทราบปัญหาและหาแนวทางในการท างานต่างๆ ได้ และยัง
สามารถระดมแนวคิด ท าให้เมื่อมีปัญหาก็สามารถหาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที๑๐๔ 

16) นักการเมืองระดับท้องถิ่นที่ดี ต้องหมั่นเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและความพร้อมในการท างานเพ่ือประชาชน และท้องถิ่น มีการพบ
ประชาชนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับเหตุผลที่ถูกต้อง๑๐๕ 

17) นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นคนในพ้ืนที่ช่วยเหลือชุมชน มีเรื่องอะไรช่วยกัน
แก้ปัญหาในหลายเรื่องและทุกเรื่อง การประชุมร่วมกันและพร้อมเพรียงกัน เป็นการร่วมมือและแสดง
ถึงความสามัคคีของทุกคน๑๐๖ 

18) การพร้อมเพรียงกันท าหน้าที่  เป็นสิ่งที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องท า แสดงพลังให้
ประชาชนเห็นว่าเลือกไม่ผิดคน พ่ึงได้จริง ท าหน้าที่เป็นตัวแทนได้จริง ไม่ทิ้งปัญหาของประชาชน มีภาวะ
ความเป็นผู้น าที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ๑๐๗ 

สรุปได้ว่า การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการร่วมประชุมเพ่ือจุดมุ่งหมายเดียวกันใน
การมีจิตอาสาเพ่ือท้องถิ่น ในการค้นหาปัญหาและหาแนวทางร่วมกันเพ่ือหาแนวทางที่ดีที่สุดส าหรับ
ทุกฝ่าย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองที่เป็นตัวแทนของตนเองพ่ึงพาได้ 
ท างานจริง มีผลงาน มีจิตอาสาให้ความร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรเพ่ือประชาชนเพ่ือท้องถิ่น 
เป็นความสามัคคี ที่ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจได้ เลือกตั้งก่ีสมัยก็ได้ทุกสมัย 
 

                                                 
๑๐๒สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๑๐๓สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๑๐๔สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๐๕สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธ์, ก านันต าบลขุนศรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิริกุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๑๐๗สัมภาษณ ์นายพิเชษฐ ค ามา, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๘๓ 

ตารางท่ี 4.20 สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านพฤติกรรม ตามหลักอปริหานิยธรรม 

 

ข้อที่ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
(ความสามัคคี) 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ สร้างความสามัคคีสร้างการมีส่วนร่วม 
๑3 

1, 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

๒ สังคมเกิดความเข้าใจกัน ๑6 1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖, 
๑๗ 

3 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับเหตุผล 13 1, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 13, 14, ๑๕, 16 

4 การประชุมเป็นหน้าที่ตัวแทนของประชาชน 12 1, 3, ๕, 6, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
13, 14, ๑๗ 

5 เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการ
ท างาน 

8 3, ๕, 7, ๑๑, ๑๒, 13, 14, 
๑๕ 

 
 2. พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม (ความรับผิดชอบ) 
1) การพร้อมเพรียงกันท ากิจ งานใด กิจกรรมใด แล้วสามัคคีและมีความรับผิดชอบใน

การท ากิจนั้นๆ เป็นการรักษากฎระเบียบปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของผู้น า ที่จะแสดงให้ผู้ตามปฏิบัติ
ตาม และเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา๑๐๘ 

2) การพร้อมกันเพ่ือร่วมกันท าหน้าที่ ท าให้ประชาชนเห็นพลังของตัวแทน ที่ท าหน้าที่
แทนตนว่าเลือกคนไม่ผิด มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนก็จะเป็นผู้พิจารณา
นักการเมืองที่ท าหน้าที่ด้วยความมีระเบียบวินัย๑๐๙ 

3) นักการเมืองท้องถิ่นเมื่อมีโครงการใดเกิดขึ้นควรเชิญชาวบ้านมาประชุมอย่างพร้อม
เพรียงกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการท างานและมีความเป็นธรรมกับทุก
คน เช่น การท าประชาคมช่วยให้คนที่อยู่ในชุมชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ๑๑๐ 

                                                 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี  (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๑๐๙สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวดันนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.   
๑๑๐สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  



๑๘๔ 

4) นักการเมืองมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและกระท า เพ่ือจะได้ทราบข่าวสาร แนวทางต่างๆ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นและร่วมในการแก้ปัญหาประเทศชาติ บ้านเมืองได้๑๑๑ 

5) การที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นจะมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันกับประชาชน 
จะต้องมีเหตุผล การประชุมพร้อมเพรียงกันประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากการประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องได้ค่าพาหนะ การเดินทาง และค่าตอบแทนตามสิทธิ๑๑๒ 

6) การเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกัน ร่วมกิจกรรมที่พึงกระท า ร่วมท ากิจกรรม
อันเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกินแหนงแคลงใจกัน และพร้อม
ปกป้องหมู่คณะเมื่อมีภัย๑๑๓ 

7) ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการประชุม เช่น ทุกเดือน หรือ 3 เดือนครั้ง และ
ร่วมกันประชุมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการและควรมีการท ากิจกรรมร่วมกันในลักษณะจิตอาสา๑๑๔ 

8) การพร้อมเพรียงกันประชุมของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน ท าให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการร่วมกัน เพ่ือการหาข้อยุติ รวมทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่
หลากหลาย ช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จผลสัมฤทธิ์ของ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนและส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความไว้วางใจได้อย่างแท้จริง๑๑๕ 

9) นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่า เมื่อมีการประชุมก็ไปท าหน้าที่มี
ความรับผิดชอบ เป็นตัวแทนของประชาชนที่ดี ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ เชื่อใจได้ว่าเลือกเข้าไป
แล้วไม่ท าให้ผิดหวังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีต้องปฎิบัติและประพฤติต่อส่วนรวม๑๑๖ 

10) นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าได้ท าหน้าที่ของตนเองเมื่อมีการ
ประชุมก็เข้าร่วม และมีส่วนร่วมจนครบวาระการประชุม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของ
ท้องถิ่นให้คุ้มกับความไว้วางใจของประชาชน๑๑๗ 

                                                 
๑๑๑สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๑๑๒สัมภาษณ ์ดร.จ าลองมาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๑๑๔สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศกัดิ์, นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 

2563. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๑๑๗สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  



๑๘๕ 

11) นักการเมืองท้องถิ่น จะต้องให้ความร่วมมือและพร้อมเพรียงกันประชุมหรือท า
กิจกรรมร่วมกันน้อยมาก จึงควรสร้างโอกาสและกิจกรรมให้บ่อยขึ้น หรือประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้
ประชาชนรับรู้ กิจกรรมของการเมืองท้องถิ่นและอยากเข้าร่วมกิจกรรม๑๑๘ 

12) การประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะมีการประชุมสมัยสามัญ 
2 สมัย และการประชุมวิสามัญที่เป็นเรื่องส าคัญต่อต่อการพัฒนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี จะมีการจัดประชุมวิสามัญในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สมาชิกสภามีการเข้าประชุม
อย่างครบถ้วน ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจรายงานการประชุมสภาได้จาก Website ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๑๑๙ 

13) ความพร้อมเพรียงกันเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันของคนใน
ท้องถิ่น ถ้านักการเมืองท้องถิ่นแสดงให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองสามารถให้ความร่วมมือเพ่ือการ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ประชาชนก็จะไว้วางใจนักการเมือง ผลตอบแทนคือการได้รับการ
เลือกตั้ง๑๒๐ 

14) การร่วมกันประชุมและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาท้องถิ่น แก้ปัญหาการ
ท างาน ได้ทันท่วงทีและยังสามารถร่วมกันหาข้อตกลงร่วมกัน เป็นสัญญาณที่ดีที่ทุกคนพร้อมเพรียง
กัน ในการท างานของคนหมู่มาก ในการมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของนักการเมือง
ท้องถิ่นกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น๑๒๑ 

15) นักการเมืองท้องถิ่นต้องพร้อมเพรียงกัน เพ่ือรักษากฎระเบียบการอยู่ร่วมกันและ
สร้างความเข้าใจในการท างานและการอยู่ร่วมกันของนักการเมืองและชุมชน มีการพบประชาชนหรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น๑๒๒ 

16) นักการเมืองท้องถิ่นพร้อมเพรียงกัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานในหน้าที่ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ และมีความเป็นธรรมกับทุกคน เช่น การท าประชาคมช่วยให้คนที่อยู่ในชุมชนได้รับ
ทราบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ๑๒๓ 

                                                 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๑๑๙สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๑๒๐สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๑๒๑สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๒๒สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธ์, ก านันต าบลขุนศรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรติมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 



๑๘๖ 

17) การที่นักการเมืองระดับท้องถิ่นจะมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันประชุมและ
เลิกประชุม เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของตัวแทนประชาชน ประชาชนต้องได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง สามารถท าให้ประชาชนเห็นว่านักการเมือง
ท้องถิ่นท่ีเป็นตัวแทนสามารถท าหน้าที่ตัวแทนได้ดี๑๒๔ 

18) การท ากิจกรรมใดก็ตามแต่ มีความรับผิดชอบถ้าหากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมออกข้อคิดเห็น และเป็นการให้เกียรติต่อที่ประชุมแสดงออกถึงพลังความพร้อมและความ
รับผิดชอบประชาชนไว้ใจได้๑๒๕ 

สรุปได้ว่า การพร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุมของนักการเมืองท้องถิ่น แสดงให้
เห็นถึงความรับผิดชอบของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีต่อประชาชน นักการเมืองท้องถิ่นรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบต่อประชาชน รับผิดชอบต่อท้องถิ่น เห็นประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  
๑๒๕สัมภาษณ ์นายพิเชษฐ ค ามา, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 



๑๘๗ 

ตารางที่ 4.21  สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิก
ประชุม (ความรับผิดชอบ) 

 
ข้อที่ พร้อมเพรียงกันประชุมและเลิกประชุม 

(ความรับผิดชอบ) 
ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การมคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๑5 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 9, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

๒ การมีระเบียบวินัยในการรักษากฎระเบียบ
ส่วนรวม 

๑5 1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๖, ๑๗ 

3 ความมรีะเบียบวินัยในหน้าที่ 14 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, ๘, 9, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

4 การเป็นตัวแทนที่ดีมีภาวะผู้น า 9 3, ๔, ๕, 6, ๑๐, ๑๑, ๑๒,  
๑4, 15 

5 รักษาผลประโยชน์ประชาชน 8 3, ๔, ๕, 6, ๘, 9, ๑๒, 17 
6 สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม  

๑3 
1, 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

7 การประชุมเป็นหน้ าที่ ของตัวแทนของ
ประชาชน 

12 1, 3, ๕, 6, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 
13, 14, ๑๗ 

8 เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมในการ
ท างาน 

8 3, ๕, 7, ๑๑, ๑๒, 13, 14, 
๑๕ 

 
3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) 
1) นักการเมืองที่ดีต้องเป็นผู้น าในการรักษากฎข้อบังคับให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

ทั่วไป เป็นคุณสมบัติของผู้น าที่ดี นักการเมืองที่ดี๑๒๖ 
2) นักการเมืองท้องถิ่นต้องรักษากฎให้ประชาชนรู้เห็น มีการกระท าเป็นแบบอย่างที่ดีมี

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจของประชาชน ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในกฎข้อบังคับและ
ใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป๑๒๗  

                                                 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๑๒๗สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวดันนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.   



๑๘๘ 

 
3) นักการเมืองท้องถิ่นที่ดีจะต้องปฏิบัติตามกฎที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่ละเมิดข้อห้าม

ต่างๆ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพ่ือความพอใจของคนใดคนหนึ่ง๑๒๘ 
4) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของชุมชน และบ้านเมือง นักการเมืองต้องปฏิบัติ

ให้เป็นตัวอย่างตามระเบียบข้อบังคับ ทั้งในเรื่องของความประพฤต๑ิ๒๙  
5) การปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองจะมีได้เมื่อนักการเมืองท้องถิ่น กับประชาชน

จะต้องมีมติข้อตกลง ช่วยกันออกเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ หรือจะให้กรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกระเบียบและแนวทางการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่โปร่งใสมีคุณธรรม  
ทางราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีพระราชบัญญัติ แนวทางปฏิบัติของ
นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชน๑๓๐ 

6) ไม่ละเมิดเพิกเฉยหรือล้มเหลวต่อข้อปฏิบัติหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดไว้เป็น
กฎเกณฑ์ท่ีร่วมกัน เพ่ือความสงบเรียบร้อยในสังคมนั้นๆ๑๓๑ 

7) ควรตั้งกรรมการในการร่วมกันจัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของชุมชน และรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกส่วนงาน ทุกส่วนราชการ ก่อนประกาศใช้ข้อบัญญัติต่างๆ ที่กระทบกับสิทธิ
ส่วนบุคคล๑๓๒ 

8) การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ เพื่อก่อให้เกิดความเรียบร้อย จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่มีบุคคลหลายๆ 
กลุ่มมาอยู่ร่วมกันเพ่ือกระท าประการใดประการหนึ่งให้ประสบความส าเร็จ หากมิได้อยู่ภายใต้กฎ มี
เหตุมีผล จึงจ าเป็นอย่างในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการควบคุมกันให้เกิดความเชื่อถือ๑๓๓ 

9) นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่า เป็นผู้ที่ปฏิบัติและอยู่ในกฎกติกา
ของท้องถิ่น บ้านเมืองและชุมชน๑๓๔  

10) นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อกฎหมาย โดยมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ประชาชนประโยชน์ของส่วนรวม ไม่มุ่งหวังประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง๑๓๕ 

                                                 
๑๒๘สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๑๒๙สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๑๓๐สัมภาษณ ์ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๑๓๑สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 
๑๓๓สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๑๓๕สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  



๑๘๙ 

11) นักการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้รับรู้ให้ทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตาม จึงจะน าไปสู่
จังหวัดนนทบุรี ความส าเร็จของกิจกรรมทุกกิจกรรมในท้องถิ่น๑๓๖ 

12) การประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทุกครั้งประธานสภาฯ จะ
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ เกิดความเป็น
ระเบียบ ราบรื่น เข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุด ส่งผลดีต่อการพัฒนา ประชาชนตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาได้ทาง Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๑๓๗   

13)  การละข้อบังคับต่างๆ เท่าที่ควร บางครั้งอาจน ามาใช้ผิดๆ ท าให้ชาวบ้านไม่ค่อย
เชื่อถือเท่าที่ควร ไม่ค่อยเชื่อถือเท่าที่ควร นักการเมืองท้องถิ่นควรปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบให้มากกว่า
นี้๑๓๘ 

14) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ในการอยู่ร่วมแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือ
และใส่ใจกัน จึงท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้การท างานของนักการเมืองท้องถิ่นกับ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การท างานเป็นระบบ และงานนั้นออกมาดี ประชาชนที่
ติดตามก็จะเกิดความไว้วางใจของประชาชน๑๓๙ 

15) นักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตาม ทุกอย่างจะประสบความส าเร็จของ
กิจกรรมทุกกิจกรรมในท้องถิ่นได้รับรู้และประชาชนได้ไว้วางใจนักการเมืองได้๑๔๐ 

16) การประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทุกครั้งประธานสภาฯ จะ
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ เกิดความเป็น
ระเบียบ๑๔๑ 

17) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ในการอยู่ร่วมแสดงออกถึงการให้ความร่วมมือ
และใส่ใจกัน จึงท าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย๑๔๒ 

                                                 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๑๓๗สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๑๓๘สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๑๓๙สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธ์, ก านันต าบลขุนศรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๔๑สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรติมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๔๒สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  



๑๙๐ 

18) นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแบบแผนต่างๆ ของท้องถิ่น ให้
ความร่วมมือกับทุกฝ่าย มีภาวะผู้น าพอในการเป็นต้นแบบที่ดี๑๔๓ 

สรุปได้ว่า การไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ การรักษาไว้ซึ่ง
กฎหมาย เพ่ือความมีวินัย ในการอยู่ร่วมกันของชุมชน สังคม หน่วยงาน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง การรักษากฎเกณฑ์ท าให้สังคมเกิดความโปร่งใส และเป็นแบบอย่างให้คนในสังคมได้ยึดถือ 
ผู้น าดี นักการเมืองมีระเบียบ สังคมยึดกฎเกณฑ์ บ้านเมืองสงบสุข  

 
ตารางที่ 4.22  สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ (การ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) 

 

ข้อที่ ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ  
(การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การรักษากฎข้อบังคับ เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ของผู้น าที่ดี 

๑4 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

๒ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เช่ น เดี ย วกั บ
ประชาชนทั่วไป 

๑5 1, ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖ 

3 การปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของ
สังคม 

12 1, 3, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 12, ๑๕, 16 

4 การเคารพกฎกติกาของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 

11 3, ๕, 6, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14, ๑๗ 

5 การรักษากฎกติกาเป็นแบบอย่างในการ
สร้างความสงบในสังคม 

7 3, ๕, 7, ๑๒, 13, 14, ๑๕ 

 
4. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 
1) การเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีของสังคมไทย 

โดยเฉพาะนักการเมือง ที่แสดงออกถึงการให้เกียรติผู้เกิดก่อน นักการเมืองก็ต้องเข้าถึงผู้น าในชุมชนที่
เป็นที่ไว้วางใจของท้องถิ่นนั้นๆ๑๔๔ 

2) ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในชุมชน เป็นหลักให้เกิดความสามัคคี แก่ผู้คนในชุมชน . 
 สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็เริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากผู้น าก่อน เมื่อผู้น าปฏิบัติได้ผู้ตามก็จะ
                                                 

๑๔๓สัมภาษณ ์นายพิเชษฐ ค ามา, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
๑๔๔สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  



๑๙๑ 

ปฏิบัติตาม ผู้น าในชุมชน ท้องถิ่นจึงเป็นบุคคลส าคัญของท้องถิ่นที่ประชาชนเชื่อถือและให้ความ
เคารพเชื่อฟัง๑๔๕   

3) นักการเมืองท้องถิ่นที่ดีต้องมีความเคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อาวุโสให้
เกียรติท่านที่มีประสบการณ์มากกว่า ผู้อาวุโสในท้องถิ่นเป็นทนายของชาวบ้าน จะเห็นว่าเมื่อเกิด
ปัญหาในท้องถิ่นผู้น าสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติได้ เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ดังนั้น 
นักการเมืองก็ควรนอบน้อมและเข้าไปพบหาขอค าแนะน าได้๑๔๖ 

4) การเคารพผู้อาวุโสที่นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเข้าไปพบและต้องแสวงหา เป็น
วัฒนธรรมของคนไทย ท่านเหล่านี้มีภูมิรู้ภูมิธรรมเป็นเสาหลักของชุมชน เป็นที่ปรึกษาของชุมชน 
อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปที่ชาวบ้านศรัทธาหรือพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับบ้าน นักการเมืองต้องไม่ห่างวัด
ห่างศาสนาหรือไม่ควรห่างหลักธรรมค าสอน๑๔๗ 

5) การนับถือผู้อาวุโส นอกจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ทวด แล้ว และเครือญาติ และผู้อาวุโส
ต้องปฏิบัติตนตามสังคมและประเพณีไทยอย่างแท้จริง ผู้อาวุโสกว่าต้องสามารถอบรมสั่งสอนให้
ค าแนะน าแก่คนรุ่นหลังได้๑๔๘ 

6) ให้ความเคารพ นับถือ รับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส ควรให้เกียรติในฐานะที่มี
ประสบการณ์มากกว่า การอยู่ร่วมกันจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม ต้องเคารพให้ผู้ใหญ่เป็นประธาน 
การเชื่อฟังผู้น า ท าให้สังคมไม่วุ่นวาย๑๔๙ 

7) การเคารพผู้อาวุโส เป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยเรา ถ้านักการเมือง
ปฏิบัติได้ก็ได้ใจคนในพื้นที่ สามารถเพ่ิมความวางใจที่มีต่อนักการเมืองได้ ประชาชนเดือดร้อนเมื่อไหร่
ก็ได้พบ ช่วยแก้ปัญหาให้๑๕๐ 

8) การประชุม การท าโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็น ควรแต่งตั้งให้ผู้อาวุโสเป็น
กรรมการที่ประชุมหรือเป็นประธานหรือที่ปรึกษาในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์๑๕๑ 

                                                 
๑๔๕สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวดันนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.   
๑๔๖สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๑๔๗สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๑๔๘สัมภาษณ ์ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๑๔๙สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์,  อดีตก านันต าบลขุนศรี  อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 



๑๙๒ 

9) การเคารพผู้อาวุโสถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องเข้าถึงประชาชน 
และผู้อาวุโสในชุมชนเป็นแหล่งรวมจิตใจ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มองเห็นการณ์ไกล รอบด้านทะลุปรุ
โปร่ง ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล จึงจ าเป็นที่นักการเมืองท้องถิ่นจ าเป็นต้องเรียนรู้และ
รู้จักในการพ่ึงพาอาศัยเพ่ือให้ชุมชนประชาชนเกิดความเชื่อฟัง ถ้านักการเมืองท้องถิ่นสามารถเข้าถึงผู้
อาวุโสของท้องถิ่น๑๕๒ 

10) การนับถือผู้อาวุโสในท้องถิ่น ในการประชุมเทศบาลทุกครั้ง มีการก าหนดให้สมาชิก
สภาเทศบาลที่มีอายุสูงสุดที่อยู่ในที่ประชุมประธานสภาเทศบาล ชั่วคราวในการประชุมครั้งแรก 
นับตั้งแต่มีการเลือกตั้ง๑๕๓ 

11) นักการเมืองท้องถิ่นต้องให้ความเคารพต่อประชาชน ประชาชนเป็นใหญ่เพราะ
ประชาชนเป็นผู้ที่เลือกเข้ามา ต้องให้เกียรติแก่ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าเครือข่ายนักการเมืองต้อง
ท าความรู้จัก๑๕๔ 

12) การเคารพผู้อาวุโสในท้องถิ่นเป็นเรื่องที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดถือและปฏิบัติ 
ในการรับฟังค าแนะน าจากผู้อาวุโสหรือปราชญ์ชุมชน ที่มีประสบการณ์เพราะประสบการณ์จากผู้
อาวุโส จะสะท้อนทิศทางหรือผลลัพธ์ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จของท้องถิ่นเป็นอย่างดี๑๕๕ 

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้ความส าคัญกับผู้อาวุโส อันหมายถึงประชาชน
ในจังหวัดและหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะน าแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาปรับใช้ในการ
บริหารงานส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดได้รับการบริการที่ดีรวมทั้งออกรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านประจ าจังหวัดเพ่ือน าภูมิปัญญาของบุคคลเหล่านั้นมาใช้
เป็นแนวทางในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๑๕๖ 

14) ประชาชนชอบความนอบน้อม เคารพผู้สูงอายุและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตาม
ธรรมเนียมที่คนในสังคมไทยควรปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักการเมืองท้องถิ่น
ต้องเข้าไปพบไปผูกพันเพื่อเรียนรู้บริบทของท้องถิ่น๑๕๗ 

                                                 
๑๕๒สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๕๓สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๑๕๔สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๑๕๕สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๑๕๖สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๑๕๗สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  



๑๙๓ 

15) การท าให้ประชาชนไว้วางใจได้นักการเมืองต้องแสดงให้ประชาชนเห็น ในพ้ืนฐาน
ขั้นแรก คือการที่นักการเมืองท้องถิ่นให้ความเคารพนับถือผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ที่ประชาชนให้
ความเคารพศรัทธา เป็นที่รวมพลังของชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นต้องอ่อนน้อมต่อทุกสิทธิ์ทุกเสียงที่
เป็นตัวแทน๑๕๘ 

16) การเคารพผู้อาวุโสถือเป็นธรรมเนียมที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องเข้าถึงผู้อาวุโสใน
ชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์มองเห็นการณ์ไกล มีเหตุมีผล จึ งจ าเป็นที่
นักการเมืองท้องถิ่นจ าเป็นต้องเรียนรู้และรู้จักในการพ่ึงพาอาศัยเพ่ือให้ชุมชนประชาชนเกิดความเชื่อ
ฟัง ถ้านักการเมืองท้องถิ่นสามารถเข้าถึงผู้อาวุโสของท้องถิ่น๑๕๙ 

17) นักการเมืองท้องถิ่นต้องให้ความเคารพ นับถือ รับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 
ควรให้เกียรติในฐานะที่มีประสบการณ์มากกว่า การอยู่ร่วมกันจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม ต้องเคารพ
ให้ผู้ใหญ่เป็นประธาน การเชื่อฟังผู้น า ท าให้สังคมไม่วุ่นวาย๑๖๐ 

สรุปได้ว่า การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย เป็นการแสดงออกถึงการ
เคารพนับถือผู้อาวุโสในพ้ืนที่ในท้องถิ่นนั้น ซ่ึงการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามวัฒนธรรม 
ประเพณีของสังคมไทย โดยเฉพาะนักการเมือง การเคารพผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่ รักษา
ผลประโยชน์ให้กับชุมชน ผู้เป็นเสาหลักของชุมชน เป็นที่ปรึกษาของชุมชน และเป็นทนายของท้องถิ่น 
ในการไกล่เกลี่ยปัญหาท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจนักการเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๕๘สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๕๙สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรติมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  



๑๙๔ 

ตารางที่ 4.23  สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่าน
ผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 

 

ข้อที่ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญท่ั้งหลาย  
(การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การขอค าแนะน าจากผู้น าชุมชน ๑4 1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 
17 

๒ การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ๑4 ๓, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, 13, 14, ๑๕, 
๑๖ 

3 การรับฟังผู้ที่มีประสบการณ ์ 10 ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
12, 13, ๑๕ 

4 การให้ผู้มีความรู้เป็นที่ปรึกษา 7 3, ๕, 7, ๑๒, 13, 14, 
๑๕ 

 
5. ไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (สิทธิ เสรีภาพ) 
1 การท ากิจการงานใด โดยไม่ข่มเหงน้ าใจ ท าโดยความสมัครใจ ของผู้ที่จะร่วมงาน

ด้วย โดยเฉพาะสตรีควรได้รับเกียรตินั้นเช่นเดียวกับบุรุษ ได้สิทธิและมีเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคน๑๖๑ 
2) นักการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ลุแก่อ านาจ ไม่บันดาลโทสะ เมื่อได้ยินหรือรับฟังสิ่งที่ไม่

เป็นไปตามท่ีต้องการหรือตั้งใจมุ่งมั่นไว้๑๖๒   
3) นักการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนเองไปรังแก บังคับ เสรีภาพของ

ประชาชนข้าราชการหรือชาวบ้าน๑๖๓ 
4) นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้น าที่ไม่ลุแก่อ านาจ เพราะสังคม

ทุกวันนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอ านาจ มักจะมีภาวะการลุแก่อ านาจ๑๖๔ 

                                                 
๑๖๑สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๑๖๒สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวดันนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.   
๑๖๓สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๑๖๔สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 



๑๙๕ 

5) การไม่ลุแก่อ านาจเป็นวิสัยที่นักการเมืองพึงกระท าและปฏิบัติของความเป็นคนดีมี
คุณธรรม และต้องมีหลักพรหมวิหาร 4 ก ากับ ต้องอาศัยหลักศาสนาเข้าประพฤติและปฏิบัติ ส าหรับ
หลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามากมาย เพียงรักษาศีล 5 เป็นประจ าก็จะเป็นการเมืองท้องถิ่นที่ดีได้ 
ประชาชน ท้องถิ่นก็จะเจริญตามไปด้วย๑๖๕ 

6) อ านาจคือการก าหนดให้ผู้อ่ืนกระท าตามความต้องการของตน บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้น า มีความเชื่อมั่นในตน เชื่อมั่นในส่งที่คิดที่ท า เชื่อมั่นในการตัดสินใจว่าถูกต้องเสมอ ดังนั้น
ควรระวังตน ข่มจิตคิดวิเคราะห์ไม่พึงกระท าตามความต้องการของตนเอง๑๖๖ 

7) การบริหารงานของท้องถิ่นไม่ลุแก่อ านาจประชาชนก็ใช้ความร่วมมือดีอยู่แล้ว การ
บริหารจะเกิดกับท้อง๑๖๗ 

8) นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการยับยั้งชั่งใจก่อนการตัดสินเรื่องใดๆ การตัดสินใจอนุมัติ
โครงการหรือกิจกรรมงานใดๆ ของท้องถิ่นต้องได้รับความยินยอมร่วมมือร่วมใจจากประชาชนใน
ท้องถิ่น ไม่ท ากิจการใดโดยพลการ กระท าโดยอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบของท้องถิ่น อย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม๑๖๘ 

9) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยอยู่
บทพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ไม่หลงในอ านาจ แต่หากปฏิบัติ
หน้าที่โดยลุแก่อ านาจ ย่อมก่อให้เกิดความไว้วางใจของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาด้านต่างๆ จึงจะประสบความส าเร็จ๑๖๙ 

10) การไม่ลุแก่อ านาจเป็นตัวอย่างที่นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติ เพราะสมาชิกสภา
เทศบาล ต้องมีกฎระเบียบ และกฎข้อบังคับในการประชุมเทศบาล นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้าร่วม
จะต้องแสดงให้เห็นว่านักการเมืองท้องถิ่นที่เข้าร่วมจะต้องไม่ลุแก่อ านาจในการประชุม๑๗๐ 

11) นักการเมืองท้องถิ่นต้องตั้งมั่นในหลักนิติธรรม มีความยุติธรรม และมีคุณธรรมเป็น
แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ไม่เลือกที่ในการปฏิบัติ ไม่ลุแก่อ านาจในการตัดสินใจใดๆ ในท้องถิ่น 
ต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ๑๗๑ 

                                                 
๑๖๕สัมภาษณ ์ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๑๖๖สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๑๖๗สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์,  อดีตก านันต าบลขุนศรี  อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๖๘สัมภาษณ์ นายวิชัย บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 2563. 
๑๖๙สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๗๐สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๑๗๑สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  



๑๙๖ 

12) นักการเมืองท้องถิ่นต้องรับฟังข้อเสนอแนะด้วยเหตุด้วยผล แล้วตระหนักในอ านาจ
หน้าที่และขอบเขตของงาน ไม่ควรใช้แนวทางพวกมากลากไป จะท าให้เกิดศัตรูและเป็นอุปสรรคใน
การท างานกับท้องถิ่นและประชาชน๑๗๒ 

13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีให้ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับชั้นว่า การท างานคือการปฏิบัติธรรม ดังนั้นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องมีความตระหนัก
รู้ นักการเมืองในจังหวัดก็เช่นกันมีความตระหนักรู้และให้ความร่วมมือ มีจิตส านึกที่ดีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประชาชน๑๗๓ 

14) นักการเมืองท้องถิ่นต้องไม่แสดงความมีอ านาจบาตรใหญ่ มาข่มขู่ประชาชน ท าตัว
เป็นนักเลง ประชาชนไม่ชอบแบบนี้๑๗๔ 

15) นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงการไม่หลงในอ านาจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่ตนเป็นตัวแทน โดยการกระท าต้องนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นที่ตั้ง๑๗๕ 

16) นักการเมืองท้องถิ่นควรให้ความเคารพ นับถือ รับฟังความคิดเห็นของผู้อาวุโส ใน
ฐานะที่มีประสบการณ์มากกว่า การอยู่ร่วมกันจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม ต้องเคารพให้ผู้ใหญ่เป็น
ประธาน การเชื่อฟังผู้น าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจท าให้ประชาชนเชื่อใจและไว้วางใจนักการเมือง๑๗๖ 

17) นักการเมืองท้องถิ่น เมื่อมีการประชุม การท าโครงการ ก็รับฟังความคิดเห็นและขอ
ค าแนะน าจากผู้อาวุโสเป็นกรรมการที่ประชุมหรือเป็นประธานหรือที่ปรึกษาในฐานะที่เป็นผู้อาวุโส
เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์๑๗๗ 

สรุปได้ว่า หลักธรรมที่ว่า สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทัง้หลาย (การเคารพนับถือ
ผู้อาวุโส) เป็นการให้การยอมรับผู้อาวุโส ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเฉพาะด้าน ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง ผู้ที่
ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่ มีพ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมชุมชนนั้นอย่างดี เป็นปากเสียงแทนชาวบ้าน  

 

                                                 
๑๗๒สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๑๗๓สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๑๗๔สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๑๗๕สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๗๖สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรติมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๗๗สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  



๑๙๗ 

ตารางที่ 4.24  สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่าน
ผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 

 

ข้อที่ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่
ทั้งหลาย (การเคารพนับถือผู้อาวุโส) 

ความถี่ ผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ 

๑ การยกย่องผู้ที่มีความรู้  
๑4 

1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 17 

๒ การเข้าพบหาผู้น าชุมชน  
๑3 

, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖ 

3 การยอมรับผู้ที่มีประสบการณ ์ 12 1, 3, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 12, ๑๕, 16 

4 การยอมรับปราชญ์ชุมชน 10 3, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14, ๑๗ 

 
6. สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพและอนุรักษ์

ท้องถิ่น) 
1) การยอมรับสิ่งที่มีในพ้ืนที่ เช่น วัดวา อาราม ศาสนสถาน โบราณสถานทั้งหลาย 

นักการเมืองท้องถิ่น ต้องให้ความเคารพ อนุรักษ์และร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านในการอนุรักษ์ไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง๑๗๘ 

2) นักการเมืองท้องถิ่นต้องร่วมกันบูรณะวัดวาอาราม สถานที่ต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น
ร่วมกับชาวบ้าน๑๗๙    

3) นักการเมืองท้องถิ่นต้องท าตัวให้สงบเรียบร้อย การตัดสินปัญหาปราศจากความ
รนุแรง ดังนั้นนักการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา๑๘๐ 

4) นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่ประสานสามัคคี รักในสันติภาพ เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้
ประชาชนได้เป็นแบบอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ เพ่ือเป็นพื้นฐานของสังคมท่ีดี๑๘๑ 

                                                 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๑๗๙สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวดันนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.   
๑๘๐สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๑๘๑สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 



๑๙๘ 

5) ประชาชนทุกคนทุกชุมชนท้องถิ่นรักสันติภาพอยากอยู่กันอย่างสันติสุข ดังนั้นไม่ควร
รุกล้ าสันติภาคของบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ เพ่ือให้สังคมชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่อยู่กันอย่างมี
ความสุข ต้องร่วมกันประชุมร่วมกันส่งเสริมแนะน าช่วยเหลือร่วมกันสร้างสันติภาพ๑๘๒ 

6) การปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วง ไม่มีความขัดแย้งทางสังคม มีความสงบสุข สร้าง
ความปรองดอง ควรขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอปฏิบัติโดยไม่ประมาท รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้
ทุกคนเข้าร่วมแก้ปัญหาอย่างสงบ๑๘๓ 

7) การอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกคนต้องการสันติภาพต้องการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ๑๘๔  
8) นักการเมืองท้องถิ่นมีคณะท างานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ ในท้องถิ่น ในชุมชน  

ในลักษณะการร่วมแก้ปัญหา มากกว่าการร้องเรียนและจบด้วยการฟ้องร้อง ด าเนินคดีตามกฎหมาย 
เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน๑๘๕ 

9) นักการเมืองท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้น าที่สร้างสันติภาพหรือเป็นผู้ที่รักสินติภาพโดยไม่ใช้
อ านาจในการบีบบังคับ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นและควบคุมความขัดแย้งให้กลายเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกันได้ สร้างความรักและลดละความเกลียดชัง ยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย ก่อให้เกิดความไว้วางใจอันน าไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างนักการเมืองกับประชาชนอย่าง
แท้จริง๑๘๖ 

10) นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ที่มีสันติภาพและรักสันติภาพในการเป็นผู้น าชุมชน 
การแก้ปัญหาท้องถิ่นจะต้องไม่ใช้ก าลังในการพิจารณาแก้ปัญหาของประชาชน โดยการใช้ความเคารพ
ในทุกความเห็นที่อาจจะขัดแย้งกันโดยใช้การประนีประนอม เพ่ือหาแนวทางที่เป็นฉันทานุมัติในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน๑๘๗ 

11) นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลและใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ 
ไม่ฟังความข้างเดียว ยึดแนวทางสันติภาพในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นและการท างานร่วมกับคนอ่ืน 
จะต้องไม่มีข่าวคราวว่านักการเมือง มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับเครือข่ายต่างๆ๑๘๘ 

                                                 
๑๘๒สัมภาษณ ์ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี พศ.2554), 27 มกราคม 2563. 
๑๘๓สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๑๘๔สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์,  อดีตก านันต าบลขุนศรี  อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๘๕สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศกัดิ์, นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 

2563. 
๑๘๖สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๘๗สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๑๘๘สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  



๑๙๙ 

12) นักการเมืองท้องถิ่นที่มีต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ที่สร้างสังคมให้อบอุ่น รักและสามัคคี 
รักสงบ ใช้ระบบคุณธรรม มีจริยธรรมน าหน้าในการบริหารงาน และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเป็น
แรงจูงใจให้สังคมตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน๑๘๙ 

13) นักการเมืองท้องถิ่นท างานตามหลักธรรมมาภิบาล ตามหลักการบริหารบ้านเมือง 
ที่ดี มีนโยบายชัดเจนตามหลักประชาธิปไตย จะเห็นได้จากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาทุกครั้ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการชุมนุมเพ่ือสร้างความรุนแรง
ในสังคม๑๙๐ 

14) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้น าที่ดี น าความสงบสุขมาให้ประชาชน การท าตัวเป็น
นักเลงประชาชนไม่ชอบไม่สงบสุข๑๙๑ 

15) นักการเมืองระดับท้องถิ่น จะต้องปฏิบัติหน้าที่และการท างานร่วมกับประชาชน
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือความเป็นระเบียบของสังคม เกิด
ความสันติภาพในการอยู่ร่วมกัน ตามสิทธิที่พึงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่ต้องเคารพและถือ
ปฏิบัติ๑๙๒ 

16) นักการเมืองท้องถิ่นท างานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีนโยบายชัดเจนตาม
หลักประชาธิปไตย จะเห็นได้จากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาทุกครั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรีไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในการชุมนุมเพ่ือสร้างความรุนแรงในสังคม๑๙๓ 

17) นักการเมืองท้องถิ่น ไม่ใช้อ านาจในการบีบบังคับ แต่จะสร้างความรัก ยอมรับความ
แตกต่างและความหลากหลาย ก่อให้เกิดความไว้วางใจอันน าไปสู่การมีส่วนร่วมระหว่างนักการเมือง
กับประชาชน๑๙๔ 
 
 
 

                                                 
๑๘๙สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๑๙๐สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๑๙๑สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๑๙๒สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๑๙๓สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรติมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๑๙๔สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  



๒๐๐ 

ตารางที่ 4.25  สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปู
ชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพและอนุรักษ์ท้องถิ่น) 

 
ข้อที่ สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถาน

ทั้งหลาย (รักสันติภาพและอนุรักษ์ท้องถิ่น) 
ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การยอมรับสิ่งที่มีในพ้ืนที่  
๑3 

1, 2, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑8 

๒ การร่วมกันอนุรักษ์  
๑1 

1, ๓, ๔, 5, 6, ๑๑, 13, 14, 
๑๕, ๑๖, ๑๗ 

3 ความมีเหตุผล 13 1, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 12, 14, ๑๕, 18 

4 การประนีประนอม 9 ๕, 6, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14, ๑8 

 
7. การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (การสนับสนุนคนดี) 
1) นักการเมืองที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ประชาชนเห็นผลงาน มีจิตอาสาต่อท้องถิ่น

ชุมชนสังคม ก็จะได้รับการคุ้มครองจากประชาชน เลือกกี่สมัยก็ได้ทุกสมัย จะเป็นนักการเมืองที่นั่งใน
ใจของประชาชน ก่อนได้รับเลือกเป็นคนแบบไหนเมือได้รับเลือกก็ยังเข้าหาประชาชนเช่นเดิม๑๙๕ 

2) นักการเมืองท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน คนดีที่มีในพ้ืนที่ ชุมชน เช่น ใน
โรงเรียน ครูดีเด่น นักเรียนที่มีความประพฤติท่ีดีงาม๑๙๖ 

๓) นักการเมืองท้องถิ่นต้องรู้จักเก็บรักษาคนดีที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คนที่มีชื่อเสียงในด้านดี มีผลงานเด่น เป็นแบบอย่างของสังคม เป็นต้นแบบ
ของเยาวชน๑๙๗ 

 

                                                 
๑๙๕สัมภาษณ์ พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร), เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี, 25 

พฤษภาคม 2563.  
๑๙๖สัมภาษณ์ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร), เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 

2563.    
๑๙๗สัมภาษณ์ นายพิเชษฐ ค ามา, ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด, 18 กุมภาพันธ์ 2563. 
 



๒๐๑ 

๔) นักการเมืองท้องถิ่นต้องส่งเสริมผู้ที่ท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ชุมชน ให้มีโอกาสได้
เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ของตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับปราชญ์ชุมชนผู้มีภูมิรู้ต่างๆ ใน
ชุมชน๑๙๘ 

5) นักการเมืองท้องถิ่นต้องสนับสนุนคนดี ประพฤติดีให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน เพ่ือ
สร้างชุมชนต้นแบบ คนดีต้นแบบ ได้เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้น า
ของท้องถิ่นและชุมชน จะต้องรู้ว่าควรท าอย่างส่งเสริมอย่างไร เพ่ือสร้างแรงจูงใจสร้างคนดีของ
สังคม๑๙๙ 

6) ร่วมกันตั้งใจสนับสนุนคนดี สนับสนุนให้นักการเมืองท้องถิ่นเป็นคนดีเข้ามาบริหาร
ประเทศ บริหารท้องถิ่น โดยเลือกคนดีที่มีในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนมวลชนที่มีจิตอาสาที่มีจิตใจเอ้ืออาทร 
ให้ช่วยเหลือสังคม ช่วยงานประเพณี วัฒนธรรม สม่ าเสมอช่วยเหลือการเจ็บป่วย ส่งโรงพยาบาล ไม่
เลือกคนที่เสนอตัว เมื่อมีการเลือกตั้งเข้ามาประชาชนก็จะเลือกเป็นตัวแทน๒๐๐ 

7) การปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาร่วมท างานเป็นก าลัง
ส าคัญ เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง โดยใช้คุณธรรมเข้าร่วม จะเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพ๒๐๑ 

8) ประชาชนให้ความส าคัญกับคนดีอยู่แล้วเวลานี้บ้านต้องการผู้น าที่ดี และต้องการผู้
เสียสละและจิตอาสารับใช้ประชาชนและบ้าน๒๐๒ 

9) นักการเมืองท้องถิ่นต้องใส่ใจ รู้จักให้รางวัลและประกาศบุคคลดีเด่น เช่น กรณี
ประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
และปฏิบัติงานในสังคม ภายใต้การอยู่ร่วมกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง๒๐๓ 

10) นักการเมืองท้องถิ่นย่อมเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประชาชนจึงเลือกเข้ามา 
ปฏิบัติดี มีศีลธรรม เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง จึงสมควรได้รับการสนับสนุนเป็นกลไกร่วมใน
การพัฒนา เพ่ือให้ทุกคนน ามาเป็นแบบอย่าง หรือเป็นต้นแบบ ดังเช่น พระบรมราโชวาทของ

                                                 
๑๙๘สัมภาษณ ์นายสุรศักดิ์  วิชินโรจนจ์รัล, นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย, 21 มกราคม 2563.  
๑๙๙สัมภาษณ์ ดร.จรญู  จารสาร, ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมาภริตาราม, 21 มกราคม 2563. 
๒๐๐สัมภาษณ ์ดร.จ าลอง มาเที่ยง, ประธานชมรมส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัดนนทบุรี (อดีตประธาน 

กกต. จ.นนทบุรี), 27 มกราคม 2563. 
๒๐๑สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 25 มกราคม 2563. 
๒๐๒สัมภาษณ์ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์,  อดีตก านันต าบลขุนศรี  อ.ไทยน้อย จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 
๒๐๓สัมภาษณ์ นายวิชัย  บรรดาศักดิ์, นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ จ.นนทบุรี, 30 มกราคม 

2563. 



๒๐๒ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่
ดีไม่ให้มีอ านาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” ๒๐๔ 

11) นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีประวัติดี มีคุณภาพ การท างานมีหลักเกณฑ์ในอดีตที่ผ่าน
มา ประชาชนมีความสามารถในการพิจารณาเลือกสรรหาคนดี นักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นคนดี ปฏิบัติ
ดี ประชาชนก็จะสนับสนุน๒๐๕  

12) นักการเมืองท้องถิ่นต้องท าความเข้าใจการปฏิบัติตนตามแนวพระบรมราโชวาทของ
รัชกาลที่ 9 ซึ่งประธานแก่ เนติบัณฑิตสภา ซึ่งสรุปความได้ว่า “ในสังคมเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดี เรา
ไม่สามารถท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ แต่สามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองได้”๒๐๖  

13) นักการเมืองท้องถิ่นต้องส่งเสริมและเชิดชู คนที่ท าคุณประโยชน์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วๆ ไป ให้เป็นรูปธรรมอย่างมีหลักเกณฑ์๒๐๗ 

14) นักการเมืองท้องถิ่นมีกิจกรรมในการแสดงความตั้งใจสนับสนุนคนดีในทุกระดับชั้น 
จึงมีโครงการที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น นักการเมืองสนับสนุนโครงการประกวดโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการคนดีศรีเมืองนนท์ โครงการคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น โครงการน า
ข้าราชการ ประชาชน ไปปฏิบัติธรรม เพ่ือยกระดับคุณธรรมในจิตใจให้สูงขึ้น เมื่อมีประชาชน 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกระท าความดีก็จะมีการมอบรางวัล 
ประกาศเกียรติคุณ ชื่นชม ยกย่องบุคคลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ๒๐๘ 

15) ถ้านักการเมืองท้องถิ่นเป็นคนดี จิตใจดี ตั้งใจดี ขยันในการท างาน ไม่เอาเปรียบ
ประชาชน ดูแลประชาชน เป็นอย่างดี ชาวบ้านทุกคนก็ต้องสนับสนุนคนดี๒๐๙ 

16) การจะให้คนดีท างานให้กับบ้านเมือง พัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชน คนในพ้ืนที่
หรือประชาชนทุกคน เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการพัฒนา ซึ่งประชาชนก็ได้เลือก
ไปแล้ว ซึ่งนักการเมืองที่ดี ประชาชนเห็นผลงาน สามารถท างานเข้าด้วยกันกับประชาชนท้องถิ่น ก็จะ
ได้รับเลือกเข้ามาหลายสมัย๒๑๐ 
                                                 

๒๐๔สัมภาษณ์ นายชนินทร์  ธรรมชูเชาวรัตน์, นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี, 27 
มกราคม 2563. 

๒๐๕สัมภาษณ์ นายสมนึก  ธรเดชากุล, นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จ.นนทบุรี, 29 มกราคม 2563.  
๒๐๖สัมภาษณ์ นายไกรธวัช  ทินโสม, นายอ าเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563.  
๒๐๗สัมภาษณ์ นายรชต  สุทธิพันธ์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางกร่าง จ.นนทบุรี, 23 มกราคม 

2563.  
๒๐๘สัมภาษณ์ พันต ารวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, 30 

มกราคม 2563.  
๒๐๙สัมภาษณ์ นายธัญจิต  ดีสวัสดิ์, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, 31 

มกราคม 2563.  
๒๑๐สัมภาษณ์ นายปรมินทร์  ศิริบุญศัย, ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ.นนทบุรี, 27 

มกราคม 2563. 



๒๐๓ 

17) นักการเมืองท้องถิ่นที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี มีเหตุผลเหนือ ประชาชนก็รู้จักท่ีจะรักษา
ได้โดยการเลือก เป็นแบบอย่างของสังคม เป็นต้นแบบของเยาวชน พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทในชุมชน เป็น
ทีศ่รัทธาของคนในพื้นที๒่๑๑ 

18) นักการเมืองท้องถิ่นต้องส่งเสริมคนดี ที่ท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่นคนในพ้ืนที่ ชุมชน 
ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับปราชญ์ชุมชนผู้มีภูมิรู้
ต่างๆ ในชุมชน๒๑๒ 

สรุปได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นต้องส่งเสริมคนดี ที่ท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่นคนในพ้ืนที่ 
ชุมชน ให้มีโอกาสได้เข้าร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และสร้างความเข้มแข็งให้กับปราชญ์ชุมชนผู้มี
ภูมิรู้ต่างๆ ในชุมชน ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี มีเหตุผลเหนือ เป็นแบบอย่างของสังคม เป็นต้นแบบของ
เยาวชน พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทในชุมชน เป็นที่ศรัทธาของคนในพื้นที่ 

 
ตารางที่ 4.26  สรุปการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักธรรมข้อที่ว่า การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดย
ธรรมแก่นักบวช (การคุ้มครองคนดี) 

 

ข้อที่ การอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน 
โดยธรรมแก่นักบวช (การคุ้มครองคนดี) 

ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑ การยกย่องผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถที่คน
ในท้องถิ่นยอมรับ 

 
๑4 

1, 2, 3, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๑๐, 
๑๑, ๑๒, ๑4, 16, 18 

๒ การเข้าพบหาผู้น าชุมชน  ที่ คนมนพ้ืนที่
เชื่อถือและไว้ใจ 

 
๑3 

, ๔, 5, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, 13, 14, ๑๕, ๑๖ 

3 ก า ร ย อ ม รั บ ผู้ ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  มี
ความสามารถในการท างานกับชุมชน 

12 1, 3, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๑, 12, ๑๕, 18 

4 การยอมรับปราชญ์ชุมชน  10 3, ๕, ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, 13, 
14, ๑๗ 

 
 
 
 
 

                                                 
๒๑๑สัมภาษณ์ นายธัชพล  อภิรติมัย, ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง จ.นนทบุรี, 27 มกราคม 2563. 
๒๑๒สัมภาษณ์ นายนภเดช  เกลยีวศิรกิุล, ปลัดอ าเภอบางใหญ่, จ.นนทบุรี, 18 กุมภาพันธ์ 2563.  



๒๐๔ 

๔.3.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนกับหลักอปริหานิยธรรมเพื่อพัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัจจัยความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีและหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจ โดยการวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรต้น คือ หลักอปริหานิยธรรมและ
ตัวแปรตามคือปัจจัยความไว้วางใจ ปรากฏดังตาราง 
 

ตารางท่ี ๔.27  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความไว้วางใจกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความ
ไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

ปัจจัยความ
ไว้วางใจ 

 

 

 

 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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พฤติกรรม
นักการเมือง 

0.759 0.827 0.827 0.827 0.827 0.827 0.827 0.827 

นโยบาย 0.812 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836 0.836 
การสื่อสาร 0.859 0.851 0.851 0.851 0.851 0.851 0.851 0.851 
การบริหาร
องค์การ
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0.862 0.832 0.832 0.832 0.832 0.832 0.832 0.832 

รวม 0.908 0.926 0.945 0.937 0.928 0.903 0.908 0.917 
 

 
 
 



๒๐๕ 

จากตารางที่ ๔.27 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความไว้วางใจกับหลักอปริหา 
นิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  พบว่า โดย
ภาพรวมปัจจัยความไว้วางใจกับหลักอปริหานิยธรรมที่นักการเมืองท้องถิ่นควรปฏิบัติตาม เพ่ือพัฒนา
ความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  
(r = 0.๙17**) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมนักการเมือง มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือ
พัฒนาความไว้วางใจที่ มี ต่ อนั กการเมืองระดับท้ องถิ่ น ในจั งหวัดนนทบุ รี  อยู่ ในระดับสู ง  
(r = 0.927**) 

ปัจจัยด้านนโยบาย มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนา
ความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับสูง (r = 0.836**) 

ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการเมือง มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักอปริหา 
นิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับสูง  
(r = 0.851**) 

ปัจจัยด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลัก
อปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี อยู่ใน
ระดับสูง (r = 0.832**) 

สรุปได้ว่า การพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง นักการเมือง
สามารถปฏิบัติตนตามหลักอปริหานิยธรรม เป็นข้อควรประพฤติและปฏิบัติ ที่นักการเมืองปฏิบัติแล้ว
ประชาชนเกิดศรัทธาและมีความไว้วางใจ ให้ความร่วมมือกับนักการเมือง ประชาชนจะเห็นผลงาน
และความเป็นคนที่มีคุณค่าควรแก่การเลือกตั้งเข้ามารักษาผลประโยชน์ของส่วนและประชาชนหลายๆ 
สมัย ติดต่อกัน และสามารถร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป   

 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 

จากวัตถุประสงค์ข้อ 1 ที่ได้ “ศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี” สรุปได้ว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดจากหลาย
ปัญหา เช่น การสื่อสารของนักการเมืองกับประชาชนที่สื่อไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน ถึง
เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ประชาชนจะเห็นจากข่าวสารบางช่องทาง พฤติกรรมและการกระท าของ
นักการเมืองที่ประชาชนได้รับรู้จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ และนโยบายของนักการเมือง 
ตอนที่หาเสียงกับหลังเลือกตั้ง บางนโยบายอาจจะท าได้หรือท าไม่ได้ ซึ่งนักการเมืองต้องสื่อให้ประชาชน
เข้าใจ และภาพลักษณ์ของระบบการเมืองโดยรวมที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และต่อความไว้วางใจของประชาชน  

และจากวัตถุประสงค์ข้อ 2 จาก “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการ
เมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” พบว่า ปัจจัยที่ประชาชน
จังหวัดนนทบุรี มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
ใน 4 ประเด็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.54) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง (=3.62)  รองลงมาได้แก่ ด้านนโยบาย (=3.59)  ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น 
(อปท.) (=3 .51) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสื่อสารทางการเมือง (=3 .44) 
ตามล าดับ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม  เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มีความไว้วางใจทางการเมืองต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.61) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ได้แก่ สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพ )  (=3.70)  
รองลงมาได้แก่ การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (การสนับสนุนคนดี) (=3.66) 
ไม่ข่มเหงบังคับปกครองสตริทั้งหลาย (สิทธิเสรีภาพ) (=3.63) สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อ 
ปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพ) (=3.63) พร้อมเพรียงกันประชุม (=3.56) ไม่บัญญัติสิ่งที่
ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) (=3.55)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ (=3.53) ตามล าดับ และจากการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้ 

 
 
 
 



๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๔.๑ แสดงความสัมพันธ์ของปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นและความ
ต้องการของประชาชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชน 

ความต้องการของประชาชน 
 

นักการเมืองระดับท้องถิ่น 

พฤติกรรม 
และการปฏิบัติของ

นักการเมือง 

นโยบายก่อนหา
เสียงกับหลังหาเสยีง 

ไม่สื่อให้ประชาชน 
รู้เห็นในผลงาน 

ความไม่เข้าใจในการ
บริหารงานระดับ

ท้องถิ่น 

นักการเมืองเป็น
บุคคลสาธารณะ ต้อง

มีความรับผิดชอบ 

แก้ปัญหาและรักษา
ประโยชน์ของท้องถิ่น 

การก าหนดนโยบาย
สะท้อนความต้องการ 

ของประชาชน 

เป็นกลางในการสื่อสาร
ทางการเมืองระหว่าง
ประชาชนและรัฐบาล 

การบริหารงานการ
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนตรงความ

ต้องการและมีคุณภาพ 

แบ่งภาระภาครัฐ 



๒๐๘ 

การพัฒนาความไว้วางใจตามหลักอปริหานิยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๔.๒ แสดงการพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนตามหลักอปริหานิยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

หมั่นประชุมกันเป็นประจ า 
(ความสามคัคี) 

 

พร้อมเพรียงกันประชุม และเลิก
ประชุม 

(ความรับผดิชอบ) 

ไม่บัญญตัิสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ 
(การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ) 

 

สักการะ เคารพ นับถือ ท่านผู้ใหญ่ 
(การเคารพผู้ใหญ่) 

 

ไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย 
(สิทธิ เสรภีาพ) 

 
 

สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อ 
ปูชนียสถานทั้งหลาย 

(รักสันตภิาพและอนุรักษ์ท้องถิ่น) 
 

การอารักขา คุ้มครอง นักบวช 
(การปกป้องคนดี) 

 

ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง 

 

 

ด้านนโยบาย 

ด้านการสื่อสาร 

ด้านการบริหาร 



๒๐๙ 

ตารางท่ี ๔.28 แสดงการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

หลักธรรม 

อปริหานิยธรรม 

การพัฒนาความไว้วางใจ 

ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง 

ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสาร ด้านการบริหาร 

๑. หม่ันประชุม
กันเนืองนิตย์ 

- ให้ความ
ร่วมมือในการ
เข้าร่วม
ประชุมอย่าง
สม่ าเสมอ  

- เข้าร่วม
ประชุมให้
ประชาชน
ได้รับรู้และ
เชื่อมั่นว่า
นักการเมือง
ท้องถิ่นมี
ความสามัคคี
กัน ร่วมงาน
กัน 

- ร่วมประชุมเพ่ือ
มี ก า ร ติ ด ต า ม
น โย บ า ย แ ล ะ
กิ จกรรมต่ างๆ 
ในท้ องถิ่ น เป็ น
ประจ า 

- เข้าร่วมประชุม
เพ่ื อ ฟั งมติ จ าก
ทุกส่วนงาน 

- มีการสื่อสารทาง
ก า ร เ มื อ ง กั บ
ป ร ะ ช า ช น ใ น
กิ จก รรมการให้
ค ว าม รู้ ท างการ
เมืองที่ถูกต้องเป็น
จ ริ ง ต า ม
ส ถ า น ก า ร ณ์
บ้ าน เมื อ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

- การสื่ อ สารในที่
ป ระชุมสามารถ
สื่ อ ในประเด็ นที่
ต้องการได ้

- บริห ารงานตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ให้ประชาชนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ได้ เห็ น
ความก้าวหน้า  

- เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
ป ร ะ ชุ ม ใน ก า ร
บริหารงานร่วมกับ
ท้องถิ่นเป็นประจ า 

๒. พร้อมเพรียง
กันประชุม 
พร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม 

- แสดงออกถึง
ความ
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่  

- สามารถ
ปฏิบัติตามได้
อย่าง
สม่ าเสมอ  

- ร่วมเป็นตัวแทน
ของประชาชน
เพ่ือก าหนด
นโยบาย เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
สร้างความเท่า
เทียมกันในสังคม 
 

- มีการสื่อสารทาง
การเมืองกับ
ประชาชนถึง
สถานการณ์ทาง
การเมืองที่ถูกต้อง
เป็นจริงตาม
สถานการณ ์ 

- มีบริหารงานองค์
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหน้าที่
อย่างพร้อมเพรียง
ให้ประชาชนได้รับ
รู้  

- สร้างความสามัคคี
กันในการบริหาร
ร่วมกันกับ
บุคคลากรของ
ท้องถิ่น 

 
 



๒๑๐ 

ตารางท่ี ๔.28 แสดงการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม (ต่อ) 
 

หลักธรรม 

อปริหานิยธรรม 

การพัฒนาความไว้วางใจ 

ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง 

ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสาร ด้านการบริหาร 

๓. ไม่บัญญัติสิ่ง
ที่ไม่บัญญัติไว้ 

- มีการปฏิบัติได้
ตามกฎเกณฑ์ 
ของสังคม 

- ประเพณี
ดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น 

- ให้ความเคารพ 
ปฏิบัติตาม
นโยบายและ
กฎเกณฑ์ กติกา 
ของชุมชนและ
ท้องถิ่น และ
ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของ
ท้องถิ่น  

- สื่อสารทาง
การเมืองโดยการ
ให้ความรู้ 
ข้อเท็จจริงกับ
ประชาชนตาม
หลักเกณฑ์และ
กฎหมาย
บ้านเมือง 

- บริหารงานร่วมกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม
ระเบียบข้อบังคับ
ของขององค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น  

๔. เคารพนับถือ
ท่านเหล่านั้น 

นักการเมือง
ท้องถิ่นเข้าถึง
ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน ใน
การรับทราบ
ปัญหาและ
ความต้องการ
ของประชาชน
ในพ้ืนที่ให้การ
ยอมรับผู้ที่มี
ความรู้
ความสามารถ
ในชุมชน  

- ปฏิบัติตาม
นโยบายและ
กิจกรรมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่โดย
ขอความร่วมมือ
จากผู้น าในท้องถิ่ 

- มีนโยบายในการ
ให้ความส าคัญ
และให้โอกาสทุก
คนมีสิทธิ
เสรีภาพอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่
เป็นนโยบาย
เลือกปฏิบัติ 

- ให้ความเคารพ 
เชื่อฟัง ค าแนะน า 
ที่ผู้น าชุมชนหรือ
ท้องถิ่นเชื่อถือ
และศรัทธา  

- ให้โอกาสผู้หญิงใน
การเป็นตัวแทน
ชุมชน และร่วมใน
การแก้ปัญหากับ
ชุมชนได้ หรือการ
ด ารงไว้ซึ่งศาสนา
และวัฒนธรรม 
ของชุมชน 

- บริหารงาน โดยยึด
นโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

- ให้ความรู้และให้
โอกาสในการออก
สิทธิออกเสียง การ
ประสานงานกับ
หน่วยงานหรือ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ในการขอความ
ร่วมมือกับชุมชน 

 
 
 
 
 



๒๑๑ 

ตารางที่ ๔.28 แสดงการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม (ต่อ) 
  
 

หลักธรรม 

อปริหานิยธรรม 

การพัฒนาความไว้วางใจ 

ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง 

ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสาร ด้านการบริหาร 

๕. ไม่บังคับ
ปกครองสตรี
ทั้งหลาย 

- ยอมรับความ
คิดเห็นของ
นักการเมืองที่เป็น
สตรี ฟังเสียง 
กลุ่มแม่บ้าน และ
ให้โอกาสแสดง
ความคิดเห็น 

- ให้การยอมรับ
ผู้หญิง ก็มีสิทธิ
เท่าเทียมกับ
ผู้ชาย มีความ 
สามารถในการ
พัฒนาได้เท่า
เทียมกัน 

- ยอมรับการเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมี
ทั้งเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย 

- ให้ความ
เคารพ รับฟัง
ค าแนะน า
จาก
ประชาชน 

- มีความเป็น
กลางในการ
สื่อสาร และ
สามารถ
สื่อสารได้กับ
ทุกเพศทุกวัย  

- ยอมรับการ
บริหารงานโดย
ยึดนโยบายและ
ระเบียบ 
ข้อบังคับของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- รับฟังทุกเสียง
เพ่ือน าไป
พิจารณา 

๖. เคารพ
สักการบูชา
เจดีย์ 

- ให้ความ
เคารพศาสน
สถานในพื้นที่ 
ปฏิบัติตามโดย
ไม่มีการ
ประพฤติผิด 
เช่น การไม่หา
เสียงหรือพูดถึง
การเมืองในวัด  

- มีพฤติกรรมที่
เหมาะสมในการ
เข้าสถานที่ควร
แก่การอนุรักษ์  

- ส่งเสริมและร่วม
บริหาร ให้การดูแล 
หน่วยงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- มีนโยบายและให้
ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์สถานที่
ส าคัญในท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้เป็น
จุดเด่น เป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 

- ให้
ความส าคัญ
กับหน่วยงาน
การเลือกตั้ง
ในท้องถิ่น 

- ให้ความ
เคารพสถานที่
ในการสื่อสาร
ทางการเมือง
กับประชาชน 
เพ่ือลดความ
แตกแยกใน
ท้องถิ่น 

- ยอมรับในการ
บริหารงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- การบริหาร
ร่วมกับ อปท. 
ต้องให้
ความส าคัญกับ
สถานที่หรือศา
สนสถานที่ส าคัญ
ในท้องถิ่น มี
นโยบายในการ
บ ารุงและอนุรักษ์ 



๒๑๒ 

ตารางท่ี ๔.28 แสดงการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม (ต่อ) 
  
 

หลักธรรม 

อปริหานิยธรรม 

การพัฒนาความไว้วางใจ 

ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง 

ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสาร ด้านการบริหารฯ 

๗. จัดให้มีการ
อารักขา 
คุ้มครอง
ป้องกัน 

เป็นผู้ที่รักษา
กฎเกณฑ์ ข้อ
ปฏิบัติ สามารถ
เป็นแบบอย่าง
ให้กับบุคคลทั่วไป 
นโยบาย 
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
ดีอยู่แล้วก็ให้ถือ
ปฏิบัติ รักษาไว้ 

- ปกป้องคนที่ท าดี 
ปฏิบัติชอบ 
ยกย่องคนดี ปู
ชนียบุคคลใน
ท้องถิ่น  

- นโยบายการให้
ความส าคัญกับ
กลุม่โรงเรียนใน
พ้ืนที่  

- นโยบายการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

- นโยบาย 
- มีนโยบายในการ
อนุรักษ์สถานที่
เด่น ทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้นๆ  

- ส่งเสริม
สนับสนุน โดย
สื่อสารกับ
ประชาชนหรือ
ผู้น าชุมชน ที่มี
บทบาทต่อ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

- ต้องมีการ
สื่อสารหรือเป็น
ผู้ประชาสัมพันธ์ 
ยกย่อง ปูชนีย
บุคคลในท้องถิ่น  

- ส่งเสริม
สนับสนุน 
โดยสื่อสารกับ
ประชาชน
หรือผู้น า
ชุมชน ที่มี
บทบาทต่อ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

- ต้องเป็น
ตัวแทนของ
ประชาชนใน
การดูแลและ
ยกย่องบุคคล
ต้นแบบใน
ท้องถิ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 

4.4 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ เรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี

ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” 
1. เห็นด้วยกับผลการวิจัย นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีการก าหนดนโยบาย นโยบายจะ

ท าให้ได้ในการเลือกตั้งสมัยหน้า การให้ความเคารพจะได้ใจประชาชน เอาใจใส่ประชาชน ก็จะได้
โอกาสกลับมาดูแลประชาชน บริหารด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส  นักการเมืองท้องถิ่นอยู่ได้เพราะการ
เอาใจใส่ประชาชน นักการเมืองท้องถิ่นต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า ท าอย่างไรให้นั่งอยู่ในใจประชาชน๒๑๓ 

2. การบริหารงานร่วมกับท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถเข้าไปสื่อสารกับคน
ทุกกลุ่มได้ ถึงแม้บางครั้งไม่มีงบให้แต่ก็อาจจะให้เป็นความห่วงใจใส่ใจเมื่อมีปัญหา มีภาวะความเป็น
ผู้น า ต้องท าความเข้าใจ เข้าถึง ใส่ใจประชาชนเสมอ๒๑๔ 

3. การท างานร่วมกับท้องถิ่นต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการด าเนินการตามนโยบาย เน้น
การมีส่วนร่วมในการท างาน อาจเข้าพบโดยตรง มีความซื่อตรงถูกเป็นถูก ผิดเป็นผิด การประสานงาน
กับผู้น าหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นสิ่งส าคัญ อยู่ที่การลงพ้ืนที่ การสื่อสารกันการลงพ้ืนที่พบปะได้ผล
ด้านจิตใจ การบริหารใช้หลักการไกล่เกลี่ย ลงพ้ืนที่สอบถามทุกข์สุข หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ท าได้ 
ได้ใจชาวบ้าน  จากการสอบถามทุกข์สุขประชาชนท าให้นักการเมืองท้องถิ่น “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
และยุติธรรม” เมื่อมีกิจกรรมต้องสนับสนุนทั้งด้านอาชีพ การศึกษา เน้นเศรษฐกิจพอเพียง ให้การ
คุ้มครองทุกศาสนาในพื้นท่ี “เข้าใจ ตั้งใจ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม”๒๑๕ 

4. ด้านพฤติกรรม จากผลการสรุปของผู้วิจัยครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งความไว้วางใจ
ของประชาชนต้องการคนดีมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ตรงความต้องการ ก็สามารถครองใจประชาชนดูได้จากผลการเลือกตั้ง 
จะได้รับเลือกตั้งติดต่อกันหลายสมัย “ตั้งใจจริง อิงศาสนา ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นมิตรกับทุก
คน มคีวามเป็นผู้น า”๒๑๖ 

5. การเข้าถึงประชาชน ในการอยู่รวมกันต้องเน้นการมีส่วนร่วม ท ากิจกรรมต้องมี
ความพร้อมเพรียง ยอมรับการบริหาร การอารักขาคุ้มครองคนดี การเข้าถึง เข้าใจ และเข้าไปพัฒนา

                                                 
๒๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 พรรคเพื่อไทย, 

17 กรกฎาคม 2563. 
๒๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเฉลิมชัย โถน้อย, นายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง อ.บางกรวย, 17 

กรกฎาคม 2563. 
๒๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นายปรีดา  เชื้อผู้ดี, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด, 17 

กรกฎาคม 2563. 
๒๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมยศ  วิชาการ, นายอ าเภอปากเกร็ด, 17 กรกฎาคม 2563. 



๒๑๔ 

ประชาชน สามารถเปลี่ยนนักการเมืองท้องถิ่นเป็นนักการเมืองระดับชาติได้ จากหลายๆ ตัวอย่ างที่มี
ให้เห็น๒๑๗ 

6. เห็นด้วยกับผู้วิจัย การลงพ้ืนที่ เข้าใจประชาชน พบปะประชาชน ก็สามารถสื่อสาร
ในเจตนารมณ์ได้ การเคารพกันเป็นจิตส านึกของคนไทย การลงพ้ืนที่ไม่เลือกศาสนา สามารถให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือแนะน าได้อย่างเท่าเทียมกัน๒๑๘ 

7. นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีความจริงใจ มีกรอบการท างานและการบริหารสามารถ
ตอบโจทย์ของท้องถิ่นและความต้องการของชุมชนได้ นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 
นักการเมืองระดับท้องถิ่นต้องไม่ทิ้งศาสนา“ความไว้วางใจ มีส่วนร่วมเพ่ือท้องถิ่นตามหลักอปริหานิย
ธรรม บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล”๒๑๙ 

8. ในภาพรวมความไว้วางใจทางการเมือง ผู้น าท้องถิ่นพฤติกรรมมีภาวะผู้น าสูง ผู้น าที่
มีประสิทธิภาพ ต้องเข้าใจ เข้าถึง ใกล้ชิดกับประชาชน มีความ “รอบรู้” ในการแก้ปัญหา มีความเป็น
ผู้มีเหตุผลในการด าเนินงาน มีความสามารถในการสื่อสารกับประชาชนได้ดี มีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียน 
ชุมชน การศึกษาก็สนับสนุน ชุมชนก็พัฒนาให้ตามบริบทที่ควรจะเป็นและความต้องการมีความ
ต่อเนื่องในการให้ ให้การดูแลอย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องร้องขอ ความน่าไว้เนื้อเชื่อใจ เป็นสัญลักษณ์ของ
ผู้น า “การดูแลใกล้ชิด เข้าถึง มีความเป็นประชาธิปไตย” ซึ่งผลการวิจัยก็มีครอบคลุมในทุกประเด็น 
ที่ผู้น าท้องถิ่นพึงมีและควรเป็น ซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นจะเป็น Idol ของเด็กๆ๒๒๐ 

9. ผู้น าต้องท าให้ประชาชนไว้วางใจ มีความเป็นผู้น าและเป็นมืออาชีพในการจูงใจให้
ประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและด าเนินการต่างๆ โดยการสอดแทรกหลักธรรม 
สามารถเชื่อมโยงหลักธรรมในการพัฒนาตนเองและสังคม ผู้น าต้องหลักศาสนา๒๒๑ 

10. การเมืองต้องเป็นฐานผู้น าที่ดีประชาชนต้องไว้วางใจได้ ต่อการขจัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ต้องเข้าถึงประชาชน “การมีจิตส านึกเพ่ือประชาชน” สามารถขจัดความเดือดร้อน 
การพัฒนาต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับประชาชนได้ มีจิตส านึกเพ่ือประชาชนมีความสุข
และสาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนา ปัญหาได้รับการแก้ไข สามารถรับฟังผู้เดือดร้อนได้ทุกภาค
ส่วน ทั้งภาคการศึกษา นักการเมืองท้องถิ่นต้อง “สร้างจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม” ค านึงถึง

                                                 
๒๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.มานิตย์  ศุทธสกุล, อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราช, 17 กรกฎาคม 2563. 
๒๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางเจริญ  เรี่ยวแรง, พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนนทบุรี เขต 1 อดีตสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี), 17 กรกฎาคม 2563. 
๒๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ภณณฏัฐ์  ศรีอินทร์สุทธ์ิ, พรรคเพื่อไทย เขต 6, 17 กรกฎาคม 2563. 
๒๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ชเนตตี  วัจนะรัตน์, ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี, 17 กรกฎาคม 

2563. 
๒๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ  นายเชาวลิต  เอื้อชูยศ, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, 17 

กรกฎาคม 2563. 



๒๑๕ 

ประชาชนตนท าแล้วประชาชนได้อะไร นโยบายต้องสร้างสรรค์ และจิตส านึกนักการเมืองกับจิตส านึก
ของประชาชน คือต้องสื่อสารตรงกัน จึงเข้าใจกัน๒๒๒ 

11. นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความเสมอภาค เข้าถึงทุกพ้ืนที่ ต้องสามารถเข้าถึงผู้น า
ของชุมชนนั้น หมู่บ้านนั้น ในการเข้าถึงประชาชน มีคุณธรรม พฤติกรรมความเป็นผู้น าของ
นักการเมืองท้องถิน่ รับผิดชอบต่อประชาชน มีส่วนร่วมในการบริหาร รับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นด้วย
กับผลการวิจัย๒๒๓ 

12. การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เพ่ือการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชน ผลงาน
ต้องสร้างความประจักษ์ต่อประชาชน มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี 
นโยบายชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ ให้ประชาชนเชื่อมั่นในนโยบาย ที่ส าคัญมีความรู้ความจริงใจต่อ
นโยบายและประชาชน มีการสื่อสาร มีเครือข่ายในการท างาน มีความประนีประนอม ตั้งใจแก้ปัญหา
ประชาชน มีความรู้ความสามารถ พฤติกรรมต้องมีความเป็นผู้น า สามารถสื่อสารกับประชาชนเข้าใจ 
มีจิตเมตตา มีความรอบรู้ในการแก้ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข สามารถประสานงานกับท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นในท้องถิ่นได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์๒๒๔ 

13. คนจังหวัดนนทบุรีมีการศึกษา สามารถพิจารณาผลงานความรู้ ความสามารถ 
พฤติกรรมเป็นคนดี เสียสละ ประชาชนสามารถพิจาณาการกระท าของนักการเมือง นักการเมือง
ท้องถิ่นจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไร เช่น กรณีท่านนายกเทศมนตรีสมนึก หลักการท างานต้องท าให้
ประชาชนมั่นใจ ต้องมีผลงาน เป็นนายกฯ มาตั้งแต่ปี 2531 นักการเมืองในระดับท้องถิ่นสามารถ
สื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้ นโยบายชัดเจน เชื่อมั่นได้  มีบุคลิกดีน่าเชื่อถือ มีความรู้ การสื่อสาร
สามารถสร้างความเชื่อม่ันและความไว้วางใจไว้วางใจของประชาชนได้๒๒๕  

สรุปจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้เข้าร่วมเห็นด้วยกับผลการวิจัย และมีการเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ในหลายประเด็น  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๒๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเรืองศักดิ์  แสงเพ็ญพราว, ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี (ประชาชน), 

17 กรกฎาคม 2563. 
๒๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ รต.ต.เสน่ห์  ชัยพร, สภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี, 17 กรกฎาคม 2563. 
๒๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายเฉลิมชัย โถน้อย, นายกเทศมนตรีต าบลศาลากลาง อ.บางกรวย, 17 

กรกฎาคม 2563. 
๒๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์, ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, 17 กรกฎาคม 2563.   



๒๑๖ 

ตารางท่ี ๔.29 การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองตามหลักอปริหานิยธรรม  
 

ด้านพฤติกรรม ด้านนโยบาย ด้านการสื่อสาร ด้านการบริหาร 
- เคารพความคิดเห็น

ของประชาชน 
- มีภาวะความเป็นผู้น า 
- มีความซื่อตรง 
- การมีจิตส านึกเพ่ือ

ประชาชน 
- ตั้งใจจริง อิงศาสนา 

ยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็นมิตรกับ
ทุกคน มีความเป็น
ผู้น า 

- “การดูแลใกล้ชิด 
เข้าถึง มีความเป็น
ประชาธิปไตย” 

- พฤติกรรมมีความรอบ
รู้ 

- เอาใจใส่ประชาชน 
- มีส่วนร่วมในการ

ท างาน 
- มีความบริสุทธิ์ใจใน

การด าเนินการตาม
นโยบาย 

- ท ากิจกรรมต้องมี
ความพร้อมเพรียง 

- เพ่ือส่วนรวม 

- สื่อสารกับคนทุกกลุ่ม 
ขยันลงพื้นที่ ลงพื้นที่
ไม่เลือกศาสนา 
สามารถให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือแนะน าได้
อย่างเท่าเทียมกัน 

- ท าความเข้าใจ เข้าถึง 
ใส่ใจประชาชน 

- “เข้าใจ ตั้งใจ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

- ความสามารถในการ
สื่อสารกับประชาชน
ได้ดี 

- บริหารด้วยความ
บริสุทธิ์ โปร่งใส   

- การบริหารใช้
หลักการไกล่
เกลี่ย 

- “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนาและ
ยุติธรรม” 

- ยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

- มีความต่อเนื่อง
ในการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๗ 

ผลจากการสัมภาษณ์และการ Focus Group Discussion  
จากการสัมภาษณ์และการ Focus Group Discussion ผู้วิจัยสรุปแนวทางท่ีนักการเมือง

ระดับท้องถิ่นได้ท าแล้ว และผลจากการวิจัยที่ต้องการให้นักการเมืองท้องถิ่นต้องท าต่อไปและควรจะ
ท าต่อไปเพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ สรุปได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.30 แสดงการพัฒนานักการเมือง ในการสร้างความไว้ต่อประชาชน 

 

ความไว้วางใจ 
การพัฒนานักการเมือง 

ท าแล้ว ต้องท า ควรท า 
ด้านพฤติกรรม - การเข้าร่วมประชุม 

- ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบของชุมชน 
สังคม ประเทศชาติ 

- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
- มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต 

จริงใจ ในการแก้ไขปัญหา 
- เป็นคนดีมีน้ าใจ จิตอาสา

ใจเป็นใหญ่  มีเมตตา ให้
ค าแนะน า 

- เป็ น คน ดี  มี จิ ต อ าส า 
พ่ึงพาได ้

- มีความรู้ ความสามารถ 
- ช่วยเหลือสังคม บ าเพ็ญ

ตนต่อกิจกรรมส่วนรวม 
- นักการเมืองท้องถิ่นเป็น

คนที่ประชาชนพ่ึงพาได ้
- มีประสบการณ์มองเห็น

การณ์ไกล 
 

- เข้ าร่วมทุ กครั้ งที่ มี
การประชุม 

- การพบปะประชาชน 
- ใจกว้ าง ยอมรับฟั ง

ค ว า ม คิ ด เห็ น ที่
แตกต่าง 

- ยึดมั่นอุดมการณ ์
- มีความรับผิดชอบ 
- มีวิสัยทัศน์  แนวคิด 

ในการพัฒนาจังหวัด 
- มีความอ่อนน้อมถ่อม

ตนและใจกว้าง เปิดใจ
รับฟั งความคิ ดเห็ น
ของประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกฝ่าย 

- ประพฤติดี  มีภาวะ
ผู้ น า  ไ ม่ ท า เ รื่ อ ง
เสียหาย 

- ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตุมีผล 

- มีพฤติกรรมโปร่งใส  
- ต้องแจ้งประชาชน

ให้ ได้ รั บ รู้ เ รื่ อ งที่
ป ระชาชนควรได้
ออกความเห็น 

- ก่อน -หลังเลือกตั้ ง 
ค ว ร ป ฏิ บั ติ ต น
เช่นเดียวกัน 

- เ ค ย น อ บ น้ อ ม
อย่างไรก็ควรเป็ น
อย่างนั้น  

- ซื่ อสั ตย์  จริ งใจ มี
คุณธรรมจริยธรรม
ทางการเมือง และมี
ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนท้ องถิ่ น 
และขยันลงพ้ืนที่ 

- นักการเมืองต้องไม่
ห่างวัดห่างศาสนา
ห รื อ ไม่ ค ว ร ห่ า ง
หลักธรรมค าสอน 

 



๒๑๘ 

ความไว้วางใจ 
การพัฒนานักการเมือง 

ท าแล้ว ต้องท า ควรท า 
ด้านนโยบาย - การปฏิบัติตามนโยบายที่

หาเสียงไว้อาจจะได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง 

- มี ค ว าม เป็ น ธ ร รม  มี
คุณธรรม สร้างประโยชน์
สุขของประชาชน 

- นักการเมืองเองต้อง
ยึ ด ถื อ น โ ย บ า ย 
แก้ปัญหาของชุมชน
ไ ด้ จ ริ ง  มี ก า ร
จั ด ล า ดั บ ต า ม
ความส าคัญ มีความ
ยื ด ห ยุ่ น ต า ม
สถานการณ ์

- น โ ย บ า ย ใ ด ที่ ไ ม่
สามารถปฏิบัติได้ต้อง
ชี้แจงต่อประชาชน 

- น า ปั ญ ห า ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนมาก าหนด
เป็นนโยบาย 

- มีการประชาคมอย่าง
สม่ าเสมอ 

- นโยบายต้องชัดเจน 
โปร่งใสเพื่อส่วนรวม 

- นโยบายต่างๆ ต้อง
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
นโยบายของรัฐ ตรง
กับความต้องการของ
ประชาชน 

- ให้ประชาชนผู้มีส่วน
ไ ด้ เ สี ย  ร่ ว ม กั น
ทบทวนและสร้ า ง
ก รอบ แ ผ น แ ม่ บ ท
ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือ

- ต้องให้ประชาชนได้
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
นโยบายนั้น 

- ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 

- ต้องสอบถามความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

- ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ผู้
ร่วมกันทบทวนและ
ว า ง แ ผ น พั ฒ น า
ชุมชนและท้องถิ่ 

- การท าให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- น โ ย บ า ย ต้ อ ง
ค านึงถึงสภาพพ้ืนที่
แต่ละท้องที่  

- นโยบายควรท าให้
ป ระช าช น มี ชี วิ ต
และความเป็นอยู่ที่ดี
ได ้ 

- ให้มีชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ด ี

- ควรตั้งกรรมการใน
การร่วมกันจัดท ากฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของชุมชน 

- เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้



๒๑๙ 

ความไว้วางใจ 
การพัฒนานักการเมือง 

ท าแล้ว ต้องท า ควรท า 
ต อ บ ส น อ งค ว า ม
ต้องการของชุมชน 

- นโยบายท าได้หรือไม่
ต้ อ งแจ้ ง  ชี้ แ จ ง ให้
ประชาชนทราบ 

ป ร ะ ช า ช น ที่ มี
ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ า งส รรค์ ห รือมี
น วั ต ก ร ร ม ที่ เกิ ด
ประโยชน์ที่ อาสา
เข้ามาร่วมคิดร่วม
ท า 

ด้านการสื่อสาร - ประชาชนมี ส่ วน ร่ วม
ทางการเมืองเฉพาะบาง
เหตุการณ ์

- นั ก ก าร เมื อ งสามารถ
สื่อสารกับประชาชนได้ 
เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหา 
สามารถให้ค าแนะน า 

- ส ต รี ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ
เช่นเดียวกับบุรุษ ได้สิทธิ
และมีเสรีภาพเท่าเทียม
กันทุกคน 

-  

- นักการเมืองต้องสื่อ
ให้ ป ระช าช น เห็ น
ค ว า ม จ ริ ง ใจ แ ล ะ
ความต้องการที่อาสา
รับใช้ 

- นักการเมืองจะต้อง
สื่ อกับป ระชาชนรู้
เรื่อง สื่อให้ประชาชน
เข้าใจถึงสิ่ งที่ จะสื่อ 
กิจกรรมที่จะท า 

- สื่อสารหลากหลาย
ช่องทาง 

- สื่อสารให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ง่าย คล่องตัว ด้วย
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ประชาชนมีอยู่และ
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ใ น
แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น ใน
สมาร์ทโฟน 

- การสื่อสารมวลชนให้
เป็นข่าวดีๆและเป็น

- ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ใ ห้
ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับรู้ให้ทั่วถึงและ
หลากหลายช่องทาง 

- หาวิธีใดที่จะสื่อสาร
ให้ข้อมูลนั้นเข้าถึง
ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

- การเปิดช่องทางใน
ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชน 

- นักการเมืองท้องถิ่น
ต้องมีความสามารถ
และมีทีมงานในการ
สื่อสารสร้างการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ ห้
ประชาชนเกิดความ
ไว้ ว า ง ใจ แ ล ะ ให้
ความร่วมมือในการ



๒๒๐ 

ความไว้วางใจ 
การพัฒนานักการเมือง 

ท าแล้ว ต้องท า ควรท า 
จ ริ ง  ที่ อ อ ก สู่
ประชาชน   

- นักการเมืองท้องถิ่น
ต้องหมั่นสื่อสารกับ
ชาวบ้าน ถึงสิ่ งที่ ได้
ท า ไป แล้ ว  เพ่ื อ ให้
ช าวบ้ าน ท ราบ ถึ ง
ข้อดีข้อเสีย 

- การสื่อสารต้องเข้าถึง
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
สื่อสารกับประชาชน
ได้จริง 

- ให้ความรู้ความเข้าใจ
กับประชาชนให้มาก 

พัฒนาท้องถิ่น 
- สื่อสารให้ประชาชน

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ ง่ า ย  ค ล่ อ งตั ว 
ด้ วย เท ค โน โลยี ที่
ประชาชนมีอยู่และ
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ใ น
แ อ พ พ ลิ เค ชั่ น ใน
สมาร์ทโฟน 

- เปิดโอกาสให้บุคคล
มีความคิดเห็นริเริ่ม
สร้ า งส รรค์ ห รือมี
น วั ต ก ร ร ม ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์
กั บ ป ระช าช น ใน
จังหวัด 

ด้านการบริหาร - การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ 

- มี ภ า ว ะ ผู้ น า ใน ก า ร
บริหารท้องถิ่น 

- สร้างความปรองดองร่วม
แก้ปัญหา 

- ใช้ ร ะบ บ คุ ณ ธรรม  มี
จริยธรรมน าหน้าในการ
บริหารงาน 

- ปฏิบั ติหน้ าที่ และการ
ท างานร่วมกับประชาชน
หน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้กฎเกณฑ์

- มีภาวะผู้ น าในการ
บริหารท้องถิ่น 

- การประชุมให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามข้อบังคับ
การประชุมสภาฯ 

- ออกหน่วยเคลื่อนที่
ของเทศบาล ต้องลง
พ้ื น ที่ พู ด คุ ย กั บ
ป ร ะ ช า ช น  ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น เข้ า ถึ ง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 
ค ล่ อ ง ตั ว  ด้ ว ย

- ประชาชนสามารถ
เข้ าถึ งปัญหาและ
แ ก้ ไ ข ได้ ต ร ง จุ ด 
ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ ก า ร
พัฒนา ประชาชน
ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาได้
ทาง Website 

- ต้องประเมินผลให้
ชุ ม ช น ได้ รั บ รู้ ว่ า
กิจกรรมโครงการ
นั้นส าเร็จมากน้อย
เพียงใด 



๒๒๑ 

ความไว้วางใจ 
การพัฒนานักการเมือง 

ท าแล้ว ต้องท า ควรท า 
ที่สร้างก าหนดไว้ 

- สนับสนุนคนดี 
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ประชาชนมีอยู่ 

- การประชาคมอย่าง
สม่ าเสมอ 

- การบริหารงานของ
ท้ อ ง ถิ่ น ไ ม่ ลุ แ ก่
อ านาจ 

- ไม่ เลื อ ก ที่ ใน ก า ร
ปฏิบัติ 

- รับฟังข้อเสนอแนะ
ด้วยเหตุด้วยผล 

- นักการเมืองท้องถิ่น
จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง ใ ห้
ป ระช าช น เห็ น ว่ า
นักการเมืองท้องถิ่น
กับองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น สามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยกัน 
ไม่ขัดแย้งกันในการ
ท างาน ไม่ใช้อ านาจ
ทางการเมืองเข้าไป
แทรกแซงการท างาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น สามารถ
ท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 

- ปลูกฝังประชาชนเกิด
ค ว า ม รู้ สึ ก แ ล ะ มี
จิ ต ส านึ ก ร่ วม เป็ น

- สามารถแก้ปัญหาที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ ห้ กั บ
ประชาชนได้อย่ าง
เร่งด่วน 

- เป็ น ผู้ ที่ มี อ า น า จ
หน้าที่ตามกฎหมาย 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยอยู่บทพ้ืนฐาน
ของความถูกต้อ ง 
ยึ ด ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม 

- เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ประชาชนหรือภาคี
เครือข่ าย  ท างาน
ร่วมกันชุมชนต่างๆ 
ได้สะท้อนถึงความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น  ผ่ า น
ช่องทางต่างๆ 

- นั กการ เมื อ งส่ วน
ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
พ นั ก ง า น ส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น จ ะ ต้ อ ง
ป ระส าน งาน กั น 
เสนอข้อมูลข่าวสาร
ที่เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน 



๒๒๒ 

ความไว้วางใจ 
การพัฒนานักการเมือง 

ท าแล้ว ต้องท า ควรท า 
ส่วนหนึ่งและรู้สึกว่า
ต น เอ งมี สิ ท ธิ ก็ จ ะ
รักษาสิทธิและดูแล
ผล ป ระ โยช น์ ข อ ง
ตนเอง สั งคม และ
ท้องถิ่น 

 
๔.5 องค์ความรู้ 

จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าวสรุป
เป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี 

1. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง 
นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีพฤติกรรมให้ประชาชนไว้วางใจ มีภาวะความเป็นผู้น า มี

จิตส านึกเพ่ือประชาชนและสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
พฤติกรรมนักการเมืองที่ควรจะเป็นคนประพฤติดี สามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ 
ปฏิบัติชอบ มีจิตอาสา พ่ึงพาได้ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ท้องถิ่น ซื่อสัตย์ จริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม
ทางการเมือง และมีความรับผิดชอบต่อประชาชนท้องถิ่น และขยันลงพ้ืนที่ เมื่อมีกิจกรรมก็เข้าร่วมกับ
ชาวบ้านได้ มีเมตตา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะกับประชาชนได้ ไม่เอาเปรียบเห็นแก่ตัว ความ
ประพฤติของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นตัวอย่างและแบบอย่างแก่คนในสังคม 

2. ด้านนโยบาย 
นักการเมืองท้องถิ่นควรมีนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นเป็น

หลัก มุ่งประชาชนโดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้
ประโยชน์ และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์และมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันได้  นักการเมืองท้องถิ่นสามารถท าตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้จะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม เป็นนโยบายที่สร้างสรรค์ ยึดประโยชน์สาธารณะ มีความชัดเจน ปฏิบัติ
ได้จริง บริสุทธิ์ใจเพ่ือประชาชน นโยบายเน้นการท างานแบบเครือข่าย ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
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นโยบาย นโยบายจะต้องเข้าถึงและสามารถปฏิบัติกับทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมตรงความเดือดร้อน
แก้ปัญหาได้จริง 

3. ด้านการสื่อสาร 
นักการเมือง ต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ในการท างานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการ

สื่อสารที่มีความเป็นกลางระหว่างรัฐกับประชาชน สื่อสารเพ่ือให้สังคมเกิดความปรองดอง การสื่อสาร
ที่เข้าถึงข้อมูลจริงและด้วยตนเองในการลงพ้ืนที่ เป็นการสื่อสารตามกฎระเบียบ เพ่ือการรักษาความ
เป็นประชาธิปไตย การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในการท างานร่วมกัน เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ บอกเล่า
เรื่องราว การติดตามการท างาน นักการเมืองจะต้องสื่อกับประชาชนรู้เรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจถึง
สิ่งที่จะสื่อ กิจกรรมที่จะท า สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น าท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานใน
ท้องถิ่น ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องดูว่าประชาชนกลุ่มใดจะสื่ออย่างไร วิธีการใดที่จะให้
ข้อมูลนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสื่อสารด้วยจิตส านึกท้ังนักการเมืองและประชาชน 

5. ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น 

นักการเมืองท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการวางนโยบาย 
เพ่ือให้นโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับนโยบายของนักการเมือง ปัญหาท้องถิ่นและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ที่จะต้องร่วมกันและประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมีการติดตามประเมินผลให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และรับรู้ผลการด าเนิน การบริหารงานทุกมิติที่เสนอตัวเข้ามาพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดจะต้องมี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก 
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4.5.1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าวสรุป
เป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง 

ด้านนโยบาย ด้านการบริหารงาน
ของท้องถิ่น (อปท.) 

ด้านการสื่อสารทาง
การเมือง 

ความสามัคคี 
หมั่นประชมุกันเนืองนิตย์  
- ร่วมประชุม 

- ติดตามนโยบาย 

- บริหารงานตาม
ระเบียบ 

- มีการสื่อสาร
สม่ าเสมอ 

- อ่อนน้อมถ่อมตนและ
ใจกว้าง 

ความรับผิดชอบ 
พร้อมเพรียงกันประชมุ  
- ร่วมกันท ากิจกรรม 
- รับผิดชอบการร่วม

ประชุม 
- ท าหน้าที่อย่างพร้อม

เพรียง 
- สื่อสารตาม

สถานการณ ์

ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่
บัญญัติ (การปฏิบัติ
ตามกฎข้อบังคับ)  

การปฏิบัติตามกฎ 
ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่

บัญญัติ   
- เข้าถึงประชาชน 

- รักษาและปฏิบัตติาม
กฎ กติกา 

- บริหารงานตาม
ระเบียบข้อบังคับ 

- ปฏิบัติตามนโยบาย 
- สื่อสารตามอเท็จจริง 

สักการะ เคารพ นับ
ถือ บูชาท่านผู้ใหญ่
ทั้งหลาย 

 (การเคารพผู้
อาวุโส)  

สิทธิ เสรีภาพ 
ไม่บังคับปกครองสตรี  

- ยอมรับความคิดเห็นของสตร ี
- ยอมรับการเข้าร่วมกจิกรรม 
- บริหารงานตามข้อบังคับ 
- ให้ความเคารพ ต่อสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน 

- เป็นคนหนักแน่น ใจเย็น 
- ยอมรับความแตกต่าง 

การอนุรักษ ์
สักการะ เคารพนับถือ 

บูชาปูชนียสถาน  
- ไม่หาเสียงหรือพูดถึง
การเมืองในวัด 

- ส่งเสริม อปท. 
- อนุรักษ์ศาสนาสถาน 
- ให้ความส าคญักับ อปท. 
- เป็นคนมีเหตุผล 

การเคารพผู้อาวุโส
สักการะ เคารพ นับถือ 

บูชาผู้ใหญ่ 
- เข้าถึงผู้น าชุมชน 
- เคารพรับฟังความ

คิดเห็น 
- ยึดระเบียบในการ

บริหารงาน 
- เชื่อฟัง ค าแนะน า  

การสนับสนุนคนดี 
การอารกัขา คุ้มครอง ป้องกัน

โดยธรรมแก่นักบวช  
- ปกป้องคนท าดี ปฏิบัติชอบ 
- ส่งเสริมผู้น าชุมชน 
- ให้ความส าคญัผูม้ี
ความสามารถ 

- ให้ความยุติธรรมกับข่าวสาร 
- มีจริยธรรมน าหน้าในการ
บริหารงาน 



๒๒๕ 

1. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง  
จากปัญหาพฤติกรรมนักการเมือง การสื่อสารที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน 

พัฒนาโดยการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ในพัฒนาความไว้วางใจของประชาชน นักการเมือง
ท้องถิ่นมีพฤติกรรมการร่วมประชุมในการผลักดันกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการ
ประชุมก็ไม่ควรขาดการประชุม เพราะนักการเมืองท้องถิ่นเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นแบบอย่างให้กับ
เยาวชน และเป็นที่พ่ึงของประชาชนในท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
มีการติดตามนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นแทนประชาชนเป็นประจ า การสื่อสารทาง
การเมืองกับประชาชนในกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเมืองที่ถูกต้องเป็นจริงตามสถานการณ์
บ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิ ดชอบการร่วมประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักการเมืองท้องถิ่นปกครองและเข้าถึงประชาชน ตามกฎ กติกา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าถึงผู้น าชุมชนและประชาชน ในการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
นักการเมืองยอมรับความคิดเห็นของนักการเมืองที่เป็นสตรี ฟังเสียงกลุ่มแม่บ้าน และให้โอกาสแสดง
ความคิดเห็น ให้ความเคารพศาสนสถานในพ้ืนที่ ปฏิบัติตามโดยไม่มีการประพฤติผิด เช่น การไม่หา
เสียงหรือพูดถึงการเมืองในวัด ให้ความส าคัญกับประชาชนผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตามกติกาของ
สังคม  

มีความโปร่งใสในการท างานและมีความเป็นธรรมกับทุกคน เช่น การท าประชาคมช่วย
ให้คนที่อยู่ในชุมชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเลิกพร้อม
กัน ร่วมกิจกรรมที่พึงกระท า ร่วมท ากิจกรรมอันเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน การพร้อม
เพรียงกันประชุมของนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการร่วมกัน 
เพ่ือการหาข้อยุติ รวมทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย ช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่ผลส าเร็จผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและส่งผลให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจได้อย่างแท้จริง 

นักการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าได้ท าหน้าที่ของตนเองเมื่อมีการประชุม
ก็เข้าร่วม และมีส่วนร่วมจนครบวาระการประชุม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนของท้องถิ่นให้
คุ้มกับความไว้วางใจของประชาชน จะต้องให้ความร่วมมือและพร้อมเพรียงกันประชุมหรือท ากิจกรรม
ร่วมกันน้อยมาก จึงควรสร้างโอกาสและกิจกรรมให้บ่อยขึ้น หรือประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้
ประชาชนรับรู้ กิจกรรมของการเมืองท้องถิ่นและอยากเข้าร่วมกิจกรรม ถ้านักการเมืองท้องถิ่นแสดง
ให้ประชาชนเห็นว่านักการเมืองสามารถให้ความร่วมมือเพ่ือการเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ประชาชนก็จะไว้วางใจนักการเมือง ผลตอบแทนคือการได้รับการเลือกตั้ง 
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2. ด้านนโยบาย  
จากปัญหาด้านนโยบาย คือก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง นักการเมืองไม่สามารถปฏิบัติ

ได้ตามที่หาเสียงไว้ เพราะขาดการสื่อสารระหว่างกัน พัฒนาโดยการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ใน
พัฒนาความไว้วางใจของประชาชน 

นโยบายต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกเครือข่าย กล่าวคือ 
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และนโยบายของนักการเมืองท้องถิ่น
ต้องเป็นนโยบายที่ตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ โดยการก าหนดนโยบายต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของเทศบาล  

มีนโยบายการท างานที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  นโยบายต้องโปร่งใส 
ชัดเจน เพ่ือส่วนรวม ประชาชนจึงไว้วางใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  นโยบายของ
นักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปฏิบัติให้ประชาชนเห็นจริงได้ ภายใต้กฎหมายและอ านาจหน้าที่ 
นโยบายที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นไม่ขัดกับความคิดเห็นของประชาชน  

นโยบายของนักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปฏิบัติให้ประชาชนเห็นจริงได้ ภายใต้
กฎหมายและอ านาจหน้าที่ นโยบายที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นไม่ขัดกับความคิดเห็นของประชาชน 
นโยบายต่างๆ ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ นักการเมืองท้องถิ่นสามารถ
ท าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  

นโยบายสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายถึงแม้อาจจะท าได้ช้าบ้างก็ตาม และนโยบายนั้นก็
ต้องตอบโจทย์ท้องถิ่น แก้ปัญหาของชุมชนได้จริง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มุ่งสนองนโยบายให้กับ
ประชาชนโดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์และมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ นโยบายที่ชัดเจน 
และสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายถึงแม้อาจจะท าได้ช้าบ้างก็ตาม และนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์
ท้องถิ่น แก้ปัญหาของชุมชนได้จริงได้ดี 

นโยบายเป็นสิ่งที่นักการเมืองเองต้องยึดถือนโยบายนั้นก็ต้องตอบโจทย์ท้องถิ่น แก้ปัญหา
ของชุมชนได้จริง และนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของท้องถิ่น มุ่งประชาชน
โดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ และจะต้อง
อยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ 

การก าหนดนโยบายในภาพรวมหรือนโยบายในการท างานก็ตามต้องค านึงถึงท้องถิ่นและ
ประชาชนเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ต้องดูความเป็นไปได้ของนโยบายชาติด้วย และนโยบายนั้นส่งผล
กระทบกับใครบ้าง มุ่งประโยชน์ประชาชนโดยรวม และจัดล าดับตามความส าคัญและความเป็น
ก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์และมีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ นักการเมืองท้องถิ่นสามารถ
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ท าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของประชาชน จึงท า
ให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและมีความไว้วางใจนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ผ่านมานักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาได้จริงจึงได้รับเข้า
มาท าหน้าที่หลายสมัยติดต่อกัน 

3. ด้านการสื่อสาร  
จากปัญหาการสื่อสารของนักการเมืองกับประชาชน การสื่อสารของนักการเมืองที่จะ

สื่อสารให้ประชาชนเห็นผลงาน สื่ออย่างไรที่จะท าให้ประชาชนรับรู้ เห็นผลงาน มีความน่าเชื่อถือและ
เกิดความศรัทธา สามารถพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น  

การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรท าความเข้าใจกันระหว่างกัน  สามารถลดปัญหาและ
สามารถช่วยกันท างานเพ่ือสังคม นักการเมืองต้องรู้พ้ืนที่และสามารถเข้าได้กับทุกคนเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงและรับรู้ทุกข์ สุข และความต้องการได้ การสื่อสารสามารถสื่อสิ่งที่ต้องการ ท าให้สามารถที่จะ
สร้างและพัฒนาความไว้วางใจของประชาชนได้  

การสื่อสารต้องเข้าถึงประชาชนและสื่อสารกับประชาชนได้จริง ต้องหมั่นสื่อสารกับ
ชาวบ้าน ถึงสิ่งที่ได้ท าไปแล้ว เพ่ือให้ชาวบ้านทราบถึงข้อดีข้อเสีย ที่เขาควรจะได้รับและไม่ท างาน
แบบปกปิดข้อมูลข่าวสาร ต้องสื่อสารและชี้แจงให้ประชาชนเห็นผลงานเห็นว่าก าลังท าอะไร อย่างไร 

ควรสื่อสารหลายวิธี ให้ประชาชนได้เข้าถึง ชุมชนได้เข้าใจ สามารถทราบความเป็นไปได้
ชัดเจน บางครั้งถ้าหากสื่อสารกันได้ดีกับคนในพ้ืนที่ ก็อาจจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น 
การสื่อสารทางการเมือง ข่าวสารการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ออกสู่
ประชาชนในทางลบมากกว่าบวกหรือในทางที่ดีจะเป็นผลที่ดี ในภาคราชการ ภาคประชาชนระดับ
ท้องถิ่น  

การสื่อสารมวลชนให้เป็นข่าวดีที่เป็นกลางมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายก่อนที่นักการเมือง
จะสื่อกับประชาชน  โดยการสื่อสารต้องร่วมกันรณรงค์ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารออกมาควรจะเป็นผลดี
ต่อการเมืองท้องถิ่น เป็นผลต่อนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนส่วนรวมของประเทศชาติ  
นักการเมืองท้องถิน่ต้องพัฒนาด้วยภาพลักษณ์ท่ีดีของตนเอง 

การสื่อสารเป็นช่องทางสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ จึงเป็นช่องทางที่
ส าคัญที่จะให้ประชาชนรับรู้การปฏิบัติภารกิจภายในหน่วยงานทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วมในประโยชน์ของตน นักการเมืองปฏิบัติตามข้อบังคับ
ของท้องถิ่น กฎระเบียบของท้องถิ่น ไม่ละเมิดกฎหมายหมาย ต้องสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจ ต้อง
เป็นคนที่นั่งในใจประชาชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจให้ได้ การบริหารงานท้องถิ่นต้องมีความ
โปร่งใสมาก ประชาชนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตอนนี้ภาครัฐให้ความส าคัญในด้านความโปร่งใส 
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ประชาชนก็ต้องการเช่นกัน ดังนั้นการสื่อสารของนักการเมืองต้องสื่อกับประชาชนให้รู้เรื่องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

จะต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย คล่องตัว ด้วยเทคโนโลยีที่
ประชาชนมีอยู่และเข้าถึงได้ในแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟม เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค IG ที่ทุกคนมีและน ามา
เป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และ
ประชาชน ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันประชาชนสามารถใช้เป็นตัวช่วยเพ่ือ
สะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการ ของท้องถิ่น และตรวจสอบความโปร่งใส เสนอนโยบายต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกช่องทางหนึ่ง  

ต้องลงพ้ืนที่พูดคุยกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย คล่องตัว ด้วย
เทคโนโลยีที่ประชาชนมีอยู่ ทุกคนมีกินและน ามาเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันประชาชนสามารถใช้เป็นตัวช่วยเพื่อสะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น 

นักการเมืองต้องสื่อสารด้วยความโปร่งใส ไม่ใส่ไฟฝ่ายตรงข้าม ให้ประชาชนเห็นความ
เปลี่ยนแปลงและสร้างการสื่อสารแบบใหม่ที่มุ่งประโยชน์ประชาชนไม่ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามไม่งัดข้อเพ่ือ
แสดงอ านาจ ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น โดยการเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และปัญหาจากประชาชน ให้มีหลากหลายช่องทาง และน ามาปฏิบัติ ประชาชนจึงจะ
ไว้วางใจและอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น นักการเมืองต้องสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ 
เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหา สามารถให้ค าแนะน าประชาชนได้ 

การสื่อสารเพ่ือสร้างความไว้วางใจของประชาชน นักการเมืองจะต้องสื่อกับประชาชนรู้
เรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งที่จะสื่อ กิจกรรมที่จะท า สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น า
ท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องดูว่าประชาชนกลุ่ม
ใดจะสื่ออย่างไร วิธีการใดที่จะให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงตรงความต้องการจึงจะ
ประสบความส าเร็จ 

 
4. ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) 
จากปัญหา ของนักการเมืองกับประชาชน การสื่อสารของนักการเมืองที่จะสื่อสารให้

ประชาชนเห็นผลงาน สามารถพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องท างานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อนักการเมือง ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มาก
ขึ้นข้ึน  

นักการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพกฎหมาย บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้ เข้ากับทุกคนเป็น ท างานกับทุกคนได้  นักการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพกฎหมาย 
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บริหารงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ เข้ากับทุกคนเป็น ท างานกับทุกคนได้ 
การกระจายอ านาจการปกครองเพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพราะในระดับชาติปัญหาและความ
ต้องการย่อมแตกต่างกันตามภูมิภาคคนละวัฒนธรรม  ท้องถิ่นจึงแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการได้รวดเร็วและตรงจุด เพราะถูกแก้ปัญหาโดยคนในพ้ืนที่และปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งประหยัดทั้งประมาณและเวลา 

เมื่อมีปัญหาในท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานแรกท่ีเข้าไปแก้ไขและให้การ
ช่วยเหลือ ในการพัฒนาท้องถิ่นก็เช่นกันหน่วยงานท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปรับรู้รับทราบ
และรับฟัง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ปัญหาท้องถิ่นต้องแก้ด้วยคนใน
ท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปลูกฝังประชาชนเกิดความรู้สึกและมีจิตส านึกร่วมเป็นส่วน
หนึ่งและรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิก็จะรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของตนเอง สังคม และท้องถิ่น อัน
น าไปสู่การเจริญเติบโตทางการเมืองที่ถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตย เช่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ตลอดจนกระบวนการการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของ
ประชาชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การบริหารงานท้องถิ่น ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคีเครือข่าย ท างานร่วมกัน
ชุมชนต่างๆ ได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 1) ตู้รับปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน 2) นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกเทศบาล 3) ประธานชุมชนทั้ง 93 ชุมชน 4) ศูนย์ด ารง
ธรรมเทศบาล 5) เวบไซน์เทศบาล 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนักการเมืองส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วน
ท้องถิ่นจะต้องประสานงานกัน เสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น ประชาชน มีการ
ชี้แจงตามสถานการณ์ด้วยข้อกฎหมายที่มี โดยไม่บิดเบือนกฎข้อบังคับของเครือข่าย ชุมชน ประชาชน 

นักการเมืองท้องถิ่นต้องยึดธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการท างานเพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความไว้วางใจ โดยการมีความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ 
หลักการมีส่วนร่วม ต้องน ามาใช้ให้ครบถ้วน โดยสุจริตเที่ยงตรงยึดถือประโยชน์ของคนส่วนรวมเป็น
หลักส าคัญ 
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4.5.2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” ผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังกล่าวสรุป
เป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 4.3 แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 
 
 

ความรับผิดชอบ  
 

มีภาวะผู้น า 

เป็นแบบอย่างใน
การรักษากฎ  

ค านึงถึง สิทธิ
เสรีภาพ  

มีความเสมอภาค  

เคารพผู้อาวุโส 

ยกย่องคนดี  

ด้านพฤติกรรม
นักการเมือง 

กันเนืองนิตย์  

ด้านนโยบาย 

ด้านการบริหารงาน
ของท้องถิ่น (อปท.) 

ด้านการสื่อสารทาง
การเมือง 

 

ต่อส่วนรวม  

รอบรู้  รอบคอบ  

การรักษากฎ  

มีความนอบน้อม  

การไม่ลุแก่อ านาจ  
ให้ โอกาสทุกคน  

รักสันติภาพและ  
นักอนุรักษ์ ท้องถิ่น  

สนับสนุนคนดี  

รับฟัง  

ความไว้วางใจ 
การพัฒนา 

ตามหลักอปริหานิยธรรม นักการเมือง ประชาชน 

ประชาชน 

ไว้วางใจ 

นักการเมือง 

ระดับท้องถิ่น 

มีส่วนร่วม  
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จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่ มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” อธิบายได้ว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน
ต่อนักการเมือง ใน 4 ประเด็น คือ ด้านพฤติกรรมนักการเมือง ด้านนโยบาย ด้านการบริหารงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการสื่อสาร ซึ่งสามารถพัฒนาทั้ง 4 ประเด็นนี้ให้ประชาชนเกิด
ความไว้วางใจ เมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการไปเลือกตั้ง ซึ่งจะได้รับ
เลือกตั้งเข้ามา จะเห็นว่านักการเมืองในจังหวัดนนทบุรีหลายที่มีความสามารถ ประชาชนก็จะเลือก
เข้ามาหลายสมัยติดต่อกัน โดยนักการเมืองต้องมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือสร้าง
ความสามัคคีในท้องถิ่น เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม มีความนอบน้อมต่อผู้อาวุโส ไม่ลุแก่
อ านาจ รู้รักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และให้การสนับสนุนคนดีผู้ที่เป็นแบบอย่างของสังคม 
อธิบายได้ดังนี ้

ด้านพฤติกรรมนักการเมือง การพัฒนาให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ นักการเมือง
จะต้องประพฤติตนอย่างมีภาวะผู้น า ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ท าหน้าที่ด้วย
ความสุจริต ตั้งใจท างาน เพ่ือพัฒนาบ้านเกิดและประโยชน์ของประชาชน ต้องท าตนให้เป็นคนหนัก
แน่น ใจเย็นเป็นแบบอย่าง ให้มีความน่าเชื่อถือประชาชนเกิดความศรัทธามีจิตส านึกต่อประชาชน มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  

มีจิตอาสากล้าท ากิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือ โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักอป
ริหานิยธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ เมื่อมีประชุมก็ไม่ขาด แสดงให้ประชาชนเห็นถึงการมีความ
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือความสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ ของนักการเมืองท้องถิ่นยึดหลัก
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีประชุมก็ประชุมไม่ขาด อยู่จนครบวาระไม่ขาดองค์ประชุม  นักการเมือง
ท้องถิ่นยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ เงื่อนไขในท้องถิ่นในพื้นที่ได ้ 

ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้เป็นหลักคอยให้ค าปรึกษาแนะน าของชุมชน ก็จะได้รับ
ค าแนะน า นักการเมืองท้องถิ่นไม่ลุแก่อ านาจ ในบทบาทความเป็นนักการเมือง รักสันติภาพเพ่ือให้
สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสงบ  

อนุรักษ์ประเพณีและกิจกรรมของท้องถิ่น กิจกรรมใดที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ เช่น การ
ร่วมประชุมกับโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางและทางออกที่ดีให้กับคนในพ้ืนที่  การสนับสนุนคนดี
นักการเมืองท้องถิ่นเสาะหาคนดีคนเก่งมาสนับสนุนเด็กในพ้ืนที่ เช่น สนับสนุนส่งเสริมการมีครูเฉพาะ
ทางมาสอนในโรงเรียน ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต รู้จักหิริโอตัปปะ มีพรหมวิหารธรรม  

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จิตใจดี มีประสบการณ์และมีเครือข่าย มีความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานภารกิจต่างๆ สร้างประโยชน์โดยตรงแก่ประชาชนและเปิดกว้างในด้านการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน มีจิตใจที่มุ่งมั่น ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย มีจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่เป็น
นักพัฒนา ท างานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีช่องทางให้ประชาชนร่วมเป็นคณะท างาน
ในเรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน งบประมาณ การรับฟังความคิดเห็น ในการจัดท าโครงการต่างๆ ใน
ท้องถิ่น นักการเมืองต้องมีความจริงใจตรงไปตรงมา มีความโอบอ้อมอารีย์ มีความคิดเห็นริเริ่มสร้างสรรค์ 
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มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและใจกว้าง เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย เพ่ือน ามา
ปฏิบัติงานการเมือง และต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ในการแก้ไขปัญหา เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 

ด้านนโยบาย การพัฒนาให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ นักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายที่เคยก าหนดไว้ก่อนก่อนได้รับเลือกตั้ง มีความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญากับประชาชน 
ชุมชน พยายามให้นโยบายเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และหน่วยงานใน
ท้องถิ่น นักการเมืองต้องด าเนินตามนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน นโยบายนั้นท าได้หรือไม่ต้องแจ้ง 
ชี้แจงให้ประชาชนทราบ  

นโยบายต้องค านึงถึงสภาพพ้ืนที่แต่ละท้องที่ ซึ่งอาจจะมีปัญหาและความต้องการไม่
เหมือนกัน ควรยึดนโยบายแต่ก็สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ บางครั้งนโยบายที่นักการเมืองหา
เสียงไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้น นักการเมืองท้องถิ่นต้องน าปัญหาความต้องการของประชาชนมาก าหนด
เป็นนโยบาย โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ เมื่อมี
ประชุมเพ่ือวางนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ก็ไม่ขาด ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น แสดงให้
ประชาชนเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการท างาน และหาแนวทางเพ่ือให้นโยบายมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์   

ยึดหลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีประชุมก็ประชุมไม่ขาด อยู่จนครบวาระไม่ขาดองค์
ประชุม นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ เงื่อนไขในท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้ 
ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้เป็นหลักคอยให้ค าปรึกษาแนะน าของชุมชน ก็จะได้รับค าแนะน า 
นักการเมืองท้องถิ่นไม่ลุแก่อ านาจ ในบทบาทความเป็นนักการเมือง ร ั

กสันติภาพเพ่ือให้สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสงบ กิจกรรมใดที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ 
เช่น การร่วมประชุมกับโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางและทางออกที่ดีให้กับคนในพ้ืนที่  การ
สนับสนุนคนดีนักการเมืองท้องถิ่นเสาะหาคนดีคนเก่งมาสนับสนุนเด็กในพ้ืนที่ เช่น สนับสนุนส่งเสริม
การมีครูเฉพาะทางมาสอนในโรงเรียน  

การวางนโยบายชัดเจนและมีความเป็นไปได้และเพ่ือประชาชน ให้ประชาชนผู้ร่วมกัน
ทบทวนและวางแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้มีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดี ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความผาสุก ซึ่งเมื่อหน่วยงานจะเข้าด าเนินการหรือพัฒนาใน
ด้านใดต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าร่วม มีการประชาคมอย่างสม่ าเสมอ เป็นการก าหนด
ข้อตกลงร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการใช้สิทธิต่างๆ เพราะสุดท้ายการเมืองในภาคประชาชนที่เข้มแข็ง จะช่วยส่งเสริมให้องค์กร
นั้นๆ มั่นคงและยั่งยืน ต้องรู้ปัญหาและเข้าใจปัญหาของประชาชนและแก้ปัญหาได้  



๒๓๓ 

มีภาวะผู้น าในการบริหารท้องถิ่นให้มาก นโยบายต้องชัดเจนเน้นประชาชนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก นโยบายในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุก
เครือข่าย กล่าวคือ ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และนโยบายของ
นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นนโยบายที่ตอบปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ โดยการก าหนด
นโยบายต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของเทศบาล  ภายใต้กฎหมายและ
อ านาจหน้าที่ นโยบายที่สามารถแก้ปัญหาท้องถิ่นไม่ขัดกับความคิดเห็นของประชาชน 

ด้านการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ 
นักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นตัวแทนประชาชนในการน าเสนอ ติดตาม ตรวจสอบการท างาน การ
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีความพยายามรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตาม
หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้ นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบต่อการเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือวางนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แสดงให้ประชาชนเห็นถึงการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสามัคคีกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการท างาน และหาแนวทางเพ่ือให้นโยบายมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์  

นักการเมืองท้องถิ่นยึดหลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีประชุมก็ประชุมไม่ขาด อยู่จน
ครบวาระไม่ขาดองค์ประชุม นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ 
เงื่อนไขในท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้ ให้ความเคารพนอบน้อมนับถือผู้อาวุโส ผู้เป็นหลักคอยให้ค าปรึกษา
แนะน าของชุมชน ก็จะได้รับค าแนะน า นักการเมืองท้องถิ่นไม่ลุแก่อ านาจ ในบทบาทความเป็น
นักการเมือง รักสันติภาพเพ่ือให้สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสงบ กิจกรรมใดที่ช่วยเหลือได้ก็
ช่วยเหลือ เช่น การร่วมประชุมกับโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางและทางออกที่ดีให้กับคนในพ้ืนที่  
การสนับสนุนคนดีนักการเมืองท้องถิ่นเสาะหาคนดีคนเก่งมาสนับสนุนเด็กในพ้ืนที่ เช่น สนับสนุน
ส่งเสริมการมีครูเฉพาะทางมาสอนในโรงเรียน 

ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจต่อนักการเมือง ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากข้ึน ใส่ใจหน้าที่และประชาชน สามารถท างานกับท้องถิ่น
ได้ ไม่ก้าวก่ายการบริหารของท้องถิ่น แต่ให้ความร่วมมือและร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือประชาชนในพื้นท่ี 

การบริหารงาน อปท. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
ตามกฎระเบียบกฎหมาย ให้ประชาชนเห็นว่า เมื่อมีปัญหาในท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่ นต้องเป็น
หน่วยงานแรกที่เข้าไปแก้ไขและให้การช่วยเหลือ ในการพัฒนาท้องถิ่นก็เช่นกันหน่วยงานท้องถิ่นต้อง
เป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปรับรู้รับทราบและรับฟัง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมาก
ที่สุด ปัญหาท้องถิ่นต้องแก้ด้วยคนในท้องถิ่น 



๒๓๔ 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของท้องถิ่นตั้งแรกเริ่ม โดย
นักการเมืองท้องถิ่นต้องสามารถปลูกฝังประชาชนเกิดความรู้สึกและมีจิตส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งและ
รู้สึกว่าตนเองมีสิทธิก็จะรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของตนเอง สังคม และท้องถิ่น อันน าไปสู่การ
เจริญเติบโตทางการเมืองที่ถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 

การบริหารงานท้องถิ่น ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคีเครือข่าย ท างานร่วมกัน
ชุมชนต่างๆ ได้สะท้อนถึงความต้องการของประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ การให้บริการประชาชน  
ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อส่ วนรวม และพร้อมที่จะถูก
ตรวจสอบจากประชาชน จึงจะท าให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและอยากมีส่วนร่วมทางการเมือง  
โดยการมีความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม 
ต้องน ามาใช้ให้ครบถ้วน โดยสุจริตเที่ยงตรงยึดถือประโยชน์ของคนส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ 

ไม่แทรกแซงการท างานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ บุคลากรก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการสนองงาน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน รับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือเข้าสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น และมีการติดตามประเมินผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้ผลการด าเนินอย่าง
สม่ าเสมอ 

ปลูกฝังประชาชนเกิดความรู้สึกและมีจิตส านึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งและรู้สึกว่าตนเองมีสิทธิ
ก็จะรักษาสิทธิและดูแลผลประโยชน์ของตนเอง สังคม และท้องถิ่น อันน าไปสู่การเจริญเติบโตทาง
การเมืองที่ถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตย เช่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนกระบวนการการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการของประชาชนที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด้านการสื่อสาร การพัฒนาให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ นักการเมืองท้องถิ่นต้อง
สื่อสารกับประชาชนได้หลากหลายช่องทาง และสารที่สื่อต้องตรงกัน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจหา
ข้อตกลงร่วมกัน ในการติดตามปัญหาและข้อเรียกร้องของท้องถิ่น ติดตามผลงานและความก้าวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรม ตรวจสอบการท างาน การด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความพยายามรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตนตามหลักอปริหานิย
ธรรม 7 ประการ เป็นที่ตั้งดังนี้  

ต้องหมั่นชี้แจงเมื่อมีประชุมเพ่ือวางนโยบายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ก็มีความรับผิดชอบ 
สามารถสื่อสารกับทีมงานของท้องถิ่นได้ หลังประชุมเรื่องใดที่ประชาชนควรรับรู้และรับทราบ หมั่น
แจ้งหรือแสดงให้ประชาชนเห็นถึงการมีส่วนร่วมและมีการติดตามการท างาน  



๒๓๕ 

ต้องหมั่นชี้แจงเป็นประจ าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าบริหารท้องถิ่นไปด้วยกันกับตัวแทน
ทีเ่ลือกเข้าไป การหาแนวทางเพ่ือให้นโยบายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ รับฟังความคิดเห็นและ
กระบอกเสียงจากประชาชน  

นอบน้อมต่อค าแนะน าจากผู้ที่มีประสบการณ์ ยึดหลักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อยู่จน
ครบวาระไม่ขาดองค์ประชุม นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับและสามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบ 
เงื่อนไขในท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้ ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส ผู้เป็นหลักคอยให้ค าปรึกษาแนะน าของ
ชุมชน ก็จะได้รับค าแนะน า นักการเมืองท้องถิ่นไม่ลุแก่อ านาจ ในบทบาทความเป็นนักการเมือง เป็นผู้
สื่อสารที่ดีในการเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสงบ 
กิจกรรมใดที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือ เช่น การร่วมประชุมกับโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางและ
ทางออกท่ีดีให้กับคนในพื้นท่ี   

มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร นโยบายชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ 
ให้ประชาชนเชื่อมั่นในนโยบาย ที่ส าคัญมีความรู้ความจริงใจต่อนโยบายและประชาชน มีการสื่อสาร 
มีเครือข่ายในการท างาน มีความประนีประนอม ตั้งใจแก้ปัญหาประชาชน มีความรู้ความสามารถ 
พฤติกรรมต้องมีความเป็นผู้น า สามารถสื่อสารกับประชาชนเข้าใจ มีจิตเมตตา มีความรอบรู้ในการ
แก้ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข สามารถประสานงานกับท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนในท้องถิ่นได้ดี มี
มนุษย์สัมพันธ์ 

การสื่อสารสามารถสื่อสิ่งที่ต้องการ ท าให้สามารถท่ีจะสร้างและพัฒนาความไว้วางใจของ
ประชาชนได้ แต่การสื่อสารต้องเข้าถึงประชาชนและสื่อสารกับประชาชนได้จริง ท างานแบบปกปิด
ข้อมูลข่าวสาร ต้องสื่อสารและชี้แจงให้ประชาชนเห็นผลงานเห็นว่าก าลังท าอะไร อย่างไร  สื่อสาร
หลายวิธี ให้ประชาชนได้เข้าถึง ชุมชนได้เข้าใจ สามารถทราบความเป็นไปได้ชัดเจน บางครั้งถ้าหาก
สื่อสารกันได้ดีกับคนในพ้ืนที่ ก็อาจจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น 

การประชาสัมพันธ์ทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ออกสู่ประชาชนในทางลบมากกว่าบวก
หรือในทางที่ดีจะเป็นผลที่ดี ในภาคราชการ ภาคประชาชนระดับท้องถิ่น การสื่อสารมวลชนให้เป็น
ข่าวดีๆ ที่ออกสู่ประชาชน โดยการสื่อสารต้องร่วมกันรณรงค์ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารออกมาควรจะ
เป็นมงคล เป็นผลดีต่อการเมืองท้องถิ่น เป็นผลต่อนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนส่วนรวมของ
ประเทศชาติ  นักการเมืองท้องถิ่นต้องพัฒนาด้วยภาพลักษณ์ที่ดี 

การสื่อสารเป็นช่องทางสร้างความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข่าวสารต่างๆ จึงเป็นช่องทางที่
ส าคัญที่จะให้ประชาชนรับรู้การปฏิบัติภารกิจภายในหน่วยงานทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม 

การสื่อสารกับประชาชนนักการเมืองปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่น กฎระเบียบของ
ท้องถิ่น ไม่ละเมิดกฎหมายหมาย สื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจ ต้องเป็นคนที่นั่งในใจประชาชน ให้
ประชาชนเกิดความไว้วางใจให้ได้ 
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การสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย คล่องตัว ด้วยเทคโนโลยีที่ประชาชน
มีอยู่และเข้าถึงได้ในแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค IG ที่ทุกคนมีและน ามาเป็นตัวช่วย
ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน 
ก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันประชาชนสามารถใช้เป็นตัวช่วยเพ่ือสะท้อนสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ของท้องถิ่น และตรวจสอบความโปร่งใส เสนอนโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความสามารถและมีทีมงานในการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมให้
ประชาชนเกิดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์สุขให้กับประชาชน 

การสื่อสารเพ่ือสร้างความไว้วางใจของประชาชน นักการเมืองจะต้องสื่อกับประชาชนรู้
เรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งที่จะสื่อ กิจกรรมที่จะท า สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้น า
ท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องดูว่าประชาชนกลุ่ม
ใดจะสื่ออย่างไร วิธีการใดที่จะให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงตรงความต้องการจึงจะ
ประสบความส าเร็จ 

 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  และ ๓) 
เพ่ือน าเสนอการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นใน
จังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนใน
จังหวัดนนทบุรี 

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยผู้ศึกษาวิจัยสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการน าเสนอ
ข้อเสนอแนะ โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๒ แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด 18 รูปหรือคน ในการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัด
นนทบุรี โดยมีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ์ โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกตามวัตถุประสงค์
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการส ารวจโดยการแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จ านวน ๔๐๐ คน จากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ใน ๖ 
อ าเภอ ที่เป็นเขตกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อ.เมืองนนทบุรี อ.ปากเกร็ด อ.บางกรวย อ.บางใหญ่  
อ.บางบัวทอง และ อ.ไทรน้อย จ านวนทั้งสิ้น 992,850 คน  โดยสามารถน าเสนอรายงานการวิจัย 
ตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดยการสัมภาษณ์ จากนั้นสรุปในแต่ละประเด็นดังนี้ 
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๕.๑.๑ สรุปจากผลการศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น
ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี จากการสัมภาษณส์ามารถสรุปได้ดังนี้ 

สรุปได้ว่า จังหวัดที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ความหนาแน่นของประชาชนและมี
ประชากรจากหลากหลายพื้นมาอาศัย ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดจากหลายปัญหา เช่น การ
สื่อสารของนักการเมืองกับประชาชนที่สื่อไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน ถึงเฉพาะบางกลุ่ม
เท่านั้น ประชาชนจะเห็นจากข่าวสารบางช่องทาง พฤติกรรมและการกระท าของนักการเมืองที่ประชาชน
ได้รับรู้จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ และนโยบายของนักการเมือง ตอนที่หาเสียงกับหลัง
เลือกตั้ง บางนโยบายอาจจะท าได้หรือท าไม่ได้ ซึ่งนักการเมืองต้องสื่อให้ประชาชนเข้าใจ และภาพลักษณ์
ของระบบการเมืองโดยรวมที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
ต่อความไว้วางใจของประชาชน 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 มี
อายุ จ านวน ๕๙ ปี ขึ้นไป 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3,   การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5, มีอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8, 
มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  

พบว่า ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มีความไว้วางใจทางการเมืองต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.54) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรมนักการเมือง (=3.62)  รองลงมาได้แก่ ด้านนโยบาย (=3.59)  ด้านการบริหารงาน
ของท้องถิ่น (อปท.) (=3 .51) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสื่อสารทางการเมือง  
(=3.44) ตามล าดับ 

ด้านพฤติกรรมนักการเมือง พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.62) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะ จึงต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าปกติ  
(=3.88)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อประชาชน (=3.64)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่น
ส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี (=3.48)” ตามล าดับ 

ด้านนโยบาย พบว่า ประชาชนมีความไว้วางใจทางการเมืองต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.59) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
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หาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การก าหนด
นโยบายสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลในฐานะที่เป็นผู้แทนของประชาชน  
(=3.61)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “หลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้อง
กับปัญหาในเขตพ้ืนที่ (=3.60)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติ
ตามนโยบายที่หาเสียงไว้ (=3.54)” ตามล าดับ 

ด้านการสื่อสารทางการเมือง พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=3.45) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดย
เป็นช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของ
รัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้ (=3.51)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารที่
ดีกับประชาชน (=3.49)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นพูดจริง
ปฏิบัติจริงตามท่ีได้หาเสียงไว้ (=3.36)” ตามล าดับ 

ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.51) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  (=3.58)” 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ (=3.53)” และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ (รายได้จากภาษี) (=3.44)” 
ตามล าดับ 

5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

พบว่า ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มีความไว้วางใจทางการเมืองต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=3.61) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ สักการะ 
เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพ)  (=3.70)  รองลงมาได้แก่ การอารักขา 
คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (การสนับสนุนคนดี) (=3.66) ไม่บังคับปกครองสตริทั้งหลาย 
(การไม่ลุแก่อ านาจ) (=3 .63) สักการะ เคารพนับถือบูชาต่อปูชนียสถานทั้ งหลาย (รัก
สันติภาพ) (=3.63) พร้อมเพรียงกันประชุม (=3.56) ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับ) (=3.55)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ (=3.53) 
ตามล าดับ 



 
๒๔๐ 

หลักธรรมที่ว่า “หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ (การให้ความร่วมมือ)” พบว่า การพัฒนา
ความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก (=3.53) เมื่อพิจารณาโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีพฤติกรรมการร่วมประชุมในการผลักดันกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.58)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการติดตาม
นโยบายและกิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นเป็นประจ า (=3.54)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนในกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเมืองที่
ถูกต้องเป็นจริงตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง (=3.47)” ตามล าดับ 

หลักธรรมที่ว่า “พร้อมเพรียงกันประชุม (ความสามัคคี)” พบว่า การพัฒนาความ
ไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก (=3.56) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาชนเป็นประจ า (=3.59)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีความรับผิดชอบ
การร่วมประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจ า(=3.58)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองกับประชาชนถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่
ถูกต้องเป็นจริงตามสถานการณ์ (=3.51)” ตามล าดับ 

หลักธรรมที่ว่า “ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่บัญญัติ (การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ)” พบว่า การ
พัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.55) เมื่อ
พิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นปกครองและเข้าถึงประชาชน ตามกฎ กติกา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.58)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงาน
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบข้อบังคับของขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (=3.57)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นสื่อสารทางการ
เมืองโดยการให้ความรู้ ข้อเท็จจริงกับประชาชนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายบ้านเมือง  (=3.52)” 
ตามล าดับ 

หลักธรรมที่ว่า “การสักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลาย (การเคารพผู้
อาวุโส)” พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ของนักการเมือง



 
๒๔๑ 

ระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก (=3.63) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นเข้าถึงผู้น าชุมชนและ
ประชาชน ในการรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (=3.67)” รองลงมา
ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยขอความร่วมมือจากผู้น าในท้องถิ่น  (=3 .64)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นให้ความเคารพ เชื่อฟัง ค าแนะน า ที่ผู้น าชุมชนหรือท้องถิ่นเชื่อถือและศรัทธา  
(=3.57)” ตามล าดับ 

หลักธรรมที่ว่า “การไม่บังคับปกครองสตรีทั้งหลาย (การไม่ลุแก่อ านาจ)” พบว่า การ
พัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความไว้วางใจทางการเมื องของประชาชนในจั งหวัดนนทบุ รี  โดยรวม อยู่ ในระดับมาก  
(=3.63) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองยอมรับความคิดเห็นของนักการเมืองที่เป็น
สตรี ฟังเสียงกลุ่มแม่บ้าน และให้โอกาสแสดงความคิดเห็น (=3.69)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า 
“นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีทั้งเห็น
ด้วยและไม่เห็นด้วย (=3.63)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นให้ความ
เคารพ ฟังค าแนะน าจากประชาชน (=3.59)” ตามล าดับ 

หลักธรรมที่ว่า “การสักการะ เคารพนับถือ บูชาปูชนียสถานทั้งหลาย (รักสันติภาพ)” 
พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ของนักการเมืองระดับท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
(=3.70) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นให้ความเคารพศาสนสถานในพ้ืนที่ 
ปฏิบัติตามโดยไม่มีการประพฤติผิด เช่น การไม่หาเสียงหรือพูดถึงการเมืองในวัด (=3.72)” 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นให้ให้ความส าคัญกับหน่วยงานการเลือกตั้งในท้องถิ่น 
(=3.71)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นยอมรับในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (=3.67)” ตามล าดับ 

หลักธรรมที่ว่า “การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช (การสนับสนุนคน
ดี)” พบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง ตามหลักอปริหานิยธรรม ของนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (=๔.17) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก



 
๒๔๒ 

ทุกข้อ ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ปกป้องนักการเมืองท้องถิ่นที่ท าดี ปฏิบัติชอบ 
(=3.71)” รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “นักการเมืองท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุน ประชาชนหรือผู้น า
ชุมชน ที่มีบทบาทต่อประชาชนในพื้นที่ (=3.70)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ให้ความ
ยุติธรรมกับข่าวคราวทั้งด้านดีและด้านลบของนักการเมืองท้องถิ่น โดยการไตร่ตรองด้วยเหตุผล  
(=3.62)” ตามล าดับ 

5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนกับหลักอปริหานิยธรรมเพื่อพัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความไว้วางใจกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความ
ไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยความไว้วางใจกับ
หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี  มี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r =0.๙17**) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านพฤติกรรมนักการเมือง อยู่ในระดับสูง (r 
=0.927**) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านนโยบาย อยู่ในระดับสูง (r =0.836**) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการสื่อสารทางการเมือง อยู่ในระดับสูง (r = 
0.851**) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับหลักอปริหานิยธรรม เพ่ือพัฒนาความไว้วางใจที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับสูง (r =0.832**) 

 
 
 
 



 
๒๔๓ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

โดยรวม ความไว้วางใจของประชาชน ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง จังหวัด
นนทบุรี เป็นจังหวัดที่เป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ความหนาแน่นของประชาชนและมีประชากร
จากหลากหลายพ้ืนมาอาศัย ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดจากหลายปัญหา เช่น การสื่อสารของ
นักการเมืองกับประชาชนที่สื่อไม่ตรงกัน นักการเมืองเข้าไม่ถึงประชาชน ถึงเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้ น 
ประชาชนจะเห็นจากข่าวสารบางช่องทาง พฤติกรรมและการกระท าของนักการเมืองที่ประชาชนได้รับรู้
จากข่าวต่างๆ การวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อ และนโยบายของนักการเมือง ตอนที่หาเสียงกับหลังเลือกตั้ง บาง
นโยบายอาจจะท าได้หรือท าไม่ได้ ซึ่งนักการเมืองต้องสื่อให้ประชาชนเข้าใจ และภาพลักษณ์ของระบบ
การเมืองโดยรวมที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง และต่อความ
ไว้วางใจของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา  มหายศนันทน์  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
บทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพ
ทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจยังไม่มีอิสระเพียงพอ ประชาชนยังขาดการมี
ส่วนร่วม๑  

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

พบว่า ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มีความไว้วางใจทางการเมืองต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้   

ด้านพฤติกรรมนักการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองถือเป็น
บุคคลสาธารณะ จึงต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าปกติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อประชาชน  นักการเมืองท้องถิ่นส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีพฤติกรรมให้ประชาชนไว้วางใจ มีภาวะความเป็นผู้น า มีจิตส านึกเพ่ือ
ประชาชนและสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น พฤติกรรม
นักการเมืองที่ควรจะเป็นคนประพฤติดี สามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ปฏิบัติชอบ 
มีจิตอาสา พ่ึงพาได้ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ท้องถิ่น ซื่อสัตย์ จริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง 
และมีความรับผิดชอบต่อประชาชนท้องถิ่น และขยันลงพ้ืนที่ เมื่อมีกิจกรรมก็เข้าร่วมกับชาวบ้านได้ มี
เมตตา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะกับประชาชนได้ ไม่เอาเปรียบเห็นแก่ตัว ความประพฤติของ

                                                           
๑จริยา  มหายศนันทน์, “การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการบร ิหารงานองค ์กรปกครองส ่วน

ท ้องถิ่น”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 255๘). 



 
๒๔๔ 

นักการเมืองท้องถิ่นเป็นตัวอย่างและแบบอย่างแก่คนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราวดี  
ศรีบุญสม จารุภัทร เรืองสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง” พบว่า ความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจของสาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้แก่ (1) การได้รับความรู้ของประชาชนในด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (2) กลไกใน
การตรวจสอบความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง (3) ความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการบังคับใช้กฎหมาย ตามอ านาจหน้าที่  (4) การสื่อสาร (5) 
ความสามารถ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดในระดับต่างๆ และ (6) ความเป็นกลางทางการเมืองและหรือการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในภาพรวมตัวแปรทั้งหกนี้มีอิทธิพลหรือเป็น สาเหตุเชิงบวกต่อความ
ไว้วางใจของสาธารณชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง๒ 

ด้านนโยบาย พบว่า ประชาชนมีความไว้วางใจทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า การก าหนดนโยบายสะท้อนความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลในฐานะที่เป็น
ผู้แทนของประชาชน หลักนโยบายต้องปฏิบัติได้จริง ถ้าไม่ได้ต้องชี้แจงหรืออธิบายให้ประชาชนเข้าใจ 
ในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ ที่มาจากความต้องการ
ของประชาชนและท้องถิ่นเป็นหลัก มุ่งประชาชนโดยรวม การขับเคลื่อนนโยบายตามความส าคัญและ
ความเป็นก่อนหลัง ในการน าไปใช้ประโยชน์ และจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์และมี
ความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ นักการเมือง
ท้องถิ่นสามารถท าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จะต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างไรให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม เป็นนโยบายที่สร้างสรรค์ ยึดประโยชน์สาธารณะ มีความ
ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง บริสุทธิ์ใจเพ่ือประชาชน นโยบายเน้นการท างานแบบเครือข่าย ให้ทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมในนโยบาย นโยบายจะต้องเข้าถึงและสามารถปฏิบัติกับทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมตรงความ
เดือดร้อนแก้ปัญหาได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จักรพงษ์ หนูด า ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจ
ของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลช่องกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลปลักหน” ผลการศึกษาพบว่าระดับความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลปลักหนูมีระดับความ
ไว้วางใจของประชาชนอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก๓ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รงค์ บุญสวยขวัญ 

                                                           
๒ภัทราวดี ศรีบุญสม จารุภัทร เรืองสุวรรณ, “ความไว้วางใจของสาธารณชนทีÉมีต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, (2559): 210. 
๓จักรพงษ์ หนูด า, “ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลระหว่างองค์การ 

บริหารส่วนต าบลช่องกับองค์การบริหารส่วนต าบลปลกัหน”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, (พฤษภาคม – สิงหาคม, 
๒๕๕๗): 108. 



 
๒๔๕ 

ได้วิจัยเรื่อง “การเมืองของนโยบาย” ผลการวิจัยพบว่า การเมืองหรือการใช้อ านาจก าหนดนโยบาย 
การเมืองรัฐแบบทางเลือกสาธารณะ เน้นกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐผ่านการออกเสียง
เลือกตั้ง โดยมีพรรคการเมืองสร้างนโยบาย การตัดสินใจเลือกของปัจเจกชนนั้นอยู่ภายใต้
อรรถประโยชน์สูงสุด นโยบายหรือสินค้าลงสู่ตลาดหรือปริมณฑลการหาเสียง คือเวทีการเลือกตั้ง ผู้
ออกเสียงเลือกตั้งเลือกซื้อสินค้าหรือนโยบายที่เปรียบเหมือนผลของตัดสินใจเลือกนโยบาย ตามรัฐ
แบบทางเลือกสาธารณะ หรือตัวแบบรัฐตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล บารมี ความเชื่อ ความไว้วางใจ 
ความศรัทธา หรือแม้นกระทั้งใช้ความรู้ความสามารถของผู้น า๔ 

ด้านการสื่อสารทางการเมือง พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองเป็นตัวกลางระหว่าง
ประชาชนและรัฐบาล โดยเป็นช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจและนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้  นักการเมือง ต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ในการ
ท างานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการสื่อสารที่มีความเป็นกลางระหว่างรัฐกับประชาชน สื่อสาร
เพ่ือให้สังคมเกิดความปรองดอง การสื่อสารที่เข้าถึงข้อมูลจริงและด้วยตนเองในการลงพ้ืนที่ เป็นการ
สื่อสารตามกฎระเบียบ เพ่ือการรักษาความเป็นประชาธิปไตย การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นในการท างาน
ร่วมกัน เพ่ือชี้แจง ท าความเข้าใจ บอกเล่าเรื่องราว การติดตามการท างาน นักการเมืองจะต้องสื่อกับ
ประชาชนรู้เรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิ่งที่จะสื่อ กิจกรรมที่จะท า สามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้น าท้องถิ่น ประชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น ในการช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น โดยจะต้องดูว่า
ประชาชนกลุ่มใดจะสื่ออย่างไร วิธีการใดที่จะให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และสื่อสาร
ด้วยจิตส านึกทั้งนักการเมืองและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิตพล  กาญจนกิจ ได้วิจัย
เรื่อง “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย: ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการศึกษาพบว่า  การสื่อสารทางการเมือง เป็นเงื่อนไขส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง๕ และยังสอดคล้องกับ นันทนา 
นันทวโรภาส ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมือง : ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป
ของพรรคไทยรักไทย” ผลการวิจัยพบว่า พรรคไทยรักไทยได้น าเอาแนวคิดทางการตลาดมาใช้ในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ ผู้น าพรรคที่มีความสามารถสูงและมีวิสัยทัศนกว้างไกล 
ก าหนดภาพลักษณ์ของพรรคที่มีนโยบายสร้างสรรค์ชัดเจน และน าไปปฏิบัติเป็นผลส าเร็จ นโยบายที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เลือกตั้งได้อย่างตรงประเด็น พร้อมกับใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่

                                                           
๔รงค์ บุญสวยขวัญ, “การเมืองของนโยบาย”, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๖๐): ๑๙๘-๒๐๑. 
๕ชิตพล  กาญจนกิจ, พ.ต.ต., “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

การเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล”, รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545).  

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
๒๔๖ 

ผสมผสานระหว่างการตลาดแบบดึงดูด และการตลาดแบบผลักดัน และใช้กลยุทธ์การเมืองน าการ
สื่อสาร รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ใช้ยุทธศาสตร์การสร้างฐานสมาชิกผ่านเครือข่ายลูกโซ่ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เลือกตั้งได้๖ 

ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) พบว่า ความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และนักการเมืองท้องถิ่นไม่ใช้อ านาจกดดัน
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรินทร รองกลัด ได้วิจัย
เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง” 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ  และ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอยู่ในระดับสูง (2) ความไว้วางใจในองค์การมีความสัมพันธ์ 
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01๗ 

 
5.2.3 จากผลการวิเคราะห์การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี

ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม 
พบว่า การน าหลักอปริหานิยธรรมมาพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน

ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ประชาชน
ต้องการนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และยึดประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง  
ให้โอกาสประชาชนได้ร่วมออกความคิดเห็นและได้ร่วมในการบริหารและรับผิดชอบท้องถิ่นของ
ตนเอง มีจิตส านึกเพ่ือประชาชนและสาธารณะประโยชน์ส่วนรวม เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น พฤติกรรมนักการเมืองที่ควรจะเป็นคนประพฤติดี สามารถสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมได้ ปฏิบัติชอบ มีจิตอาสา พ่ึงพาได้ เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ท้องถิ่น ซื่อสัตย์ จริงใจ มีคุณธรรม
จริยธรรมทางการเมือง และมีความรับผิดชอบต่อประชาชนท้องถิ่น และขยันลงพ้ืนที่ เมื่อมีกิจกรรมก็เข้า
ร่วมกับชาวบ้านได้ มีเมตตา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะกับประชาชนได้ ไม่เอาเปรียบเห็นแก่ตัว ความ
ประพฤติของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นตัวอย่างและแบบอย่างแก่คนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชิตพล  กาญจนกิจ ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

                                                           
๖นันทนา นันทวโรภาส, “การสื่อสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ของ

พรรคไทยรักไทย”, วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : คณะวารสาร
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน, 2548). 

๗วรินทร รองกลัด, “ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ การรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องดื่มและอาหารแห่งหนึ่ง”, 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, (คณะศิลปะศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2559). 



 
๒๔๗ 

การเมืองท้องถิ่นไทย: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการศึกษาพบว่า  ตัวแปรที่ส่งอิทธิพล
ทางตรงต่อความไว้วางใจทางการเมือง ได้แก่  ตัวแปรต้นทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ทุนทางสังคม การสื่อสารทางการเมือง การระดมเมือง เป็นเงื่อนไขส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจ
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  โดยพบว่าความผูกพันในชุมชนท้องถิ่นเป็น
องค์ประกอบส าคัญ๘ ภัทราวดี ศรีบุญสม จารุภัทร เรืองสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “ความไว้วางใจของ
สาธารณชนที่มีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง” พบว่า ความไว้วางใจของสาธารณชนที่ มีต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจ ได้แก่ (1) 
การได้รับความรู้ของประชาชนในด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (2) กลไกในการ
ตรวจสอบความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง (3) ความยุติธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งในการบังคับใช้กฎหมาย  ตามอ านาจหน้าที่  (4) การสื่อสาร (5) 
ความสามารถ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการบริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดในระดับต่างๆ และ (6) ความเป็นกลางทางการเมืองและหรือการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง๙  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี ได้วิจัย
เรื่อง “บูรณาการการด าเนินงานตามแนวอปริหานิยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา” ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑ ด้านพฤติกรรมนักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น ควรปฏิบัติตนและมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ และประชาชน ปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับ ของท้องถิ่นและสังคม 
๒ ด้านนโยบาย เป็นตัวชี้วัดความไว้วางใจต่อนักการเมืองท้องถิ่น ที่ควรสื่อสารให้

ประชาชนเข้าใจการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ที่เป็นจริงไม่ให้ประชาชนเกิดข้อกังขา 
๓ ด้านการสื่อสาร นักการเมืองท้องถิ่นต้องสื่อสารกับประชาชนให้หลากหลายช่องทาง 

และทันต่อสถานการณ์  

                                                           
๘ชิตพล  กาญจนกิจ, “ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่น

ไทย: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบล”, รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2545).  

๙ภัทราวดี ศรีบุญสม จารุภัทร เรืองสุวรรณ, “ความไว้วางใจของสาธารณชนทีÉมีต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, (2559): 210. 

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.+%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2


 
๒๔๘ 

๔ ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) นักการเมืองท้องถิ่นควรร่วมมือกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของงานนโยบาย กิจกรรม โครงการที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม และไม่ลุแก่อ านาจ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑ ด้านพฤติกรรมนักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น ควรให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร

ทุกหน่วยงานในท้องถิ่น มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสต่อหน้าที่ ให้ความร่วมมือมีการติดตามนโยบายและ
กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นเป็นประจ า 

๒ ด้านนโยบาย นักการเมืองท้องถิ่น ควรสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจการด าเนินกิจกรรม
โครงการต่างๆ ตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริงไม่ให้ประชาชนเกิดข้อกังขา 

๓ ด้านการสื่อสาร นักการเมืองท้องถิ่นควรสื่อสารกับประชาชนให้สม่ าเสมอ ร่วมกันท า
กิจกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นร่วมกับประชาชนเป็นประจ า  ในการติดตามผลงานความต้องการของ
ประชาชน รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาความไว้วางใจ
ชองประชาชน 

๔ ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) นักการเมืองท้องถิ่นควรร่วมมือกับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของงานนโยบาย กิจกรรม โครงการที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวม 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น” 
ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “อิทธิพลพฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชน” 
ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของนักการเมืองท้องถิ่นกับการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” 
ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ปัจจัยความสัมพันธ์นักการเมืองท้องถิ่นกับการบริหารหน่วยงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
 



บรรณานุกรม  
 
  
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 ๑. ภาษาไทย : 
 (๑) หนังสือ : 
กาญจนา แก้วเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนโดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพมหานคร : 

สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, 2538. 
โกวิทย์  พวงงาม ดร.. การปกครองท้องถิ่นไทย (หลักการและมิติใหม่ในอนาคต). กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์วิญญูชน จ ากัด, ๒๕๔๓. 
จินตนา สุจจานันท์. การศึกษาและการพัฒนาชุมชน . กรุงเทพเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 

2549. 
เฉลียว บุรีภักดี และคนอ่ืนๆ. ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี. 

2545. 
ติน  ปรัชญพฤทธิ์. ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๕. 
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้, 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๑. 
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 

๒๕๒๗. 
นนท์ กอแก้วทองดี และภัชรา  คติกุล. คู่มือประชาชนด้านการทุจริตโครงการประชาศึกษาและชุมชน

สัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ศรีเมืองการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
นภดล  สุคนธวิท . พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น : ผลประโยชน์และฐานอ านาจ . 

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง. เชียงใหม่ : สิริลักษณ์

การพิมพ์, 2547. 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภา

การพิมพ์, ๒๕๒๗. 



๒๕๐ 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ . รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการปฏิรูปการเมือง . นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 
2542. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
บุญทัน  ดอกไธสง. ศ.ดร.. การจัดองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์           

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 
ปธาน สุวรรณมงคล. การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 

๒๕๒๗. 
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . กรุงเทพมหานคร :

ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2543. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ). ธรรมปริทรรศน์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ        

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ์พิเศษ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร :    
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 6452. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 
________. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บุ๊คไทม์, ๒๕๔๙. 
พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. สังคมวิทยา. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. 
พฤทธิสาน  ชุมพล. ระบบการเมือง: ความรู้เบื้องต้น . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พิทูร มลิวัลย์. หลักธรรมส าหรับการปกครอง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2528. 
ไพรัตน์ เตชะรินทร์. นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาในปัจจุบัน. 

กรุงเทพมหานคร : โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๗. 
มรุต วันทนากร. สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทยหมวด พัฒนาการและรูปแบบการปกครองท้องถิ่น

ไทย เทศบาล. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : บากกอกบล็อก, ๒๕๒๖. 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548

รายงานประจ าปี ๒๕๕๒, ๓๗ ปี กรุงเทพมหานคร. 
วันชัย วัฒนศัพท์. การมีส่วนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน (เจมแอล เครตัน). ศูนย์สันติ

วิธี เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๓. 
 



๒๕๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

โฟเพช, ๒๕๔๕. 
วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : ธรรมดาเพรส, 2545. 
สิทธิพันธ์ พุทธหุน. การรต่อสู้ของมวลชนในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : พิมพลักษณ์, 2539. 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๓๓. 
สุวรรณ พิณตานนท์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนต าบล. นักพัฒนาและ

ส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, ๒๕๔๖. 

สุวิมล  ว่องวาณิช. การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 
๒๕๔๕. 

อคิน รพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคม และวัฒนธรรมไทย. 
กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๔๗. 

อลงกรณ์ อรรคแสง. “พัฒนาทางการสื่อสารการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐ 
- ๒๕๕๓”. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓. 

อาษา เมฆสวรรค.์ ประมุขศิลป ศิลปะของการเป็นหัวหน้าในหลักบริหารกรมการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์ท้องถิ่น, 6410. 

 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 

ชัยพร  พาณิชอัตรา. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทต่อการปฏิบัติงานต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
กรณีศึกษา หมู่บ้านหลุก ต าบลเมืองสง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน”. ดุษฎีนิพนธ์ ศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๔๓. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
๒๖๐ 

 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

ในจังหวัดนนทบุรี 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับศึกษา
ค้นคว้าและเพ่ือประโยชน์ส าหรับการวิจัยและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเห็น
ของท่าน เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าว ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลบนแบบภาพรวมเท่านั้น 
 แบบสอบถามนี้  มี ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

ตอนที่  ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจทางการเมืองที่มีผลต่อการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

ตอนที่  ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองที่มีผลต่อการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้เป็นอย่างสูง 
 

ร้อยเอก ไพบูลย์  สุขเจตนี 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
โทร. 



    
๒๖๑ 

ตอนที่  ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง.  โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงในช่อง  □□  หน้าข้อความที่เป็นจริง 
 
๑.  เพศ   □□ ชาย     □ หญิง  
 
๒.  อายุ   □ อายุ ๑๘ – ๒๘ ปี  □ อายุ ๒๙ – ๓๘ ปี 
 □□ อายุ ๔๙-๕๘ ปี □ อายุ ๕๙ ปี ขึ้นไป  
 
๓.  ระดับการศึกษา □ ต่ ากว่าปริญญาตรี  □ ปริญญาตรี 
   □ ปริญญาโท   □ ปริญญาเอก 
 
๔.  อาชีพ   □ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  □ พนักงานบริษัท 
   □ รับจ้างทั่วไป   □ พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
   □ ค้าขาย    
 
๕.  รายได้   □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 

   □ ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ ๒ : แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
 
 



    
๒๖๒ 

 
ข้อที่ 
 

 
ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความไว้วางใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 ๑. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง      

๑. นักการเมืองระดับท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อประชาชน 

     

๒ นักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อสังคม      
๓ นักการเมืองท้องถิ่นออกเยี่ยมเยือนถามทุกข์สุข

ประชาชน 
     

๔ นักการเมืองท้องถิ่นส านึกหรือมโนธรรมแห่ง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 

     

๕ นักการเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะ จึงต้องมี
ความรับผิดชอบมากกว่าปกติ 

     

 ๒. ด้านนโยบาย      

๑. นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียง
ไว้ 

     

๒ สมาชิกสภาเทศบาล และฝ่ายบริหารในด้านการ
ประสานนโยบายระหว่างฝ่ายบริหารและภาค
ประชาชน 

     

๓ การพิจารณานโยบายตามความจ าเป็น  และ
เร่งด่วน 

     

๔ การก าหนดนโยบายสะท้อนความต้องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลในฐานะท่ีเป็นผู้แทนของ
ประชาชน 

     

๕ หลักในการกําหนดนโยบายการบริหารและพัฒนา
ที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ 
 

     

 ๓. ด้านการสื่อสารทางการเมือง      
1 การสื่ อสารของนั กการเมื อ งตรงไปตรงมา

น่าเชื่อถือ 
     

2 นักการเมืองท้องถิ่นพูดจริงปฏิบัติจริงตามท่ีได้หา
เสียงไว้ 

     

3 นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารที่ดกีับประชาชน      
4 นักการเมืองท้องถิ่นมีการสื่อสารทางการเมืองเป็น      



    
๒๖๓ 

 
ข้อที่ 
 

 
ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความไว้วางใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ตัวกลางระหว่างประชาชนและรัฐบาล โดยเป็น 
ช่องทางในการเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจและนโยบายของ
รัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้ 

5 นักการเมืองท้องถิ่นถ่ายทอด และแพร่ข่าวสาร
ทางการเมือง ระหว่างผู้มีตําแหน่งทางการเมือง
กับประชาชน  

     

 4. ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น      

1 การจัดสรรทรัพยากรสาธารณะ (รายได้จากภาษี)      

2 ประสานงานให้ผู้ช่วยพัฒนาชุมชนกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ทํางานในพ้ืนที่ช่วยจัดเก็บภาษี 

     

3 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ 

     

4 ดําเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเสนอความต้องการ  

     

5 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี
คุณภาพ  

     

 
 
 
ตอนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
 
 

 
ข้อที่ 
 

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความไว้วางใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์      



    
๒๖๔ 

 
ข้อที่ 
 

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความไว้วางใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

๑. ท่านมีส่วนร่วมในการผลักดันกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา ในชุมชนของท่าน 

     

๓ ท่านรับรู้ รับทราบ ในนโยบาย เพ่ือให้ท่านได้มี
ส่วนในการออกความคิดเห็น 
 

     

๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเจ้าหน้าที่ ไปขอ
ค าแนะน าจากท่าน ซึ่งท่านเป็นผู้น าที่มีบทบาทต่อ
ชุมชน 

     

๕ ท่านมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษา
ในชุมชน 

     

 ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม      
๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนท่านให้เข้า

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
     

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการหาวิธีการแก้ปัญหาของ
ชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนท่านให้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาในชุมชน 

     

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการออกเสียงสนับสนุนหรือคัดค้าน 
การแก้ปัญหาในชุมชน 
 

     

 ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติ ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ     
๑ ท่านได้ติดตามกิจกรรมสาธารณะที่เป็นประโยชน์

ต่อชุมชน 
     

๒ ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท าให้ลด
ความล่าช้า และลดค่าใช้จ่าย ของคนในชุมชน 

     

๓ ท่านได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท าให้ลด
ความขัดแย้งของคนในชุมชนได้ 

     

๔ ท่านเห็นว่าการจัดการศึกษาให้ชุมชน สามารถ      



    
๒๖๕ 

 
ข้อที่ 
 

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความไว้วางใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุตรหลานและคน
ในชุมชน 

 ๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญท่ั้งหลาย     
๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้ท่าน มี

การตรวจสอบ ในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในชุมชน
ของท่าน ว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่อย่างไร 

     

๒ ท่านติดตามผลการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     

๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดบทบาทให้
ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน
ด้านการศึกษาในชุมชนของท่าน 

     

๔ มีการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหา/
ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นท่ี 

     

๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลของกิจกรรม ในชุมชนของท่าน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และความต้องการของชุมชนหรือไม่
อย่างไร  

     

 ๕) ไม่ข่มขืนบังคับปกครองสตรีทั้งหลาย     
๑ ท่านยอมรับนักการเมืองท้องถิ่นท่ีเป็นสุภาพสตรี      
๒ ท่านให้ยกย่องในผลงานมากกว่ามากกว่าเพศของ

นักการเมือง 
     

๓ ท่านยอมรับในความเสมอภาคของนักการเมือง      
๔ ท่านเห็นว่าเพศหญิงหรือเพศชายก็สามารถท า

หน้าที่แทนประชาชนในท้องถิ่นได้เหมือนกัน 
     

๕ ท่านยอมรับในความสามารถของนักการเมืองสตรี      
 ๖) สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนียสถานทั้งหลาย     

1 ท่านให้ความสําคัญกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

     

2 ท่านให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ใน
ท้องถิ่น 

     

3 ท่านให้ความสําคัญกับหน่วยงานการเลือกตั้งใน      



    
๒๖๖ 

 
ข้อที่ 
 

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

ในจังหวัดนนทบุรี 

ระดับความไว้วางใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ท้องถิ่น 
4 ท่ านยอมรับ ในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่น 
     

5 ท่านเคารพ กฎ กติกา ของหน่วยงานท้องถิ่น      
 ๗) การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรมแก่นักบวช 

(นักการเมืองท้องถิ่น) 
    

1 ท่านให้ความสําคัญกับนักการเมืองท้องถิ่น 
เพราะเป็นตัวแทนที่ท่านเลือกตั้ง 

     

2 ท่านปกป้องนักการเมืองท้องถิ่นที่ทําดี ปฏิบัติ
ชอบ 

     

3 ท่านให้ความสําคัญกับนักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งในท้องถิ่น 

     

4 ท่านยอมรับในนักการเมืองท้องถิ่นที่ชนะการ
เลือกตั้งอย่างโปร่งใส 

     

5 ท่านให้ความยุติธรรมกับข่าวคราวทั้งด้านดีและ
ด้ านลบของนั กการเมื อ งท้ องถิ่ น  โดยการ
ไตร่ตรองด้วยเหตุผล 

     

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  

การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

ในจังหวัดนนทบุรี 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ :  
ต าแหน่ง :  
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ :  
เวลา :  
 
ตอนที่ ๒  ข้อมูลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มี

ต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 



    
๒๖๗ 

 

๑. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  เป็น
อย่างไร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

๒. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักอปริหานิยธรรม เพ่ือการพัฒนาความไว้วางใจ
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ได้อย่างไร 
๑) หม่ันประชุมกันเป็นประจ า 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒) พร้อมเพรียงกันประชุม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

๔) เคารพนับถือผู้อาวุโส 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๕) ไม่ลุแก่อ านาจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๖) รักสันติภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๗) ตั้งใจสนับสนุนคนดี 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความไว้วางใจทางการเมืองระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
ด้านพฤติกรรมนักการเมือง ควรเป็นอย่างไร ที่จะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระดับท้องถิ่น 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



    
๒๖๘ 

ด้านนโยบาย ควรเป็นอย่างไร ที่จะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่น 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้านการสื่อสารทางการเมือง อย่างไร ที่จะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับท้องถิน่ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น (อปท.) อย่างไร ที่จะพัฒนาความไว้วางใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
(Index of Congruence : IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
๒๗๐ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

(๑) รศ.ดร.สุรินทร์  นิยมางกูร 
(๒) รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล 
(๓) รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม 
(๔) รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์             
(๕) รศ.ดร.ประณต  นันทิยากุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
๒๗๑ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ 

นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
 

 

ตอนที่ ๒ : แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 

 

 
ความไว้วางใจทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

๑. ด้านพฤติกรรมนักการเมือง         
ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

๒. ด้านนโยบาย         
ข้อ 1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

๓. ด้านการสื่อสารทางการเมือง         
ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

๔. การบริหารงานของท้องถิ่น         

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 



    
๒๗๒ 

 
ความไว้วางใจทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ
ท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
ตอนที่ 3 การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นใน

จังหวัดนนทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม 
 
การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

1. ประชุมพร้อมเพรียงกัน         

ข้อ 1 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. เลิกประชุมพร้อมกัน         

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

3. ไม่บัญญัตสิิ่งที่ยังไม่บัญญัติ         

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

4. สักการะ เคารพ นับถือ บูชาท่านผู้ใหญ่
ทั้งหลาย 

        

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 



    
๒๗๓ 

 
การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับ

ท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
รวม ค่า IOC แปลผล 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

5. ไมบ่ังคับปกครองสตรีทั้งหลาย         

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

6. สักการะ เคารพนับถือ บูชาต่อปูชนีย
สถานทัง้หลาย 

 

        

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

7. การอารักขา คุ้มครอง ป้องกันโดยธรรม
แก่นักบวช 

        

ข้อ 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 

ข้อ 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

ข้อ 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่น
ในจังหวัดนนทบุรี” 

 



275 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.987 48 

 

 

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 
a5 173.7333 945.582 .706 .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 
b5 173.9667 945.068 .730 .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 
c5 174.1667 932.420 .861 .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 
d5 174.0667 939.237 .782 .987 
a71 174.0667 937.237 .821 .987 
a72 174.0333 937.757 .819 .987 
a73 174.0333 938.516 .848 .987 
a74 174.0667 940.340 .849 .987 
b71 173.9667 934.033 .870 .987 
b72 174.0000 939.862 .785 .987 
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b73 174.1000 935.334 .853 .987 
b74 174.0333 934.861 .835 .987 
c71 173.9667 938.723 .779 .987 
c72 174.0667 943.651 .733 .987 
c73 174.1000 939.886 .804 .987 
c74 174.1333 937.430 .849 .987 
d71 173.8667 929.154 .882 .987 
d72 173.8667 936.740 .815 .987 
d73 174.0333 940.654 .803 .987 
d74 173.9333 936.547 .794 .987 
e71 173.9333 938.340 .890 .987 
e72 174.0000 939.448 .891 .987 
e73 174.1000 932.438 .868 .987 
e74 174.0333 941.137 .751 .987 
f71 173.9000 942.576 .766 .987 
f72 173.8667 943.223 .897 .987 
f73 173.8667 943.775 .714 .987 
f74 173.9000 940.714 .805 .987 
g71 173.9000 943.748 .741 .987 
g72 173.9000 938.714 .899 .987 
g73 173.9000 937.748 .782 .987 
g74 174.0333 943.964 .734 .987 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๗ 
 

  
  

  
 

 

 

 



๒๗๘ 
 

 

  
  

  
 

 

 

 

 



๒๗๙ 
 

  
  

  
 

 

 

 

 



๒๘๐ 
 

  
  

  
 

 

 

 

 



๒๘๑ 
 

  
  

  
 

 

 

 

 

 



๒๘๒ 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

1) พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 
2) พระปัญญานันทมุนี(สง่า สุภโร) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 
3) นายไกรธวัช ทินโสม  นายอ าเภอเมืองนนทบุรี 
4) นายสมนึก ธนเดชากุล  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 
5) นายนภเดช เกลียวศิริกุล  ปลัดอ าเภอบางใหญ่ 
6) นายวิชัย บรรดาศักดิ์  นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
7) นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์  นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน 
8) นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค  นายก อบต.ล าโพ อ.บางบัวทอง 
9) นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล  นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 
10)  พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ  นายก อบจ.นนทบุรี 
11)  นายรชต สุทธิพันธ์  ปลัด อบต.บางกร่าง 
12)  นายธัชพล อภิรติมัย  ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง อ.บางกรวย 
13)  นายจ าลอง มาเท่ียง  ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
14)  ดร.จรูญ จารุสาร  ผอ.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (มัธยม) 
15)  นายพิเชษฐ ค ามา  ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด 
16)  นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ก านันต าบลขุนศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรัก

สามัคคี นนทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ต.ขุนศรี อ.ไทร
น้อย จ.นนทบุรี 

17)  นายชัยชิต ดีสวัสดิ์  ปราชญ์ชาวบ้าน 
18)  นายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 
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ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 

พระราชนันทมุนี  
เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 

สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 
 

 
พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) 

เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี 
สัมภาษณ์ 25 พฤษภาคม 2563 
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นายไกรธวัช ทินโสม 
นายอ าเภอเมืองนนทบุรี 

สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 
 

 
นายนภเดช เกลียวศิริกุล  

ปลัดอ าเภอบางใหญ่ 
สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 
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นายสมนึก ธนเดชากุล  
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 

สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2563 

 
นายวิชัย บรรดาศักดิ์  

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
สัมภาษณ์ 30 มกราคม 2563 
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นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์  
นายกเทศมนตรีต าบลเสาธงหิน 
สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 

 

นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค  
นายก อบต.ล าโพ อ.บางบัวทอง 

สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 
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นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล  
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย 
สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2563 

 

 

พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ  
นายก อบจ.นนทบุรี 

สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 
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นายรชต สุทธิพันธ์  
ปลัด อบต.บางกร่าง 

สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 

 

นายธัชพล อภิรติมัย  
ปลัดเทศบาลต าบลปลายบาง อ.บางกรวย 

สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2563 
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นายจ าลอง มาเที่ยง  
ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
สัมภาษณ์ 27 มกราคม 2563 

 

ดร.จรูญ จารุสาร  
ผอ.โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (มัธยม) 

สัมภาษณ์ 21 มกราคม 2563. 
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นายพิเชษฐ ค ามา  
ผู้ใหญ่บ้าน ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด 

สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ 
ก านันต าบลขุนศรี  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นนทบุรี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด  
สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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นายชัยชิต ดีสวัสดิ์  
ปราชญ์ชาวบ้าน 

สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

 

นายปรมินทร์ ศิริบุญโกศัย  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 

สัมภาษณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
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การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

เรื่อง การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชน 

ที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี 
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๓๐๔ 
 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ/นามสกุล   :  ร.อ.ไพบูลย์    สุขเจตนี 
วัน เดือน ปี เกิด            :  วันเสาร์ที่   30  กันยายน   พ.ศ.  2493 
การศึกษา   :  รัฐศาสตรบัณฑิต  (การปกครอง) 
               จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
     :  M.A (Political Science), 

University of Detroit , 
Michigan State , U.S.A 

ประสบการณ์การท างาน     : ปลัดอ าเภอ  อ าเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม 
                    :  ป ร ะจ า ฝ่ า ย อ าน วยการฝึ ก  กองป้ อ งกั นฝ่ า ยพล เ รื อน  
                                           กรมการปกครอง 
 : ประจ าฝ่ายพัฒนาบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด ประทรวง

มหาดไทย 
    : ปลัดอ าเภอ    อ าเภอเมืองนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี 
    : ป้องกันจังหวัด   จังหวัดนนทบุรี 
    : ประจ าส านักพระราชวังพิเศษ   ส านักพระราชวัง 
    : รักษาราชการผู้อ านวยการกองงานส่วนพระองค์  904 
ผลงานทางวิชาการ  : บทความวิจัยเรื่อง  “ อ านาจการเมืองการปกครองอธิปไตย ” 

:  บทคว ามวิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง  “  ก า ร เ มื อ ง กา รปกครอ งต ามแนว
พระพุทธศาสนา” 

: บทความวิชาการเรื่อง “วิเคราะห์คุณค่าการเมืองการปกครองตามแนว         
       พระพุทธศาสนา” 
ที่อยู่ปัจจุบัน             :  เลขที่  82/51  หมู่บ้านมิตรประชาวิลล่า โครงการ 15   
                                          หมู่  6   ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 
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