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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี  ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนมทีีต่่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี  และ ๓. เพ่ือนำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๔๐๐ คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จำนวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๘ รูป
หรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน ๑๒ รูปหรือคน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองจังหวัด
อุทัยธานี ประกอบด้วย ๑) ด้านค่านิยมเล็งผลประโยชน์ นักการเมืองวางแผนการทำประโยชน์ ศึกษา
ปัญหา รับฟังปัญหาของพ้ืนที่ เข้าช่วยเหลือความเดือนร้อนที่มี มีจิตในการพัฒนาคิดถึงประชาชนเป็น
หลัก ๒) ด้านความนิยมสถานะทางสังคม นักการเมืองมีสถานะทางการเงินที่ดี ครอบครัวมีฐานะ ๓) 
ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง การสื่อสารกับประชาชน นักการเมืองติดบอร์ดให้ความรู้ความเข้าใจ 
ติดบอร์ดรับฟังปัญหาในพื้นที่ ๔) ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง นักการเมืองเป็นผู้มีลักษณะชอบ
ช่วยเหลือประชาชน มีความสื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง และเป็นคนดี  ๕) ด้านความรู้
ความสามารถพิเศษของนักการเมือง นักการเมืองเป็นผู้มีความสามารถในการบริหาร การปกครอง มี
เทคนิควิธีการหางบประมาณ มีความรู้ มีการศึกษา ๖) ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็น
นักการเมืองมาก่อน มีความรู ้ มีประสบการณ์ทางการเมือง  ๗) ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
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นักการเมืองมีความสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นผู้มีเครือข่ายกับชุมชน มีความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ 
 ๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง  จากปัจจัย
ความนิยมทางการเมืองทั้ง ๗ ด้าน นำมาวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองมีแค่ ๕ ด้าน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ ๐.๐๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมนักการเมือง คือ การทำประโยชน์ (x๑) สถานะทาง
สังคม (x๒) ลักษณะนิสัย (x๓) ความสามารถพิเศษ (x๔) และประสบการณ์ของนักการเมือง (x๕) เป็น
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง (y) 

 ๓. การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง โดยการประยุกต์

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลักสังคหวัตถุ ๔ มีหลักดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดังต่อ

ต่อไปนี้ ๑) นักการเมืองควรปฏิบัติตนเป็นผู้ให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา มีจิต

สาธารณะ ช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต้องเป็นผู้เสียสละเป็นเบื้องต้น เมือง

นักการเมืองมีจิตใจเป็นผู้เสียสละ ๒) นักการเมืองเป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะ พูดถูกกาลเทศะ เป็นผู้ที่มีเหตุ 

มีผล คำพูดเป็นที่ทำให้ผู้อื่นคือประชาชนสบายใจ พูดตรงไปตรงมา ไม่รับปากในสิ่งที่ทำไม่ได้ พูดจริง 

ทำจริง รับปากแล้วต้องทำได้ เป็นผู้ที่สื่อสารได้เป็นอย่างดี อยู่ในสภาสื่อสารในสิ่งที่ประชาชนต้องการ 

๓) นักการเมืองเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชน เมืองในชุมชนมีงาน มีกิจกรรม ประเพณีในชุมชน สังคม ไม่

ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มีส่วนร่วม มีส่วนช่วยอยู่เสมอทุกงาน เมื่อมีกิจกรรมได้เห็นนักการเมืองผู้เป็น

ตัวแทนของสังคมอยู่เป็นประจำ ช่วยเป็นประธานให้ เป็นต้น เป็นการละเลยประชาชนผู้ให้ความ

ไว้วางใจเป็นผู้แทน ๔) นักการเมืองวางตนพอดี วางตนเหมาะสม ทำตนเสมอตนเสมอปลาย ทำตน

สม่ำเสมอ เข้าถึงง่าย ช่วยเหลือประชาชนผู้มอบคะแนนเสียงให้ มีสุขทุกข์ร่วมกัน รับผิดชอบในผลการ

ตัดสินใจ ช่วยเหลือทุกครั้งทีป่ระชาชนเดือนร้อน   
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study the general condition of 

politicians’ political popularity of the people in Uthai Thani Province, 2. To study the 
factors that promote the politicians’ political popularity of the people in Uthai Thani 
Province, and 3. To propose the promotion of politicians’ political popularity of the 
people in Uthai Thani province.  

Methodollogy was the mixed methods: The quantitative method collected 
data from 400 samples with questionnaires and analyzed with frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The qualitative method, data were collected from 18 
key informants by in-depth-interviewing and from 12 participants in focus group 
discussion. Data were analyzed by content descriptive interpretation.    

Findings were as follows: 
1. General condition of politicians’ political popularity towards politicians 

consisted of the following aspects: 1) beneficial value;  politicians had beneficial plans 
by studying problems, listening to local problems, helping local problems with people-
centered development mind. 2) social status popularity aspect; politicians had good 
financial status with well-to-do families. 3) political socialization aspect; politicians 
communicated  with people by setting-up board for providing comprehensive 
knowledge and listening to local problems by board 4) politicians’ characteristic 
aspect;  politicians had people helping characters, honesty straightforwardness, helping 
people, words keeping and being good persons. 5) politicians’ knowledge and special 
capacity aspect; politicians had capacity in administration, budget allocation 
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techniques, knowledge and education, 6) political experience aspect; politicians were 
former politicians with knowledge and political experiences, 7) network relationship 
aspect; politicians had relations with others, with community networks, with local 
leaders and access to people at all levels.  

2. Factors affecting people’s political popularity towards politicians from 7 
political popularity aspects were used for statistical analysis. The variables that had 
positive relationship with factors affecting the politicians’ political popularity of people 
were of 5 aspects with statistically significant value at 0.01. Factors affecting the 
political popularity were: benefit provision (x1), social status (x2), characteristics (x3), 
special talent  (x4) and experience of politicians (x5). These were factors determined 
the politicians’ political popularity of people (Y)  respectively.  

3. Promotion of  politicians’ political popularity of people by applying 
Buudhis principle, Sangahavatthu could be applied with  several principles for following 
practices: 1) Politicians should behave as donors. They should assist, advice, help 
people, communities, society and country. They should have public mind and be 
sacrificial persons. 2) politicians should have good rhetoric, speak at the right place and 
time, be a rational person. They should speak the words that pleased people, 
straightforward, did not promise what they could not do, speak only the  truth, do the 
truth.do as promised.  They should communicate well concerning people’s need when 
they are in representative council. 3) Politicians are helping people. When communities 
organize activities, traditions in the communities, societies, whether small or large, 
politicians  are involved and always help in every event. When there are activities in 
communities, politicians who are representatives of society regularly are seen by 
helping to be the chairman, etc. It is politicians’ obligation for not to leave the people 
who trust them as their representatives. 4) Politicians put themselves in the right 
positions, behave appropriately, behave consistently, consistently act as easy to reach 
and do not abandon the people who gave their votes. They must be in the same 
conditions with people both in happiness and suffer. They must be responsible for 
their decisions and always help people when they are in needs. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การวิจัยเรื ่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี” สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 
และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ประธานและกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำและได้
กรุณาเสียสละเวลาให้คำปรึกษา และตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  กราบขอบพระคุณ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประชาพิจารณ์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสอบป้องกัน ที่
เมตตาชี้แนะแก้ไขเนื้อหาที่บกพร่องให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาช่วยตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย รศ.ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์   
รศ.ประณต นันทิยะกุล และ รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจทานแนะนำแก้ไข
ให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ส่งผลให้การศึกษาสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
ของท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  ที่นี ้
 ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชอุทัยโสภณ,ดร. ที่ได้ให้การสนับสนุนในการ
เรียนในครั้งนี้ ขอขอบคุณอาจารย์เจ้าหน้าที่หลักสูตรทุกท่าน ที่ช่วยให้คำแนะนำในการจัดรูปแบบการ
ทำดุษฎีนิพนธ์ การศึกษาครั้งนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากขาดความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
 ที่สำคัญขอกราบขอบคุณบิดา  มารดาผู ้ให้ชีวิต ให้ปัญญา และครอบครัวที่คอยให้
กำลังใจและให้ทุนการศึกษา หากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดข้อบกพร่องประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่
เพียงผู้เดียว ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณพระ
รัตนตรัย คือ    พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่ผู้มีอุปการะทุกท่านที่มี
ส่วนช่วยเหลือในการทำดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ จนเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นเล่มดุษฎีนิพนธ์ 
 

นายประคอง มาโต 



ฉ 

 

สารบัญ 
 

 

 เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฏ 
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ฐ 
บทที่ ๑ บทนำ ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ คำถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 

 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๑๐ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความนิยมทางการเมือง ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัตินักการเมือง ๓๐ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ ๓๗ 

 ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง ๔๖ 

 ๒.๕ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง ๕๔ 

 ๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๖๓ 

 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๖๗ 

 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๕ 

บทที่ ๓ วิธีดำเนินการวิจัย ๘๘ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๘๙ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๙๐ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๙๐ 



ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 เรื่อง หน้า 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๒ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๕ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๕ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๙๗ 
  ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ๙๗ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๐ 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๒ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๓ 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๕ 
 ๔.๑ สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ๑๐๖ 
 ๔.๒ ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที ่ม ีต่อ

นักการเมือง 

 
๑๓๑ 

 ๔.๓ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

 
๑๔๓ 

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๑๕๗ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๑๖๑ 
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๖๑ 
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๖๕ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๖๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๗๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๘๕ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๘๕ 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๘๕ 
  ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๑๘๖ 
บรรณานุกรม  ๑๘๗ 
ภาคผนวก  ๑๙๖ 



ซ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 

 เรื่อง หน้า 
ภาคผนวก  ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๙๗ 
ภาคผนวก  ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัย 
 

๑๙๙ 
ภาคผนวก  ค การวิเคราะห์ค่า IOC ๒๐๒ 
ภาคผนวก  ง การหาค่าความเชื่อมั่น ๒๑๑ 
ภาคผนวก  จ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๑๓ 
ภาคผนวก  ฉ เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) ๒๑๙ 
ภาคผนวก  ช รายนามผู้ให้ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๑๖ 
ภาคผนวก  ซ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๒๙ 
ภาคผนวก  ฌ รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) ๒๓๓ 
ภาคผนวก  ญ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนา

กลุ่มเฉพาะ) 
 

๒๓๕ 
ภาคผนวก  ฎ ภาพการสัมภาษณ์ ๒๓๙ 
ภาคผนวก  ฏ ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๔๓ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๔๖ 
 
  



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เป็น

สมาชิกพรรคการเมือง 
 

๑๒๑ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความนิยมพรรคการเมืองและนักการเมืองกับการ

เลือกตั้ง 
 

๑๓ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของการเลือกตั้งที่มีต่อการเมืองการ

ปกครอง 
 

๑๔ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญปัจจัยส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
 

๑๘ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญลักษณะของผู้นำทางการเมืองเพ่ือสร้างความนิยม ๒๑ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองภายในประเทศ

และต่างประเทศ 
 

๒๙ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายและคุณสมบัติของนักการเมือง ๓๓ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญลักษณะนิสัยและประสบการณ์ของนักการเมือง ๓๗ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญระบบอุปถัมภ์ ๔๕ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญการกล่อมเกลาทางการเมือง ๕๓ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญแสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญหลักสังคหวัตถุ ๔ ๖๓ 
๒.๑๒ ตารางแสดงข้อมูลหน่วยการปกครอง ประชากร พื้นที่ และความหนาแน่นของ

ประชากร 
 

๖๖ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความนิยมทางการเมือง ๗๑ 
๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความนิยม

ทางการเมือง 
 

๗๘ 
๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้วยหลักสังคห

วัตถุ ๔ 
 

๘๔ 
๓.๑ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างแต่ละอำเภอ ตามสัดส่วนของประชากร ๙๑ 
๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 
 

๑๑๐ 
  



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านความนิยมสถานะทางสังคม  

 
๑๑๕ 

๔.๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 

 
๑๑๘ 

๔.๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง 

 
๑๒๒ 

๔.๕ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ
ของนักการเมือง  

 
 

๑๒๕ 
๔.๖ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านประสบการณ์ทางการเมือง 
 

๑๒๘ 
๔.๗ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
 

๑๓๑ 
๔.๘ จำนวน และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๓๑ 
๔.๙ ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อนักการเมือง

แต่ละด้าน 
 

๑๓๓ 
๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 
 

๑๓๔ 
๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความนิยมสถานะทางสังคม 
 

๑๓๕ 
๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 

๑๓๖ 
๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง 
 

๑๓๗ 
๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 
 

๑๓๗ 
  



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง 
 

๑๓๘ 
๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
 

๑๓๙ 
๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี ่ย (Means) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 

๑๓๙ 
๔.๑๘ แสดงผลการวิจัยความถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

๑๔๒ 
๔.๑๙ แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มี

ต่อนักการเมือง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

 
 

๑๔๒ 
๔.๒๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทาง

การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔  
ด้านโอบอ้อมอารี 

 
 

๑๔๗ 
๔.๒๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทาง

การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔  
ด้านวจีไพเราะ 

 
 

๑๕๐ 
๔.๒๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทาง

การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ 
ด้านสงเคราะห์ประชาชน 

 
 

๑๕๓ 
๔.๒๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทาง

การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔  
ด้านวางตนพอดี 

 
 

๑๕๖ 
 

  



ฏ 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่  หน้า 

๒.๑ กรอบทฤษฎีลักษณะของผู้นำทางการเมืองเพ่ือสร้างความนิยม ๒๑ 
๒.๒ แผนที่อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี ๖๖ 
๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๘๗ 
๔.๑ ความนิยมเล็งผลประโยชน์ ๑๑๐ 
๔.๒ ความนิยมด้านความนิยมสถานะทางสังคม ๑๑๔ 
๔.๓ ความนิยมด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง ๑๑๘ 
๔.๔ ความนิยมด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง ๑๒๑ 

๔.๕ ความนิยมด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง ๑๒๔ 
๔.๖ ความนิยมด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง ๑๒๗ 
๔.๗ ความนิยมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย ๑๓๐ 
๔.๘ ส่งเสริมความนิยมด้านโอบอ้อมอารี ๑๔๖ 
๔.๙ ส่งเสริมความนิยมด้านวจีไพเราะ ๑๔๙ 
๔.๑๐ ส่งเสริมความนิยมด้านสงเคราะห์ประชาชน ๑๕๓ 
๔.๑๑ ส่งเสริมความนิยมด้านวางตนพอดี ๑๕๖ 
๔.๑๒ ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองกับประชาชน ๑๕๗ 
๔.๑๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๖๒ 
๔.๑๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย ๑๖๕ 

 
  



ฐ 

 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

 
 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) ๙/
๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗, หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๕๐ ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลำดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสีนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกา ตามลำดับดังนี้ 
 
๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทย 
 

 ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

  พระสุตตันปิฎก 
 คำย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 
ม.อุ.(ไทย)   =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์   ภาษาไทย 
อง.ฺฉกฺก (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต   ภาษาไทย 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   ภาษาไทย 
องฺ.ทสก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต   ภาษาไทย 

 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 
๑.๑.๑ ความเป็นมา 
ความเป็นบุคลากรทางการเมืองที่สำคัญภายใต้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังกลา่ว  

จึงเป็นเรื่องจำเป็นในการทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมและทัศนคติของตัวนักการเมืองทั้งในโลกของ
ความเป็นจริงและอุดมคติที่เป็นเหรียญสองด้านของความเป็นตัวตนของนักการเมือง  ด้วยเรื่องของ
อุดมการณ์ถือเป็นมายาคติหรือเรื่องที่มิได้ฉายหรือแสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมใดๆ  หากแต่ใน
ทางตรงกันข้ามมักเป็นเรื่องของความคิดหรือสิ่งที่บรรจุอยู่ในจิตใจที่ยากต่อการทำความเข้าใจ ตีความ 
เพราะโดยส่วนใหญ่มักเป็นที่ทราบกันดีว่า สิ่งที่แสดงออกทางการเมืองของนักการเมืองในฐานะผู้แทน
ประชาชนที่ได้รับการเลือกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านมักเป็นเรื่องที่มีวาระซ่อนเร้นหรือสิ่งที่
ซ่อนอยู่ภายหลัง๑ 

นักการเมือง ผู้ที่ปฏิบัติการทางการเมือง ในพรรคการเมือง (party politics) ผู้ดำรงหรือ
มุ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และไม่ว่าอย่างเป็นอาชีพหรืออย่าง
อื่น ตำแหน่งมีได้ตั ้งแต่ตำแหน่งท้องถิ่นไปจนถึงตำแหน่งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการของ
รัฐบาลระดับรัฐและชาติ๒ นักการเมือง คือบุคคลผู ้ซ ึ ่งยอมอุทิศชีว ิตเพื ่อรับใช้ประชาชนและ
ประเทศชาติในด้านกิจกรรมทางการเมือง เพื่อยังความยุติธรรมและสันติให้แก่สังคม  และพิทักษ์
ผลประโยชน์พร้อมกับยังความสมบูรณ์พลูสุขให้แก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดอุดมคติว่า 
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และ "เหนือสิ่งอื่นใดคือชาติและเหนือชาติคือ
มนุษยชาติ " นี่คือความหมายของนักการเมืองที่แท้จริง นักการเมือง” ที่มีความหมายแคบลงแล้วจะ
เห็นได้ว่ามีการให้ความหมายไว้หลายๆ ความเห็นเช่นกัน โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้ให้ความหมายไว้ว่า นักการเมืองผู้ฝักใฝ่ในทางการเมือง, ผู้ที่ทำหน้าที่
ทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา” ส่วน Cambridge Dictionary อธิบายว่า Politician a 
member of a government or law-making organization (นักการเมืองสมาชิกของคณะรัฐบาล

 
๑ ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี, (สถาบันพระปกเกล้า : บริษัท เอ.พี. กราฟิ

คดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒. 
๒ politician - Webster's, New World College Dictionary, Yourdictionary.com. 2013. 



๒ 

หรือขององค์การที่ตรากฎหมาย (ซึ่งก็คือสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภานั่นเอง)จากคำนิยามเบื้องต้น
สามารถขยายความให้เข้าใจได้โดยง่ายว่า “นักการเมืองคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และ
การวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งวินิจฉัยสั่งการในรัฐบาล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
เลือกตั้ง การสืบทอด การรัฐประหาร การแต่งตั้ง หรือวิธีการอื่นใดและรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการตรา
กฎหมายนั่นเอง”๓  

นักการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาระบอบ
การเมืองการปกครองของประเทศ เพราะนักการเมืองเป็นบุคคลที่ประชาชนมอบอำนาจให้ทำหน้าที่
แทนตน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการเมืองจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเหมาะสมกับ
การได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเจ้าของอำนาจ สำหรับคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ดี ได้
มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้หลายประการ สรุปได้ดังนี้ คุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ดี 
จะต้องมีคุณภาพสูง มีคุณวุฒิที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศชาติ มีคุณประโยชน์ ทำงาน
เพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตื่นตระหนักน้อยเมื่อต้องเผชิญ
สถานการณ์เฉพาะหน้า มีคุณลักษณะชีวิตที่ดี มีลักษณะพ้ืนฐานของการดำเนินชีวิตแบบเสมอต้นเสมอ
ปลาย มีประวัติดี มีการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตที่โปร่งใส ทั้งในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว มีคุณ
วาจา คุณกริยา มีวาทศิลป์ ไม่โกหก ไม่กลับกลอก ไม่ปลิ้นปล้อน สามารถพูดจา สื่อสารได้ดีกับบุคคล
ในทุก ๆ ระดับ และที่สำคัญมีคุณธรรม จริยธรรมซื้อสัตย์จริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติ๔ 

๑.๑.๒ ความสำคัญของปัญหา 
ประชาชนเลือกในการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยนั้น การเลือกผู้แทนโดยพิจารณา

จากนโยบายของพรรคที่จะเป็นประโยชน์โดยส่วนร่วม เลือกโดยพิจารณาจากนักการเมืองผู้เป็นผู้นำ
ของพรรค หรือพิจารณาจากพรรคเป็นหลักในการให้เกิดประโยชน์โดยส่วนร่วม แต่ประชาชนใน
จังหวัดอุทัยธานีที่ผ่านมาได้มีลักษณะพิเศษในการเลือกผู้แทนโดยพิจารณาจากตัวนักการเมืองเป็น
หลัก โดยมองที่คุณสมบัติของนักการเมือง  

ลักษณะที่พึงประสงค์ของนักการเมือง ซึ ่งเป็นไปตามลักษณะนักการเมืองไทยที่พึง
ประสงค์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปกครองและการบริหาร เข้าใจลึกซึ้งถึง
ปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล รับฟังความคิดหลายๆ ฝ่าย มี
จริยธรรม และมีศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการเมือง  ไม่ทำลาย
หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย อุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ไม่ฉ้อราษฎร์

 
๓ ชำนาญ จันทร์เรือง, นักการเมืองคือใคร จะควบคุมได้อย่างไร , กรุงเทพธุรกิจ, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/๖๓๙๗๘๐ [๒๘ กันยายน ๒๕๖๓]. 
๔ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, อนาคตผู้นำการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า, (กรุงเทพมหานคร : ซัค

เซสมีเดีย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๙-๑๔๙. 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639780


๓ 

บังหลวง ไม่มองกอบโกยผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งอำนาจที่ครองอยู่ นักการเมืองถือว่าเป็นกลไกที่
สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยประชาชนซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจของตนให้กับนักการเมืองเพื่อทำ
หน้าที่แทนตน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ประชาชนจะมีคาดหวังว่านักการเมืองที่ตนซึ่งได้ไว้วางใจมอบ
อำนาจให้ทำหน้าที่แทนจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ พูดจริง ทำจริงตามที่
ได้ให้คำมั ่นสัญญาไว้กับประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังนั้ น 
จริยธรรมนักการเมืองจึงเป็นเรื่องที่สังคมมักจะนำมาวิภาควิจารณ์กันอยู่เป็นประจำ นักการเมืองหรือ
ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ทางการเมืองถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาระบอบการเมืองและ
การปกครองของประเทศ ซึ่งถือได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลที่ประชาชนมอบอำนาจและความไว้วางใจ
ให้ทำหน้าที่แทนตน๕  

มีความจำเป็นอย่างมากที่นักการเมืองจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้ที่เหมาะสม
กับการที ่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผู ้เป็นเจ้าของอำนาจ สำหรับคุณสมบัติของการเป็น
นักการเมืองที่ดี ได้มีนักวิชาการให้ความคิดเห็นไว้จำนวนหลากหลายสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
คุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ดี จะต้องมีคุณภาพสูง มีคุณวุฒิที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
ประเทศชาติ มีคุณประโยชน์ ทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ตื่นตระหนกน้อยเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้า มีคุณลักษณะชีวิตที่ดี มีลักษณะพื้นฐานของ
การดำเนินชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลาย มีประวัติดี มีการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตที่โปร่งใส ทั้งในชีวิต
หน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว มีคุณวาจา คุณกริยา มีวาทศิลป์ ไม่โกหก ไม่กลับกลอก ไม่ปลิ้นปล้อน 
สามารถพูดจาสื่อสารได้ดีกับบุคคลในทุก ๆ ระดับ และที่สำคัญมีคุณธรรม จริยธรรมซื่อสัตย์จริงใจต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ  

เมื่อนักการเมืองมีคุณสมบัติแล้ว ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือมอบอำนาจให้
นักการเมืองเป็นผู้แทนของตนตระหนักถึงความเป็นพลเมืองของตนและให้ความสนใจสูงต่อการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่าง ๆ เพราะการเมืองแบบประชาธิปไตยเน้นไปที่การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ของภาคประชาชน ให้ความสำคัญกับประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของ
การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง การเมืองจึงเป็นเรื่องของคนทุกคน เพราะทุกคนไม่สามารถ ปฏิเสธ
ผลกระทบที่เกิดจากการเมืองต่อการดำเนินชีวิตของตนได้ ซึ่งสะท้อนออกมา ในรูปของ การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (Political participation) ในหลายลักษณะ เช่น การสนับสนุนเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล 
ความพยายามเพ่ือก่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการใช้อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานรัฐบาล การกระทำที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายของพลเมือง การกระทำที่มีตัวแทนทางการเมือง การไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  
ความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมทางการเมือง หรือ ความตื่นตัวทางการเมืองเป็นพิเศษ การกระทำที่

 
๕ เสถียร เชยประทับ, การสื่อสารและการตลาดการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔. 



๔ 

มีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา การเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ การกระทำที่มีผลต่อ
การเมืองในระดับต่าง ๆ การมีความนิยมทางการเมืองกับพรรคการเมือง และการมีความนิยมทาง
การเมืองกับนักการเมือง จากคุณสมบัติ ลักษณะของนักการเมืองที่จังหวัดอุทัยธานี โดยประชาชน
เลือกโดยสนใจและผูกพันกับนักการเมืองที่มีคุณลักษณะตามที่ประสงค์ ไม่สนใจว่าจะอยู่พรรคใด มี
นโยบายอย่างไร แต่เลือกนักการเมืองที่ตนเองนิยมเป็นหลักการสำคัญ จึงเป็นเหตุให้น่าสนใจใน
การศึกษาความนิยมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดอุทัยธานี 

จากความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของนักการเมือง การปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง 
การสร้างความนิยมทางการเมืองกับประชาชน ที่กล่าวมานั้น แม้ว่าได้มีการศึกษาและสังเกตการณ์
พฤติกรรมของคนไทยโดยทั่วไปเกี่ยวกับความนิยมหรือความนิยมทางการเมืองกับนักการเมือง  จะมี
ความแตกต่างกันไปบ้างในแง่ของบางพื้นที่บางสังคมหรือชุมชนในชนบท ๖ แต่โดยลักษณะทั่วไปแล้ว
โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยมีความนิยมกับนักการเมืองมากพอสมควร เพราะส่วนใหญ่ในอุทัยธานีจะเลือก
นักการเมืองมากกว่าเลือกพรรคการเมือง ซึ่งนักการเมืองมีความใกล้ชิด เป็นผู้ที่ลงพื้นที่ นักการเมือง
ทราบถึงปัญหาในพื้นที่ พร้อมคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษา และทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนอยู่
เป็นประจำ  

การที ่มีความนิยมทางการเมืองนั ้น ความนิยมทางการเมืองที ่มีต่อนักการเมืองของ
ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีมีความโดดเด่น ซึ่งในฐานะที่ได้ศึกษาและสอบถามจากในพ้ืนที่ เป็นที่มา
ของการศึกษา ว่าปัญหาอุปสรรค สภาพทั่วไปเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างไร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีมีอะไรบ้าง การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีควรเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานของนักการเมืองที่
เหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีต่อไป นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการศึกษา
ในครั้งนี ้เพ่ือได้ตอบปัญหาความนิยมหรือผูกพันกับนักการเมือง จึงสมควรตรวจสอบให้เป็นที่ประจักษ์
อีกครั้งหนึ่งว่าจริง ๆ แล้วประชาชนกับนักการเมืองของจังหวัดอุทัยธานี มีความนิยมทางการเมืองหรือ
มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองในลักษณะไหน เริ ่มต้นและพัฒนาการไปอย่างไร ทำไมจึงนิยม
นักการเมืองนั้น ๆ นอกเหนือจากการแสดงออกโดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในคราวหนึ่ง ๆ เท่านั้น 
ประชาชนจังหวัดอุทัยธานีมีความนิยมทางการเมืองกับนักการเมืองในความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
อย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่ทราบกันแน่ชัด เพราะยังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างแน่ชัด เมื่อผู้วิจัยเห็นความ
จำเป็นดังกล่าว จึงทำให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาวิจัยเพื่อตอบปัญหาความนิยมทางการเมืองของ

 
๖ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, ประชาชนตัดสินใจเลือกตั้งอย่างไร , ผู้จัดการออนไลน์, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา : https://mgronline.com/daily/detail/๙๖๑๐๐๐๐๐๙๔๕๑๔  [๖ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639780%20%5b๖


๕ 

นักการเมือง ความนิยมทางการเมืองที่เกิดข้ึนนั้นมีปัจจัยมาจากอะไร พร้อมกับหาแนวทางการส่งเสริม
ความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองจังหวัดอุทัยธานีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 

 

๑.๒ คำถามการวิจัย 
๑. สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี

อย่างไร 
๒. ปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัด

อุทัยธานีมีอะไรบ้าง 
๓. การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี

โดยใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน

จังหวัดอุทัยธานี 
๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน

จังหวัดอุทัยธานี 
๓. เพื่อนำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน

จังหวัดอุทัยธานีโดยใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเรื ่อง การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองมีต่อประชาชนใน

จังหวัดอุทัยธานี มีการกำหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาในครั้งนี ้เป็นการศึกษาความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองจังหวัดอุทัยธานี 

ดังต่อไปนี้ 
๑. สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
๒. ปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัด

อุทัยธานี 
๓. การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วยวิเคราะห์สภาพทั่วไป ปัญหา

อุปสรรคเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ปัจจัยที่



๖ 

ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี และนำเสนอการ
ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ผู้วิจัยกำหนด
ตัวแปรดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความนิยม
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง และปัจจัยความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมือง ใน ๘ ด้าน ได้แก่๗ 

๑. ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 
๒. ความนิยมสถานะทางสังคม 
๓. การกล่อมเกลาทางการเมือง 
๔. ลักษณะนิสัยของนักการเมือง 
๕. ความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 
๖. การมีประสบการณ์ทางการเมือง 
๗. ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๘. หลักสังคหวัตถุ ๔ (โอบอ้อมอารี,วจีไพเราะ,สงเคราะห์ประชาชน,วางตนพอดี) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองที่มีต่อ

ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี พิจารณาจากความภักดีที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับ
นักการเมืองเป็นตัววัดความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
๑) ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานี รวม

ทั้งสิ้นจำนวน ๓๒๙,๙๔๒ คน๘  
๒) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) โดยเลือก

ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระดับชาติ ผู้ท รงคุณวุฒิที่เป็น

 
๗ ชนกนาถ พูลสวัสดิ์, “ความนิยมทางการเมืองพรรคการเมืองในสังคมไทย ศึกษาเปรียบเทียบพรรค

ประชาธิปัตย์ในสงขลาและตาก”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม
, ๒๕๕๔) : ๑๗๑. 

๘ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี , เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขต
เลือกตั้งของจังหวัดอุทัยธานี, (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี  
จังหวัดอุทัยธาน,ี ๒๕๖๑). 



๗ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าราชการในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น  และ กลุ่มที่
สนทนากลุ่มเฉพาะ focus group discussion ดังนี้ 

๑. กลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก 
๑.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา จำนวน ๒ รูป 
๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระดับชาติ จำนวน ๕ คน 
๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าราชการในพ้ืนที่ จำนวน ๒ คน 
๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น จำนวน ๓ คน 
๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ จำนวน ๓ คน 
๑.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในพื้นที่ จำนวน ๓ คน 
รวมสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน ๑๘ รูป/คน 

๒. กลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ focus group discussion ได้แก่ จัดกิจกรรมประชุม
กลุ่มย่อย 

๒.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านรัฐศาสตร์ จำนวน ๕ คน  
๒.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนักการเมือง จำนวน ๒ คน 
๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้นำชุมชน จำนวน ๑ คน 
๒.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๑ รูป 
๒.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประชาชนพ้ืนที ่จำนวน ๑ คน 
๒.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าราชการ จำนวน ๒ คน 
รวมสนทนากลุ่มเฉพาะ จำนวน ๑๒ รูป/คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด้วยเหตุผลคือ นักการเมืองของจังหวัด

อุทัยธานี มีความนิยมทางการเมืองต่อประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุให้สนใจ
ศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึง 

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รวมเป็นระยะเวลา ๑๗ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การส่งเสริมความนิยม หมายถึง กระบวนการ วิธีการ การกระทำ ของนักการเมือง ที่

ส ่งผลให้ประชาชนมีความนิยม มีความไว้วางใจ เชื ่อใจ ให้คะแนนเสียงในการลงคะแนน ต่อ
นักการเมืองเพ่ิมมากข้ึน 



๘ 

ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ หมายถึง ประชาชนเล็งถึงผลการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ การถือ
ประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ ซึ่งไม่ยึดมั่นในลัทธิและไม่ยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นผลหรือไม่สอดคล้องกับ
ประโยชน์ของตน ทำให้มีผลต่อความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อนักการเมือง 

ค่านิยมสถานะทางสังคม หมายถึง ประชาชนยึดถือนักการเมืองที่มีฐานะมีบารมีในการ
ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคม ทำให้มีผลต่อความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อ
นักการเมือง 

การกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง การที่ประชาชนถูกอบรมสั่งสอนให้มีการเรียนรู้
ทางการเมือง มีความรู้ความสามารถทางการเมือง ทำให้มีผลต่อความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมี
ต่อนักการเมือง  

ลักษณะนิสัยของนักการเมือง หมายถึง เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส นิสัย
ร่าเริง มีความเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน มุมานะสูง  พูดจาไพเราะ ตรงไปตรงมา 
เป็นคนที่มีเหตุผล มีความเป็นกันเอง เป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน เข้าถึงประชาชนได้ดี ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเสมอ 

ความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง หมายถึง เป็นบุคคลที่มีจุดเด่นด้านความรู้
ความสามารถสูง นิยมใช้การวางกลยุทธ์ในการหาเสียงที่มีพฤติกรรมในการหาเสียงทั้งที่เป็นแบบ
เปิดเผยและไม่เปิดเผยมาอย่างต่อเนื่อง พบปะเยี่ยมเยียน  ช่วยเหลือประชาชน ร่วมงานบุญ งาน
เทศกาลต่าง ๆ มาตลอดเป็นเวลานาน  

การมีประสบการณ์ทางการเมือง หมายถึง การอาศัยความเป็นบุคคลที่มีพื ้นฐานหรือ
ประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนักการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน การเป็น
บุคคลที่มีภูมิหลังที่เป็นคนพื้นเพทางจังหวัดอุทัยธานี ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความคุ้นเคยกับ
นักการเมือง 

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย หมายถึง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างแนบแน่นกับเครือข่าย 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักการเมืองระดับท้องถิ่น รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างเครือข่ายระบบอุปถมัภ์
ในการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และการสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่ให้เป็นผู้นำเสนอข่าว  

ปัจจัยความนิยมทางการเมือง หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่าง
ชุดของปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ หรือองค์ประกอบที่สำคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและ
กัน เพื่อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื ่องความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อ
นักการเมือง 

ความภักดีที่มีนักการเมือง หมายถึง ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ ให้คะแนนเสียง
เป็นผู้แทนตนเอง และทุกคนในสังคม มีความรู้สึกว่าตนมีความผูกพันทางการเมืองยินดีที่จะประพฤติ



๙ 

ปฏิบัติตามนักการเมืองที่ตนเองจงรักภักดี การแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีต่อระบอบ
การเมืองและนักการเมืองที่ตนเองมีความนิยม 

หลักสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง การสงเคราะห์ของนักการเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่มีต่อ
ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ตามหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประการ ประกอบไปด้วย 

๑. ทาน คือ โอบอ้อมอารี หมายถึง การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆ
ตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว  

๒. ปิยวาจา คือ วจีไพรเราะ หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วย
ความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ  

๓. อัตถจริยา คือ สงเคราะห์ประชาชน หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการ
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  

๔. สมานัตตตา คือ วางตนพอดี หมายถึง การเป็นผู ้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๖.๑ ได้องค์ความรู้เกี ่ยวกับสภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ

นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
๑.๖.๒ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ

นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
๑.๖.๓ ได้นำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน

จังหวัดอุทัยธานี 
๑.๖.๔ ได้องค์ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยที่เป็นการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในพื้นที่ และสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมความนิยม
ทางการเมืองของนักการเมืองอย่างยั่งยืนได้อีกประการหนึ่งในการดำเนินงานของนักการเมืองที่
เหมาะสมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ดีต่อไป 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยรูปแบบการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีนี้ ผู้วิจัยจะได้ทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษา ดังต่อไปนี้ คือ  

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความนิยมทางการเมือง 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับคุณสมบัตินักการเมือง 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์ 
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
๒.๕ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความนิยมทางการเมือง 
๒.๑.๑ ความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมือง สามารถ

ศึกษาจากพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงของชาวอเมริกัน ซึ่งพบว่าความเลื่อมใสในพรรคใดพรรคหนึ่ง
ของชาวอเมริกันมีอิทธิพลอย่างมากต่อแบบแผนของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง๑ 

ความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมืองนี้จะมีลักษณะของความจงรักภักดีที ่มี ต่อ
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในลักษณะของการเป็นสมาชิกพรรค หรือการรู้สึกว่าตนมีความ
ผูกพันทางการเมืองคล้ายกับการฝักใฝ่หรือความเชื่อทางศาสนาที่บุคคลมักจะประพฤติปฏิบัติตาม
ความเชื่อของตน แต่ความผูกพันนี้จะเกิดได้อย่างไร เกี่ยวกับประเด็นนี้นักรัฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจ 
ติดตามศึกษาปัญหานี้มาเป็นเวลานานรวมทั้งนักรัฐศาสตร์ของไทยด้วย ดังจะเห็นได้จากการศึกษา 
เกี่ยวกับความผูกพันในพรรคการเมืองหรือความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมือง เป็นต้น 

 
๑ Angus Campbell, The American Voter, (New York: Wiley, 1960), pp. 120-121. 



๑๑ 

นักรัฐศาสตร์เช่น เจมส์ เดวิด บาร์เบอร์ (James David Barber) พบว่า ความนิยมพรรค
การเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนมีความคิดเห็นในเชิงการเมืองต่อพรรคการเมืองและนักการเมืองและมี
ความผูกพัน ความนิยมพรรคการเมืองและนักการเมืองจึงมีลักษณะคล้ายกับการเข้าสังกัดกลุ่มต่างๆ 
ของบุคคล๒ ในลักษณะเช่นนี้คำว่า“ความนิยมพรรค”จึงเป็นศัพท์ที่นักรัฐศาสตร์ใช้อธิบายความ
จงรักภักดีทางการเมืองของบุคคลต่อพรรคและนักการเมือง ซึ่งอาจรู้ได้จากคำตอบต่อคำถามที่ว่า 
“กลา่วโดยทั่วไปแล้วท่านชอบพรรคใดมากท่ีสุดและนักการนักการเมืองท่านใดที่สุด” “มากน้อยขนาด
ไหน” ซึ่งโดยความหมายของความนิยมพรรคและนักการเมืองข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า บุคคลอาจไม่ได้
เป็นสมาชิกพรรคและเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยตรง หรืออย่างเป็นทางการ แตเ่ขามีความเลื่อมใส
ต่อพรรคการเมืองและนักการเมืองนั้น๓ ดังนั้น ความนิยมพรรคการเมืองและนักการเมืองจึงไม่จำกัด
อยู่เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคแต่หมายรวมถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่มีความเลื่อมใสในพรรค
การเมืองและนักการเมืองนั้นด้วย 

จากการศึกษาในด้านการรับรู้และประเมินค่าทางการเมืองกับการแสดงออกทางการเมือง 
พบว่า ความนิยมพรรคและนักการเมืองเป็นตัวบ่งชี้ทางการเมืองที่สำคัญ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ไม่มีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อพฤติกรรมทางการเมืองหากแต่ว่า
ความนิยมพรรคการเมืองและนักการเมืองมักจะมีอิทธิพลสูงกว่าและเป็นตัวแปรทางการเมืองโดยตรง
ไมใ่ช่ตัวแปรทางสังคมที่เป็นเพียงองคป์ระกอบแวดล้อมทางการเมืองเท่านั้น 

ประเด็นสำคัญของการศึกษาอีกอย่างหนึ่ง คือ การเชื่อมโยงระหว่างความนิยมของบุคคล
ที่มีตอ่พรรคหนึ่งหรือนักการเมืองท่านหนึ่งกับการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครพรรคที่เป็นนักการเมือง
นั้นว่ามีแบบแผนอย่างไร ซึ่งการวิจัยโดยทั่วไปพบว่าความนิยมพรรคและนักการเมืองเมื่อผนวกเข้ากับ
ปัจจัยเฉพาะช่วงสมัยระยะสั้นบางอย่าง เช่น ประเด็นนโยบายทางการเมืองที่สำคัญบางช่วง เป็นต้น 
จะมีความเชื่อมโยงกับการลงคะแนนเสียงหนักแน่นยิ่งขึ้นนั่นหมายถึงความนิยมพรรคการเมืองและ
นักการเมืองมีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่าง มีนัยสำคัญ และยิ่งผนวกเข้ากับปัจจัย
เฉพาะทางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัย ระยะสั้นดังที่กล่าวข้างต้นก็จะยิ่งเห็นความ
ชัดเจนในความนิยมพรรคการเมืองและนักการเมืองยิ่งขึ้น 
  

 
๒ James David Barber, Citizen politics: An Introduction to Political Behavior, (Chicago: 

Markham Publishing, 1969), p.55. 
๓ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต ๓  ๑๘ เมษายน 

๒๕๒๖”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์, ๒๕๒๗), หน้า ๑๗๒. 



๑๒ 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เป็น
สมาชิกพรรคการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Angus Campbell ความเลื่อมใสในพรรคใดพรรคหนึ่งของชาวอเมริกันมีอิทธิพลอย่าง

มากต่อแบบแผนของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
James David Barber,  ความนิยมพรรค เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนมีความคิดเห็นในเชิง

การเมือง พรรคการเมืองเป็นองค์กรอันหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าใจ
กลไกทางการเมืองที่ซ ับซ้อนได้ความนิยมพรรคการเมืองจึงมี
ลักษณะคล้ายกับการ เข้าสังกัดกลุ่มต่างๆ ของบุคคล 

 
๒.๑.๒ ความนิยมพรรคการเมืองและนักการเมืองกับการเลือกตั้ง  
การเลือกตั้งเป็นวิธีการที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการ

แสดงออกถึงอำนาจการปกครองตนเองของประชาชนโดยการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ ทั้ง
ในด้านนิติบัญญัติและบริหาร ทั้งยังเป็นการควบคุมผู้แทนราษฎรของประชาชนโดยประชาชน อีกด้วย 
ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แทนตนนั้น ไม่ปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
ตามทำนองคลองธรรมสนองเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วประชาชนก็จะไม่เลือกบุคคล นั้นเป็น
ผู้แทนอีกในโอกาสต่อไป๔ 

ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตน 
เพื่อทำหน้าที่ในรัฐสภาและรัฐบาล เป็นกลไกแสดงออกซึ่งเจตจำนงค์ของประชาชนที่เรียกร้องและ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติจัดทำหรือละเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งในทางการเมือง และการ
ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่จะมีผลกระทบต่อประชาชน๕ 

  

 
๔ กระมล ทองธรรมชาติและคณะ, การเมืองและการปกครองไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๑๔๓-๑๔๔. 
๕ กระมล ทองธรรมชาติ, การเลือกตั้งพรรคการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร : 

มาสเตอร์เพรส, ๒๕๓๑), หน้า ๑. 



๑๓ 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความนิยมพรรคการเมืองและนักการเมืองกับการ
เลือกตั้ง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กระมล ทองธรรมชาติและ
คณะ 

การเลือกตั้งเป็นวิธีการในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็น
การแสดงออกถึงอำนาจการปกครองตนเองของประชาชนโดยการ
เลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ ทั้งในด้านนิติบัญญัติและบริหาร 

 
๒.๑.๓ ความสำคัญของการเลือกตั้งท่ีมีต่อการเมืองการปกครอง๖ 
(๑) เป็นการเลือกผู้ปกครองหรือรัฐบาลที่จะมาทำการปกครอง 
(๒) เป็นกลไกเชื่อมโยงความต้องการของประชาชนเข้ากับนโยบายสาธารณะ 
(๓) สร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่ผู้ปกครอง 
(๔) เป็นเบรคหรือห้ามล้อทางการเมืองการปกครอง 
(๕) ลดความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม 
(๖) ทำให้เกิดบูรณาการทางการเมือง 
(๗) ทำให้เกิดการระดมมวลชนเข้าสู่กระบวนการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

และทำให้ประชาชนเห็นความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดี 
กล่าวโดยสรุปการเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้วัดถึงความนิยมของประชาชนต่อพรรคการเมือง

และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งแสดงออกมาในแง่ของผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่
ลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งกล่าวคือการเลือกตั้งจะ
เป็นตัวสะท้อนถึงความนิยมของประชาชนต่อพรรคการเมืองหรือผู้สมัครได้เป็นอย่างดีเมื่อประชาชน
พอใจหรือนิยมพรรคการเมืองหรือผู้สมัครคนใดก็มักจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรค หรือผู้สมัครคนนั้น
และสิ่งนี้สื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกตั้งกับความนิยมในแง่ของความนิยมในพรรค
การเมืองและนักการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นปัจจัยสำคัญมากประการหนึ่งของการลงคะแนน
เสียงในการเลือกตั้งในทางกลับกันจำนวนคะแนนเสียงเลือกตั้งก็สื่อถึงความนิยมในพรรคการเมืองและ
นักการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งของประชาชนที่ประชาชนอยากจะ ให้เข้า
มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในการใช้อำนาจรัฐตามวิถีทางประชาธิปไตยเช่นกัน 
  

 
๖ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง:ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์”, 

วารสารสังคมศาสตร์, (สิงหาคม ๒๕๒๙) : ๖. 



๑๔ 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความสำคัญของการเลือกตั้งที่มีต่อการเมืองการ
ปกครอง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว การเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้วัดถึงความนิยมของประชาชนต่อพรรค

การเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งแสดงออกมาในแง่ของผลการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งของประชาชนที่ลงคะแนนให้กับพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

 
๒.๑.๔ ปัจจัยส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
ปัจจัยที ่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองมาจากตัว

นักการเมืองเป็นหลัก มาจากลักษณะคุณสมบัติของนักการเมือง หรือนักการเมืองที่ดีที่พึงประสงค์ของ
สังคมไทย ผู้วิจัยสรุปเป็นปัจจัยที่นำมาเป็นตัวแปรในการดำเนินการวิจัยประกอบไปด้วยค่านิยมด้าน
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ (Pragmatism)กล่าวคือคนไทยไม่ยึดมั่นในลัทธิและไม่ยึดถือ
สิ่งที่ไม่เป็นผลหรือไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของตน การถือประโยชน์ของตนเป็นสำคัญ ซึ่งมีผลต่อ
การเลือกตั้งอย่างสูง นักการเมืองผู้ไรสัจจะหรือนักการเมืองประเภทน้ำเน่าได้ใช้วิธีการเช่นการ  ซื้อ
บัตรประชาชน การแจกจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง การเลี้ยงดูปูเสื่อหัวคะแนน เป็นต้น ทำให้
ภาพอันสวยงามของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมืดมัวลงและสร้างความเบื่อหน่าย ให้แก่
ประชาชนอกีในกรณีท่ีไม่ได้ผู้แทนที่ดีมีคุณภาพของตนจริงๆ ในรัฐสภา 

(๒) ค่านิยมสถานะทางสังคม ค่านิยมเรื่องอำนาจ (Power) และค่านิยมเรื่องความมั่งคั่ง 
(Wealth) ทั้งสองประการเป็นของสากลการยึดถือคนมีเงินและการนิยมอำนาจมีผลต่อการเลือกตั้งใน
แต่ละครั้งเป็นอย่างมากนักการเมืองบางคนเมื่อถึงฤดูกาลหาเสียงก็ทุ่มเงินทุ่มทรัพย์สิน เช่น สร้างถนน
หนทางเพ่ือสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในการเลือกตั้งแต่ละครั้งคนเหล่านั้นมักได้รับเลือกเสมอ
แต่บางครั้งก็พลาดได้เช่นกันการที่เงินไปมีอิทธิพลกำหนดแนวทางและรูปแบบพฤติกรรมของคนไทย 
ทำให้คนไทยนับถือคนมีเงิน “มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่” และไม่ดูว่าเบื้องหลังหรือพฤติกรรมี
ของคนมีเงินนั้นจะดีหรือไม่ดีประการใด นอกจากนั้นการที่คนยึดถืออำนาจเป็นค่านิยม(เรามักจะได้ยิน
คนโบราณสอนลูกหลานว่าให้เรียนให้สูง เพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคน) ทำให้คนชอบ ข้าราชการ
โดยเฉพาะฝ่ายปกครองกับตำรวจมีอิทธิพลต่อประชาชนมากทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ มีคำกล่าวว่า
อำนาจทำให้ฉ้อฉลอำนาจเหลือล้นฉ้อฉลสุดประมาณนักการเมืองเมื่อทุ่มเทในการเลือกตั้งไป ๑ หน่วย 



๑๕ 

ก็ขอคืนเป็น ๒-๓ เท่าหรือมากกว่านั ้นเรื่อยไป ทำให้มีอดีตนายกรัฐมนตรีไทย คนหนึ่งบอกว่า 
นักการเมืองไทยมี ๓ ประการคือ ผู้ร่ำรวยอย่างมหาศาล ผู้ที่โกหกอย่างมหาวายร้าย และโจรท้องถิ่น๗ 

กลุ่มอิทธิพล (Pressure Group) เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของกลุ่มบุคคลโดย
สมัครใจ เพื่อที่จะใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนและใช้กลุ ่มเป็น
เครื่องมือในการดำเนินการทางการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลอันจะเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มตนกลุ่มอิทธิพลเป็นกลุ่มอำนาจอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงอาจ
เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มการเมืองเหล่านี้จะมีบทบาทและอิทธิพลต่อประชาชนมากในการ
เลือกตั้งแต่ละครั้งจะมีกลุ่มอิทธิพลดังกล่าวอยู่เบื้องหลังพรรคการเมืองแต่ละพรรค พรรคที่มีนโยบาย
ขวาก็มีกลุ่มอิทธิพลในแนวเดียวกันหนุนหลังอยู่และพรรคที่มีแนวนโยบายเป็นฝ่ายซ้ายก็ เช่นเดียวกัน
เมื่อพรรคการเมืองพรรคใดได้จัดตั้งรัฐบาลเพราะชนะการเลือกตั้ง  บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังก็จะโผลโฉม
หน้าออกมาให้เห็นการเผยโฉมหน้าก็ออกมาในรูปลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เป็นคณะผู้บริหารโดยตรง
หรือเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองการบริหารหรือที่ปรึกษาอ่ืนใดตามแต่ที่รัฐบาลจะคิดแต่งตั้งขึ้นมา 

(๓) การอบรมสั่งสอนทางการเมือง (Political Socialization) ก็มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการ
เลือกตั้งของประชาชน จากการศึกษาของทินพันธ์ นาคะตะ พบว่า๘ คนที่เรียนสูงขึ้นก็เป็นเผด็จการ 
มากขึ้นเพราะเรียนรู้มากกว่าคนอื่น นักศึกษาฝ่ายทหารเป็นเผด็จการมากที่สุด รองลงมาคือด้าน 
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผลการอบรมสั่งสอนนี้เองเป็นดัชนีชี ้การเลือกตั้งในแต่ละครั้งของ
สังคมไทย๙ 

การอบรมสั่งสอนทางการเมืองหรือการเรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) นี้
เป็น กระบวนการที่นำมาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแก่ประชาชน๑๐ โดยกระบวนการนี้จะเป็นการก่อ
ตัว หรือส่งผ่านวัฒนธรรมทางการเมือง การเรียนรู้ทางการเมืองอาจช่วยรักษาวัฒนธรรมทางการเมือง 
โดยผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งหรือรุ่นใหม่หรืออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม
ทางการเมืองไปตามประสบการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละช่วงเวลา และในบาง
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมอย่างรวดเร็ว เช่น เกิดการปฏิวัติ การเรียนรู้ทาง

 
๗ ธาตรี มหันตรัตน์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี” , วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี 

๒ (พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๕๐. 
๘ ทินพันธ์ นาคะตะ อ้างใน ทิพาพร พิมพิสุทธิ ์และอนุสรณ ลิ ่มมณี , พฤติกรรมทางการเมือง , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๒๔), หน้า ๑๗๕. 
๙ ทิพาพร พิมพิสุทธิ์และอนุสรณ์ ลิ่มมณี, พฤติกรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคำแหง, ๒๕๒๔), หน้า ๑๗๒-๑๗๕. 
๑๐ Gabriel Almond and G. Bingham Powell, Comparative Politics : A Developmental 

Approach, (Boston: Little Brown, 1966), p. 64. 



๑๖ 

การเมืองอาจเป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้มีที่ไม่เคยมีมาก่อนได้๑๑ ซึ่งตัวการใน
การเรียนรู้ทางการเมืองที่สำคัญนั้นอาจจะประกอบไปด้วย ตัวแรกคือ ครอบครัว ซึ่งเป็นโครงสร้างแรก
ที่บุคคลจะได้พบโดยครอบครัวจะเป็นตัวการเรียนรู้ทางการเมืองที่มีอิทธิพลสูง และต่อเนื่องเป็นระยะ
ยาวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม สองคือ สถาบันทางการศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษานี้จะทำให้เด็กมี
ความรู้เกี่ยวกับโลกการเมืองและบทบาททางการเมืองของตน เด็กจะได้เรียนรู้ถึงสถาบันทางการเมือง 
และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในระบบทางการเมืองที่ชัดเจนมากกว่าการเรียนรู้ด้วยการรู้สึกทางอารมณ์แต่
เพียงอย่างเดียว สามคือ กลุ่มเพื่อนอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนของเด็กเพื่อนร่วมงานโดยสมาชิกกลุ่มจะมี
ความสัมพันธ์อย่างเสมอภาคและใกล้ชิดบุคคลจะเอาทัศนะและความคิดเห็นของเพื่อนเป็นของตน
และเพื่อนในกลุ่มนี้จะมีบทบาทต่อการเรียนรู้ทางการเมืองโดยการกระตุ้ นหรือจูงใจหรือกดดันให้
สมาชิกมีทัศนคติและพฤติกรรมที่กลุ่มยอมรับอยู่ สี่คือ กลุ่มอาชีพ ทั้งที่เป็นกลุ่มที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ซึ่งผูกพันกันด้วยอาชีพการงาน กลุ่มนี้จะเป็นตัวการในการถ่ายทอดข่าวสารและความ
เชื่อถือ เมื่อบุคคลหนึ่งจัดตนเองเข้าร่วมกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จะยอมรับต่อบรรทัดฐานของกลุ่มและ
จะมีการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ในแนวทาง เพ่ือประโยชน์ของกลุ่มที่ตนสังกัด กลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่มีความ
เหนียวแน่น และมีความจงรักภักดีสูง ก็จะยิ่งมีบทบาทในการสร้างและปลูกฝังค่านิยมทางการเมืองแก่
สมาชิกมากขึ้น ห้า คือ สื่อมวลชน ยิ่งในสังคมสมัยใหม่อย่าง เช่น ปัจจุบันมีการแพร่กระจายของ
ข่าวสารทางการเมืองและข่าวสารอื่นอย่างรวดเร็ว นอกจากสื่อมวลชนจะมีบทบาทในการเผยแพร่
ข่าวสารแล้วยังมีบทบาทในการส่งผ่านค่านิยมความเชื ่อที่สำคัญ ๆ ในสังคมทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม และประการสุดท้าย คือ การเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองโดยตรง ทั้งโดยผ่านพรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนการติดต่อกับผู้ใช้อำนาจทางการเมืองในระดับต่าง ๆ โดยทั้ง
พรรคการเมืองและกลุ่มมีผลประโยชน์นี้อาจจะเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เรียนรู้ทางการเมือง และ
จะมีความพยายามในการถ่ายทอดให้ประชาชนยอมรับและเห็นด้วยกับทัศนคติค่านิยมและอุดมการณ์
ของพรรคทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

(๔) ลักษณะนิสัยของนักการเมือง นักการเมือง มักอาศัยจุดเด่นในด้านคุณลักษณะนิสัย
เป็นหลักในการหาเสียงโดยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีเรื่องพูดคุยให้ผู้ฟังรู้สึกสนุก
อยู่เสมอ นิสัยร่าเริง คุยสนุก มีเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื ่น มีความอดทน มุมานะสูง  พูดจา
ไพเราะ ตรงไปตรงมา เป็นคนที่มีเหตุผล มีความเป็นกันเองกับทุกคน ไม่ถือตัว มีเรื่องสนุกสนานคุยให้
ฟังได้ตลอด เป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มีนิสัยโอบอ้อมอารี เข้าถึงประชาชนได้ดี ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนจริงจังต่อคำพูด พูดคำไหนคำนั้น เอาจริงเอาจังต่อคำพูด ถ้ารับปากเรื่องอะไร
แล้วต้องทำให้ได้ เป็นบุคคลติดดิน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเสมอ  

 
๑๑ Gabriel Almond and G. Bingham Powell (eds), Comparative Politics Today: A World 

View, (Boston: Little Brown, 1980), p. 36. 



๑๗ 

(๕) ความรู้ความสามารถพิเศษ เรื่องการเป็นบุคคลที่มีจุดเด่นด้านความรู้ความสามารถสูง 
และมีผลงานที่มีชื่อเสียง นอกเหนือจากนี้ก็เป็นในเรื่องอาศัยจุดเด่นทางด้านคุณสมบัติพิเศษส่วนตัว  
ด้านความสามารถในการพูด และอาศัยเครือญาติ ตระกูลและครอบครัวในการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางด้านการเมือง นักการเมือง นิยมใช้การวางกลยุทธ์ในการหาเสียงที่มีพฤติกรรมในการหาเสียงทั้งที่
เป็นแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยมาอย่างต่อเนื่อง พบปะเยี่ยมเยียน  ช่วยเหลือประชาชน ร่วมงานบุญ 
งานเทศกาลต่าง ๆ มาตลอดเป็นเวลานาน ทำการบ้านทั่วทั้งพื้นที่ในจังหวัดมานานแล้ว เมื่อถึงเวลา
เลือกตั้ง ก็ไม่จำเป็นต้องเน้นกลยุทธ์ใดเป็นพิเศษ 

(๖) มีประสบการณ์ทางการเมือง นักการเมืองพิจารณาถึงภูมิหลังของนักการเมือง มีด้าน
ชาติกำเนิด ตระกูล เครือญาติ ครอบครัว การศึกษา อาชีพ พ้ืนฐานประสบการณ์ทางการเมือง ความรู้
ความสามารถ ชื่อเสียง ผลงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลแล้ว การอาศัยความเป็นบุคคลที่มีพื้นฐาน
หรือประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนักการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน การ
เป็นบุคคลที่มีภูมิหลังที่เป็นคนพื้นเพทางจังหวัดอุทัยธานี การมีจุดเด่นทางด้านอาชีพที่ทำให้เข้าถึง
ประชาชนในพื้นท่ีได้ง่าย และทำให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความคุ้นเคยกับนักการเมือง  

(๗) ความสัมพันธ์กับเครือข่าย นักการเมืองนิยมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างแนบแน่น
กับเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักการเมืองระดับท้องถิ่น รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างเครือข่าย
ระบบอุปถัมภ์ในการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที ่มาโดยตลอด และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชนที่ให้เป็นผู้นำเสนอข่าวและบทบาทในการทำงานของนักการเมือง
ถิ่น๑๒  

ถึงอย่างไรก็ตามการทำหน้าทีข่องนักการเมืองดังกล่าวนั้น นักการเมืองจะต้องเป็นบุคคลที่
มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถเชี่ยวชาญในวิชาการหรืออาชีพต่าง ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ทางด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา มีหลักธรรมการดำเนินงานทางการเมือง ที่สำคัญต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติทำงานทำหน้าที่โดยยึดหลักความโปร่งใสควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติในการทำหน้าที่การเป็นนักการเมือง 
  

 
๑๒ ธาตรี มหันตรัตน์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีที่ ๓ ฉบับท่ี 

๒ (พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๕๐. 



๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญปัจจัยส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มี
ต่อนักการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธาตรี มหันตรัตน์ - ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 

- ค่านิยมสถานะทางสังคม ค่านิยมเรื่องอำนาจ 
- ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ทินพันธ์ นาคะตะ อ้างถึงใน ทิพาพร พิม
พิสุทธิ์และอนุสรณ ลิ่มมณี 

-  การอบรมสั่งสอนทางการเมือง 
- ลักษณะนิสัยของนักการเมือง 

ทิพาพร พิมพิสุทธิ์และอนุสรณ์ ลิ่มมณี - ความรู้ความสามารถพิเศษ 
- มีประสบการณ์ทางการเมือง 

 
๒.๑.๕ ลักษณะของผู้นำทางการเมืองเพื่อสร้างความนิยม 
ลักษณะของผู้นำทางการเมืองเพ่ือสร้างความนิยม ศึกษาในส่วนของภูมิหลัง ประวัติที่ดี มี

ความน่าเชื่อถือ และมีบุคลิกภาพที่ดี ทักษะการสื่อสาร ด้านทักษะทางการเจรจา ทักษะการอธิบายให้
ผู้ฟังเข้าใจง่าย ทักษะการทำให้ผู้ฟังจดจำในเนื้อหา ทักษะการทำให้ผู้ฟังจดจำจุดยืนและทักษะการ
โน้มน้าวใจคน และความเป็นผู้นำทางการเมือง การปฏิบัติตนไม่ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม การ
เปิดเผยการกระทำต่อสาธารณะ การทำงานเพ่ือส่วนรวม และการรับฟังเรื่องราวของประชาชน  

ลักษณะทางวัฒนธรรมทางการเมืองไทยว่ามีลักษณะ ดังนี้ คือ ๑) ความยึดมั่นในตัวบุคคล
มากกว่าหลักการหรือเหตุผล ๒) ความยกย่องผู้ที่มีความรู้หรือมีเกียรติสูง ๓) ความเคารพและคล้อย
ตามผู้มีวัยวุฒิสูง ๔) ความนิยมเรื่องเงินคือแก้วสารพัดนึก เงินซื้อได้ทุกอย่าง และเงินคือพระเจ้า ๕) 
ความรักความอิสระ ๖) ความนิยมในอำนาจเป็นลักษณะอำนาจนิยม ๗) ความเชื่อในโชคลางของคลัง
และไสยศาสตร์ ๘) ความนิยมการเล่นพรรคเล่นพวก ๙) เฉื่อยชาและความไม่กระตือรือร้นในทาง
การเมือง ๑๐) นิยมระบบเจ้านาย กับลูกน้อง ๑๑) มีการจัดลำดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
๑๒) ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม ๑๓) ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มองโลกแง่ร้าย ขาดความไว้วางใจผู้อ่ืน 
และ ๑๔) รักสงบและประนีประนอม๑๓ 

ค่านิยมทางการเมืองนั้นญาติและระบบอุปถัมภ์มีบทบาทมาก บุญคุณต้องทดแทน ใคร
เคยช่วยต้องตอบแทน เงินเนรมิตได้ทุกอย่าง ถ้าใครให้เงินส่วนใหญ่จะรับ รับเงินแล้วส่วนใหญ่จะ
ลงคะแนนให้ นอกจากเป็นการตอบแทนแล้ว คิดว่าเลือกใครก็มีค่าเท่ากัน และกลัวถูกเช็คย้อนหลัง 
จะเกิดอันตรายกับตัวเองและครอบครัว มีส่วนน้อยที่ไม่รับเงินจะตัดสินใจเลือกตั้งโดยพิจารณา จาก

 
๑๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น, กระทรวงมหาดไทย, “สรุปข้อมูล อปท. ทั ่วประเทศ”, 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp [๒๑ มกราคม ๒๕๖๔]. 



๑๙ 

ความดีจากประวัติ การเข้าหาประชาชน กินโกงบ้างไม่เป็นไร พูดแล้วทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไร แต่
ขอให้มีความน่าเชื่อถือ มีแนวทางการทำงาน ตั้งใจมุ่งมั่นใจถึง ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย มนุษย์สัมพันธ์
ดี ระดับชาติเลือกพรรค ระดับท้องถิ่นเลือกบุคคล 

จากระบบโครงสร้างของการปกครองของประเทศไทยทำให้ตัวแทนของประชาชนหรือผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในส่วนต่างๆ ผู้นำทางการเมืองนั้นมีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะของผู้นำที่ดี
ว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ ๖ ประการ ดังนี้ คือ ๑) คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical characteristics) 
๒) คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม (Social background) ประกอบด้วย การศึกษา (Education) 
สถานภาพทางสังคม (Social status) และการเปลี ่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม (Mobility) ๓) 
คุณล ักษณะด้านสต ิป ัญญา และความสามารถ ( Intelligence and ability) ผ ู ้นำท ี ่ม ีความรู้  
(Knowledge) มีดุลพินิจ (Judgment) มีทักษะในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหวพริบดี ๔) 
คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพประกอบด้วยการมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
(Self-confidence) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) อดทนต่อความเครียด (Tolerance of stress) การ
ควบคุมอารมณ์ได ้ด ี (Emotional control) มีความกระตือร ือร ้น (Enthusiasm) ความตื ่นตัว 
(Alertness) มีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์ (Original, originality) มีความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability) เป็นคนเปิดเผยไม่เก็บตัว (Extroversion) ๕) คุณลักษณะที่เกี ่ยวกับงาน (Task-
related characteristic) ประกอบด้วย ความขยัน หมั่นเพียร (Drive to achieve) ความรับผิดชอบ 
(Responsibility) การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Persistence against obstacle) ๖) คุณลักษณะทาง
ส ังคม (Social characteristics) ประกอบด ้วย ความน ิยมแพร ่หลาย (Popularity) ม ีท ักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) มีเสน่ห์ดึงดูด (Attractiveness) ความร่วมมือ 
(Cooperativeness) ชอบสังคม (Social participation) นักการทูต (Diplomacy) 

ผู้นำในสังคมไทยเป็นแกนกลางขององค์การทางสังคมการเมืองแทบทุกประเภทตั้งแต่กลุ่ม
ผลประโยชน์เล็กๆ ไปจนถึงองค์กรการเมืองขนาดใหญ่ อำนาจภายในกลุ่มขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ผู้นำในการพิจารณาตนเอง ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการนำ มีความรับผิดชอบต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของกลุ่ม คุณลักษณะของผู้นำที่ดี คือ บุคคลที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ และ
อะไรคือสิ่งที่ถูกและผิด และมีวิธีการอะไรที่จะนำคนอื่นๆ ให้ เชื่อฟังและปฏิบัติตาม รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้งานนั้นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากนี้ผู้นำที่ดีควรเป็นผู้
ที่ สามารถหาทางเลือกและโอกาสในการแก้ไขปัญหา และทำให้หน่วยงานนั้นๆ ก้าวหน้าไปได้ด้ วยดี 
ผู้นำจึงเป็นผู้ใช้อำนาจและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาเดียวกัน๑๔ 

 
๑๔ สนธ ิบุญยรตักลิน, “การศึกษาคณุลักษณะที่เหมาะสมของผู้นำทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ศึกษาเฉพาะกรณีความเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิชาการส่วนบุคคล, (หลักสูตรการพฒันาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที ่๑, ๒๕๕๒). 



๒๐ 

ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ (Trait leadership theory) ลักษณะที่สำคัญของผู้นำแต่
ละคนมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน ลักษณะประจำตัวที่แสดงออกทางพฤติกรรม อุปนิสัย ให้ผู้อื่นเห็น 
ค ุณลักษณะด้านบุคล ิกภาพทั ่วไป (General personality traits) เป็นคุณลักษณะที ่สามารถ
สังเกตเห็นได้จากทั้งภายในและภายนอก สัมพันธ์กับความสำเร็จ ความพึงพอใจทั้งชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัว๑๕ ดังนี้ คือ ๑) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เป็นการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะที่มีความสงบและเป็นผู้นำที่ดีแม้จะอยู่ภายใต้ภาวะแรง
กดดันและภาวะวิกฤต ดังนั้นความเชื่อมั่นในตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง
อย่างแท้จริง สามารถสังเกตได้จากคำพูดที่จริงจัง การรักษาอากัปกิริยาที่ดี และการแสด งท่าทีที่
เหมาะสม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในตนเอง ๒) ความอ่อนน้อมถ่อมตัว (Humility) 
เป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่ผู้นำทุกคนควรมีภายในตนเอง เพราะความอ่อนน้อมถ่อมตัวจะช่วยให้รู้ว่า
อะไรควรทำ และอะไรไม่ควรทำในแต่ละเวลาและสถานการณ์ ให้เกียรติผู้อื่น ไม่โอ้อวด และใช้อำนาจ
ในทางที่ไม่เหมาะสมกับสมาชิก ๓) ความไว้วางใจ (Trustworthiness) คือการเป็นบุคคลที่เชื่อถือแก่
ผู้อื่น ผู้นำต้องทำให้สมาชิกได้เห็นถึงความมั่นคงทางอารมณ์ มีเหตุผล และมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ จึง
จะสามารถก่อให้เกิดความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ๔) ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม (Authenticity) 
ผู้นำทีป่ระสบความสำเร็จต้องเป็นคนซื่อสัตย์ รักษาคำม่ันสัญญา เป็นคนที่ทำงานอย่างโปร่งใส มีความ
ชัดเจนที่คนอื ่นยอมรับ และมีจริยธรรมเป็นที่พึ ่งให้กับบุคคลอื่นได้ ๕ ) การเป็นบุคคลที่เปิดเผย 
(Extraversion) เป็นบุคลิกภาพที่มีการแสดงออกที่เด่นชัดในสังคม ทำให้บุคคลอื่นเกิดความสบายใจ
และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น สามารถสร้างพลังกลุ่มและสร้ างทีมงานได้ดี ๖) การแสดงออกที่
เหมาะสม (Assertiveness) เป็นการแสดงออกทางความคิด ความรู้ สึก ทัศนคติ ความกระตือรือร้น 
ที่เหมาะสมตามเวลา สถานที่และบุคคล ๗) ความอบอุ่นและเอ้ืออาทร (Enthusiasm optimism and 
warmth) ความกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี และความอบอุ่นเอ้ืออาทร เป็นการแสดงทางออกที่
จะทำสิ ่งใดสิ ่งหนึ่งอย่างเต็มใจและตั ้งใจ สามารถจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการทำงานร่วมกันและ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก ๘) มีอารมณ์ขัน (Sense of humor) เป็นการแสดงออกความ
เป็นคนอารมณ์ดี ช่วยลดความตึงเครียด ความน่าเบื่อหน่าย 

ทฤษฏีลักษณะของผู้นำทางการเมือง มีดังนี้ คือ ๑) ผู้นำทางการเมืองผู้นั้นจะต้องมีความ
ต้องการที่จะเป็นผู้นำทางการเมือง ๒) ผู้นำทางการเมืองต้องมีความชาญฉลาดในทางการเมือง 
(Political acumen) ๓) บุคลิกของผู้นำทางการเมืองจะต้องเป็นที่ยอมรับว่ามีลักษณะเป็นผู้นำ ๔ ) 
ผู้นำทางการเมืองต้องมีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง ๕ ) ผู้นำทางการเมืองจะต้องมีความกล้า

 
๑๕ Deborah J. Barrett, Leadership communication, (Singapore: McGraw-Hill Education, 

2014). 



๒๑ 

หาญ เด็ดขาดในการตัดสินใจ บนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักนิติธรรม๑๖ ในส่วนของ ทฤษฎี
ภาวะผู้นำแบบความสามารถพิเศษ (Charismatic leadership) มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการ
สื่อสารได้ดี มีความสามารถทำให้ผู้อ่ืนเชื่อถือ มีความสามารถทำให้สมาชิกในกลุ่มการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีแนวทางที่จะนำไปสู่ทางปฏิบัติ 

ลักษณะของผู้นำทางการเมืองเพื่อสร้างความนิยม  

 
แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบทฤษฎีลักษณะของผู้นำทางการเมืองเพ่ือสร้างความนิยม 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญลักษณะของผู้นำทางเพ่ือสร้างความนิยม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 
กระทรวงมหาดไทย 

๑) คุณลักษณะทางร่างกาย  
๒) คุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม  
๓) คุณลักษณะด้านสติปัญญา และความสามารถ  
๔) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  
๕) คุณลักษณะที่เก่ียวกับงาน  
๖) คุณลักษณะทางสังคม  

สนธิ บุญยรัตกลิน คุณลักษณะของผู้นำที่ดี คือ บุคคลที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขา
ต้องการ และมีวิธีการอะไรที่จะนำคนอื่นๆ ให้เชื่อฟังและ
ปฏิบัติตาม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้งานนั้น
ประสบผลสำเร็จ 

Deborah J. Barrett.  กลย ุทธ ์ในการส ื ่อสารของผ ู ้นำจะต ้องม ีการกำหนด
จุดประสงค์ที่ชัดเจน การกำหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์ผู้รับ
สาร และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล 

 
๑๖ ล ิข ิต  ธ ีร เวค ิน,  ว ิว ัตนาการเม ืองการปกครองไทย ,  (กร ุงเทพมหานคร : สำน ักพ ิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๐). 

ภูมิหลัง 

• ประวัติที่ดี 

• ความน่าเชื่อ 

• บุคลิกภาพที่ดี 

ทักษะการสื่อสาร 

ทักษะทางการเจรจา 

ทักษะการอธิบายให้ผู้ฟัง
เข้าใจง่าย 

ทักษะการท าให้ผู้ฟัง
จดจ า

ความเป็นผู้น าทางการเมือง 
การปฏิบัติตนไม่ละเมิด
กฎหมายและจริยธรรม การ
เปิดเผยการกระท าต่อ
สาธารณะ การท างานเพื่อ
ส่วนรวมและการรับฟัง
เรื่องราวของประชาชน



๒๒ 

๒.๑.๖ การสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และต่างประเทศ 
พัฒนาการทางการเมืองที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศได้เน้นกระบวนการสร้างภาพลักษณ์

ให้กับพรรคการเมืองและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ภาพลักษณ์ทางการเมือง (politics of image) 
ของนักการเมือง/นักบริหาร ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและแยกไม่ออกจากความเชื่อถือของสังคม
ที่มตี่อตัวตนของบุคคลในสาขาต่างๆ ซึ่งในอดีตอันเป็นช่วงเวลาของการต่อสู้ทางการเมืองในคาบเกี่ยว
ของสงครามเย็น (Cold War) โดยการสร้างความชอบธรรมในการช่วงชิงอำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
คณะราษฎรหรือคณะทหาร และในสถานการณ์ปัจจุบันการต่อสู้ ในเวทีการเลือกตั้งผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร/ส.ส./รัฐบาล การสร้างภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของผู้สมัครฯ ดำเนินไปอย่างเข้มข้น 
ดังจะพบว่าผู้สมัครฯ ทุกคน/ทุกพรรคต่างเข้าร่วม/ออกรายการทีวี/ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
อย่างมากมายไม่เว้นในแต่ละวัน ทั ้งนี ้แม้แต่ประเทศแม่แบบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกา 
ความสำคัญ/อิทธิพลของสื่อที่มีต่อนักการเมืองก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นเช่นกัน ดังจะพบว่าผู้สมัครชิง
ตำแหน่งประธานาธิบดีทุกคนจะต้องทำการช่วงชิงการนำในการเสนอภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่ดีเป็น
ที่ยอมรับของสาธารณะชนจึงจะสามารถได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีใน
ที่สุด ทั้งนี้ในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเริ่มตั้งการประกาศตัวลงสมัครแข่งขัน ผู้สมัครชิง
ตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ละคนจะต้องมีทีมงานในการวางแผนการดำเนินงานหาเสียงเลือกตั้งอย่ าง
เป็นระบบและมีวิธีการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย จุดอ่อนจุดแข็งของผู้สมัคร/คู่แข่งรวมถึงตนเอง และมีการ
สำรวจคะแนนความนิยมว่าในช่วงเวลาต่างๆ นั้นตนเองได้รับความนิยมจากประชาชนมากน้อยแค่ไหน
ก่อนที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขความเพลี่ยงพล้ำในการทำงานต่อไป  

การสร้างภาพทางการเมือง (Political Marketing) ถือกำเนิดในยุคของนโปเลียน โบนา
บาร์ต ซึ่งนำมาใช้ในการทำสงครามกับอียิปต์ใน ค.ศ. ๑๗๘๙ และยุคของ Joseph Goebbels ผู้นำ
ของเยอรมันที่นำมาใช้สร้างชาตินิยม และการสร้างคำขวัญปลุกของฮิตเลอร์ ต่อมาเริ่มมีการใช้เทคนิค
สมัยใหม่เพื่อสร้างภาพทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของ 
Eisenhower ค.ศ. ๑๙๕๒ ผ่านการใช้สโลแกนหาเสียงที่มีข้อความว่า “I like Ike” ซึ่งเป็นเทคนิคทาง
การตลาดหรือการขายสินค้ามาใช้ในวงการเมืองอย่างเต็มตัวและกลายเป็นเครื ่องมือใหม่ของ
นักการเมืองและพรรคการเมืองในการนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกตั้งจำนวนมาก เช่นเดียวกันประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ ซึ่งนำมาใช้สร้างภาพพจน์
ความเป็นอเมริกันรุ่นใหม่ที่รักครอบครัว เช่น การนำเสนอภาพลูกเล็กๆนั่งเล่นในห้องทำงานของ
ทำเนียบขาว และพ่อนั่งนำงานบนโต๊ะและเป็นกระแสนิยมอย่างมากมายต่อตัวจอห์น เอฟ.เคนเนดี้ 
นอกจากนี้ตัวอย่างของการสร้างภาพลักษณ์หรือการนำเสนอตัวตนเพื่อให้เป็นที่สนใจของประชาชน
ของผู้นำรัฐบาลในทางการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนพบในสังคมอย่างอเมริกาและโลกตะวันตก  ซึ่งมีอยู่
ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ดารานักแสดงและนักร้อง อาทิกรณีของประธานาธิบดีจอห์จ 



๒๓ 

ดับเบิล ยู บูช ซึ่งชูภาพลักษณ์ความชื่นชอบในเพลงของ แวน มอริสัน ในขณะที่ จอหน์ แมคเคน ชื่น
ชอบในตัวของแฟรงค์ ซิเนสต้า และอย่าง อังกอร์ ก็พยายามนำเสนอภาพผ่านทีวีและตากล้องในความ
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยการหอมแก้มภรรยา เช่นเดียวกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีโทนี่ แบล์ร ของ
อังกฤษ นำเสนอตัวตนผ่านสื่อสาธารณะด้วยการให้คณะนักร้อง  นักดนตรีอย่าง โนเอล กัลลาเกอร์ 
แห่งวงโอเอซีส เข้าพบ/ร่วมดื่มกิน/สังสรรค์ในทำเทียบรัฐบาล ๑๗ 

สำหรับประเทศในแถบเอเชียก็เช่นเดียวกัน การเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยกย่อง
ผ่านสื่อต่างๆ ทำให้ต้นทุนในการเข้าสู่สนามการเมืองได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป กรณีนายโจเซฟ เอสตรา
ดา อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตัวอย่างของดารานักแสดงชั้นแนวหน้าของประเทศ
ที่ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่สนามการเมืองและขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดในฐานะผู้นำประเทศ และถือ
เป็นผู้ที่สามารถสร้างสีสันและบทบาททางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง ความสำเร็จทางการเมืองของนาย
โจเซฟ เอสตราดา ถูกนำเสนอผ่านบทบาทของพระเอกหรือฮีโร่ (Hero) ในฐานะดาราขวัญใจ
ประชาชนระดับล่างที่สามารถต่อสู้กับผู้ร้ายในโลกภาพยนต์และสามารถนำความสามารถจากบทบาท
ดังกล่าวมาทำให้เป็นจริงได้ในฐานะผู้นำประเทศ อย่างไรก็ตามความล้มเหลวในฐานประธานาธิบดีของ
ประเทศก็กลายเป็นคมดาบที่หันกลับมาทิ่มแทงตัวเขาเองอย่างเจ็บปวดเมื่อประชาชนต่อต้านและ
ประท้วงเขาอย่างรุนแรงและนำมาสู่การก้าวลงจากตำแหน่งในเวลาอันสั้นพร้อมๆ กับการถูกดำเนินคดี
การทุจริตคอรับชั่นในเวลาต่อมา ในขณะที่บทบาทของนางอีเมลด้า มาร์กอส ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง
ของผู้มีบทบาททางการเมืองคนสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์ แม้ว่าจะมีบทบาทข้า งหลังในฐานะที่
ภริยาอดีตประธานาธิปดีมาร์กอส ซึ่งเป็นบุคคลที่ครองอำนาจทางการเมืองของฟิลิปปินส์ยาวนานกว่า 
๒๐ ปี แต่ความสำเร็จทางการเมืองของมาร์กอส คือภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำประชาชนในการต่อสู้
กับปัญหาความยากจนของประชาชนทั้งประเทศผ่านนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น
ประเทศท่ีทันสมัยและพัฒนาอย่างเท่าเทียมประเทศตะวันตก๑๘  

กรณีประเทศสิงคโปร์ นับตั้งแต่มีการ เลือกตั้งครั้งแรกหลังจากได้รับเอกราชนั้น มีเพียง
พรรคการเมืองเดียวคือพรรคกิจประชา(P A P : People’ Action Party) เท่านั้น ที่ได้รับการเลือกตั้ง
เข้ามาดารงตำแหน่งทางการเมืองในสภากว่าสามทสวรรษ โดยมีผู้นำประเทศเพียงคนเดียวคือ ลีกวน 
ยูภายหลังนายลีจึงยอมลงจากตำแหน่งเพราะบริหารประเทศมานาน แล้วสืบทอดอำนาจให้ คนสนิท 

 
๑๗ ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี, (กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนา 

สถาบนัพระปกเกล้า, ๒๕๕๖), หน้า ๔๑. 
๑๘ สีดา เจตีร์ และอุษณีย์ ฉัตรานนท์,  ฟิลิปปินส์ : จากประชาธิปไตยไปสู ่เผด็จการในการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียอาคเนย์, โครงการศึกษาพิเศษทางด้านเอเชียอาคเนย์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๘), หน้า ๑๐๒-
๑๑๒. 



๒๔ 

คือโก๊ะ จ๊ก ตง ซึ่งนายลีก็มีบทบาทในการบริหารอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุ โส โก๊ะ จ๊ก ตง ก็ดาเนิน
นโยบายใน แนวทางสานต่อทางการเมืองจาก ลี กวนยู เช่นเดิม ในปัจจุบัน การเมืองการปกครอง
สิงคโปร์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มี ระบบการเมืองที่ค่อน ข้าวมีเสถียรภาพมากเป็นลาดับต้นๆ ของ
โลกเลยก็ได้ เพราะระบบการเมืองสามารถดาเนินไปได้อย่างมี ระบบระเบียบ ไม่มีการแทรกแซงจาก
อำนาจนอกระบบเช่นการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย กันเองในหลายๆประเทศ  เสถียรภาพ
ทางการเมืองของรัฐบาลสิงคโปร์เกิดจากการที่สิงคโปร์มีรัฐบาลพรรค เดียวครองอำนาจมาเป็น
เวลานานมาก ชน ชั้นนำที่อยู่ในอำนาจทางการเมืองสิงคโปร์นั้นกระจุกอยู่กับกลุ่มคนเพียง กลุ่มเดียว 
พรรค PAP.ของอดีตประธานาธิบดีสิงคโปร์ มีบทบาทอย่างมากทางการเมืองตั้งแต่ยุคการ เรียกร้อง
เอกราชจนจึงปัจจุบันที่มีนาย ลีเซียน ลุง บุตรของ นายลีกวน ยู มี  อำนาจทางการเมืองจากการ
เลือกตั้ง 

คำถามที่สำคัญในการเมืองสิงคโปร์ ซึ ่งเป็นพื ้นฐานสาหรับการเข้าใจการเมืองและ
ความสัมพันธ์ทางอำนาจ การ เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจอื่นๆ คือทาไมคนสิงคโปร์จึงยินยอม
ยอมรับต่ออำนาจของพรรคPAP เพราะถ้าย้อนกลับไปดู หนทางทางการเมืองภายในประเทศ เราจะ
พบการใช้อำนาจของรัฐอย่างเด็ดขาดในการควบคุม สิทธิ เสรีภาพของพลเมือง อย่างเข้มข้น แล้วใย 
พลเมืองสิงคโปร์จึงนิยมในการเลือกพรรค PAP เรื่อยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ชนชั้นนำทาง
การเมือง การปกครองของสิงคโปร์ใช้วิธีการเชิงรูปธรรมและนามธรรม อย่างไรในการควบคุม ครอบงำ
การเมืองสิงคโปร์ รวมทั้งสภาพ การต่อสู้ของการเมืองในภาคประชาสังคมของสิงคโปร์เองที่ไม่ชื่น 
ชอบวิธีการควบคุม ครอบงำทางอำนาจ ความคิดของ ชน  ชั้นนำสิงคโปร์ถึงวิธีการทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ปกปิดและเปิดเผย ต่ออำนาจ ของชนชั้นนำทางการเมืองสิงคโปร์รวมทั้งการ ทำความเข้าใจ
และเพ่ือการคาดเดาอนาคตการเมืองการปกครองของสิงคโปร์ 

ในเรื่องของชนชั้นนำในการเมืองสิงคโปร์นั้น เราจะพบว่าการเมืองสิงคโปร์ตั้งแต่การได้รับ
เอกราช นายลีกวน ยูผู้นำ พรรคกิจประชา (P A P ) มีบทบาทอย่างมากในฐานะที่สามารถเข้ามาครอง
อำนาจทางการเมืองได้อย่างยาวนาน ลีกวนยู นา สิงคโปร์เข้ารวมกับมาเลเซียใน การเรียกร้องเอกราช
จากอังกฤษ แต่คนมาเลย์ค่อนข้างเหยียดหยามคนสิงคโปร์ หลังรวมกันได้ สองปีลีกวนยูก็แยกสิงคโปร์
ออกจากมาเลเซียแล้วมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เสรีกาจัดผู้ที่คิดต่างทางการเมือง เช่น นัก
เคลื่อนไหวฝ่ายซ้าย คอมมิวนิสต์ 

การทำความเข้าใจชนชั้นนำของสิงคโปร์นั้นอาจศึกษาได้แนวคิดของ Max Weber ใน
เรื่องการอธิบายลักษณะอำนาจ ชอบธรรมของชนชั้นนำสิงคโปร์ที่จะปกครองนั้น เวเบอร์ กลั่นข้อมูล
ทางประวัติศาสตร์ออกมาเป็นตัวแบบบริสุทธิ ์ของการ ครอบงำ สามแบบหลัก คือ๑.แบบจารีต 
(Traditional) เช ่นผ ู ้อาว ุโสเป ็นใหญ่ แบบพ่อปกครองล ูก เป ็นต ้น ๒ .แบบบุญบารี ส่วนตัว 
(Charismatic) คือการที่ เชื่อว่าผู้ปกครองมีความพิเศษเหนือคนธรรมดา และ ๓. แบบที่ต้องอาศัย



๒๕ 

กฎหมายที่มีเหตุผล (Rational-Legal) หรือระบบการปกครองสมัยใหม่เน้นราชการเป็นตัวจักรในการ
ดาเนินการปกครองภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่อันจากัด มีกฎหมายกำหนด อีกหนึ่งแนวคิดที่สำคัญ
สำหรับชนชั ้นนำทางการเมืองสิงคโปร์ คือ C.Wright Mills ที่ได้เสนอความคิดของเขาเกี ่ยวกับ
การศึกษาชนชั้นนำทางการเมืองในหนังสือ The Power Elite Mills เสนอว่าการจัดองค์กรทาง สังคม
ในสหรัฐอเมริกานั้นจะมีแต่คนในแวดวงระดับสูง เช่นนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ผู้นำกองทัพ 
และผู้บริหารบริษัท ใหญ่ๆ เป็นต้น ที่สถาปนาตนเองเป็นกลุ่มชนชั้นนำในอำนาจ และควบคุมการดา
เนินงานของรัฐ คนเหล่านี้มักมาจากพ้ืนฐาน ทางสังคมและการศึกษาใกล้เคียงกัน หรือมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวมาเป็นเวลายาวนาน 

ในสังคมการเมืองสิงคโปร์นั้น หลังนายลีลงจากตำแหน่งได้สืบทอดอำนาจผ่าน โก๊ะ จ๊ก ตง 
ลีกวนยูมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าเป็นผู้นำเพียงไม่กี่คนในเอเชียที่ยอมลงจากอำนาจโดยสมัครใจเมื่อถึง
เวลาอันควร การเปลี่ยนตัวนายกเป็นไปอย่าง ราบรื่นและเรียบร้อย เนื่องจากมีการเตรียมการเป็น
อย่างดีไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีสำหรับการสืบทอดอำนาจจากผู้นำทางการเมืองรุ่นแรกไปสู่ผู้นำทางการเมือง
รุ่นที่สอง ลักษณะการสรรหาผู้นำทางการเมืองในสิงคโปร์นั้น พบว่า ผู้นำรุ่นอาวุโสของพรรคกิจ 
ประชาจะเสาะหาบุคคลที่มีความรู้ มีการศึกษาสูง มีความสามารถและมีความประพฤติดีเข้ามาเป็น
สมาชิกพรรค แล้วส่งลง สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนฝึกฝนสมาชิกรุ่นหลังให้ทำหน้าที่ สมาชิกรัฐสภาที่
ดีนายลีได้ประกาศก่อนหน้า 

การลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงสองปีให้ทุกคนรู้ว่า นายโก๊ะ จ๊ก ตง จะเป็น
นายกรัฐมนตรีคนถัดไป ชนชั้น นำในสังคมการเมืองสิงคโปร์จึงมีอำนาจอันชอบธรรมจากประชาชน
จากการ ต่อสู้เพื่อเอกราชและการสร้างความมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ อย่างมีเสถียรภาพ ความจำเป็นทาง
เศรษฐกิจของพลเมืองสิงคโปร์ที่ต้องการการเมืองที่มีความมั่นคง เพราะจากการ เป็นชาติที่มีปัญหา
จากสภาพสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติทั้งยังถูกโอบล้อมด้วยประเทศใหญ่ชนชั้นนำทาง
การเมือง สิงคโปร์จึงถูกผูกขาดอำนาจอยู่เพียงคนกลุ่มเดียว๑๙ 

การต่อสู้ทางการเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ สามารถอธิบายถึงสถานการณ์เป็นที่บุคคลที่
มีชื่อเสียงทางสังคมโดยมีพื้นฐานจากครอบครัวต่อความสำเร็จทางการเมืองได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะ
การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีนางคอราซอน อาควิโน โดยมาจากกรณีที่นายอาควิโน ผู้เป็นบิดา
ถูกลอบสังหารในขณะที่กำลังก้าวลงจากสนามบินแห่งชาติ  ซึ ่งเป็นผลมาจากการมีบทบาททาง
การเมืองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มีอิทธิพลในระดับสงู จนสามารถคานอำนาจต่ออดตีประธานาธิบดี
มาร์กอสได้ ทั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อนายอาควิโน (BenginoAquino Jr.) ทั้งๆ ที่มีฐานะเป็นวุฒิสมาชิก

 
๑๙ วรว ิทย์  ไชยทอง, การเม ืองการปกครองประเทศส ิงคโปร์ ,  [ออนไลน ์ ] , แหล ่งท ี ่มา : 

http://www.lib.lpru.ac.th/asean/document/singapore/SingaporeGovernment.pdf?fbclid=IwAR1oHF
6sEvLe0q_HTRnO8B8kSFNDr7bgD1U_7q5YwvREGA1i8eEZHFDtAhw [๒๘ เมษายน ๒๕๖๔]. 



๒๖ 

และสมาชิกคนสำคัญของพรรคฝ่ายค้านจนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ  และเพ่ือความมั่นคงในการ
รักษาอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทำให้ภายหลังการประกาศกฎอัยการศึกใน ค.ศ.๑๙๗๒ ของ
รัฐบาลประธานาธิบดี มาร์กอส สั่งปิด/ควบคุมการสื่อสารทั้งหมด หนังสือพิมพ์ วิทยุถูกสั่งปิดและ
ดำเนินการจับกุมฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากนอกจากนายอาควิโนแล้วยังประกอบด้วยบุคคลสำคัญอื่นๆ
อาทิ วุฒิสภาชิก Jose Dioko และ Ramon Mitra, สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร Jose Alberto, Jose 
Linger, Rogue Ablan และ Carlos Imperial, ผู ้ว่าราชการจังหวัด Nureva Ecija นาย Eduardo 
Joson ผู้ว่าราชการจังหวัด Cavite นาย Lino Bocalan บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ โฆษกวิทยุ นักข่าว 
ข้าราชการศาลนายกทศมนตรี ๓๖ คน ในขณะที่อนุญาตให้หนังสือพิมพ์ Daily Express และโทรทัศน์
ของรัฐบาลที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลดำเนินการต่อไป และมาร์กอสได้ใช้สื่อดังกล่าวในการนำเสนอ
โครงการและแผนการสร้างสังคมใหม่ (New Society)ต่อประชาชน๒๐ 

กรณีของประเทศสหภาพพม่า ถือว่ามีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะด้านออกไปอีก
ลักษณะหนึ่ง เพราะการมีบทบาททางการเมืองของคณะนายทหารที่ยึดกุมอำนาจมาเป็นเวลาที่
ยาวนาน ทำให้คนกลุ่มอ่ืน ๆ ไม่อาจบทบาททางการเมืองได้เหตุผลดังกล่าวทำให้นางอองซาน ซูจี ซึ่งมี
ภาพลักษณ์เป็นนักต่อสู้ทางการเมืองที่ถือว่าโดดเด่นมากที่สุดที่สามารถต่อสู้ทางการเมืองกับรัฐบาล
ทหารได้ ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาท/ที่ยืนในเวทีการเมือง (การเป็นรัฐบาล) ในทางตรงกันข้าม กับถูก
รัฐบาลทหารสั่งควบคุมความเคลื่อนไหว โดยจำกัดพื้นที่ด้วยการให้อยู่แต่ภายในบริเวณบ้านพักเป็น
เวลากว่า ๑๐ ปี แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะสามารถนำพรรคร่วมฝ่ายค้านลงสู่สนามเลือกตั้งและประสบชัย
ชนะในการเลือกตั้งก็ตาม ภาพลักษณ์ทางการเมืองของนางอองซาน ซูจี จึงเป็นได้เพียงเฉพาะนักต่อสู่
ที่สถานภาพเป็นผู้นำฝ่ายค้านนอกสภาให้กับแนวร่วมต่อต้านรัฐบาลทหารพม่ามากกว่าการมีบทบาท
ทางการเมืองในฐานะนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเป็นทางการ 

กรณีของประเทศกัมพูชา การเข้าสู่สนามการเมืองของบุคคลทั่วไป อาจมีความแตกต่างใน
ลักษณะพิเศษ ด้วยภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ของชาติที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่  ประกอบด้วยการมี
สถาบันกษัตริย ์และการผ่านเหตุการณ์ต่อสู้ในสงครามเย็น ซึ่งเป็นสงครามตัวแทนระหว่างระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและระบอบคอมมิวนิสต์ ภายใต้ความขัดแย้งทางการระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกาและอดีตประเทศสหภาพโซเวียตซึ่งมีช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน อีกท้ังยังต่อเนื่องด้วยการ
ต่อสู้กันเองระหว่างผู้นำของกัมพูชาระหว่างรัฐบาลพลพตและกลุ่มเฮง สัมริน ซึ่งส่งผลเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อประเทศ เกิดสงครามภายในประเทศที่เรียกว่า “สงครามกลางเมือง” (The killing field) 
ในขณะที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำ/รัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งได้เริ่มต้นในช่วง
ปลายทศวรรษที่ ๙๐ พร้อมๆ กับการลดบทบาททางการบริหารของระบอบกษัตริย์ไปโดยแทบสิ้นเชิง 
โดยบรรดาเหล่าราชวงศ์ชั้นสูงได้เข้าสู่สนามเลือกตั้งแข่งขันกับผู้นำประชาชนในกลุ่ มต่างๆ เพื่อรักษา

 
๒๐ อ้างแล้ว หน้า ๑๓๒-๑๓๓. 



๒๗ 

ฐานอำนาจของระบอบกษัตริย์ แต่ต่อมาภายหลังระบอบกษัตริย์ได้เสื่อมความนิยมในทางการเมือง ทำ
ให้กษัตริย์สีหนุต้องสละราชบัลลังก์และมีการเลือกกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นแทน๒๑ 

สำหรับประเทศมาเลเซีย แม้ว่าจะปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย แต่กิจกรรมทาง
การเมืองในลักษณะต่างๆ อาทิ การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชน การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง
ในที่สาธารณะ รวมถึงการเขียนบทความในเชิงวิชาการจากคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็มิ
อาจเป็นไปได้โดยง่ายเหมือนประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ระยะเวลากว่า ๒๐ ปีที่อยู่ภายใต้การดำรงนายกรัฐมนตรีของนายมหาธีร์ โมฮัมหมัด ซึ่งเป็นผู้นำ
รัฐบาลที่ครองเสียงข้างมากและสามารถควบคุมการบริหารงานประเทศได้ยาวนานที่สุดนับตั ้งแต่
ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ความเข้มแข็งและเข้มงวดในการนำเสนอข่าวสาร
ต่างๆ ทางการเมืองของมาเลเซียถูกควบคุมโดยกลไกของรัฐผ่านช่องทางในเชิงธุรกิจโฆษณา โดยหาก
นักข่าวและบริษัทหนังสือพิมพ์/สื่อนำเสนอข่าวสารที่กระทบกระเทือนหรืออาจเป็นอันตรายต่อรัฐบาล 
ย่อมจะถูกตัดงบโฆษณาจากบริษัทเอกชนซึ่งรัฐบาลสนับสนุนอยู่ทางอ้อม การนำเสนอภาพลักษณ์ของ
นักการเมืองหน้าใหม่ที่อยู่ในแคนดิเดตหรือบุคคลสำคัญที่จะก้าวขึ้นสู่อำนาจแทนนายมหาธีร์ โมฮัม
หมัด ภายหลังการปรากฏข่าวสู่สาธารณชนต่ออนาคตทางการเมืองของนายมหาธีร์ที่จะอำลาตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ทำให้นายบัลดาวีร์ต้องประสบชะตากรรมทางการเมืองอย่างรุนแรงด้วยการถูก
กล่าวหาและพิพากษาจำคุก ต้องต่อสู้ในชั้นศาลหลายปีกว่าจะชนะคดีกว่าจะสามารถเข้ามาดำเนิน
กิจกรรมทางการเมืองได้อีกครั้งในภายหลัง 

การต่อสู้ทางการเมืองที่ปรากฏในเวทีการเมืองของประเทศต่างๆ ข้างต้น ได้ชี้ให้เห็นว่า 
ความสำเร็จของการเข้าสู่เวทีทางการเมืองของบุคคลชั้นนำต่างๆ ในแต่ละประเทศมิได้ยึดติดหรืออิง
อยู่กับประวัติและภูมิหลังแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่มีองค์ประกอบหรือปัจจัยหลายประการที่เป็นส่วน
เสริมและเกื ้อหนุนให้นักการเมืองหน้าใหม่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวได้พอๆ  กัน ทั้งนี้ใน
กระบวนการลงสู่เวทีทางการเมืองบรรดานักการเมืองมักจะมีความพยายามอย่างมากในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาประชาชน แต่ปัญหามักมีอยู่ว่าการลงทุนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเชิงบวก
นั้นต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานหรือมีช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมจึงจะส่งผลให้ภาพลักษณ์เหล่านั้นเป็น
ที่ประทับใจหรือเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 

การสร้างภาพลักษณ์เชิงบวก (positive of image) มีองค์ประกอบมากมายหมายหลาย
ประการ ทั้งคุณสมบัติส่วนตัวอาทิ เรื่องของ วุฒิการศึกษา ผลงาน/ประสบการณ์การทำงานการทำ
คุณประโยชน์ต่อสังคม รวมไปถึงบุคลิกเรื่องเสื้อผ้าทรงผมและการแต่งกาย การมีครอบครัวที่อบอุ่นให้
การสนับสนุนในการทำงานการเมือง ล้วนเป็นองค์ประกอบเชิงบวกในขณะเดียวกันทุกคนต่างพยายาม
หลีกเลี่ยงภาพลักษณ์/ภาพพจน์ที่ไม่ดีของตน (negative of image) โดยพยายามปกปิดหรือมิให้ใคร

 
๒๑ อ้างแล้ว, หน้า ๔๕-๔๗ 



๒๘ 

ได้มีโอกาสล่วงรู้ได้ ภาพลักษณ์เชิงบวกในยุคของการมีบทบาทของสื่อสารมวลชนหรือสารสนเทศ
เช่นนี้ จึงมีการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นด้วยทีมงานที่จะต้องคอยดูแลในกิจกรรมต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
ทั้งการให้คำแนะนำปรึกษา/เสนอผ่านการพูดในที่ชุมชน หรือการปราศรัยหาเสียง การเดินการยกมือ 
ทุ ้มเสียงที ่ต ้องใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานที ่ที ่ปราศรัย ที ่เป็นเสมือนรหัสหรือสัญญะ 
(symbolic) ที่สื่อความหมาย ทั้งเป็นลีลาท่าทางประกอบอันเร้าอารมณ์ชวนให้น่าฟังน่าติดตาม รวม
ไปถึงการติดตาตรึงใจในความทรงจำตลอดไปอันเป็นสัญลักษณ์ของนักการเมืองแต่ละคน ดังภาพที่
ปรากฏในลีลาทางการยกนิ้วหรือชูมือ หรือแม้กระทั่งภาพแสดงความใกล้ชิดฉันท์พี่น้อง คนบ้าน
เดียวกัน กิน/รับประทานอาหารเหมือนกัน ทั้งผ้าขาวม้าคาดผุงและพวงมาลัยคล้องคอมีปรากฏให้เห็น
มายาวนานและมากขึ้นเมื่อครั้งการเลือกตั้งในพ.ศ. ๒๕๔๔ และต่อเนื่องเข้มข้นในการเลือกตั้ง พ.ศ. 
๒๕๔๘ ดังจะพบว่าผู้สมัครแต่ละคนในภาพป้ายโฆษณาสรรพคุณของตนมีทั้งการใส่สูทหรือสวมชุด
ครุยที่แสดงถึงวิทยฐานะการศึกษาปรากฏภาพใบหน้าที่จ้องมองในลักษณะเข้มแข็งดุดันเพื่อแสดงถึง
ความเป็นคนตั้งใจจริงในการเอาการเอางานพร้อมเสมอกับการเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้อง
ประชาชนในฐานะนักการเมืองอาชีพ 

ความเป็นตัวตนของนักการเมืองมักนำเสนอภาพของความเป็นตัวแทนของสังคมในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลหรือตรวจตราสิ่งที่ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ด้วยการรักษาผลประโยชน์ของ
สังคม ผ่านการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทฝ่ายตรงข้ามหรือแม้ในหลายกรณีก็วิพากษ์วิจารณ์พวกเดียว/
สมาชิกพรรคเดียวกันเอง จนเป็นที่รับรู้ของสาธารณะอยู่เสมอ ซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้นี่เองที่ทำ
ให้นักการเมืองเหล่านั้นได้รับความสนใจจากสังคมหรือสื่อมวลชนและนำมาสู่การนำเสนอภาพของ
ความเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายและรวมถึงการปฏิบัติในวงราชการ  หลายครั้ง
การวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้นำไปสู่ความคิดเห็นที่ขัดแย้งและมักได้รับการโต้ตอบจากอีกฝ่ายซึ่งอาจมี
น้อยบ้างและบางครั้งถึงขั้นที่รุนแรงและอาจกระทบไปถึงพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัด  และมีการ
นำเสนอภาพความเป็นไปได้ในสถานภาพหรือเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐ  และหลายกรณี
เช่นเดียวกันที่มีการเปิดการเจรจาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมขอให้ยุติความขัดแย้งเหล่านั้นซึ่งความ
ขัดแย้งที่ปรากฏมักทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพล้ำทั้งสถานะทางการเมืองของตนต่อโอกาสก้าวขึ้นสู่
ตำแหน่งทางการเมือง รวมไปถึงสถานภาพในพรรคเองก็มักสั่นคลอนแต่ในหลายกรณีหลายเหตุการณ์
ก็มักมีการไกล่เกลี่ยกันลงตัวชนิดที่สังคมทั่วไปต้องกังขากับสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าว  ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏ
ให้เห็นเสมอในเวทีการเมือง๒๒ 

บทบาทของสื่อต่อภาพลักษณ์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมือง รวมถึงผู้นำทางสังคม 
จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้น้อยมากหากไม่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อแขนงต่างๆ กล่าวคือสื่อถือเป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดความคิดหรือทัศนคติของนักการเมืองต่อประชาชน/ต่อสังคมว่า นักการเมือง/

 
๒๒ อ้างแล้ว, หน้า ๔๘-๔๙. 



๒๙ 

ผู้แทนฯมีความคิด/อุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไร การสื่อสารทางการเมือง (Mass media) ถือเป็น
สิ่งสำคัญในระบบการเมือง ทั้งนี้ถือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวระหว่างนักการเมืองหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม เป็นเสมือน “ผู้ควบคุมทางสังคมอีกทอดหนึ่ง” (steering) และสามารถเป็น
ตัวชี้ให้ทราบว่าการพัฒนาสังคมประเทศดำเนินไปทิศทางใด ได้รับการตอบสนองจากประชาชนมาก
น้อยแค่ไหน 
 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ณัฐพงศ์ บุญเหลือ การสร้างภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของผู้สมัครฯ ดำเนินไปอย่าง

เข้มข้น ดังจะพบว่าผู้สมัครฯ ทุกคน/ทุกพรรคต่างเข้าร่วม/ออก
รายการทีวี/ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแขนงต่างๆอย่างมากมายไมเ่ว้น
ในแต่ละวัน ทั ้งนี ้แม้แต่ประเทศแม่แบบประชาธิปไตยอย่าง
สหรัฐอเมริกา 

สีดา เจตีร์ และอุษณีย์ ฉัตรา
นนท์ 

ผู้นำทางสังคม จะเกิดขึ้นไม่ได้หรือเกิดขึ้นได้น้อยมากหากไม่มีการ
เผยแพร่ผ่านสื ่อแขนงต่างๆ กล่าวคือสื ่อถือเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดความคิดหรือทัศนคติของนักการเมืองต่อประชาชน/ต่อ
สังคมว่า นักการเมือง/ผู้แทนฯมีความคิด/อุดมการณ์ทางการเมือง
อย่างไร การสื่อสารทางการเมือง (Mass media) ถือเป็นสิ่งสำคัญ
ในระบบการเมือง ทั้งนี้ถือเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราว
ระหว่างนักการเมืองหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม เป็นเสมือน “ผู้
ควบคุมทางสังคมอีกทอดหนึ่ง” 

 
  



๓๐ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัตินักการเมือง 
๒.๒.๑ ความหมายและคุณสมบัตขิองนักการเมือง 
นักการเมือง คือ ผู้นำทางการเมืองหรือบุคคลทางการเมือง (อังกฤษ: politician มาจาก

ภาษากรีกโบราณ polis ที่แปลว่า "เมือง") เป็นบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะ
และการวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งรวมผู้ดำรงตำแหน่งวินิจฉัยสั่งการในรัฐบาล และผู้ที ่มุ ่งดำรงตำแหน่ง
เหล่านั้น ไม่ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง การสืบทอด รัฐประหาร การแต่งตั้ง การพิชิต หรือวิธีอ่ืน การเมือง
ไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงวิธีการปกครองผ่านตำแหน่งสาธารณะเท่านั้น ตำแหน่งทางการเมืองอาจถืออยู่ใน
บรรษัทก็ได้๒๓ ผู้ที่ปฏิบัติการทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเมืองพรรค (party politics) ผู้
ดำรงหรือมุ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และไม่ว่าอย่างเป็นอาชีพ
หรืออย่างอ่ืน ตำแหน่งมีได้ตั้งแต่ตำแหน่งท้องถิ่นไปจนถึงตำแหน่งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ
ของรัฐบาลระดับรัฐและชาติ๒๔ จึงเป็นบุคคลผู้ซึ่งยอมอุทิศชีวิตเพ่ือรับใช้ประชาชนและประเทศชาติใน
ด้านกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือยังความยุติธรรมและสันติให้แก่สังคม  และพิทักษ์ผลประโยชน์พร้อม
กับยังความสมบูรณ์พูลสุขให้แก่ประชาชนด้วยความซื ่อสัตย์สุจริตโดยยึดอุดมคติว่า "เสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตัว เพื ่อผลประโยชน์ส่วนรวม" และ "เหนือสิ ่งอื ่นใดคือชาติและเหนือชาติคือ
มนุษยชาติ " นี่คือความหมายของนักการเมืองที่แท้จริง๒๕ 

นักการเมืองที ่มีความหมายแคบลงแล้วจะเห็นได้ว ่ามีการให้ความหมายไว้หลายๆ 
ความเห็นเช่นกัน โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้ให้
ความหมายไว้ว่า “นักการเมือง น.ผู้ฝักไฝ่ในทางการเมือง, ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี 
สมาชิกรัฐสภา” ส่วน Cambridge Dictionary อธิบายว่า Politician – a member of a government 
or law-making organization (นักการเมืองสมาชิกของคณะรัฐบาลหรือขององค์การที่ตรากฎหมาย 
(ซึ่งก็คือสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภานั่นเอง)จากคำนิยามเบื้องต้นสามารถขยายความให้เข้าใจได้โดยง่าย
ว่า “นักการเมืองคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และการวินิจฉัยสั่งการ ซึ่งหมายความรวมถึงผู้
ดำรงตำแหน่งวินิจฉัยสั่งการในรัฐบาล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเลือกตั้ง การสืบทอด การรัฐประหาร การ
แต่งตั้ง หรือวิธีการอ่ืนใดและรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่ในการตรากฎหมายนั่นเอง”๒๖ 

 
๒๓ วิกิพีเดีย สารานุกรรมเสรี, นักการเมือง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/

นักการเมือง, [๒๘ กันยายน ๒๕๖๓]. 
๒๔ politician - Webster's "New World College Dictionary". Yourdictionary.com. 2013. 
๒๕ suchest11@yahoo.com, นักการเม ือง , [ออนไลน์]. แหล ่งท ี ่มา : http://kasoor0.tripod.com/ 

html/pol05.html, [๒๘ กันยายน ๒๕๖๓]. 
๒๖ ชำนาญ จันทร์เรือง, นักการเมืองคือใคร จะควบคุมได้อย่างไร , กรุงเทพธุรกิจ, [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639780 [๒๘ กันยายน ๒๕๖๓]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/นักการเมือง
https://th.wikipedia.org/wiki/นักการเมือง
mailto:suchest11@yahoo.com
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639780


๓๑ 

นักการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาระบอบ
การเมืองการปกครองของประเทศ เพราะนักการเมืองเป็นบุคคลที่ประชาชนมอบอำนาจให้ทำหน้าที่
แทนตน ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักการเมืองจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเหมาะสมกับ
การได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเจ้าของอำนาจ สำหรับคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ดี ได้
มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้หลายประการ สรุปได้ดังนี้ 

คุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ดี จะต้องมีคุณภาพสูง มีคุณวุฒิที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารประเทศชาติ มีคุณประโยชน์ ทำงานเพื ่อส่วนรวมด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ตื่นตระหนักน้อยเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์เฉพาะหน้า มีคุณลักษณะชีวิตที่ดี มี
ลักษณะพ้ืนฐานของการดำเนินชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลาย มีประวัติดี มีการดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตที่
โปร่งใส ทั้งในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว มีคุณวาจา คุณกริยา มีวาทศิลป์ ไม่โกหก ไม่กลับ
กลอก ไม่ปลิ้นปล้อน สามารถพูดจา สื่อสารได้ดีกับบุคคลในทุก ๆ ระดับ และที่สำคัญมีคุณธรรม 
จริยธรรมซื้อสัตย์จริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติ๒๗ 

ลักษณะนักการเมืองไทยที่พึงประสงค์ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการ
ปกครองและการบริหาร เข้าใจลึกซ้ึงถึงปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตย มีวิสัยทัศน์ มองการณ์
ไกล เป็นกว้างรับฟังความคิดหลาย ๆ ฝ่าย มีจริยธรรม ละมีศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการเมือง ไม่ทำลายหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย อุทิศชีวิตเพ่ือประโยชน์ของ
สังคมและประเทศชาติ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่มองกอบโกยผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งอำนาจที่
ครองอยู่๒๘ 

จริยธรรมที่ถูกบังคับให้กระทำถือว่าเป็นจริยธรรมข้ันต่ำ ดังที่ท่านวันมูหมัด นอร์มะทา ตั้ง
เกณฑ์จริยธรรมว่ามี ๓ ขั้น คือ 

จริยธรรมขั้นแรก หรือขั้นต้น คือ การที่ไม่ทำความชั่วเพราะกฎหมายบังคับ เพราะกติกา
กำหนดเพราะกลัวคนจะเห็น คือถูกบังคับแล้วไม่ทำอย่างนี้ถือว่าเป็นจริยธรรมเบื้องต้น 

จริยธรรมขั้นสอง คือ การทำความดีเพื่อให้มีความสุข ไม่ใช่โดนบังคับ แต่ทำแล้วรู้สึกวา่มี
ความสุขถือว่าเป็นจริยธรรมขั้นสองเป็นการทำความดี การประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองนั้นมีความสุข 
สังคมมีความสุข คนอ่ืนมีความสุข ไม่ใช่เพราะถูกบังคับ เช่นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 

 
๒๗ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, อนาคตผู้นำการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า, (กรุงเทพมหานคร : ซัค

เซสมีเดีย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๓๙-๑๔๙. 
๒๘ ลิขิต ธีรเวคิน , การเมืองการปกครอง , พิมพ์ครั ้งที ่ ๗, (กรุงเทพมหานคร  : มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์,๒๕๔๘), หน้า ๓๔.  



๓๒ 

จริยธรรมขั้นที่สามเป็นขั้นที่สูง ได้แก่ การกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการเอาหน้า
ให้ทำบุญเงียบ ๆ ทำแล้วไม่แอบอ้าง เช่น ทำรายงานส่งอาจารย์ด้วยความมานะของตนเอง ได้เกรด
ด้วยความภูมิใจ๒๙ 

บัญญัติ ๑๐ ประการของนักการเมืองของท่านวันมูหะหมัด นอมะทา๓๐ ประกอบด้วย 

๑. ต้องเคารพต่ออธิปไตยของประชาชน ยอมรับว่าชาวบ้านคือเจ้าของอำนาจนักการเมือง
คือผู้แทน 

๒. นักการเมืองต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 
๓. รับผิดชอบต่อหน้าที่ในเรื่องท่ัว ๆ ไป 
๔. นักการเมืองต้องมีความยุติธรรม เพราะนักการเมืองต้องดูแลคนส่วนใหญ่ เมื่อจะต้อง

ดูแลคนส่วนใหญ่แล้ว ก็ต้องมีความยุติธรรม 
๕. นักการเมืองต้องฟังความคิดเห็นของชาวบ้านและผู้อื่น หูของนักการเมืองต้องรับฟัง

ความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อนำมาแก้ไข 
๖. นักการเมืองต้องมีความเสียสละ นักการเมืองต้องมีเหตุผล เถียงกันด้วยเหตุด้วยผล 
๗. นักการเมืองต้องขยันหมั่นเพียร 
๘. นักการเมืองต้องอ่านหนังสือให้มีความรอบรู้และทันสมัย 
๙. นักการเมืองต้องตรงต่อเวลา 
๑๐. นักการเมืองต้องสร้างสรรค์ และตัดสินใจทำประโยชน์ต่อสาธารณะ ต่อส่วนรวม 
นอกจากนั้นแล้ว โนแลนด์ คอมมิสต์ ได้ออกประมวลความประพฤติที ่เหมาะสมของ

นักการเมือง ๗ ประการ ที่คล้าย ๆ กับ ของท่าน มูหะหมัด นอร์มะทา กล่าวคือ 
๑. นักการเมืองไม่ควรที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
๒. นักการเมืองต้องมีความยึดมั่น มีศักดิ์ศรีและมีเกียรติยศ คำนึงถึงศักดิ์ศรี และเกียรติยศ 
๓. นักการเมืองที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ด ี
๔. นักการเมืองที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 
๕. นักการเมืองต้องเป็นคนเปิดเผย โปร่งใส ไม่ใช่ปิดบังซ่อนเร้น มีเรื่องลับลมคนในก็ไม่

พูดจา 
๖. นักการเมืองต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต 
๗. นักการเมืองต้องมีความเป็นผู้นำ กล้าที่จะนำในสิ่งที่ดี 

  

 
๒๙ อมร รักษาสัตย์, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน , (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, ๒๕๔๔), หน้า ๖. 
๓๐ อ้างแล้ว หน้า ๗. 
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ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญความหมายและคุณสมบัติของนักการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชำนาญ จันทร์เรือง นักการเมืองคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ และการวินิจฉัย

สั ่งการ ซึ ่งหมายความรวมถึงผู ้ดำรงตำแหน่งวินิจฉัยสั ่งการใน
รัฐบาล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการเลือกตั้ง การสืบทอด การรัฐประหาร 
การแต่งตั ้ง หรือวิธีการอื ่นใดและรวมถึงผู้ที ่มีหน้าที่ในการตรา
กฎหมายนั่นเอง 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ต้องมีคุณภาพสูง มีค ุณวุฒิที ่จะเป็นประโยชน์ต่ อการบริหาร
ประเทศชาติ มีคุณประโยชน์ ทำงานเพ่ือส่วนรวมด้วยความเสียสละ
ไม่เห็นแก่ตัว มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตื่นตระหนักน้อยเมื่อต้องเผชิญ
สถานการณ์เฉพาะหน้า มีคุณลักษณะชีวิตที่ดี มีลักษณะพื้นฐาน
ของการดำเนินชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลาย มีประวัติดี มีการ
ดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตที่โปร่งใส ทั้งในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิต
ส่วนตัว มีคุณวาจา คุณกริยา มีวาทศิลป์ ไม่โกหก ไม่กลับกลอก ไม่
ปลิ้นปล้อน สามารถพูดจา สื่อสารได้ดีกับบุคคลในทุก ๆ ระดับ 
และที่สำคัญมีคุณธรรม จริยธรรมซื้อสัตย์จริงใจต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ 

ลิขิต ธีรเวคิน ต้องเป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถเกี ่ยวกับการปกครองและการ
บริหาร เข้าใจลึกซึ้งถึงปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตย มี
วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล เป็นกว้างรับฟังความคิดหลาย ๆ ฝ่าย มี
จร ิยธรรม ปละมีศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งจร ิยธรรม และ
จรรยาบรรณทางการเม ือง ไม ่ทำลายหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ 
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ม่องกอบโกยผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่ง
อำนาจที่ครองอยู่ 

 

๒.๒.๒ ลักษณะนิสัยและประสบการณ์ของนักการเมือง 
นักการเมืองหรือผู้ปฏิบัติงานทางการเมือง เป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญพอๆ กับผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ส่วนที่
สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือกติกาที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือ ในสังคมมี
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การพัฒนาวัฒนธรรมการเมือการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ในที่
ทำงาน จนถึงสังคมโดยรวม 

ในกรณีของผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองนั้น มีคำกล่าวซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า นักการเมือง
แตกต่างจากรัฐบุรุษในแง่ที่ว่า นักการเมืองคือบุคคลที่คำนึงถึงผลการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
ส่วนรัฐบุรุษคือบุคคลซึ่งคิดถึงอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตเยาวชนรุ่นหลัง กล่าวอีก
นัยหนึ่ง รัฐบุรุษนั้นถูกมองว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ และมีอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่ นต่อ
ผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน นักการเมืองจะถูกมองว่าคือบุคคลที่ติดยึดกับตำแหน่งอำนาจ แม้
การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะส่งผลในทางลบก็ตาม 

นักการเมืองที่ดีน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณสมบัติ ๕ ประการดังต่อไปนี้ 
ประการแรก นักการเม ืองผ ู ้น ั ้นต ้องมีความผูกพ ันทางอ ุดมกา รณ์ ( Ideological 

Commitment) โดยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาใน
ระบบประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย และต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นกรรมวิธี 
(means) เพ่ือจุดมุ่งหมายบางอย่าง และขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายบั้นปลาย (end) ที่มีคุณค่า
ในตัวของมันเอง นักการเมืองที ่ดีจ ึงเป็นนักการเมืองที ่ปฏิบัติตามกรอบกติกาเพื ่อรักษาไว ้ซึ่ง
กระบวนการประชาธิปไตย โดยไม่ตะแบงละเมิด 

ประการที่สอง นักการเมืองที่ดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมือง (Political Ethics) ในขณะ
ที ่อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู ่ด ้วย แต่จริยธรรมทางการเมืองอาจจะเป็น
รายละเอียดที่อยู่นอกกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นกรอบใหญ่ ประเด็นเรื่องจริยธรรมทาง
การเมืองจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมทางการเมือง และความน่าเชื่อถือ
รวมทั้งศรัทธา การกระทำอันใดก็ตามถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิด
ผลเสียตามมา จริยธรรมทางการเมืองจะเป็นเครื่องชี้แนวทางในการปฏิบัติ ในขณะที่อุดมการณ์ทาง
การเมืองจะทำหน้าที่เสมือนจิตวิญญาณของระบบการเมืองในภาพรวม 

ประการที่สาม นักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักการเมืองที่ทำประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและสังคม ไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ทางการเมือง 
(Political Knowledge) ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้คือความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีวิชาหนึ่ง
วิชาที่เริ่มต้นในอังกฤษเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวิชาที่เกี ่ยวข้องกับปรัชญาการเมือง ความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองและเศรษฐศาสตร์ หรือที่เรียกว่า PPE (Philosophy, Politics and Economic)    แนวคิด
ที่ว่า การบริหารประเทศนั้นจะต้องกระทำโดยบุคคลที่มีความรู้ทางการเมือง อันรวมถึงความรู้ทาง
สังคมด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจ ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ อุดมการณ์และจริยธรรมเพื่อเป็นเครื่องชี้นำในการปฏิบัติ นักการเมืองที่มีความรู้
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ครึ่งๆ กลางๆ จะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดเนื่องจากขาดข้อมูล
และความรู้ ที่สำคัญขาดอุดมการณ์ที่จะเป็นเครื่องชี้นำ 

ประการที่สี ่ นักการเมืองที ่ดีจะต้องมีประสาทสัมผัสทางการเมือง (Political Sense) 
ความสามารถในการเข้าใจนัยสำคัญทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งจะส่งผล
ในทางลบหรือทางบวกนั้นเป็นเรื ่องที่สำคัญอย่างยิ่ ง เพราะการอ่านสถานการณ์ทางการเมืองที่
ผิดพลาดอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียอย่างมหาศาล กระบวนการทางการเมืองที่เริ่มต้นจากคนเพียงคน
เดียวที่ดูเหมือนไม่สำคัญเนื่องจากการอ่านสถานการณ์ที่ผิดพลาด อาจจะนำไปสู่การขยายขอบข่าย
อย่างกว้างขวาง เป็นผลร้ายทางการเมืองได้ ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ 

ประการที่ห้า นักการเมืองที่ดีคือนักการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ทาง
การเมือง (Political Mood) ของสังคม การขาดความเข้าใจอารมณ์ทางการเมืองของสังคมจะนำไปสู่
ความเสียหายทางการเมืองอย่างหนัก อารมณ์ทางการเมืองสามารถจะกระตุ้นปลุกเร้าให้เกิดขึ้นโดย
ขบวนการทางการเมือง ความไม่เข้าใจอารมณ์ทางการเมืองย่อมบ่งชี้ถึงการขาดประสาทสัมผัสทางการ
เมือง เพราะท้ังสองส่วนนี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างแน่นแฟ้น 

คุณสมบัติทั ้งห้าประการดังกล่าวมานั้นเป็นคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีและประสบ
ความสำเร็จ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรัฐบุรุษด้วย เพราะการเป็นรัฐบุรุษจะต้อง
เริ่มต้นจากการเป็นนักการเมืองที่ดี นักการเมืองที่ดีและประสบความสำเร็จไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่สามารถ
ชนะการเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูงเท่านั้น แต่ต้องมีคุณสมบัติพิ เศษอันเป็นที่
ยอมรับของคนทั่วไปว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นผู้นำที่
สง่างามน่าเชื่อถือ เปี่ยมด้วยบารมี มีอุดมการณ์และจริยธรรมที่ดีจนเป็นแบบอย่างสำหรับคนทั่วไป
ได๓้๑ 

บุคลิกภาพของนักการเมือง” ที่แตกต่างกันไป บางกลุ่มคาดหวังในนักการเมืองต้องใสสู่ท 
บางกลุม่คาดหวังให้แต่งตัวกลมกลืนกับกลุ่มของตน ฯลฯ ก็น่าคิดว่า เวลาหมอไปเล่นการเมือง ควรจะ
ยังรักษาบุคลิกภาพของความเป็นหมอไว้และผสมกับบุคลิกภาพของงความเป็นนักการเมืองหรือไม่ ? 
หรือสลัดบุคลิกภาพหมอออกไปเลยขณะเดียวกัน บุคลิกภาพหรือแบบของความเป็นนักการเมืองก็
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วย จากการศึกษาค้นคว้าของ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ แห่งสถาบัน
พระปกเกล้า พบว่า บุคลิกภาพของนักการเมืองญี่ปุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไป เช่น สมัยก่อน ภาพหาเสียง
ของนักการเมืองญี่ปุ่นมักจะต้องมี “รอยยิ้มแบบหนึ่ง” แต่ต่อมา พบว่า คนไม่นิยมภาพที่มีรอยยิ้มแบบ
นั้นแล้ว จึงต้องมีการหาแบบรอยยิ ้มใหม่ขึ ้นมาเพ่ือจะได้สอดรับกับความคาดหวังรอยยิ ้มของ
นักการเมืองของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
๓๑ ล ิข ิต  ธ ี ร เวค ิน ,  ค ุณสมบ ัต ิ สำค ัญของน ักการเม ืองท ี ่ ดี , [ออนไลน ์ ] .  แหล ่ งท ี ่ มา  : 

https://mgronline.com/daily/detail/9490000061572 [๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 



๓๖ 

การวางบุคลิกภาพจะใช้ได้กับคนเมืองที่มีการศึกษาเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าลงพื้นที่ไปหา
เสียงกับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาในต่างจังหวัด อาจจะต้องวางบุคลิกภาพอีกแบบหนึ ่ง แต่ถ้า
นักการเมืองที่พื้นฐานไม่ใช่คนชนบทเกษตรกร แต่เป็นนักเรียนนอกจากครอบครัวชั้นสูง จะไปแต่งตัว
แบบบ้านๆ เพื่อให้กลมกลืนกับพี่น้องชนบท ก็ดูเสแสร้งแกล้งแต่ง ดังนั้น นักการเมืองประเภทนี้ก็
อาจจะไม่ควรฝืนตัวตนของตน อาจจะทำได้เพียงคาดหรือคล้องผ้าขาวม้าสักผืนพอเป็นสัญลักษณ์ให้
เห็นว่าอยากจะกลมกลืนก็ได้ และเมื่อพูดถึงหน้าตา ก็จะพบว่า มีพรรคการเมืองหลายพรรคพยายาม
จะไปสรรหาคนหน้าตาดีมาเป็นลงสนามเลือกตั้ง และดูเหมือนประชาชนจำนวนไม่น้อยก็จะพลอย
ตื่นเต้นอยากเห็นอยากดูไปด้วย ซึ่งหน้าตาดีก็อาจจะกลายเป็นภาพจำได้ง่ายกว่าหน้าตาจืดๆ หรือ
หน้าตาไม่ชวนมอง อันรวมถึงรูปร่างด้วย ซึ่งไม่เป็นแต่เฉพาะสังคมไทยเท่านั้น การเมืองในสังคมอ่ืน
เขาก็มีกระแสเห่อหน้าตาด้วยไม่น้อย แต่ถ้าคิดให้ดีๆ จะพบว่า คนเราเลือกที่จะเกิดมาหน้าตาดีหุ่น
รูปร่างดีไม่ได้ อีกทั้งถ้าจะว่ากันจริงๆแล้ว สังคมก็ไม่ควรสับสนเอาบุคลิกภาพในวงการหนึ่งมาปะปน
กับอีกวงการหนึ่ง มิฉะนั้นแล้ว ก็จะกลายเป็นว่าคนรูปร่างหน้าตาดี ก็อาจจะถูกเผลอมองว่าน่าจะเป็น
นักการเมืองที่ดี หรือเป็นอาจารย์ที่ดี อีกทั้งความเชื่อเรื่องโหวงเฮ้งหรือแบบของหน้าตาก็ก่อให้เกิด
อคติความเชื่อล่วงหน้าว่า คนนั้นดีไม่ดีไปโดยที่ยังไม่ได้รับรู้ความรู้ความสามารถของคนๆนั้นจริงๆจังๆ 
รวมอคติเกี ่ยวกับแบบของหน้าตาที ่ว่า หน้าแบบนี้หน้าโจร หน้าแบบนี้หน้าคนดีมีเมตตาธรรม 
ภาพยนตร์หรือละครก็มีส่วนปลูกฝังอคติแบบนี้ด้วยจากการที่คัดดาราที่มีหน้าตาแบบนั้นแบบนี้ให้เล่น
บทแบบนั้นแบบนี้ ซึ่งล่าสุดก็ในวงการภาพยนตร์ต่างประเทศก็พยายามที่จะเลิกการการสร้างตัวแบบ
หน้าตาพระเอกผู้ร้าย เพราะในชีวิตจริง ผู้ร้ายไม่จำเป็นต้องหน้าร้าย ถ้าจะถามว่า อะไรคือ แบบของ
บุคลิกภาพของความเป็นนักการเมือง คำตอบคือ ต้องดูที่สติปัญญาและความสนใจ โดยดูจากคำพูดคำ
จาที่กล่าวออกมา ขณะเดียวกัน เมื่อเรามุ่งไปที่คำพูดแล้ว ก็ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีระหว่าง คำพูดที่
สะท้อนสติปัญญาความรู้ กับคำพูดที่เอาแต่พูดเก่งเอามัน อีกทั้งควรที่จะต้องดูย้อนหลังไปในประวัติ
ของเขาหรือเธอด้วย อย่าดูแต่เฉพาะช่วงหาเสียงเท่านั้น๓๒ 
  

 
๓๒ ไชยันต์ ไชยพร, บุคลิกภาพกับการเมือง,คอลัมนิสต์ประจำ "ร้อยแปด วิถีทัศน์",”แปด วิถีทัศน์", 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646331 [๑๐ มกราคม ๒๕๖๒]. 



๓๗ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญลักษณะนิสัยและประสบการณ์ของนักการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข่อมูล แนวคิดหลัก 
ลิขิต ธีรเวคิน ๑. นักการเมืองที ่ประสบความสำเร็จในฐานะนักการเมืองที ่ทำ

ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 
๒. นักการเมืองที่ดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมือง (Political Ethics) 
ในขณะที่อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู่ด้วย 
๓. นักการเมืองที ่ประสบความสำเร ็จในฐานะนักการเมืองที ่ทำ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 
๔. นักการเมืองที่ดีจะต้องมีประสาทสัมผัสทางการเมือง (Political 
Sense) ความสามารถในการเข้าใจนัยสำคัญทางการเมืองอันเกิดจาก
เหตุการณ์ทางการเมือง 
๕. นักการเมืองที่ดีคือนักการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อารมณ์ทางการเมือง (Political Mood) ของสังคม 

 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ 

แนวคิดเรื่อระบบอุปถัมภ์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้นำมาใช้เพื่ออธิบายโครงสร้างสังคมไทย 
นำโดย ลูเซียน เอ็ม แฮงส์ (Lucian M. Hanks) ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ร่วมด้วยนักวิชาการโดยเฉพาะ
จากสำนักคอร์แนลล์ เช่น เดวิด วิลสัน (David Wilson) และนักวิชาการท่านอ่ืน ๆ มองจากแง่มุม 
หนึ่ง แนวคดินี้ได้ชี้ให้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีการกำหนดสถานภาพของบุคคล
ลดหลั่นจากบนมาสู่ล่าง นั่นคือสังคมไทยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างที่เน้นความแตกต่างระหว่างฐานะ
ตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์ที่มีฐานะตำแหน่งสูงกว่าและผู้รับอุปถัมภ์ที่มีฐานะ
ต่ำกว่า แฮงค์ มองว่า โครงสร้างสังคมไทยประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือเป็น
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งโดยตลอดทั้งสังคมอย่างไรก็ตาม แนวคิดของแฮงส์ได้รับการโต้แย้งว่า แนวคิด
ระบบอุปถัมภ์เป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์สังคมในระดับจุลภาค  แต่ไม่สามารถอธิบาย
สังคมไทยได้ทั้งหมดกระแสต้านได้ออกมาในรูปของการเสนอแนวคิดในเรื่องของการจัดชั้นทางสังคม 
(social class) ซึ่งถือว่าสามารถอธิบายโครงสร้างสังคมได้ดีกว่า นักวิชาการกลุ่มนี้ ได้แก่ ฮันส์ ดีเตอร์ 
เอเวอส์  (Hans-Dieter Evers) แอนดรู  เตอร ์ด ัน  (Andrew Turton)รวมไปถ ึงน ักว ิชาการกลุ่ม
เศรษฐศาสตร์การเมืองด้วย 

การรวมกลุ ่มของชาวไร่ชาวนา และกรรมกรในรูปสมาคมหรือสหพันธ์ แสดงให้เห็น
จิตสำนึกของการรวมตัวกันทางชนชั้นผลของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ให้กำเนิดชนชั้นล่างและ
ชนชั้นกลางที่เด่นชัดยิ่งขึ้น งานวิจัยกลุ่มชนชั้นต่างๆ จึงเป็นที่สนใจของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์



๓๘ 

มากขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากนี้ เรื่องใกล้ตัวที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยโดยตลอด ทั้งคำว่า 
“เจ้าพ่อ” “เจ้านาย-ลูกน้อง” “ลูกพ่ี-ลูกน้อง” “ผู้มีอิทธิพล” “หัวคะแนน” “การซื้อเสียง” ที่เราให้
เรียกบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม ก็เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับลักษณะของความสัมพันธ์แบบ  
“ผู้อุปถัมภ์-ผู้รับอุปถัมภ์”โดยตรงและโดยอ้อมแทบทั้งสิ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาในครั้งนี้๓๓ 

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ (Patron-Client Relationship) เป็นรากฐานสำคัญของการจัด
องค์การของสังคมไทย (Social Organization) มาแต่โบราณ ระบบศักดินาหรือระบบไพร่เป็นระบบที่
กำหนดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างไพร่กับมูลนาย มูลนายไม่เพียงแต่จะต้องการความสวามิภักดิ์
จากไพร่เท่านั้นหากยังหาผลประโยชน์ด้วยการดูดซับส่วนเกินทางเศรษฐกิจ  (Economic Surplus) 
จากไพร่อีกด้วย ในขณะเดียวกันมูลนายก็ให้การอุปถัมภ์ทางการเมือง (Political Patronage) และ
การอุปถัมภ์ทางเศรษฐกิจแก่ไพร่เป็นการตอบแทน ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ดังกล่าวนี้ยังคงสืบทอด
ต่อมา เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเท่านั้น๓๔  

โดยแบบแผนของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จะแตกต่างไปตามระบอบการเมืองการ
ปกครอง ในช่วงที่ระบบการเมืองการปกครองมีลักษณะเผด็จการ/คณาธิปไตย ความสัมพันธ์เชิง
อุปถัมภ์ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทางการเมืองกับฐานกำลังทางทหาร๓๕  

ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์เกิดขึ้นเพราะในสังคมมีความแตกต่างกันอย่างมากมาย  ทั้ง
ทางด้านสถานภาพทางสังคม  ความมั ่งคั ่งและอำนาจ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ๒ คน ซึ่งบุคคล ๒ คนนี้ ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยบุคคลแต่
ละคนในสังคมมีอิสระที ่จะเลือกลูกน้องและยังมีอิสระในการกำหนดจำนวนบุคคลที ่เขาจะมี
ความสัมพันธ์ด้วย มีอิสระในการเลือกว่า เมื ่อใดจะสิ ้นสุดความสัมพันธ์ ซึ ่งในที ่นี ้จะเรียกว่า 
ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง และมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ 

๑) มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกัน โดยแต่ละคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๒) เนื่องจากลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ของแต่ละคู่สัมพันธ์แตกต่างกัน  จึงมีการให้

ประโยชน์เป็นพิเศษต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืนๆ 

 
๓๓ อมรา พงศาพิชญ์ และ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์, ระบบอุปถัมภ์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑-๗. 
๓๔ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ,์ กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

พิมพลักษณ์ ๒๕๔๖), หน้า ๙๗-๙๘. 
๓๕ ประเทือง ม่วงอ่อน, การเปลี่ยนแปลงนโยบายสุรา : ศึกษากรณีการผลักดันนโยบายโดยกลุ่ม

เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย , (คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๔๑. 



๓๙ 

๓) ความสัมพันธ์เช่นนี้ มีลักษณะเปราะบาง เพราะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าหลักการ 
ดังนั้น การจะรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ไว้ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่อกัน
อย่างต่อเนื่อง บุคคลแต่ละคนต่างมีของที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีและของที่ทั้ งสองฝ่ายต่างมีนั้นเป็นสิ่งที่อีก
ฝ่ายหนึ่งต้องการ 

๔) ความสัมพันธ์นี้ ประกอบด้วยบุคคลเพียงสองคนดังนั้นผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกัน  
จึงเป็นผลประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงเป็นการส่วนตัว เช่น การเอ้ือผลประโยชน์ต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีอำนาจที่จะให้ผลประโยชน์เฉพาะอย่างแก่พ่อค้าได้ และพ่อค้าก็จะให้สิ่งของหรือเงินเป็น
การแลกเปลี่ยนต่อการได้รับสิทธิบางอย่างจากเจ้าหน้าที ่นั ้น  ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการเมืองนั้น 
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางการเมือง  ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจาก
โครงสร้างทางการเมืองแบบกลุ่ม กล่าวคือ 

๔.๑) ระบบนี้ขึ้นอยู่กับผู้นำแต่เพียงฝ่ายเดียว (ผู้อุปถัมภ์) 
๔.๒) การก่อตัวและโครงสร้างของระบบ จะมีผู้นำเป็นจุดศูนย์กลาง ไม่ใช่กลุ่มผู้นำเป็นคน

ที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ 
๔.๓) ความสัมพันธ์ในระบบนี้ เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง และเป็นความสัมพันธ์ระหวา่ง

คนสองคน ในความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และลูกน้องนี้ ถ้าจะมีความรู้สึกร่วมกันระหว่างลูกน้อง ก็
เป็นเพราะว่าเขาต่างถือว่ามีนายคนเดียวกัน 

๔.๔) ผลประโยชน์ที่ทำให้ผู้อุปถัมภ์และลูกน้องมีความสัมพันธ์ต่อกัน  เป็นความสัมพันธ์
เฉพาะเจาะจงมากกว่าผลประโยชน์ร่วมแบบกลุ่ม วัตถุประสงค์ท่ีผู้อุปถัมภ์และลูกน้องคงความสัมพันธ์
ต่อกันไว้ ได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์ของแต่ละคน 

๔.๕) ผลประโยชน์ที่แต่ละคนแสวงหา ผันแปรไปตามความแตกต่างทางฐานะและอำนาจ 
เช่น ผู้อุปถัมภ์ต้องการอำนาจ และชื่อเสียงเกียรติยศ ส่วนลูกน้องต้องการความคุ้มครองและเงิน เป็น
ต้น 

๔.๖) สายใยแห่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้องแต่ละคน  ขึ้นอยู่กับการตอบ
แทนซึ่งกันและกัน โดยแต่ละฝ่ายต้องพยายามทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า เขายังมีค่าแก่การที่เป็นผู้
อุปถัมภ์หรือลูกน้อง 

๔.๗) ความสัมพันธ์แบบนี้ มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยน-แปลงค่อนข้างสูง และไม่ม่ันคง 
๔.๘) ความสัมพันธ์แบบนี้ มักประกอบไปด้วย การมีลูกน้องมากมายหลายชั้น ตั้งแต่ชั้นที่

ใกล้ชิดผู้อุปถัมภ์มากที่สุดไปจนถึงผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันเพียงเล็กน้อย ลูกน้องที่ใกล้ชิดเจ้านายมากก็มักจะ
มีลูกน้องของตนเองด้วย ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้อุปถัมภ์ย่อยๆ เช่นกัน๓๖ 

 
๓๖ ชัยอนันต์ สมุทวนิช, การเมืองกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หน้า. ๑๔-๑๕. 



๔๐ 

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ไม่ใช่เรื่องของความ
ถูกต้องหรือไม่ถูกกฎหมาย เมื่อผู้อุปถัมภ์หรือผู้ถูกอุปถัมภ์ไม่ได้ทำตามหน้าที่ก็ไม่สามารถนำมาลงโทษ
ตามกฎหมายได้ โดยอุดมการณ์แล้ว ผู้อุปถัมภ์นั้นเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง ให้ความมั่นใจ และความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ถูกอุปถัมภ์ และในขณะเดียวกันผู้ถูกอุปถัมภ์ก็ต้องซื่อสัตย์ เชื่อฟัง และให้ความช่วยเหลือผู้
อุปถัมภ์โดยไม่ต้องขอร้อง รูปแบบของผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกอุปถัมภ์ มีการคบหากัน และมีผลประโยชน์ให้
กันและกันไม่เหมือนแบบแผนของลักษณะของครอบครัวขยายของไทยความสัมพันธ์ในระบบเจ้านาย 
ไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์ในระเบียบ กฎเกณฑ ์งานเท่านั้น แต่ยังได้รับการคาดหวังจากคนภายนอกที่
จะได้รับความสัมพันธ์ เช่น ในระบบราชการ และหวังว่าจะได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้อุปถัมภ์ เมื่อผู้
อุปถัมภ์ต้องการจะช่วยผู้ใต้อุปถัมภ์ของเขา คนในส่วนอื่นก็จะถูกลืมไม่ได้รับการดูแล 

ระบบอุปถัมภ์เป็นผลมาจากความเชื่อของคนไทยในเรื่องบุญกรรมและเรื่องตายแล้วเกิด
ใหม ่เช่น ความเชื่อที่ว่าผู้ที่เกิดมาท่ามกลางเงินทองมีทรัพย์สิน อำนาจ วาสนา เป็นเพราะกรรมที่ทำไว้
แต่ปางก่อนคนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันด้วยเหตุที่บุญบารมีที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนแตกต่างกัน ทำให้
คนไทยยอมรับความแตกต่างในฐานะตำแหน่งที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ  ว่าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติและ
ธรรมดา และยึดถือความแตกต่างเป็นหลักสูงต่ำของฐานะตำแหน่งในการจัดระเบียบทางสังคม 

เมื่อมีการยึดถือความแตกต่างในระดับสูง-ต่ำของฐานตำแหน่งเป็นหลัก เราจึงพบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันในฐานะตำแหน่งเป็นแบบที่มีความสำคัญยิ่งในการจัด
ระเบียบทางสังคม ในด้านพฤติกรรมความสัมพันธ์ที่สำคัญและเห็นได้ง่ายก็คือ  ความสัมพันธ์แบบ
ผู้ใหญ่ - ผู้น้อย หรือความสัมพันธ์แบบลูกพ่ี - ลูกน้อง ความสำคัญแบบดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่
ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความไม่เสมอภาคในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ใน
ด้านเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมก็ตาม ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เองที่เราเรียกว่า ความสัมพันธ์
แบบอุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ 

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี
ทรัพยากรต่างกัน ทรัพยากรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงอย่างอื่นๆ 
ซึ่งอาจเป็นอำนาจทางการเมือง สิทธิพิเศษทางสังคมเป็นต้น 

ผู้อุปถัมภ์อยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และเป็นที่ต้องการของผู ้รับ
อุปถัมภ์ ผู้รับอุปถัมภ์มักจะทราบว่าในการเข้าเป็นผู้รับอุปถัมภ์หรือเป็นลูกน้องของใครตนต้องการ
อะไร เช่น การคุ้มครองทางการเมืองหรือทางสังคมหรือความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือ
ฐานะทางเศรษฐกิจ การทีผู่้รับอุปถัมภ์ทราบก็โดยเหตุที่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ตนต้องการและมักจะเป็นสิ่ง
ที่น้อยคนจะสามารถให้แก่ตนได้แต่ผู้รับอุปถัมภ์จะไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดเลยว่าผู้อุปถัมภ์จะให้
ตนหรือไม่และเพียงใด นอกจากนั้นแล้ว ผู้รับอุปถัมภ์ซึ่งเรียกว่า “ลูกน้อง” จะไม่ทราบแน่ชัดว่า ผู้
อุปถัมภ์ซึ่งเรามักเรียกว่า “เจ้านาย” หรือ “ลูกพ่ี” หรือ “เฮีย” จะต้องการให้ตนทำอะไรให้บ้าง เพ่ือที่



๔๑ 

ตนจะได้ในสิ ่งที ่ตนประสงค์  เช ่นข้าราชการชั ้นผู ้น ้อยที ่สร ้างความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่เป็นพิเศษ อาจจะต้องทำอะไรมากกว่า
หน้าที่ในการงาน เช่น อาจเข้าไปรับใช้งานในบ้านของเจ้านายและอื่นๆ อีก เป็นต้น หรือลูกไร่ลูกนา
กับเจ้าของที่ดินแบบอุปถัมภ์อาจต้องสนับสนุนลูกพี่เจ้าของที่ดินในทางการเมือง เช่น ลงคะแนนเสียง
เลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยหาเสียงให้ หรืออาจถงึขนาดตอ้งกำจัดศัตรูคู่แข่งของผู้อุปถัมภ์ก็ได้ 

จะเห็นได้ว่าในการแลกเปลี ่ยนระหว่างผู ้อุปถัมภ์และผู ้รับอุปถัมภ์ ผู ้อุปถัมภ์มีส่วน
ได้เปรียบอยู่ในเนื้อแท้ของความสัมพันธ์ (คือมีฐานอำนาจในการต่อรองสูงกว่า) ทั้งนี้เพราะผู้อุปถัมภ์
จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะจ่ายให้ลูกน้องจนพอใจได้ ดังนั้นผู้อุปถัมภ์จึงเป็นผู้
เลือกว่าจะให้การอุปถัมภ์แก่ใครและเป็นผู้กำหนดว่าผู้รับอุปถัมภ์ควรให้บริการอะไรแก่ตน 

การที่ผู้อุปถัมภ์จะได้เปรียบมากน้อยเพียงไร หรือผู้รับการอุปถัมภ์จะถูกเอาเปรียบมาก
น้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสิ่งของที่ผู้รับอุปถัมภ์ประสงค์ประการหนึ่ง และอุป
สงค์อุปทานของสิ่งที่ผู้อุปถัมภ์ต้องการจากผู้รับอุปถัมภ์ประการหนึ่ง เช่น ถ้าหากมีแหล่งเงินกู้มากมาย
และมีเงินกู้เพียงพอ ในความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่างเจ้าของเงินกู้กับลูกหนี้  ผู้รับอุปถัมภ์ก็จะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างดีจากผู้อุปถัมภ์ (เพื่อดึงดูดผู้รับอุปถัมภ์ไว้) หรือกรณีการเลือกตั้งผู้รับอุปถัมภ์
อาจได้รับการปฏิบัติต่ออย่างดี เพราะคะแนนเสียงของเขามีความสำคัญต่อผู้อุปถัมภ์ เป็นต้น 

โดยทั่วไปจะเห็นไดว้่าความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในท้องถิน่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะหลังๆ ได ้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ตามความหมายในอุดมคติ คือ การ
ที่ผู้อุปถัมภ์คอยปกป้องค้ำจุนผู้รับอุปถัมภ์ ผู้รับอุปถัมภ์ก็จะทำงานรับใช้ให้บริการแก่ผู้อุปถัมภ์เป็นการ
แสดงความกตัญญู คำสามัญใช้เรียกผู้อุปถัมภ์ (patron) และผู้รับอุปถัมภ์ (client) ก็เป็นคำในระบบ
ครอบครัว คือ “ลูกพ่ี” และ “ลูกน้อง” ดังนั้น บทบาทในอุดมคติของผู้อุปถัมภ์ (patron) กับผู้รับ
อุปถัมภ์ (client) ก็คือ บทบาทของบิดากับบุตร หรือพ่ีกับน้องนั่นเอง 

โดยคำจำกัดความตามระบบอุปถัมภ์ ผู้ได้ประโยชน์มากคือผู้อุปถัมภ์ แต่ผู้อุปถัมภ์จะต้อง
รับผิดชอบต่อการกินดีอยู่ดีของผู้รับอุปถัมภ์ด้วย กฎแห่งศีลธรรมของระบบอุปถัมภ์คือการตอบแทน
ซึ่งกันและกันเป็นหลักสำคัญ แต่ปัจจุบันนี้การเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อยู่ในฐานะที่ด้อยกว่ามีมากขึ้น ผล
ที่จะเกิดตามมาก็อาจเป็นการรวมตัวของชนชั้นผู้รับอุปถัมภ์เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ซึ่งมีลักษณะของการ
เกิดชั้นทางสังคม 

ประเภทของระบบอุปถัมภ์ 
อาจแยกความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามคำนิยามของสังคมในการที่ผู้รับ

อุปถัมภ์จะยอมรับฐานะที่ด้อยกว่าของตนภายใต้ระบบบิดาอุปถัมภ์ (patrimonial) และความสัมพันธ์



๔๒ 

อีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะของการใช้อำนาจกดขี่โดยผู้ที่มีอำนาจอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจการเมอืงที่ทำให้การยอมรบัสิทธิของการใช้อำนาจอย่างชอบธรรมตามประเพณีลดลง๓๗  

๑) ระบบบิดาอุปถัมภ์ ผู้อุปถัมภ์จะทำหน้าที่คล้ายๆครอบครัวขยาย ที่หัวหน้าครอบครัว
จะเป็นผู้รับผิดชอบในสวัสดิการของผู้ที่อยู่ใต้อำนาจตน ซึ่งรวมทั้งครอบครัวของข้าทาสและแรงงาน
อิสระ ในสถานการณ์นี้ รัฐบาลกลางไม่เข้มแข็งและชุมชนอยู่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยว ความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์ในลักษณะนี้จึงเป็นทางเลือกของชาวไร่ชาวนาที่ต้องการการคุ้มครองจากผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจ 
ซึ่งในทำนองเดียวกัน ผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครองชาวไร่ชาวนาย่อมจะได้รับการยอมรับและสนับสนุน
ทางการเมืองจากผู้รับอุปถัมภ์นั่นเองในสังคมปัจจุบัน  ประชากรอาจยังต้องพึ่งพาผู้อุปถัมภ์โดยมี
ค่านิยมบางอย่างเป็นตัวสนับสนุน โอกาสที่ผู้มีอำนาจจะกดขี่เบียดบังย่อมเป็นไปได้ ตราบเท่าที่ระบบ
อุปถัมภ์ยังคงช่วยให้ชาวไร่ชาวนาดำรงชีวิตอยู่ได้ ชาวไร่ชาวนาจะหันเข้าหาผู้อุปถัมภ์ 

๒) ระบบการใช้อำนาจกดขี่ เป็นลักษณะที่ผู้อุปถัมภ์หรือเจ้าที่นาได้หันมาใช้วิธีการกดขี่
ควบคุมผู้รับอุปถัมภ์มากขึ้นการข่มขู่ และความรุนแรง และแม้กระทั่งการฆาตกรรม เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา การยอมรับในสิทธิและการเชื่อฟังเจ้าที่นาในช่วงบิดาอุปถัมภ์ได้รับการท้าทายในรูปของการ
ต่อต้านไม่พอใจและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นอกจากนี้การผูกขาดที่ดินของชน
ชั้นนายทุนใหม่ และการที่ชาวไร่ชาวนาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการตลาดสมัยใหม่มีผลในทางทำลาย
ความชอบธรรมของผู้อุปถัมภ์แบบประเพณีที่เคยมีและได้สร้างความรู้สึกในหมู่ชาวไร่ชาวนาว่าถูกกดขี่ 
อันนำไปสู่การลุกฮือก่อความไม่สงบขึ้น 

ระบบอุปถัมภ์ในวงกว้าง อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ รับอุปถัมภ์
ขยายขอบเขตกว้างไกลกว่าที่จะจำกัดอยู่เฉพาะในชุมชนหรือในชนบทเท่านั้น ระบบอุปถัมภ์ยังมี
ความสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงโครงสร้างอำนาจระหว่างชนบทและเมือง  และเป็นลู่ทางของการ
แสวงหาผลประโยชน์ 

ใน “สังคมที่กำลังพัฒนา” เส้นสายของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์
สามารถเชื่อมโยงบุคคลที่มีสถานภาพต่ำไปจนถึงบุคคลระดับชาติ โดยไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับระบบ
ราชการที่ค่อนข้างเข้มงวดเกินไป ในขั้นต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้อุปถัมภ์ตามประเพณีอาจ
สามารถช่วยเหลือผู้รับอุปถัมภ์ของตนในการติดต่อกับระบบราชการทั้ งนี้ โดยเหตุที ่เจ้าที่ดิน(ผู้
อุปถัมภ์) มีความสามารถท่ีจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีฐานะเท่าเทียมกันหรืออาจเป็นเพราะตนเองเป็น
ผู้รับอุปถัมภ์ของผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจมากกว่าต่อๆ กันไปจนถึงระดับชาติ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว ผู้
อุปถัมภ์ตามประเพณีที่มีบทบาทในหลายๆ ด้าน (เช่นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง) จะถูกแทนที่โดย

 
๓๗ แอนโทนี่ ฮอลล์, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ แนวคิด และคำศัพท์, ใน อมรา 

พงศาพิชญ์และ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ (บรรณาธิการ), ระบบอุปถัมภ์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๓๐-๓๓. 



๔๓ 

ผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจเฉพาะด้านและจำกัดอยู่เฉพาะในระบบราชการ หรือองค์การต่างๆ เช่นเจ้าหน้าที่
ของรัฐบาล และครู เป็นต้น 

เครือข่ายของระบบอุปถัมภ์ได้กลายมาเป็นวิธีการที่พรรคการเมืองใช้ในการหาคะแนน
เสียงในชนบท ผู้รับอุปถัมภ์ในทางการเมืองมักจะถูกพรรคการเมืองใช้ให้เป็นหัวคะแนนโดยอาจให้
ผลตอบแทนแก่ผู้รับอุปถัมภ์ เช่นการให้สัญญาในการปฏิรูปที่ดินเพื่อแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง  ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้๓๘ 

ระบบอุปถัมภ์กับ “เจ้าพ่อ” 
คำว่า “เจ้าพ่อ” ก็เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์เช่นกัน ซึ่ง

มักจะใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องต่อสาธารณชน พวกนี้จะมีลูกน้องที่อาจเป็นนักเลงหรือมือปืนที่
เป็นผู้รับอุปถัมภ์ซึ่งพร้อมที่จะรับใช้นายคือ“เจ้าพ่อ” ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อยู่ในท้องที่ได้ 

ความสัมพันธ์แบบ “เจ้าพ่อ” นั้น ถึงแม้จะเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ แต่ก็เป็นการ
อุปถัมภ์กับคนที่เป็นลูกน้องตนเท่านั้น โดยทั่วไปชาวบ้านมักจะถูกเอาเปรียบ โดยเฉพาะในกรณีของ
อิทธิพลของบ่อนการพนันและสถานเริงรมย์ต่างๆ ที่มีการเรียกค่าคุ้มครอง “เจ้าพ่อ” จะได้รับการ
คุ้มครองจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วย ทำให้การเอารัดเอาเปรียบประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น๓๙  

ในยุคปัจจุบัน กรอบแนวคิดเรื ่องอุปถัมภ์อาจมีความเกี ่ยวข้องเชื ่อมโยงโดยตรงกับ
ความสัมพันธ์ในเชิง “เจ้าพ่อ” โดยเฉพาะในหลายๆ พื้นที ่ของประเทศไทยที่ “เจ้าพ่อ” มักจะ
กลายเป็นนักการเมืองถิ่นด้วย อาทิ จังหวัดในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลาย
จังหวัด เป็นต้น 

“เจ้าพ่อ” ในสังคมการเมืองไทย สรุปว่า ความหมายของคนที่เป็นเจ้าพ่อที่เรานึกถึงใน
สังคมไทยครอบคลุมอยู่สองประเด็น นั่นคือ 

ประเด็นแรก พวกเขาคือผู้มีอำนาจนอกภาครัฐ มีพรรคพวกมากสามารถรวบรวมความ
จงรักภักดี ความนับถือจากคนจำนวนมาก โดยที่อำนาจและบารมีที่เขามีเกิดขึ้นจากสิทธิพิเศษที่เขา
สามารถเข้าถึงผู้มีอำนาจในรัฐและใช้ประโยชน์จากความสามารถเหล่านี้ได้ (ซึ่งจะเรียกว่าเส้นสายหรือ
คอนเนคชั่นก็ได้) พวกเขาสามารถที่จะปะทะ แข่งขัน ต่อรองประนีประนอมกับอำนาจรัฐได้อย่างเท่า
เทียม มากกว่า หรือบางครั้งอาจจะน้อยกว่า ในขณะที่ประชาชนที่เป็นปัจเจกบุคคลทั่วไปทำเช่นนั้น
ไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Joel Migdal เรียกว่าเป็น strong men (ผู้มีอิทธิพล) ที่นับเป็นอำนาจทาง
สังคมแบบหนึ่ง 

 
๓๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓-๓๔. 
๓๙ อ้างแล้ว, หน้า ๖. 



๔๔ 

ประเด็นที ่สอง มีล ักษณะเหมือน godfather หรือหัวหน้าแก๊งมาเฟียหรือองค์กร
อาชญากรรม คือ ทำธุรกิจผิดกฎหมายมีลูกน้องภายใต้การบังคับบัญชามาก ใช้ความรุนแรงเพื่อแสดง
อำนาจของตนซึ่งทำได้โดยใช้ช่องทางที่ระบบราชการอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพ เข้ามาแสวงหา
ประโยชน์ 

ความหมายของเจ้าพ่อที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เจ้าพ่อดำรงอยู่ได้ในสังคมไทยคือความหมาย
ประการแรก ซึ่งก็คืออำนาจบารมีที่มีเหนือคนจำนวนมากจนสามารถปะทะสังสรรค์กับอำนาจรัฐได้  
ภาวการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐที่อ่อนแอ (weak state) ที่ทำให้อำนาจของผู้มีอิทธิพล (strong 
men) ที่อยู่ในภาคสังคมเด่นชัดและเทียบเคียงได้กับอำนาจรัฐ 

รัฐอ่อนแอ ไม่ได้แปลว่าอำนาจรัฐไม่รวมศูนย์ หรืออุดมการณ์การรัฐไม่เข้มแข็ง (เพราะ
เวียงรัฐ เชื่อว่า รัฐไทยทั้งรวมศูนย์และเข้มแข็งทางอุดมการณ์อย่างยิ่ง ) แต่หมายถึงกลไกรัฐที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ข้าราชการต้องฉ้อราษฎร์บังหลวง(เพราะเงินไม่พอใช้ หรือเพราะมีช่องทางก็ตาม) 
รวมถึงการบริหารงานที่ไม่เป็นระบบ เปิดโอกาสให้ผู้มีอิทธิพลนอกภาครัฐเข้ามาแทรกแซงได้ (เช่น 
การตำรวจ กระบวนการยุตbธรรม) ในแง่นี้รัฐไทยจึงเป็นรัฐที่อ่อนแออย่างยิ่ง ซึ่งเป็นภาวะที่ต่อเนื่อง
นับจากการสร้างรัฐสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที ่๕ เป็นต้นมา เช่นนายอำเภอในยุคแรกๆ เมื่อถูกส่งไปเป็น
ผู้ปฏิบัติงานแทนรัฐเพ่ือควบคุม ท้องถิ่นที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง แต่เมื่อไปถึงท้องถิ่นนั้น ก็ต้องเข้าหา
นักเลงประจำถิ่นเพ่ือหาข้อมูลหรือเพ่ือประนีประนอมกับนักเลง ไม่เช่นนั้นก็ทำงานไม่ได 

ถ้าเราจะมองต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เราคงเห็นพ้องต้องกันว่า อย่าว่าแต่นายอำเภอสมัย
โน้นเลย ท่านผู้ว่าฯ สมัยนี้ก็ทำงานลำบากหากไปถิ่นไหนที่เจ้าพ่อเข้มแข็งแล้วไม่อาจประนีประนอมกับ
เจ้าพ่อได้ ดังนั้น สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือสายสัมพันธ์ที่พึ่งพิงกัน
อย่างแน่นแฟ้นระหว่างผู้อยู่ในอำนาจรัฐกับเจ้าพ่อ 

อีกมิติหนึ่งของความอ่อนแอของรัฐไทยที่สำคัญยิ่งไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพแต่เป็นเรื่องของ
การให้บริการแก่ประชาชนเวียงรัฐ ยกตัวอย่าง “นับตั้งแต่เสือฝ้ายตั้งตัวเป็นผู้พิพากษา ไกล่เกลี่ยข้อ
ขัดแย้ง จวบจนถึงวันที่ท่านกำนันผู้ยิ่งใหญ่เปิดบ้านของตัวเป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service 
คือ มีตั้งแต่ฝากลูกเข้าโรงเรียน ขอยืมเงิน รับรายงานเรื่องนักเลงหัวไม้ ขอให้ไปซ่อมถนน ขอให้บริจาค
สร้างวัด เรื ่อยไปจนผู้หลักผู้ใหญ่มาขอให้สนับสนุนการเลือกตั้ง  นั่นคือ การที่เจ้าพ่อผู้ให้บริการ
ประชาชน คือ ผู้ที่เอาผลประโยชน์จากเส้นสายของตัวเองมาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน  (ซึ่งอาจจะบวกลบ
กับผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ตาม)” สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ขาดตอน 

เจ้าพ่อดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างสำคัญเพราะมีหน้าที่ (function) ที่ชัดเจนนั่นคือเป็น
ตัวกลางระหว่างรัฐที่อ่อนแอกับชาวบ้านที่ไม่มีช่องทางอื่นที่จะเข้าถึงทรัพยากรในสังคมได้  แต่สิ่งที่
แตกต่างอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยกับระบอบที่ผ่านมาคือ ชาวบ้านมีความสำคัญขึ้นมาในฐานะ
เป็นฐานเสียงในการเลือกตั้ง ท่ามกลางการแข่งขันทางอำนาจของกลุ่มต่างๆ เจ้าพ่อก็ยิ่งมีความหมาย



๔๕ 

มากยิ่งขึ้นเพราะคือผู้เชื่อมต่อกับชาวบ้าน ในฐานะฐานเสียงอันเป็นตัวชี้ขาดการขึ้นมามีอำนาจใน
ระบอบประชาธิปไตยได้ก็ต้องยึดกุมอำนาจเช่นที่เจ้าพ่อเคยมีมานี้ ให้มาเป็นของตนให้ได๔้๐ 

 
ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญระบบอุปถัมภ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อมรา พงศาพิชญ์ และ 
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ 

“เจ ้าพ่อ” “เจ ้านาย-ล ูกน ้อง” “ล ูกพ่ี-ล ูกน ้อง” “ผ ู ้ม ีอ ิทธ ิพล” 
“หัวคะแนน” “การซื้อเสียง” ที่เราให้เรียกบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม ก็
เป็นคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับลักษณะของความสัมพันธ์แบบ “ผู้
อุปถมัภ์-ผู้รับอุปถัมภ์”โดยตรงและโดยอ้อมแทบทั้งสิ้น 

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ระบบศักดินาหรือระบบไพร่เป็นระบบที่กำหนดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
ระหว่างไพร่กับมูลนาย มูลนายไม่เพียงแต่จะต้องการความสวามิภักดิ์
จากไพร่เท่านั ้นหากยังหาผลประโยชน์ด้วยการดูดซับส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจ 

ประเทือง ม่วงอ่อน ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์จะแตกต่างไปตามระบอบการเมืองการปกครอง 
ในช่วงที่ระบบการเมืองการปกครองมีลักษณะเผด็จการ/คณาธิปไตย 
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำ
ทางการเมืองกับฐานกำลังทางทหาร 

ชัยอนันต์ สมุทวนิช ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์กับลูกน้อง ดังนี้ 
๑) มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมกัน โดยแต่ละคนต่างช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 
๒) เนื ่องจากลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ของแต่ละคู ่สัมพันธ์

แตกต่างกัน จึงมีการให้ประโยชน์เป็นพิเศษต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืนๆ 
๓) ความสัมพันธ์เช่นนี้ มีลักษณะเปราะบาง เพราะขึ้นอยู ่กับตัว

บุคคลมากกว่าหลักการ ดังนั้น การจะรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์
ไว้ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่อกันอย่างต่อเนื่อง บุคคลแต่
ละคนต่างมีของที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีและของที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีนั้นเป็นสิ่งที่
อีกฝ่ายหนึ่งต้องการ 

  

 
๔๐ เวียงรัฐ เนติโพธิ์, “เจ้าพ่ออุปถัมภ์กับรัฐอุปถัมภ์” . วารสารสังคมศาสตร์, ปีที ่ ๓๔ ฉบับที่ ๑ 

(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๔๖) : ๔๔๔ - ๔๕๖. 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญระบบอุปถัมภ์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ๔) ความส ัมพ ันธ ์น ี ้  ประกอบด้วยบ ุคคลเพ ียงสองคนด ังนั้น

ผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกัน จึงเป็นผลประโยชน์ที่เฉพาะเจาะจงเป็น
การส่วนตัว 

แอนโทนี่ ฮอลล์ ๑) ระบบบิดาอุปถัมภ์ ผู้อุปถัมภ์จะทำหน้าที่คล้ายๆครอบครัวขยาย 
ที่หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้รับผิดชอบในสวัสดิการของผู้ที่อยู่ใต้อำนาจ
ตน ซึ่งรวมทั้งครอบครัวของข้าทาสและแรงงานอิสระ 

๒) ระบบการใช้อำนาจกดขี่ เป็นลักษณะที่ผู้อุปถัมภ์หรือเจ้าที่นาได้
หันมาใช้วิธีการกดขี ่ควบคุมผู ้รับอุปถัมภ์มากขึ ้นการข่มขู่ และความ
รุนแรง และแม้กระทั่งการฆาตกรรม เป็นเรื่องปกติธรรมดา การยอมรับ
ในสิทธิและการเชื่อฟังเจ้าที่นาในช่วงบิดาอุปถัมภ์ได้รับการท้าทายในรูป
ของการต่อต้านไม่พอใจและนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมือง 
๒.๔.๑ ความหมายและข้ันตอนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
ความหมายของ “กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง” (Political Socialization) 

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่นำมาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองแก่
ประชาชน โดยการกล่อมเกลาถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดย
อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงค่านิยมในแบบแผนของวัฒนธรรมทางการเมืองให้แตกต่างไป
จากวัฒนธรรมทางการเมืองเดิม และในบางกรณีอาจ เป็นกระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ใหม่ก็เป็นได ้

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง นิยามว่า กระบวนการกล่อมเกลาทาง การเมืองเป็น
กระบวนการซึ่งบุคคลแต่ละคนรู้ว่าตนเองเป็นใครอยู่ในระบบการเมืองทำให้เกิด มโนคติหรือปฏิกิริยา
ต่อปรากฏการณทางการเมือง กระบวนการนี้เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ และยังเป็นกระบวนการที่มี บทบาทต่อบุคลิกภาพ 
และประสบการณของบุคคลในแต่ละสังคมนั้นที่ถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศ ทางการเมืองของสังคม
ประกอบไปด้วย หน่วยต่าง ๆ ที ่เป็นตัวกลางในการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ ครอบครัว 
การศึกษา เพื่อนฝูง กลุ่มศาสนา กลุ่มอาชีพ และสื่อมวลชน โดยผ่านเข้าไปทางฉากของการรับรู้
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นกระบวนการที่บุคคลได้เรียนรู้แบบแผนพฤติกรรม และ



๔๗ 

อุปนิสัย ในทางที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองโดยผ่านทางสื่อกลางต่าง ๆ ของสังคม สื่อกลางเหล่านี้รวมถึง
สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไปด้วย เช่น ครอบครัวกลุ่มเพ่ือนฝูง โรงเรียน สมาคมผู้ใหญ่  

และสื่อสารมวลชนดังนั้นจากข้างต้นสรุปได้ว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง คือ 
กระบวนการอบรมปลูกฝังหรือถ่ายทอดให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อ ค่านิยม 
ทัศนคติและเกิดพฤติกรรมทางการเมืองในทิศทางที่ต้องการโดยทั้งนี้ การกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น
สามารถเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต ซึ่งสามารถผ่านรูปแบบของกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมืองได้หลายทางด้วย กัน 

รูปแบบและขั้นตอนของ “กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง” (Political Socialization) 
ขั้นตอนของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ๔ ขั้นตอน๔๑ คือ 
ขั้นตอนที่ ๑ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการกล่อมเกลาทางคน มีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์

เรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้โดยสื่อกลางที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือครอบครัว
และสถาบันการศึกษา จุดประสงค์สำคัญของขั้นตอนนี้ คือ ต้องการจะให้การอบรม เพื่อชี้แนวทางให้
มนุษย์เรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการ
อบรมกล่อมเกลาทางสังคม 

ขั้นตอนที่ ๒ มนุษย์เริ่มมี “เอกลักษณ์ส่วนบุคคล” (Personal Identity) ในขั้นตอนนี้เริ่ม
มีพัฒนาการไปสู่การมีพ้ืนฐานความรู้ และความเชื่อ นอกจากนี้ ประสบการณเริ่มมีอิทธิพลหลอหลอม
ในจิตใตส้ำนึก และยังไปมีส่วนร่วมกำหนดโครงสร้างบุคลิกภาพขั้นมูลพ้ืนฐานของ 

มนุษย์ด้วย คือ การเริ่มมีลักษณะเฉพาะตัว และมีการพัฒนาไปสู่การมีพ้ืนฐานความรู้และ
ความเชื่อสิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้คือ สภาพของอำนาจอันชอบธรรม ความเชื่อถือ และไววางใจผู้อื่น 

ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคมเมื่อ
มนุษย์ผ่านมาถึงขั้นตอนของการมีความสำนึกในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเมือง วัฒนธรรมทาง
การเมืองเริ่มผ่านเข้ามาทางตัวการของการอบรมกล่อมเกลา และเข้ามากระทบฉากการรับรู้และหล
อหลอมทำให้บุคลิกภาพทางการเมืองขึ้นในตัวมนุษย์ ทำให้มนุษย์เริ่มมีความคิดพินิจพิเคราะห์ในทาง
การเมืองขึ้น เป็นขั้นตอนท่ีเริ่มได้รับการกล่อมเกลาทางการเมืองของสังคมกล่าวคือ ประสบการณทาง
การเมือง ได้รับความรู้ทางการเมือง สื่อมวลชน และกระบวนการการเลือกตั้ง เป็นต้น ส่งผลให้คนมี
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยามทางการเมือง รวมทั้งสามารถที่จะวิเคราะห์และประเมินค่าในทาง
การเมืองได ้

ขั้นตอนที่ ๔ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนรู้ทางการเมือง ในขั้นตอนนี้คนจะมีความรู้
ความเข้าใจ และเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้น มีความรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ ไม่

 
๔๑ Lucian W. Pye, Personality and Nation-Building: Burma’s Search for Identity, (New 

Haven: Yale University Press, 1965). 



๔๘ 

สามารถแยกออกจากตนได้ และเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
การเมือง ตลอดจนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใด ๆ ของรัฐ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่กระบวนการขัดเกลา
และเรียนรู ้ทางการเมืองได้สร้างความรู ้สึกนึกคิดในทางการเมืองอย่างมาก เรียกขั ้นตอนนี้ ว่า 
“Political Recruitment Process” เป็นขั้นตอนที่บุคคลมีความเข้าใจในการเมืองลึกซึ้งขึ้นมีทัศนคติ
ทางการเมือง หรือที่เรียกว่า “บุคลิกภาพทางการเมือง” ชัดเจนและถาวรกว่าเดิม 

นอกจากนี้ ขั้นตอนของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองดังกล่าว จะมีอิทธิพล
ต่อค่านิยม ทัศนคติ ความรู้ หรือที่เรียกกันว่า “โครงสร้างบุคลิกภาพพื้นฐาน”(Basic Personality 
Structure) มากน้อยแตกต่างไม่เท่ากัน บางกรณีการอบรมในระดับครอบครัวอาจมีอิทธิพลมากกว่า
ระดับเพื่อนฝูง หรือบางกรณีการอบรมในระดับสถาบันการศึกษา เช่นโรงเรียน มหาวิทยาลัย จะมี
อิทธิพลมากกว่าได้ 

๒.๔.๒ ลักษณะสำคัญของการกล่อมเกลาทางการเมือง๔๒  
๑. การกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของ

บุคคลแต่ละบุคคล หมายถึง เมื่อบุคคลเติบโตขึ้นมีประสบการณชีวิตที่หลากหลายยิ่งขึ้นก็ย่อมมีการ
เปลี่ยนทัศนคติดั้งเดิมให้สอดคลองกับสภาพแวดล้อมของชีวิตที่เปลี่ยนไป 

๒. การกล่อมเกลาและการเรียนรู้ทางการเมืองอาจเกิดขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางออมเมื่อ
บุคคลได้มีการสัมผัสโดยตรงกับข่าวสาร ค่านิยม และความเชื่อถือ เกี่ยวกับทางการเมืองโดยตรงหรือ
โดยออมผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

กล่าวถึงการกล่อมเกลาทางการเมือง มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองตามบทบาทในการ
กล่อมเกลาทางการเมือง๔๓ คือ 

๑. กลุ่มที่ตั้งขึ้นด้วย วัตถุประสงค์ทางการเมืองโดยเฉพาะ เช่น พรรคการเมือง ซึ่งตั้งขึ้น
เพ่ือปลูกฝังคา่นิยมทางการเมือง เพ่ือระดมกำลังสูการกระทำของการเมือง 

๒. กลุ่มที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่ทางการเมือง แต่ให้การศึกษาทางการเมืองเช่น 
กลุ่มศาสนา 

๓. กลุ่มที่ไม่ได้ตั้งขึ้นด้วย วัตถุประสงค์ทางการเมือง และไม่ทำการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองอย่างเป็นทางการ หากแต่บางครั้งทำโดยไม่รู้ตัว เช่น สมาคมกีฬา 

 
๔๒ Gabriel A. Almond and Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and 

Democracy in Five Nations, (Boston: Little, Brown and Company, 1965). 
๔๓ พฤทธิสาร ชุมพล, ระบบการเมืองความรู้เบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ, 

๒๕๔๗), หน้า ๖๕. 



๔๙ 

๔. ประสบการณทางการเมือง การได้สัมผัสกับการเมืองโดยตรงย่อมมีผลต่อการสร้าง
ทัศนคติและค่านิยมอย่างทางการเมือง เป็นโอกาสที่บุคคลจะได้ทดสอบบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาโดยทา
งออมผ่านตัวแทนต่าง ๆ กับข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน 

๕. สื่อมวลชน (Mass Media) ได้เข้ามามีบทบาทในการกล่อมเกลาทางการเมืองมากขึ้น
ตามลำดับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นตัวการที่ทำให้การสื่อสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์และปรากฏ
การณทางการเมืองไม่ว่าจากรัฐบาลถึงประชาชน หรือจากคนกลุ่มหนึ่งถึงอีกกลุ่มหนึ่ง 

ดังนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลแต่ละคนในสังคมจะได้มาและสามารถถ่ายทอด
ไปสู ่คนอีกรุ่นหนึ ่งได้โดยผ่านกระบวนการที่ เร ียกว่า การกล่อมเกลาทางการเมือง (Political 
Socialization) กระบวนการชนิดนี้ ถือได้ว่าเป็นตัวกลางที่เชื ่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับมนุษย์ 
กล่าวคือ เป็นตัวที่ดึงเอาวัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างมากมาย 
(สิทธิพันธ์ พุทธหุน, อ้างแล้ว) ทั้งนี้ สถาบันกล่อมเกลาทางสังคมและการเมือง หรือตัวแทน (Agents) 
ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในกระบวนการขัดเกลาทางการเมือง ต่อไปนี้ 

๑. สถาบันครอบครัว ในทุกสังคมการขัดเกลาขั้นปฐมภูมิจะเกิดขึ้นในครอบครัวเครือญาติ 
ในขั้นนี้เด็กจะเริ่มเรียนรู้ถูกผิดตามความหมายของวัฒนธรรมนั้น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมบางประการ
ที่เป็นแบบแผนในการแสดงบทบาทที่เหมาะสมสำหรับวัยและเพศของตนการกล่อมเกลาทางการเมือง
ที่แจ้งชัดเกิดขึ้นน้อยมาก แต่แนวการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาจะเน้นว่าครอบครัวมีความสำคัญมาก 
เพราะหลายสิ่งหลายอย่างทีบุคคลได้เรียนจากครอบครัวจะได้รับการถ่ายเทไปสู่บทบาททางการเมือง
ต่อไป เพราะการเรียนรู้ทางปฐมภูมิเป็นการเรียนรู้ที่สนิทสนมเป็นการเรียนรู้ที่ฝังรากลึกมากกว่า การ
เรียนรู้จากทุติยภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มที่บุคคลมีความสัมพันธ์ด้วย แต่เฉพาะในบทบาทหนึ่งอีกทั้งขาดความ
ต่อเนื่องไม่เป็นประจำด้วย  

๒. กลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือน เป็นกลุ่มคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันและมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น
ต่อกัน เป็นตัวแทนการกล่อมเกลาทางสังคมข้ันปฐมภูมิ ที่มีความสำคัญตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปและมีอิทธิพล
ตลอดชีวิตในด้านการเมือง กลุ่มเพื่อนจะให้บทเรียนทางการเมืองขั้นต้นแก่บุคคลอีกทั้งยังสามารถ
เตรียมบุคคลให้พร้อมที่จะรับประสบการณที่มีความเป็นการเมืองโดยเฉพาะได้เช่น การหลอหลอมให้
เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนจำพวกใด ชาติพันธุใด นับถือศาสนาใด เป็นต้น 

๓. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน เป็นตัวแทนในการกล่อมเกลาที่เป็น
ทางการ เป็นการกล่อมเกลาที่อยู่ก่ึงกลางระหว่างปฐมภูมิกับทุติยภูมิ สถาบันการศึกษาทำหน้าที่กล่อม
เกลาทางการเมือง ๓ ทาง คือ 

๓.๑ โดยการจำลองรูปแบบสังคมการเมือง 
๓.๒ ในทางตรง โดยการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ และบทเรียนต่าง ๆ 
๓.๓ ในทางออม เช่น การเคารพกฎเกณฑต์่าง ๆ เป็นต้น 



๕๐ 

๔. สถาบันสื่อมวลชน ในสังคมสมัยใหม่ สื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทในการกล่อมเกลา
ทางการเมืองมากขึ้น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นตัวการทำให้การสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์และ
ปรากฏการณทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาลถึงประชาชนหรือจากกลุ่มคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง 
หรือแม้แต่มุมหนึ่งของโลกถึงอีกมุมหนึ่งเป็นได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ ้น๕ . สถาบันทางการเมือง 
สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ เช่น รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง ถือเป็นตัวแทนในการกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่เป็นทางการ และมีลักษณะทุติยภูมิมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่กล่อมเกลาทางการเมือง
ประชาชนพลเมืองโดยตรง และมีส่วนเชื่อมสัมพันธ์กับการสร้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ด้วย  

วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลแต่ละคนในสังคมจะได้มาและถ่ายทอดไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่งได้โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “การกล่อมเกลาทางการเมือง” ๔๔ (Political Socialization) 
กระบวนการชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับมนุษย์ คือ เป็นตัวที่ดึงเอา
วัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนหรืออิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 

การสร้าง “วัฒนธรรมทางการเมือง” ต้องอาศัย ๓ กระบวนการ๔๕ คือ 
๑. ค่านิยมและปทัสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาของประชาชนต่อรูปแบบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยต้องมั่นคง ประชาชนต้องเข้าใจข้อจำกัดและต้องอดทนอดกลั้นต่อความล่าช้า ต้อง
มีการออมชอมและยอมให้โอกาสและเวลาในการพัฒนา 

๒. ระบบการอบรมสั่งสอน การกล่อมเกลาเรียนรู้ในครอบครัว ในสถาบันการศึกษาและ
ในสังคม สื่อมวลชน ตลอดจนรายการบันเทิงและสารคดีต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย 

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีประสบการณด้วย การปฏิบัติ เช่น การกระจายอำนาจให้
อิสระกับท้องถิ่นให้ปกครองตนเอง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งระบุไวใน
รัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนรายการบันเทิงและสารคดีต้องมีส่วน
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

การพัฒนาวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ในสังคมต้องมีการกล่อมเกลาเรียนรู้ 
ให้มี “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย” กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการกล่อมเกลา
เรียนรู้ทางการเมือง (Political Socialization) ซึ่งมีข้ันตอนและกระบวนการทั้งในแง่การสร้างค่านิยม

 
๔๔ สิทธิพันธ พุทธหุน, การเมือง: ทฤษฎีพัฒนาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : แสงจันทรการพิมพ์, 

๒๕๓๖). 
๔๕ ลิขิต ธีรเวคิน, ขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สามศาสตร์, 

๒๕๒๙). 



๕๑ 

แบบนามธรรมในลักษณะหลักการหรือปรัชญา รวมทั้งการปฏิบัติที่อยู่ในสังคมซึ่งกระบวนการกล่อม
เกลาเรียนรู้ทางการเมืองโดยทั่วไปจะมี ๓ ขั้นตอน๔๖ คือ 

๑) แนวสัมผัสการเรียนรู้ (Cognitive Orientations) คือ ต้องรู้ว่าหลักการ กระบวนการ
รวมทั้งสิ่งที่ปรากฏเป็นวัตถุเก่ียวโยงในทางการเมืองอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อาตมันทางการเมือง
ของตนเอง” (Political Self) เช่น หลักการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแตกต่างจากเผด็จการอย่างไร 
นี่คือการเรียนรู้ว่าระบบการเมืองมีลักษณะอย่างไร โดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ว่าสังคมหรือประเทศที่ตน
อาศัยอยู่นั้นมีฐานะอย่างไร กล่าวคือ เป็นรัฐเอกราช เป็นเมืองขึ้น เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจ หรือ
เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น “อาตมันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย” คือ 
ตนเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ มีสิทธิหรือความจำกัดในสิทธิมากน้อยเพียงใดสรุปคือ ต้องรู้ว่าตนเป็น
ใครทางการเมือง และทางวัตถุนั้น เช่น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่รูปร่างของประเทศทางภูมิศาสตร์ ธง
ชาติ บุคคลสำคัญซึ่งเป็นประมุขวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวนี้คือ แนวสัมผัส
การเรียนรู้ในทางการเมือง 

๒) แนวสัมผัสความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Orientations) ได้แก่ การถูกกล่อม
เกลาสั่งสอนในครอบครัว โรงเรียน สถาบัน องค์กรสังคม และในสังคมโดยรวม ให้รับหรือปฏิเสธได้แก่ 
ให้ชอบหรือไม่ชอบ เช่น มีความรักชาติ ยกย่องเชิดชูชาติตน ไม่ชอบให้คนดูถูก ประเทศดูหมิ่น
วัฒนธรรมของตน มีความภูมิใจในประวัติความเป็นมาของแผ่นดินตนหรือกล่าวนัยหนึ่งมีความผูกพัน
ต่อเอกลักษณ์ที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมการเมืองนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความผูกพันทาง
อารมณ์ในแง่ชอบการมีสิทธิเสรีภาพ ไม่ชอบการถูกกดข่ี รักความยุติธรรม ฯลฯ 

๓) แนวสัมผัสการประเมินและพฤติกรรม (Evaluative Orientations and Behavior) 
ถ้าแนวสัมผัสการเรียนรู้และผูกพันทางอารมณ์ปฏิเสธเผด็จการ เมื่อมีความพยายามที่จะยึดอำนาจโดย
รัฐบาลเผด็จการ ก็จะประเมินและมีพฤติกรรมแสดงการต่อต้านขึ้น การกล่อมเกลาเรียนรู้ ในส่วนนี้
อาจเกิดจากการปลุกเร้าทางการเมือง เช่น การต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ หรือการพยายามสถาปนา
สังคมคอมมิวนิสต์ขึ้นให้สมบูรณแล้วแต่ว่าตนจะถูกกล่อมเกลาไปในทางใด 

กระบวนการทั ้งสามขั ้นตอนดังกล่าวจะมีสถาบันสังคมเป็นผู ้ทำหน้าที ่เริ ่มตั ้งแต่ใน
ครอบครัวที่มีความเป็นประชาธิปไตย ให้โอกาสลูก ๆ แสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันก็กล่อมเกลาให้
ข้อดีข้อเสียของระบบประชาธิปไตยรวมทั้งระบบเผด็จการจนเกิดการผูกพันทางอารมณ์และผลสุดท้าย
จะนำไปสู่การตัดสินใจของสมาชิกในครอบครัวนั้น ในทางการเมือง นอกจากครอบครัวแล้ว โรงเรียน 
สถาบันศาสนา องค์กรในสังคม และสังคมทั่วไปก็มีส่วนทำหน้าที่ดังกล่าวทั้งสิ้น 
  

 
๔๖ ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองไทยและประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อบปี้, 

๒๕๕๒). 



๕๒ 

กระบวนการเกิด “วัฒนธรรมทางการเมือง” ๔๗ มีกระบวนการ ดังนี้ 
๑. การกล่อมเกลาทางวัฒนธรรมสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง (Social Culture 

and Political Socialization) โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่ทำงานและจากสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งจะเกิดขึ้นทางตรงและทางออม 

๒. ความรู้ทางการเมือง (Political Knowledge) จากการปลูกฝังอบรมหลอหลอมกล่อม
เกลาทางการเมือง จะทำให้เกิดความรู้ทางการเมืองจากทั้งทางกว้างและทางลึก อาทิ  ความรู้เกี่ยวกับ
อุดมการณของระบบการเมือง 

๓. ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง คือ เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง
กระบวนการรับรู้ (Perception Process) จะทำหน้าที่กลั่นกรองสิ่งใดดีหรือไม่ ถ้าสิ่งใดดีจะยอมรับ
จนกลายเป็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง 

๔. พฤติกรรมทางการเมือง (Political Behavior) เมื่อบุคคลมีความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติทางการเมืองอย่างไรก็จะส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองอย่างนั้น 

๕. วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองจน
กลายเป็นแบบแผน (Pattern) คือ กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถคาดหมายได้ 

นอกจากนี้ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ความเชื่อ อารมณ์ และค่านิยมของคนในสังคมเหล่านี้
อาจจะไม่แสดงออกชัดเจน แต่อาจแฝงอยู ่ในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชน หรือกลุ ่มคนที ่มี
ปฏิสัมพันธ์กับระบบการเมืองนั้น โดย “กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง” เริ่มจาก  

(๑) กระบวนการรับรู้ (Cognitive Orientations) ความคิดทางการเมืองใหม่ แล้วพัฒนาไปสู่ 
(๒) ความรู้สึก (Affective Orientations) ว่ามีคุณค่าหรือไม่ จากนั้นจะพัฒนาไปสู่ (๓ ) 

การประเมิน(Evaluative Orientations) เพื่อที่จะยอมรับหรือปฏิเสธต่อไป วัฒนธรรมทางการเมือง
จึงเป็นเรื ่องของความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ในจิตใจของบุคคลและความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นแนวทางหรือ
รูปแบบหรือมาตรฐานของแต่ละบุคคลที่จะใช้ในการประเมินเหตุการณ์หรือการรับรู้ทางการเมืองของ
บุคคลนั้นผลของการประเมินการเมืองนี้ จะแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น
การออกเสียงเลือกตั้ง การประท้วง การยอมรับ การปฏิบัติตาม เป็นต้น ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมือง
จึงมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมทั้งทางตรงและทางออม คือ เป็นเครื่องบ่งบอกถึงวิธีการที่แต่ละคนจะเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับวิถีทางการเมือง และชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติในการแสดงออกทางการเมือง
แก่บุคคล โดยเฉพาะการนำไปสู่การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้ในที่สุด
การพิจารณาถึงกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจึงสามารถนำมาอธิบายถึงที ่มาของการมี
ว ัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมได้ เพราะว่ากระบวนการขัดเกลาทางการเมือง เป็น
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการส่งผ่านการสร้าง แปรรูป และการถ่ายทอดความโน้มเอียงทางการเมือง 
(Political Orientations) ซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติ ความรู้ ค่านิยมบรรทัดฐานจากอีกรุ่นหนึ่งไปยัง

 
๔๗ สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เสมา

ธรรม, ๒๕๔๗). 



๕๓ 

อีกรุ่นหนึ่ง อันเป็นแบบแผนของความโน้มเอียงทางการเมืองที่สามารถนำไปสู่การสร้างเป็นวัฒนธรรม
การเมืองแบบประชาธิปไตยได้หรือไม่ อย่างไร จนในที่สุดทำให้บุคคลเกิดเป็นลักษณะเฉพาะทาง
การเมืองของตนเองหรืออาตมันทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Self) ที่มี
ความกระตือรือร้นหรือทำให้เกิด “ความตื่นตัวทางการเมือง” ได้มากน้อยเพียงใด 
 ความตื่นตัวทางการเมืองจึงเป็นที่มาของการแสดงออกทางการเมืองผ่านการมีส่วนร่วม
ในรูปแบบต่าง ๆ แต่ไม่ได้มองว่าเป็นเพียง “วิธีการ” ทางการเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็น “เป้าหมาย” 
สำคัญยิ่งในการพัฒนาทางการเมืองอีกด้วย ด้วย เพราะหากทำให้ประชาชนได้มีความตื่นตัวหรือ
กระตือรือร้นเคลื่อนไหวในทางการเมืองอย่างจริงจังต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสมแล้ว ก็ย่อมสามารถ
เข้ามาติดตามและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง๔๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญการกล่อมเกลาทางการเมือง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Standley A. Ranshon กระบวนการถ่ายทอดชุดความคิดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่น

หนึ่ง 
Easton and Denis ๑. กระบวนการที่ระบบการเมืองส่งผ่านความโน้มเอียงทาง

การเมืองและรูปแบบพฤติกรรมโดยการถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งไปยังคนรุ่นหนึ่ง เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการถ่ายทอด
วัฒนธรรมทางการเมือง 

Kenneth P. Langton, ม.ร.ว. 
พฤทธิสาณ ชุมพล 

๑. กระบวนการที่บุคคลได้เรียนรู้แบบแผนพฤติกรรมและ
อุปนิสัย ในทางที่เก่ียวเนื่องกับการเมืองโดยผ่านทางสื่อกลาง
ต่าง ๆ ของสังคม สื่อกลางเหล่านี้รวมถึง สิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไป 

James S. Coleman ๑. กระบวนการที่บุคคลได้มาซึ่งทัศนคติต่อระบบการเมืองและ
บทบาทในระบบการเมือง รวมทั้งความรู้ การมีความรู้สึกและ
การมีสำนึกในความสามารถของตน 

Gabriel A. Almond ตัวการในการกล่อมเกลาทางการเมืองที่สำคัญ ๆ 
๑. ครอบครัว ๒. สถาบันการศึกษา ๓. กลุ่มเพ่ือน ๔. 
สื่อมวลชน 

  

 
๔๘ ถวิลวดี บุรีกุล และโรเบิร์ต บี อัลบริททัน, “ความต่อเนื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทย : การ

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ๒๕๔๓”, (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓, สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๓). 



๕๔ 

๒.๕ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕.๑ ความหมายของสังคหวัตถุ ๔ 
จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับหลักสังคหวัตถุ ๔ ได้มีผู ้ให้

ความหมายไว้หลายแนวทางที่สำคัญคือ สังคหวัตถุ ว่าวิธีสงเคราะห์ หมายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยว
น้ำใจคนอ่ืนที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ หรือที่รักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น พูดง่าย ๆ สังคหวัตถุ 
ก็คือ เทคนิควิธีทำให้คนรัก หรือมนต์ผูกใจคนนั่นเอง มี ๔ ประการ คือ๔๙ ทาน คือการให้ คือ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำสั่งสอน ปิย
วาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ วาจำเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่า วคำสุภาพ
ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคำแสดงประโยชน์
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ คือ 
ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทาง
จริยธรรม และสมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ำเสมอกันในชน
ทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ บุคคล 
เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๕๐ สังคหวัตถุ หรือ สังคหพละ ยังหมาย
รวมถึงกำลังแห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่สำคัญมากสำหรับนักบริหาร ผู้
ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษยสัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมาช่วยทำงาน 
เมื่อไม่มีใครช่วยทำงานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้๕๑ 

สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักคุณธรรมในศาสนาพุทธ โดยเป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น ๒ ศัพท์ 
คือ สังคห ๑ วัตถุ ๑ “สังคห” แปลเป็นภาษาไทยว่า สงเคราะห์ มีความหมายว่า ช่วยเหลืออุดหนุน 
“วัตถุ” ในที่นี้หมายความว่า เรื่อง รวมทั้ง ๒ ศัพท์ มีความหมายว่า เรื่องความช่วยเหลือจะช่วยเหลือ
กันด้วยวิธีอย่างไรบ้าง ท่านได้วางไว้เป็น ๔ อย่าง จึงจะถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นได้๕๒ 
สังคหวัตถ ุแปลว่า หลักการสงเคราะห์ หรือหลักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่า เมื่อมนุษย์อยู่รวมกัน
เป็นหมู่ เป็นสังคม คนในสังคมจะต้องรู้จักสงเคราะห์ อนุเคราะห์กันตามฐานะ คนในสังคมจึงจะมี

 
๔๙ พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑) หน้า ๔๑๒. 
๕๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๘๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท

พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 
๕๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐-๗๕. 
๕๒ สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์, “การประยุกต์หลักพุทธธรรมกับวิถีชีวิตชุมชน”, รายงานการวิจัยอิสระ , 

(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๐). 



๕๕ 

ความรักใคร่ปรองดองกัน ซึ่งจะทำให้สังคมราบรื่น มีความสงบ ธรรมที่เป็นหลักการสงเคราะห์นี้ มีอยู่ 
๔ อย่าง คือ 

๑. ทาน เป็นการให้สิ่งของแก่คนที่ควรให้ หมายความว่า คนเราเกิดมามีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะ
อาศัยการให้ จะเห็นได้ชัดก็คือ บิดา มารดา ให้ปัจจัยดำรงชีพทุกอย่างแก่บุตรธิดา ครู อาจารย์ให้วิชา
ความรู้แก่ลูกศิษย์ ซึ่งการให้ของมีอยู่ ๒ อย่าง คือ อามิสทานให้วัตถุสิ่งของ กับ ธรรมทาน ให้ธรรม
หรือวิชาความรู้แก่ผู้อ่ืน ซึ่งการแบ่งปันวัตถุเพ่ือเป็นปัจจัยร่วมกัน 

๒. ปิยวาจา เจรจาด้วยถ้อยคาน่ารัก ไพเราะอ่อนหวาน หมายความว่า การพูดจาน่ารัก
พูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะ การพูดนอกจากจะเป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานแล้ว ต้องเป็นวาจาที่เป็น
สัจจะ และมีประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้ว ยังจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวน้ำใจได้มั่นคง 

๓. อัตถจริยา ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน หมายความว่า การทำประโยชน์แก่คน
อ่ืน เช่น การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๔. สมานัตตตา ความเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ถือตัว ความเป็นคนเสมอต้นเสมอ
ปลาย คือ จิตใจคงเส้นคงวาต่อคนทั่วไป รู้จักร่วมสุขร่วมทุกข์กับคนอื่น เห็นคนอื่นได้รับทุกข์ต้องไม่
ทอดทิ้ง หรือรังเกียจ เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขก็ไม่ริษยาแรกคบเป็นอย่างไร ต่อไปก็เป็ นอย่างนั้นไม่
เปลี่ยนแปลง การวางตัวอย่างนี้ ย่อมเป็นที่รักใคร่นับถือของคนท่ัวไป 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า 
เมื่อทุกคนต่างประพฤติสังคหวัตถุท่ัวถึงกันแล้ว อย่าว่าแต่เฉพาะคน เฉพาะครอบครัว จะรักใคร่นับถือ
อยู่เป็นสุขสบายเลย ถึงคนทั้งหมู่บ้าน ทั้งเมือง ทั้งประเทศ ทั้งโลก ก็ต้องอยู่เป็นสุขสบายตลอดไป
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสังคหวัตถุทั้ง ๔ อย่าง เป็นคุณสำหรับยึดเหนี่ยวน้ำใจ ผู้อื่นให้รักใคร่
นับถือ ช่วยเหลือกัน อย่างวิเศษแท้๕๓ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่าสังคหวัตถุ ๔ 
เป็นหลักการสงเคราะห์ หรือเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี ่ยวจิตใจคน และประสานหมู่ชนไว้ในความ
สามัคคี๕๔ 

คูณ โทขันธ์ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า เป็นหลักผูกใจคน เป็นเหมือน
มนต์รัก มนต์เสน่ห์หา เมตตา มหานิยม๕๕ 

 
๕๓ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน์ วาสโน), สังคหวัตถุ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๕๓. 
๕๔ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั ้งที ่ ๔ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑. 
๕๕ คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๗), 

หน้า ๒๕-๒๘. 



๕๖ 

ปรีชา นันตาภิวัฒน์ น.อ. (พิเศษ) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า  สังคหวัตถุ 
๔ เป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวคือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี๕๖ 

บุญสิริ ชวลิตธำรง ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ ๔ ไว้ว่า เป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน๕๗ 

อุดม เชยกีวงค์ และ กนิษฐาน แป้นสุวรรณ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ ๔  ไว้ว่า 
เป็นธรรมเครื่องผูกมัดน้ำใจ๕๘ 

จากการค้นคว้าผู้วิจัยสรุปได้ว่า สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง เครื่องมือหรือหลักธรรมที่ช่วย
ประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้คนอยู่
ร่วมกันด้วยความรัก สามารถนาไปใช้ได้ตั ้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม เป็นธรรมอันจะ
ก่อให้เกิดความผาสุกในบ้านเมืองและประเทศชาตินั่นเอง 

๒.๕.๒ ความสำคัญของสังคหวัตถุ ๔ 
หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีที่กล่าวไว้ในพุทธศาสนาเถรวาท ในแง่ของการมีมิตร

สหายหรือบริวารที่ดีจริง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความสำคัญของการมีมิตรสหายที่ดีไว้ในอุปัฑฒสูตรว่า 
“ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี นี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว”๕๙ แต่การที่จะสร้างมิตรหรือ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลที่เป็นมิตรสหายกันแล้วไว้ได้นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนกัน เพราะเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรหรือบริวารเรียกว่า หลักสังคหวัตถุ๖๐ ซึ่งมีด้วยกัน ๔ ประการ คือ 

๑. ทาน การให้ปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งของของตนแก่บุคคลอื่น ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตน
เสียสละไปนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เป็นการแสดงความมีน้ำใจและเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตร
สหายหรือบริวารไว้ได้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ไว้มากมา เช่น ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก๖๑ ผู้ให้ย่อม
ผูกมิตรไว้ได้๖๒ เป็นต้น ผู้ที่มีความตระหนี่นั้นไม่สามารถที่จะผูกมิตรหรือยึดเหนี่ยวจิตใจของมิตรและ
บริวารไว้ได ้

๒. ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ การมีวาจำเป็นที่รัก เป็นที่ดูดดื่มจิตใจของผู้ฟัง มีวาจาสุภาพ
อ่อนหวานชวนฟัง เป็นวาจาที่ไม่หยาบคายและก่อให้เกิดประโยชน์ การมีปิยวาจานี้มีความสำคัญเป็น

 
๕๖ ปรีชา นันตาภิวัฒน์ น.อ.(พิเศษ) , พจนานุกรมหลักธรรมพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :

สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, ๒๕๔๔), หน้า ๑๔๓. 
๕๗ บุญสิริ ชวลิตธำรง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๓-๓๑. 
๕๘ อุดม เชยก ีวงค ์  และ กน ิษฐาน แป ้นส ุวรรณ , พระธรรมคำสั่ งสอนของพระพุทธเจ ้า , 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๕. 
๕๙ สํ .ม. (ไทย) ๑๙/๕/๒. 
๖๐ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒. 
๖๑ อง.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๒. 
๖๒ ธรรมรักษา, พระไตรปิฏกฉบับสุภาษิต, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์, ๒๕๓๒), หน้า ๒๐๘. 



๕๗ 

อย่างมากในการผูกมิตรหรือรักษาน้ำใจมิตร บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นทูตหรือเป็นตัวแทนของ
ประเทศในการเจรจาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
จะต้องมีเทคนิคในการใช้คำพูดอย่างดีเยี่ยม เพราะถ้าหากใช้คำพูดที่ไม่ดีก็จะส่ งผลให้ประชาชนและ
ประเทศชาติสูญเสียผลประโยชน์ได้ 

๓. อัตถจริยา การประพฤติตนเป็นประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่จำเป็นไม่
เป็นคนนิ่งดูดายในเมื่อตนเองมีกำลังความสามารถที่พอจะช่วยเหลือได้ ในการผูกสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศก็เช่นเดียวกัน จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักให้การช่วยเหลือในเวลาที่สมควรช่วยเหลือ เช่น เมื่อถึงคราว
ที่มิตรประเทศต้องประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ประเทศสัมพันธมิตรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ให้ช่วยเหลือ
ตามกำลังความสามารถ เพ่ือเป็นการผูกสัมพันธไมตรี หรือแสดงถึงความมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน 

๔. สมานัตตตา ความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย ไม่คบมิตรเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
มิใช่ว่าเมื่อเห็นว่ามิตรหมดประโยชน์สำหรับตนแล้วก็เริ่มห่างเหิน หรือเลิกคบไป การคบหามิตรจะต้อง
คบด้วยความจริงใจและมีความเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งในยามที่มิตรรุ่งเรืองและในคราวตกต่ำ 

สรุปได้ว่าวิธีการทั้ง ๔ นี้ เมื่อปฏิบัติได้ ย่อมให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในกลุ่มชน
นั้น ๆ ถ้าไม่มีหลักปฏิบัติเช่นนี้ ผู้นั้นย่อมไม่เป็นที่รักของคนทั่วไป ข้อนี้บางท่านจึงเรียกว่า มนต์มหา
เสน่ห์ เพราะทำให้ตนเข้าไปนั่งในใจของผู้อ่ืนต่อไป จะได้พูดถึงความสำคัญของสังคหวัตถุธรรม ที่ เป็น
ส่วนสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้ 

๒.๕.๓ สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือในหมู่คณะจำเป็นต้องมีสิ ่งที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจและ

ประสานหมู่คณะไว้ให้เกิดความสามัคคีและเพ่ือให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ได้แก่ หลักสังคหวัตถุ ๔๖๓ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. ทาน คือ การให้ปันสิ่งของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปัน

เฉลี่ยให้ ไม่ใช่ให้จนร่ำรวยหรือให้จนหมดเนื้อหมดตัว แต่เป็นการแบ่งปันให้เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี
ผู้ให้ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยหรือมีฐานะดีกว่าผู้รับเสมอไป และยังรวมถึงการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วย
ปัจจัยสี่ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจ 

๒. ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือกล่าวคำสุภาพไพเราะน่าฟังชี ้แจงแนะนำสิ ่งที ่ เป็น
ประโยชน์มีเหตุผล เป็นหลักฐานชักจูงในทางที่ดีงาม หรือคาแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจรู้จัก
พูดให้เกิดความเข้าใจดีสมานสามัคคีเกิดไมตรีทำให้รักใคร่นับถือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มที่ได้
จ ัดตั ้งขึ ้นมาจะมีการแบ่งหน้าที ่ก ันและสิ ่งที ่ขาดเสียไม่ได้ค ือฝ่ายประชาสัมพันธ์ หากฝ่าย

 
๖๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓-๑๔. 



๕๘ 

ประชาสัมพันธ์พูดจาไม่ดี ถึงโครงการหรือกิจกรรมจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจของ
สมาชิกกลุ่มได ้

๓. อัตถจริยา การทำประโยชน์ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
ต่าง ๆ บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี 

๔. สมานัตตตา วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม่ำเสมอกันต่อคนผู้ที่
เป็นสมาชิกกลุ่มและบุคคลทั่วไปไม่เอาเปรียบบุคคลที่ด้อยกว่า และเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วม
ทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 

๒.๕.๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นเครื่องผูกใจคน 
การที่จะผูกมัดใจคนได้นั้นก็ต้องอาศัยธรรมะที่จะช่วยผูกมัดจิตใจคน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

มากจะเห็นได้จากการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ การแสดงพฤติกรรมโต้ตอบระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่ง หรือไปยังกลุ่มบุคคลจะเกิดขึ้นในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดความเข้าใจอันดี มี
ทัศนคติที่ดีต่อกัน รู้จักการให้และการรับความช่วยเหลือหรือคาแนะนำต่าง ๆ โดยที่บุคคลสามารถให้
การช่วยเหลือและสนับสนุนเมื่อบุคคลอื่นต้องการ การปฏิบัติตนหรือการแสดงออกต่อกัน เช่น ครูกับ
นักเรียน ในลักษณะที่เป็นมิตรโดยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันมีความใกล้ชิด
สนิทสนมโดยที่ครูสามารถให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พ่ึงได้เมื่อนักเรียนต้องการในการเรียนการสอน
นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยนักเรียนที่รับรู้ว่าครูปฏิบัติกับตน
ด้วยความจริงใจให้ความรักเอาใจใส่ตนด้วยความจริงใจจะเป็นนักเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีกับครูเข้าใจ
และยอมรับในคำสอนของครูว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่การนำไปปฏิบัติ 

ลักษณะการปฏิบัติตนของครูกับนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ นักเรียนยอมรับคำ
สอนของคร ูและนาสิ่งที่ครูสอนไปปฏิบัติได ้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนโดยอาศัยการปฏิบัติ
ต่อนักเรียนด้วยความจริงใจ ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีและยอมรับการปฏิบัติของครูนั้น  เป็นการ
เสริมสร้างลักษณะทางจิต และพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของนักเรียน เช่น พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่ดีงามพฤติกรรมหนึ่งนั้น ครูสามารถปฏิบัติโดยให้ความสำคัญกับนักเรียนของตนเอง
เข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ทำตนเป็นกันเองกับเด็กไม่เข้มงวดหรือปล่อยปละละเลย
นักเรียนจนเกินไป ให้ความยุติธรรมกับนักเรียนทุกคน ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของนักเรียน
และแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับนักเรียน ลักษณะของครูเหล่านี้จะเป็นลักษณะที่ทำให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้
นักเรียนเกิด ทัศนคติที่ดีต่อครู และยอมรับคำสั่งสอนของครูไปปฏิบัติต่อไปได้๖๔ 
  

 
๖๔ พุทธทาสภิกขุ, บริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : อตัมมโย , มปป). 



๕๙ 

๒.๕.๕ สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
การให้เพื่อสงเคราะห์นี้ หมายถึง การให้เพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจ ร้อยรัดใจให้รวมกันเป็นหมู่

และเห็นอกเห็นใจกัน รักใคร่นับถือสนิทสนมกันมั่นคง จะเห็นได้จากมีกองทุนช่วยสมาชิกในชุมชน
ยอมเสียสละเงินของทุกคนที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนถือเป็นการช่วยเหลือกัน 

แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความคิดที่จะช่วยเหลือกันเอง ก่อนที่จะไปขอรับความช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของ ๆ ตนช่วยเหลือกันด้วยตลอดถึงให้ความรู้และแนะนำทั้งเสียสละ
แรงกายและเวลาเพื่อส่วนรวม และสิ่งที่มุ่งมั่นด้วยการพูดจาด้วยถ้อยคาที่ไพเราะ อ่อนหวาน วา
จำเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ จะก่อให้เกิดความสมานสามัคคี เกิดมิตรไมตรีและ
ความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงสิ่งที่ทุกคนยอมรับในกฎกติกาที่ได้ตั้งขึ้นมาร่วมกัน ทำให้แสดงถึงการ
ประพฤติปฏิบัติร่วมกันและผลประโยชน์ที่จะได้รวมร่วมกันก็คือไมตรีที่ดีต่อกันที่ทุกคนจะได้รับร่วมกัน
จึงเป็นแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหาในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน๖๕ 

๒.๕.๖ สังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมแห่งการแบ่งปันกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการอยู่ร่วมกันอันเป็นไปเพื่อดูแลกัน ซึ่งหลักธรรมแห่งการแบ่งปันนี้ ประชาชนในชุมชน 

ได้ถือปฏิบัติร่วมกันโดยใช้ศาสนามาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้มีความเห็นอกเห็นใจกันในชุมชน
ทางการเมือง มีการแบ่งปันเงินที่มีอยู่เพื่อเข้าเป็นกองทุนชุมชน จึงถือเป็นการแบ่งปันทรัพย์เพ่ือ
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน จึงเป็นการให้การเผื่อแผ่แก่กันซึ่งเป็นข้อสำคัญเพราะว่าทุก ๆ คนย่อม
ต้องการความช่วยเหลือจากกันและกัน และการแบ่งปันไม่ได้มีแต่ทรัพย์สินเท่านั้น ยังรวมถึงด้านจิตใจ 
ยังช่วยให้กำลังใจให้ความรู้ให้การแนะนำให้ข้อเสนอแนะนำต่าง ๆ ในสิ่งที่ทำร่วมกันในชุมชนแล้วผลที่
จะได้ตามมาจึงเป็นมูลเหตุให้ได้รับความร่วมมือ สามัคคีกัน ทุกคนจะได้รับความสุขร่วมกัน แต่ถ้าหาก
สมาชิกในชุมชนคิดเห็นแต่ประโยชน์ของตนเองมากกว่าส่วนร่วม การปฏิบัติหน้าก็จะไม่สามารถสำเร็จ
ได้ และสังคหวัตถุ ซึ่งเป็นธรรมแห่งการแบ่งปันกันก็จะใช้ไม่ได้๖๖ 

๒.๕.๗ สังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักแห่งการให้เพื่ออนุเคราะห์ 
หมายถึง การให้ความเกื ้อหนุนโอบอ้อมอารีด้วยเมตตา และการให้อุดหนุน เอื ้อเฟ้ือ

ช่วยเหลือกันด้วยความกรุณา คนที่มีทรัพย์คิดช่วยเหลือคนอื่นให้ตั้งตัวได้ ย่อมเป็นกำลังสำคัญของ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและเพ่ือเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ 

 
๖๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน์ วาสโน), สังคหวัตถุ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๑๑. 
๖๖ บุญสิริ ชวลิตธำรง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน้า ๒๓-๓๑. 



๖๐ 

ดังนั้น การให้เกื้อหนุน โอบอ้อมอารีกันด้วยเมตตา และการให้อุดหนุนเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ
กันด้วยความกรุณาจึงถือว่าให้เพ่ืออนุเคราะห์๖๗ หลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน หรือหลักมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมัคร
สมานสามัคคีและมีความสุขมี ๔ ประการ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตตา ดังนี้ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจ
คน พระองค์ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกัน
ฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือทำหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้ วยกัน ลิ่มสลัก
ดังกล่าวนั้นคือ สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ ถ้า
มีสังคหวัตถุ ๔ ประการ 

๑. ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี) นักบริหารที่ดีต้องมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้
ทานแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาการให้ทางจะช่วยให้ผูกคนอ่ืนไว้ได้ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ทโท 
คนฺถติมิตฺตานิ ผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้” นักบริหารอาจให้ทานได้ ๓ วิธี คือ 

ก. อามิสทาน หมายถึง การให้สิ่งของแก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะ
การให้เพื่อผูกใจในยามที่เขาตกต่ำหรือมีความเดือดร้อน ดังภาษิตอังกฤษที่ว่า “เพื่อนแท้ คือเพื่อนที่
ช่วยเหลือในยามตกยาก” การให้รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนจัดเข้าในอามิสทาน 

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้คำแนะนำหรือสอนวิธีทำงานที่ถูกต้อง 
รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส่งไปศึกษาและดูงาน 

ค. อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน หรือล่วงเกินซึ่งกัน
และกัน การให้อภัยไม่ทำให้ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่น
คือ ได้มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพ่ิมข้ึนอีกคนหนึ่ง 

มีภาษิตจีนที่ว่า “มีมิตร ๕๐๐ คน นับว่ายังน้อยเกินไป มีศัตรู ๑ คน นับว่ามากเกินไป” 
อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวว่า “วิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุด คือ เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร” เราจะทำอย่างนั้น
ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักให้อภัย 

๒. ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีจะรู้จัก
ผูกใจคนด้วยคำพูดอ่อนหวาน คำพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้
ของอ่อน เช่น เชือก หรือลวดมัด ในทำนองเดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยคำอ่อนหวาน ดังโคลง
โลกนิติที่ว่า 

อ่อนหวานมานมิตรล้น   เหลือหลาย 
หยาบบ่มีเกลอราย    เกลื่อนใกล ้

 
๖๗ สุจิตรา รณรื่น, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จำกัด, ๒๕๓๘), หน้า 

๑๕. 



๖๑ 

ดุจดวงศศิฉาย ดาวดาษ   ประดับนา 
สุริยส่องดาราไร้    เมื่อร้อนแรงแสง 
๓. อัตถจริยา หมายถึง การทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน (สงเคราะห์ประชาชน) ตรงกับ

คำพังเพยที่ว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” นักบริหารทำอัตถจริยาได้
หลายวิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามเขาป่วยไข้ หรือเป็นประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชาดังโคลง
โลกนิติที่ว่า 

อาศัยเรือนท่านให้    วิจารณ์ 
เห็นท่านทำการงาน    ช่วยพร้อง 
แม้มีกิจโดยสาร    นาเวศ 
พายค่อยช่วยค้าจ้วง    จรดให้จนถึง 
๔. สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสม่ำเสมอ (วางตนพอดี ) เมื่อนักบริหารไม่ทอดทิ้ง

ผู้ร่วมงานทั้งหลาย เขาจึงจะสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วม
เสพ” นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตนเอง ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของตน นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัวรอดตามลำพัง ตัวอย่างคนที่มีสมานัตตาก็
คือคนที่เป็น “เพ่ือนตาย” ในโคลงบทนี้ 

เพ่ือนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว   แหนงหนี 
หาง่าย หลายหมื่นปี    มากได ้
เพ่ือนตาย ถ่ายแทนชี-    วาวาตม์ 
หายาก ฝากผีไข้    ยากแท้จักหา 
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมที่ทุกคนควรมาพิสูจน์ ผู้ที่ปฏิบัติตามย่อม

สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตนเอง และทำให้ผู ้ปฏิบัติพ้นทุกข์ เข้าถึงความสุขและความบริสุทธิ์
ภายในได้จริง ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ที่กลั่นออกมาจากกลางพระธรรมกายที่
พระองค์ได้เข้าถึง ด้วยวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นธรรมโอสถขนานเอก ที่สามารถ
เยียวยารักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติ ให้หลุดพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะเมื่อใจ
ปราศจากสิ่งเหล่านี้ ใจย่อมสะอาดบริสุทธิ์ มีอานุภาพ เป็นอิสระอย่างแท้จริง และจะเกิดมหากรุณา มี
แต่ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเสมอ๖๘ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน สังคหวัตถุสูตร ว่า๖๙ 

ทานญฺจ เปยฺยวชฺชญฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ 
สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารห 

 
๖๘ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย), มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ สังคหวัตถุธรรม, ธรรม

เทศนา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://buddha.dmc.tv/mongkol04-04.html [๒๔ มกราคม ๒๕๖๒]. 
๖๙ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๕๖/๓๗๓. 



๖๒ 

การให้ทาน การพูดจาไพเราะ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้ ความเป็นผู้มตีน
สม่ำเสมอในธรรมทั้งหลายนั้นๆ ตามควร การอยู่ร่วมกันในสังคม มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาเป็นที่รัก
ของคนรอบข้าง เป็นที่ยอมรับนับถือของทุกๆ คน และปรารถนาที่จะได้ยินได้ฟังคำยกย่องสรรเสริญ 
มากกว่าเสียงนินทาว่าร้ายพระพุทธองค์ได้สอนวิธีที่จะทำตนให้เป็นที่รักของสังคมว่า จะต้องรู้จักการ
ให้ ธรรมดาแล้วทุกชีวิตต่างดำรงอยู่ได้ด้วยการให้ หากมนุษย์ทุกคนในโลกรู้จักให้ทาน เสียสละแบ่งปัน 
ให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่พยาบาทปองร้ายกัน โลกนี้ย่อมจะเกิดความสงบสุขอย่างแน่นอน 

นอกจากการให้แล้ว ต้องรู้จักพูดจาปราศรัย หัดพูดจาให้ไพเราะนุ่มนวลน่าฟัง ที่เรียกว่า 
ปิยวาจา คือ คำพูดที่พูดแล้วเป็นที่รัก ฟังแล้วเกิดกำลังใจ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนอยากทำ
ความดีให้ยิ่งขึ้นไป ไม่พูดจาส่อเสียด ก่อให้เกิดความแตกแยก พูดแต่คำที่จะทำให้เกิดความสามัคคี 
เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ ประสานใจทุกๆ ดวงให้เป็นหนึ่งเดียว อัตถจริยา คือ ต้องรู้จั กทำตัวให้
เป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน ให้มีน้ำใจประดุจพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมโลกให้พ้นจากทุกข์ หากรู้
ว่าใครกำลังประสบปัญหา แม้เขาไม่ขอความช่วยเหลือ ก็ให้มีมหากรุณา อาสาเข้าไปช่วย นี่เป็นสิ่งที่
แสดงถึงจิตใจอันดีงาม เป็นจิตใจของนักสร้างบารมีผู ้รักในการฝึกฝนอบรมตน ซึ่งนอกจากจะฝึก
ตนเองให้บริสุทธิ์แล้ว ยังปรารถนาให้โลกบริสุทธิ์ด้วย สมานัตตตา คือ ต้องรู้จักวางตัวเสมอต้นเสมอ
ปลาย ไม่ว่าจะเข้าไปสู่สมาคมไหน ให้รักษาภาวะปกติที่ดีของตนไว้ รักษาใจให้บริสุทธิ์เป็นกลางๆ ไม่
หวั่นไหวไปตามกระแส ปรับตัวให้เข้ากันได้กับทุกๆ คน อีกทั้งควบคุมตนเองด้วยสติและปัญญา เรา
ย่อมเป็นที่รักที่พอใจของทุกคนดังเช่น เรื่องของหัตถกอุบาสก ชาวเมืองอาฬวีผู ้มีสังคหวัตถุธรรม
ประจำใจ๗๐ 

ในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองอาฬวี ท่านหัตถกะ ได้ชวนพวกพ้อง
บริวารประมาณ ๕๐๐ คน ไปเข้าเฝ้าและสนทนาปราศรัยกับพระพุทธองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส
ถามว่า หัตถกะ ท่านมีมิตรสหายมากมาย ได้ยินว่าทุกๆ คน เป็นที่รักของท่าน และท่านเองก็เป็นที่รัก
ของทุกๆ คน ท่านสงเคราะห์พวกพ้องของท่านอย่างไร ท่านหัตถกะทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข้าพระองค์ ได้สงเคราะห์เพ่ือนๆ และบริวารมากมายด้วยสังคหวัตถุ ๔ คือ ถ้ารู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์
ด้วยการให้ทาน ข้าพระองค์จะสงเคราะห์ ด้วยการให้ทาน ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาที่อ่อนหวาน ข้า
พระองค์จะสงเคราะห์ด้วยวาจาที่อ่อนหวานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ข้า
พระองคส์งเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวให้เหมาะสม 
ข้าพระองค์ก็จะสงเคราะห์ด้วยการวางตัวให้เหมาะสม พระบรมศาสดาทรงสรรเสริญหัตถกะว่า ท่าน
ทำดีแล้ว สมแล้วที่เป็นสาวกของเรา เพราะเมื่อฟังธรรมก็นำไปพิจารณาไตร่ตรอง และลงมือปฏิบัติ
ตาม ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลสมควรแก่การปฏิบัติพระพุทธองค์ตรัสสอนต่อไปว่า ผู้ที่เป็นใหญ่ เป็นที่ยอมรับ
ของมหาชนในสมัยก่อน ล้วนปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุธรรมทั้ง ๔ ประการ แม้ในยุคปัจจุบัน ผู้นำก็

 
๗๐ องฺ.อฎฐก. (ไทย) ๒๓/๑๑๔/๒๒๒. 



๖๓ 

ต้องสงเคราะห์ บริวารด้วยสังคหวัตถุ ๔ และถึงในอนาคต ถ้าผู้นำจะให้เป็นที่รัก ก็ต้องสงเคราะห์ด้วย
สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ 

จากนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หัตถกะนี้เป็นผู้มี
คุณธรรมมากมาย แต่ก็ไม่แสดงให้ใครรู้ว่าเป็นผู้มีธรรมะประจำใจ สามารถวางตัวได้ เสมอต้นเสมอ
ปลายพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งท่านหัตถกะ ให้เป็นอุบาสกสาวกผู้เลิศในด้านการสงเคราะห์พวกพ้อง
บริวาร แม้พระบรมศาสดาเองก็ทรงทำเช่นนั้นเหมือนกัน คือ ทรงบำเพ็ญ สังคหวัตถุธรรมได้อย่างยอด
เยี่ยม และบารมีแห่งปัญญา : หนังสือคู่มือสำหรับนักบริหารบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จนกระท่ัง
บารมีทั้ง ๓๐ ทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทำให้มีสาวกพุทธบริษัทมากมาย ทั้งท่ีเป็นเทวดา พรหม และอรูป
พรหม อีกนับไม่ถ้วน 

ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ ผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ โดยมีแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๖ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญแสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญหลักสังคหวัตถุ ๔ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) สังคห ว่าวิธีสงเคราะห์ หมายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้าใจ

คนอ่ืนที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือ 
พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต)  

๑. ทาน คือ การให้ 
๒. ปิยวาจา คือ วาจาเป็นที่รัก 
๓. อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ 
๔. สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  

สังคหวัตถุ หรือ ส ังคหพละ หมายรวมถึงกำล ังแห่งการ
สงเคราะห ์

 

๒.๖ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๑. ภูมิหลังและประสบการณ์การเมืองของนักการเมืองจังหวัดอุทัยธานี๗๑ 

 ๑) ด้านคุณลักษณะ ภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น เมื่อพิจารณาถึงภูมิหลังของนักการเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี ด้านชาติกำเนิด ตระกูล เครือญาติ ครอบครัว การศึกษา อาชีพ พื้นฐานประสบการณ์

 
๗๑ ธาตรี มหันตรัตน์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีที่ ๓ ฉบับท่ี 

๒, (พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๕๓. 



๖๔ 

ทางการเมือง ความรู ้ความสามารถ ชื ่อเสียง ผลงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคลแล้ว พบว่า
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี มักอาศัยจุดเด่นในด้านคุณลักษณะนิสัยเป็นหลักในการหาเสียงโดย
เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีเรื่องพูดคุยให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกอยู่เสมอ นิสัยร่าเริง คุยสนุก 
มีเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน มุมานะสูงพูดจาไพเราะ ตรงไปตรงมา เป็นคนที่มี
เหตุผล มีความเป็นกันเองกับทุกคน ไม่ถือตัว มีเรื่องสนุกสนานคุยให้ฟังได้ตลอด เป็นคนรับผิดชอบใน
หน้าที่การงาน มีนิสัยโอบอ้อมอารี เข้าถึงประชาชนได้ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนจริงจังต่อคำพูด 
พูดคำไหนคำนั้น เอาจริงเอาจังต่อคำพูด ถ้ารับปากเรื่องอะไรแล้วต้องทำให้ได้ เป็นบุคคลติดดิน ลง
พ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนเสมอ 
 ๒) ด้านความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นลำดับรองลงมา เรื่องการเป็นบุคคลที่มีจุดเด่นด้าน
ความรู ้ความสามารถสูง และมีผลงานที ่มีช ื ่อเสียง การอาศัยความเป็นบุคคลที ่มีพื ้นฐานหรือ
ประสบการณ์ทางการเมือง เคยเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนักการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน การเป็น
บุคคลที่มีภูมิหลังที่เป็นคนพื้นเพทางจังหวัดอุทัยธานี การมีจุดเด่นทางด้านอาชีพที่ ทำให้เข้าถึง
ประชาชนในพื้นท่ีได้ง่าย และทำให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความคุ้นเคยกับนักการเมืองถิ่น นอกเหนือจาก
นี้ก็เป็นในเรื่องอาศัยจุดเด่นทางด้านคุณสมบัติพิเศษส่วนตัว ด้านความสามารถในการพูด และอาศัย
เครือญาติ ตระกูลและครอบครัวในการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเมือง 
 ๒. ด้านสถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง 
 นักการเมืองจังหวัดอุทัยธานี นิยมใช้สถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดปัญหา เป็น
จุดเด่นเพื่อเอื้ออำนวยให้ชนะการเลือกตั้ง รองลงมาก็เป็น การใช้วัฒนธรรมทางการเมืองที่ประชาชน
ชื ่นชอบนิยม โดยอิงกระแสความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมืองเป็นหลัก และการใช้
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในการเอื้ออำนวยที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเอื้ออำนวยให้ชนะ
การเลือกตั้ง 
 ๓. ด้านการบริหารคะแนนเสียงของนักการเมือง 
 เมื่อพิจารณาถึงเรื ่องการจัดตั้งองค์กรในการหาเสียงความพร้อมในด้านทรัพยากรทาง
การเมือง การจัดระบบหัวคะแนน การประเมินสถานการณ์ การหาข่าวคู่แข่ง การวางกลยุทธ์ในการ
หาเสียง และพฤติกรรมในการหาเสียงทั้งแบบที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย นักการเมืองจังหวัดอุทัยธานี 
นิยมใช้การวางกลยุทธ์ในการหาเสียงที่มีพฤติกรรมในการหาเสียงทั้งที่เป็นแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย
มาอย่างต่อเนื่อง พบปะเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือประชาชน ร่วมงานบุญ งานเทศกาลต่าง ๆ มาตลอดเป็น
เวลานาน ทำการบ้านทั่วทั้งพ้ืนที่ในจังหวัดมานานแล้ว เมื่อถึงเวลาเลือกตั้ง ก็ไม่จำเป็นต้องเน้นกลยุทธ์
ใดเป็นพิเศษ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
  



๖๕ 

 ๔. ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ 
 นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานีนิยมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างแนบแน่นกับเครือข่าย 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักการเมืองระดับท้องถิ่น รองลงมาเป็นเรื่องการสร้างเครือข่ายระบบอุปถมัภ์
ในการช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด และการสร้างความสั มพันธ์กับ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่ให้เป็นผู้นำเสนอข่าวและบทบาทในการทำงานของนักการเมืองถิ่น อันดับ
สุดท้ายเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองต้นสังกัดอย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีข้อสังเกตพรรค
การเมืองต้นสังกัดไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนนักการเมือง จังหวัดอุทัยธานี เท่าใดนัก นักการเมือง จึง
ต้องใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนปัจจัยที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด 
 ๕. ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี๗๒ 
 หลังจากท่ีประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น 
"การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดอุทัยธานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คนแรก คือ นายเทียบ นันทแพทศย์  
 นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากครั้งที่สุด คือ ๖ สมัย ได้แก่ 
พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีคนแรกของจังหวัดอุทัยธานี คือ นางสุทิน ก๊กศรี (จากการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๖) 
 ตระกูลการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากท่ีสุด คือ 
  ทุ่งทอง (๒ คน) ได้แก่ นายศิริ ทุ่งทอง และนายไพโรจน์ ทุ่งทอง 
  มงคลศิริ (๒ คน) ได้แก่ นายประเสริฐ มงคลศิริ และนายประแสง มงคลศิริ 
  ไทยเศรษฐ์ (๒ คน) ได้แก่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีชุดที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส.ส. ปัจจุบัน) 
  เขตเลือกตั้งที่ ๑ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ 
  เขตเลือกตั้งที่ ๒ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ 
 ๒.๕.๖ ข้อมูลหน่วยการปกครอง ประชากร พ้ืนที่ และความหนาแน่นของประชากร๗๓ 
 การปกครองจังหวัดอุทัยธานีแบ่งออกเป็น ๘ อำเภอ ๗๐ ตำบล ๖๓๒ หมู่บ้าน 

 
๗๒ สารานุกรรมเสร ี , สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดอ ุท ัยธานี ,  [ออนไลน์], แหล่งที ่มา 

https://th.wikipedia.org/wiki. [๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 
๗๓ สารานุกรรมเสรี, จังหวัดอุทัยธานี, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/. [๑๑ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/


๖๖ 

ตารางที่ ๒.๑๒ ตารางแสดงข้อมูลหน่วยการปกครอง ประชากร พื ้นที่  และความหนาแน่นของ
ประชากร 

อำเภอ ประชากร 
(พ.ศ. ๒๕๖๑) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ความหนาแน่น 
(คน/ตร.กม.) 

อำเภอเมืองอุทัยธานี  ๕๐,๒๙๐ ๒๕๐.๑ ๒๐๑.๐๗ 
อำเภอทัพทัน  ๓๘,๖๒๒ ๓๒๓.๖๓๓ ๑๑๙.๓๓ 
อำเภอสว่างอารมณ์  ๓๑,๘๕๒ ๓๔๑.๔ ๙๓.๒๙ 
อำเภอหนองฉาง  ๔๓,๘๑๓ ๓๔๑.๒ ๑๒๘.๔๐ 
อำเภอหนองขาหย่าง  ๑๖,๐๙๔ ๓๔๗.๗๗๖ ๔๖.๒๗ 
อำเภอบ้านไร่  ๖๙,๑๘๖ ๓,๖๒๑.๕ ๑๙.๑๐ 
อำเภอลานสัก  ๕๙,๒๑๘ ๑,๐๘๐.๔ ๕๔.๘๑ 
อำเภอห้วยคต  ๒๐,๓๕๘ ๔๒๔.๑๗ ๔๗.๙๙ 

รวม ๓๒๙,๔๓๓ ๖,๗๓๐.๒๔๖ ๔๘.๙๔ 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๒ แผนที่อำเภอในจังหวัดอุทัยธานี 

 
 จากแผนภาพอธิบายได้ดังนี้ เลข ๑ อำเภอเมือง เลข ๒ อำเภอหนองทัพทัน เลข ๓ อำเภอ
สว่างอารมณ์ เลข ๔ อำเภอหนองฉาง เลข ๕ อำเภอหนองขาหย่าง เลข ๖ อำเภอบ้านไร่ เลข ๗ 
อำเภอลานสัก และเลข ๘ อำเภอห้วยคต 

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%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%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%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B2%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%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%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%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A3%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%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%95


๖๗ 

 จังหวัดอุทัยธานีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม ๖๔ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ๑ แห่ง, เทศบาลเมือง ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองอุทัยธานี, เทศบาลตำบล ๑๓ แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตำบล ๔๙ แห่ง 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗.๑. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความนิยมทางการเมือง 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ในจังหวัดอุทัยธานี” ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความนิยมทางการเมืองเพื่อนำมาใช้เป็น
แนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 
 ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์ ได้วิจัยเรื่อง ความนิยมทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านเสื้อ
แดงจังหวัดอุดรธานี ที่มีต่อพรรคเพื่อไทยภายหลังการรัฐประหาร ๒๕๕๗ ผลการวิจัยพบว่า (๑) 
องค์ประกอบความนิยมทางการเมือง ประกอบด้วย อุดมการณ์พรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง 
ผู้นำพรรคการเมือง ผู้สมัครพรรคการเมือง และกลไกการบริหารพรรคการเมือง (๒) ประชาชนใน
หมู่บ้านเสื้อแดง จังหวัดอุดรธานีมีความนิยมต่อพรรคเพื ่อไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (๓) 
องค์ประกอบความนิยมทางการเมือง ด้านนโยบายพรรคการเมืองและด้านผู้นำพรรคการเมืองส่งผล
ต่อความนิยมพรรคเพื่อไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ (๔) แนวทางในการสร้างความนิยม
ทางการเมือง ควรเน้นการพัฒนานโยบายของพรรคให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและความเป็นไปได้
มากกว่าการเน้นนโยบายเชิงการตลาด๗๔ 

ชนกนาถ พูลสวัสดิ์  ได้ว ิจ ัยเรื ่อง ความผูกพันพรรคการเมืองในสังคมไทย ศึกษา
เปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ในสงขลาและตาก ผลการวิจัยพบว่า ความนิยมหรือความผูกพันต่อ
พรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดจงขลาไม่ได้เกิดจากการสร้างฐานคะแนนเสียงอันมีประสิทธิภาพของ
พรรค แต่เกิดจากมุมมองและแบบแผนทางการเมืองที่พบได้ในคนใต้ทั่วไป โดยเฉพาะความนิยมอดีต
หัวหน้าพรรคนายชวน หลีกภัย นอกจากนี ้ย ังพบว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจาก
ครอบครัวและสังคมคนใต้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่ความผูกพัน
พรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดตากเกิดจากความนิยมในตัวผู้สมัครในการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ และคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อความผูกพัน
และการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งให้พรรคประชาธิปัตย์ จะเห็นได้ว่าความผูกพันพรรค
ประชาธิปัตย์ของทั้งสองจังหวัดมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุแตกต่างกัน แต่พบว่าในทั้งสองจังหวัดพรรค

 
๗๔ ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์, “ความนิยมทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี ที่

มีต่อพรรคเพื่อไทยภายหลังการรัฐประหาร ๒๕๕๗”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๖๑) : ๒๙. 



๖๘ 

ประชาธิปัตย์ไม่ได้มีการสร้างกลไกของพรรค เช่น สาขาพรรค เพ่ือวางรากฐานการสนับสนุนและสร้าง
ฐานคะแนนเสียงอย่างยั่งยืน๗๕ 
 วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด ได้วิจัยเรื่อง ความนิยมของคนอีสานที่มีต่อ
พรรคเพื่อไทย : ศึกษากรณีจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับความนิยมของคนอีสานที่มีต่อ
พรรคเพื่อไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ ๖๓) สำหรับปัจจัยที่คนอีสานสนับสนุนพรรคเพ่ือ
ไทยนั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์กับระดับความนิยมดังกล่าว และปัจจัยทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า บุคลิกภาพทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย, การแสดงบทบาทในฐานะแกนนำพรรคในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน, ตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่, การสร้างฐานคะแนนเสียงในระดับพ้ืนที่ และปัจจัยจากอิทธิพลส่วนตัวของ 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในพื้นที่ภาคอีสาน ก็มีความสัมพันธ์กับความนิยมพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕๗๖ 

ธาตรี มหันตรัตน์ได้ว ิจ ัยเรื ่อง นักการเมืองถิ ่นจังหวัดอุทัยธานี  ผลการวิจัยพบว่า 
นักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ด้านภูมหิลังของนักการเมืองถิ่น ด้านการบริหารคะแนนเสียง ด้าน
สถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ เป็นตัวกำหนด
ความสำเร็จ ที่ทำให้นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานีได้รับความนิยม ตามปัจจัยดังกล่าว เป็นสิ่งที่นิยม
ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เมื่อรูปแบบการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และวิถี
ชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีเปลี่ยนแปลงไป๗๗ 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด ได้วิจัยเรื ่อง การศึกษาการเมืองถิ ่นและ
นักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผลการวิจัยพบว่า รับความนิยมจากประชาชน ได้แก่ พรรค
ความหวังใหม่ พรรคกิจสังคม และพรรคชาติพัฒนา และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ –ปัจจุบัน กระแสความ
นิยมของพรรคไทยรักไทยหรือพรรคการเมืองที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ให้การสนับสนุน เช่น พรรคพลัง
ประชาชน และพรรคเพื่อไทย จะได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดหนองบัวล ำภูอย่างสูง 
สำหรับวิธีการ และกลวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู มี

 
๗๕ ชนกนาถ พูลสวัสดิ์, “ความผูกพันพรรคการเมืองในสังคมไทย ศึกษาเปรียบเทียบพรรคประชาธิปตัย์

ในสงขลาและตาก”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๔) : 
๑๗๑. 

๗๖ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด, “ความนิยมของคนอีสานที่มีต่อพรรคเพื่อไทย : ศึกษา
กรณีจังหวัดขอนแก่น”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๗๖. 

๗๗ ธาตรี มหันตรัตน์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีที่ ๓ ฉบับท่ี 
๒ (พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๔๙. 



๖๙ 

หลายรูปแบบ ได้แก่ การปราศรัย การใช้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ การให้เงินซื้อเสียง 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และการใช้หัวคะแนนในระดับหมู่บ้าน และบทบาทและความสัมพันธ์
ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ พบว่า ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เครือข่ายระบบ
ราชการในพื้นที่ การมีภูมิลำเนาในพื้นที่ และกลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทาง
การเมืองแก่นักการเมืองถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู๗๘ 

ณัฐพงศ์บุญเหลือ สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ ได้วิจัยเรื่อง นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  
ผลการวิจัยพบว่า ประการแรก นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากระบบ
อุปถัมภ์และวัฒนธรรมทางการเมือง เพื่อรักษาบทบาทและความสัมพันธ์กับหัวคะแนน ผู้นำท้องถิ่น
และประชาชนผู ้มีสิทธิลงคะแนน สำหรับความล้มเหลว หรือการพ่ายแพ้ทางการเลือกตั ้งของ
นักการเมืองส่วนใหญ่เป็นผลจากการสูญเสียความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่มีต่อ  กลุ่มหัวคะแนน ผู้นำ
ท้องถิ ่นและประชาชน ประการที ่สอง นักการเมืองถิ ่นจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่มีวัฒนธรรม  
การเมืองแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือมีความรู้ความเข้าใจในระบบและกระบวนการทางการเมืองพร้อมทั้ง
เข้าไปม ีบทบาททางการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ยังยอมรับการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนใน
ฐานะผู ้ใช้อำนาจ ทางการเมือง ประการสุดท้าย พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนจังหวัด
กาญจนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาเป็นลำดับ มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญต่อนโยบายของ
พรรคและอำนาจทางการเมืองผ่านการใช้ อำนาจของตนเองในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้กับ
นักการเมืองและพรรคการเมือง๗๙ 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้วิจัยเรื่อง การเลือกตั้งพรรคการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความนิยมพรรคการเมือง โดยสรุปไว้ว่าปัจจัยแห่งความนิยมพรรค
การเมืองนั้นมีหลายประการด้วยกัน คือ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครหรือขนาดของพรรคการเมือง จำนวน
ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ลักษณะของการแบ่งเขตหรือรวมเขตการเลือกตั้ง ลักษณะ
ชื่อเสียงและการเชื่อถือของประชาชนต่อผู้สมัครและระบบการเลือกตั้ง ปัจจัยเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อ
ความนิยมพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง ในคราวหนึ่ง ๆ ว่าได้รับคะแนนเสียงมากน้อยเพียงใด ซึ่ง

 
๗๘ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด, “การศึกษาการเมืองถิ ่นและนักการเมืองถิ ่นจังหวัด

หนองบัวลำภู”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –มิถุนายน 
๒๕๕๘) : ๒๕. 

๗๙ ณัฐพงศ์ บุญเหลือ สุวิชา วรวิเชียรวงษ์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน 
– ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) : ๑๖๓. 



๗๐ 

ปรากฏว่า พรรคการเมืองใหญ่และมีชื ่อเสียงเท่านั้นที่ได้รับ แต่อาจมีพรรคเล็กได้รับบ้างในกรณี

ผู้สมคัรพรรคนั้นมีชื่อเสียงและเก่าแก่๘๐ 
สะถิระ เผือกประพันธุ์ ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของนักการเมืองท้องถิ่นมีผล

ต่อการสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการ
ปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์และรูปแบบระบบอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชน
และประชาชน เป็นไปในลักษณะเป็นการช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็น
ความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของสังคมไทย เพราะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เน้น
ความช่วยเหลือเกื้อกูลและการตอบแทน ที่เราเรียกว่า “บุญคุณ” ความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้ 
นับว่ามีผลดีต่อคนไทยทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจการเมืองในส่วนของรูปแบบเครือข่ายโครงสร้าง
ทางสังคมพบว่า พัมนามาจากระบบเครือญาติในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความสัมพันธ์ในระบบ
ดังกล่าว จึงทำให้ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนยิ่งเกาะเกี่ยวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งความ
เกี่ยวข้องของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองนั้น พบว่า หากผู้นำชุมชนมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถที่ดี จะเป็น
คุณสมบัติที่สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผ่านสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
ของกับผู้นำชุมชนกับประชาชน ส่วนรูปแบบการสื่อสาร สามารถสรุปได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน และการประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประเด็น
สุดท้าย คอื การนำรูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่น ประโยชน์ที่ได้จาก
การวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนารูปแบบการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัด
นครปฐมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ๘๑ 

รัตน ยืนนาน ชูศักดิ์เอกเพชรและสนธยา พลศรี๘๒ ไดว้ิจัยเรื่อง ความนิยมของประชาชน
ที่มีต่อพรรคการเมืองสำหรับการเลือกตั้งใน พ.ศ. ๒๕๒๖: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี ผลการวิจัยพบว่า ความนิยมในเขตสุราษฎรธานีที่มต่อพรรคประชาธิปไตยสูงสุด และ
พรรคกิจสังคมรองลงมาเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกตั้งและความนิยมในพรรคการเมืองและ

 
๘๐ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, การเลือกตั้งพรรคการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร, (กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ ์บรรณกิจ, ๒๕๒๔), หน้า ๕๒-๕๓. 
๘๑ สะถิระ เผือกประพันธุ์, “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของนักการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทาง

การเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี”, วารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑๘๒. 

๘๒ รัตน ยืนนาน,ชูศักดิ์เอกเพชร และสนธยา พลศรี, “ความนิยมของประชาชนท่ีมีต่อพรรคการเมือง
สำหรับการเลือกตั้งใน พ.ศ. ๒๕๒๖ : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี”, รายงานการวิจัย,  
(สุราษฎรธานี : ศูนย์วิจัยวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี, ๒๕๒๖). 



๗๑ 

นักการเมือง นั้นพบว่า ประชาชนสนใจนโยบายพรรคและตัวบุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ในอันดับที่สูง 
ความนิยมของประชาชนปรากฏผลเช่นนี้เพราะขนาดของพรรคการเมือง  ความเก่าแกของพรรค
การเมืองตัวบุคคลของพรรคและค่านิยมของคนไทยซึ่งจะมีผลอย่างสำคัญต่อความนิยมดังกล่าว 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความนิยมทางการเมือง 

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์,  องค์ประกอบความนิยมทางการเมือง ประกอบด้วย  

- อุดมการณ์พรรคการเมือง  
- นโยบายพรรคการเมือง  
- ผู้นำพรรคการเมือง  
- ผู้สมัครพรรคการเมือง  
- และกลไกการบริหารพรรคการเมือง 

ชนกนาถ พูลสวัสดิ์  - ความนิยมและความผูกพันพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัด
สงขลาไม่ได้เกิดจากการสร้างฐานคะแนนเสียงอันมีประสิทธิภาพ
ของพรรค 

- เกิดจากมุมมองและแบบแผนทางการเมืองที่พบได้ในคน
ใต้ทัว่ไป โดยเฉพาะความนิยมอดีตหัวหน้าพรรค 

- กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัวและ
สังคมคนใต้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ 

- ความนิยมและความผูกพันพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัด
ตากเกิดจากความนิยมในตัวผ ู ้สม ัครในการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนในพื ้นที ่ และคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู ้สมัครรับ
เลือกตั้ง ที่เข้ามามีอิทธพลอย่างสำคัญต่อความผูกพันและการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้พรรคประชาธิปัตย์ 

 
  



๗๒ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความนิยมทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
ธาตรี มหันตรัตน์  - ด้านภูมิหลังของนักการเมืองถิ่น  

- ด้านการบริหารคะแนนเสียง  
- ด้านสถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง  
- ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ  
เป็นตัวกำหนดความสำเร็จ ที่ทำให้นักการเมืองถิ่นจังหวัด

อุทัยธานีได้รับความนิยม แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต เมื่อ
รูปแบบการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และวิถีชีวิตของประชาชน
ชาวจังหวัดอุทัยธานีเปลี่ยนแปลงไป 

วัลลภ รฐัฉัตรานนท์ และนพ
พล อัคฮาด 

รับความนิยมจากประชาชน ได้แก่ 
- พรรคความหวังใหม่ พรรคกิจสังคม และพรรคชาติพัฒนา 
- กระแสความน ิยมของพรรคไทยร ักไทยหร ือพรรค

การเมืองที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ให้การสนับสนุน 
- กลวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมือง 
- การปราศร ัย การใช ้รถยนต ์ต ิดเครื่ องขยายเส ียง

ประชาสัมพันธ์ การให้เงินซื้อเสียง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
และการใช ้ห ัวคะแนนในระด ับหม ู ่บ ้าน และบทบาทและ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ 

ณัฐพงศ์ บุญเหลือ สุวิชา วร
วิเชียรวงษ์ 

- ระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมทางการเมือง เพื่อรักษา
บทบาทและความสัมพันธ ์ก ับหัวคะแนน ผู ้นำท้องถ ิ ่นและ
ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนน 

- วัฒนธรรม การเมืองแบบมีส่วนร่วม 
- ยอมรับการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชนในฐานะ

ผู้ใช้อำนาจทางการเมือง 
- พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน มีความรู้ความ

เข้าใจความสำคัญต่อนโยบายของพรรคและอำนาจทางการเมือง
ผ่านการใช้ อำนาจของตนเองในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ให้กับนักการเมืองและพรรคการเมือง 

  



๗๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความนิยมทางการเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช ปัจจัยแห่งความนิยมพรรคการเมือง คือ  

- จำนวนผู้สมัครหรือขนาดของพรรคการเมือง  
- จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  
- ลักษณะของการแบ่งเขตหรือรวมเขตการเลือกตั้ง  
- ลักษณะชื่อเสียงและการเชื่อถือของประชาชนต่อผู้สมัคร 
- ระบบการเลือกตั้ง  

สะถิระ เผือกประพันธุ์ - ความสัมพันธ์และรูปแบบระบบอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชน
และประชาชน  

- ระบบเครือญาติในชุมชน 
- คุณลักษณะหรือคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถที่ดี  
- การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน และการ

ประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
- รูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำ

ท้องถิ่น  
รัตน ยืนนาน ชูศักดิ์ เอกเพชร
และสนธยา พลศรี 

ความนิยมในเขตสุราษฎรธานีที่มีต่อพรรคประชาธิปไตยสูงสุด 
และพรรคกิจสังคมรองลงมาเกี ่ยวกับเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกตั้งและความนิยมในพรรคการเมืองและนักการเมือง นั้น
พบว่า ประชาชนสนใจนโยบายพรรคและตัวบุคคลผู ้สมัครรับ
เลือกตั ้งอยู ่ในอันดับที่สูง ความนิยมของประชาชนปรากฏผล
เช่นนี ้เพราะขนาดของพรรคการเมือง ความเก่าแก่ของพรรค
การเมืองตัวบุคคลของพรรคและค่านิยมของคนไทยซึ่งจะมีผล
อย่างสำคัญต่อความนิยมดังกล่าว 

 
๒.๗.๒. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมทางการเมือง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ในจังหวัดอุทัยธานี” ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมทางการเมืองเพ่ือ
นำมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี) ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทาง
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



๗๔ 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความนิยมความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู ้นำทาง
การเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลสนับทึบ โดยรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน 
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ คือ ต้องใจซื่อมือสะอาด 
ปราศจากประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการมีความรู้รอบกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ มีคุณธรรมใน
การบริหารให้ประชาชนเชื่อและศรัทธาปลอดการทุจริต๘๓ 

นนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์
ตามหลักสัปปุริสธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนมีความนิยมความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ปัญหา อุปสรรค คือ บุคลิกภาพของผู้นำเข้าถึงได้ยาก ไม่สื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และขาด
การประสานงานกับชุมชน ดังนั้น ควรปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้นำทางการเมืองให้เข้าถึงได้ง่ายสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมาและประสานงานกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ๘๔ 

วรยุทธ สถาปนาศุภกุล ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์
ตามทัศนะของประชาชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยม 
๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่พึงประสงค์ตามทัศนะของ
ประชาชนตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้
ความสามารถ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสติปัญญาและ 
ด้านบุคลิกภาพ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากตามลำดับ ๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ดังนั้น ผู้นำ
ทางการเมืองท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเศรษฐกิจดีเกิดความอุดมสมบูรณ์
โจรผู้ร้ายก็อาจลดลงได้และหายจาท้องถิ่นไปในที่สุด ควรศึกษาจากประสบการณ์ของผู้น ำที่ประสบ
ความสำเร็จเพ่ือศึกษาถึงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จเพ่ือนำมา
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้า ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา ผู้นำท้องถิ่นควรพัฒนาคุณลักษณะ

 
๘๓ พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี), “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทางการเมืองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม ปี ๒๕๖๓, (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓ เมษายน ๒๕๖๓), หน้า ๕๕. 

๘๔ นนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ, “คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริส
ธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 
๒๕๖๓, (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓ 
เมษายน ๒๕๖๓), หน้า ๑๑๙. 



๗๕ 

ในด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะสมกับบทบาทของการ
เป็นผู้นำที่ดีและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนในพ้ืนที ๔. ควรส่งเสริมให้แสดงออกต่อหน้าชุมชนมากขึ้น ควรส่งเสริมให้
ชุมชนได้เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ควรติดตามข่าวสารทางการเมืองให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา ควร
ส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทำงานมากขึ้น๘๕ 

ฉัตรสุรางค์ กองภา,วิเชียร ก่อกิจกุศล,เนตรชนก บัวนาค ได้วิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์พรรค
การเมืองอันพึงประสงค์และภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู ้ของประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก 
(X=๒.๖๒,S.D.=๐.๖๐) และรายด้านที่อยู่ในอันดับหนึ่งคือ ด้านที่ทำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่
ส่วนร่วม (X=๒.๖๔,S.D.=๐.๕๙) มีความสอดคล้องกับการสนทนากลุ่มในเรื่องการสร้างความมั่นคงใน
ชีวิตความเป็นอยู ่ที ่ด ีและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก สำหรับภาพรวมของภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู้อยู่
ในระดับปานกลาง ( X =๑.๙๗, S.D.=๐.๖๓) และรายด้านที่อยู่ในอันดับหนึ่งคือ ด้านที่มีความสัมพันธ์
อันดีกับประชาชน (X=๒.๐๑, S.D.=๐.๖๕) มีความสอดคล้องกันกับการสนทนากลุ่มในเรื่องการเป็น
พรรคการเมืองที่เน้นประนีประนอม เดินทางสายการทางการเมือง และไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้ง
และการกระทำผิดกฎหมาย๘๖ 

สุชานุช พันธนียะ และฮาซันอักริม ดงนะเด็ง ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของนักการเมือง
ท้องถิ่นท่ีพึงประสงค์ในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับความ
คิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรัง ที่มีต่อคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
ด้านบุคลิกภาพ ด้านประสบการณ์ในการทำงาน และด้านการบริหารกับด้านวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
๒) ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังที่มีอายุระดับการศึกษาสูงสุด และรายได้ต่อเดือนที่

 
๘๕ วรยุทธ สถาปนาศุภกุล, “คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนะของ

ประชาชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม –ธันวาคม
๒๕๖๐) : ๒๔๗. 

๘๖ ฉัตรสุรางค์ กองภา, วิเชียร ก่อกิจกุศลและเนตรชนก บัวนาค, “ภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึง
ประสงค์และภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู้ของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา”, วารสารชุมชนวิจัย, ปีที่ 
๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๒๓๗. 



๗๖ 

แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๘๗ 

อัศว์ศิริ ลาปิอี ได้วิจัยเรื ่อง ภาพลักษณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั ้งของ
ประชาชนในระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา 
ผลการวิจัยพบว่า ภาพลักษณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระดับท้องถิ่น 
ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลังมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มี
ส ิทธ ิเล ือกตั ้งในภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง นอกจานนี ้ภาพลักษณ์ผ ู ้สม ัครรับเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง ในด้านวิสัยทัศน์ และนโยบาย ด้านภาวะผู้นำ ด้านผลงาน ด้าน
ประสบการณ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรมมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มิสิทธิเลือกตั้งอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕๘๘ 

มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา๘๙ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของ
ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำ
ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
ได้แก่ปัจจัยเรื่องงบประมาณปัจจัยด้านประสิทธิภาพของสื่อปัจจัยด้านข้อดีข้อเสียของสื่อปัจจัยด้าน
ความเหมาะสมกับข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นปัจจัย
ด้านความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศมนตรีตำบลปัจจัยด้านระดับการศึกษาของกลุ่ม
ชาวบ้าน ปัจจัยด้านการเป็นสื่อที่สร้างความจดจำที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นส่วนรูปแบบการ
สื่อสารสามารถสรุปได้ ๓ รูปแบบได้แก่การสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารมวลชนและการประชุม
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการประเด็นสุดท้ายคือการนำรูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนา

 
๘๗ สุชานุช พันธนียะ และฮาซันอักริม ดงนะเด็ง, “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ใน

ทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๗. 
๘๘ อัศว์ศิริ ลาปิอี, “ภาพลักษณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระดับท้องถิ่น 

ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา” , วารสารวิทยบริการ, ปีที่ ๒๔ ฉบับท่ี 
๑, (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖) : ๑๘๗. 

๘๙ มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา, “รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัด
นครปฐม”, วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม , ปีที ่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๕๗) : ๓๖. 



๗๗ 

รูปแบบการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ 

พระทรงวุฒิ รัตนะ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม ได้วิจัยเรื่อง การกล่อมเกลา
ทางการเมืองของประชาชนที ่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั ้งทั ่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
ผลการวิจัยพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปใน
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
มาก ด้านความรู้ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้าน
ทัศนคติทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการ
กล่อมเกลาทางการเมือง ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ประชาชนได้รับความรู้ทางการเมือง หรือ
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อได้มากเท่าที่ควร เพิ่มช่องทางการได้รับข่าวสารทาง
การเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นในทาง
การเมือง ไม่กล้าที ่จะแสดงความคิดเห็นควรให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทาง
การเมือง ด้านทัศนคติทางการเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย ควรจัดสถานที่ ให้
ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น๙๐ 

ไพวรรณ ปุริมาตรได้วิจัยเรื ่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นประกอบด้วย ๑) การมีความรูความเข
าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ๒) เคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่
ร่วมกันในสังคม ๓) รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ๔) มีจิตสาธารณะ ๕) มีความ
สนใจและเขาไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นประกอบด้วย ๑) การมีความเชื่อม่ันศรัทธาต่อหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ๒) การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓) การ
เคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ๔)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ

 
๙๐ พระทรงวุฒิ รัตนะ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์,สุรพล สุยะพรหม, “การกล่อมเกลาทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม ปี ๒๕๖๓, (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓ เมษายน ๒๕๖๓), หน้า ๕๙๙. 



๗๘ 

ปกครอง ๕) การมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖) การม องโลกในแงดี
มีความไววางใจเพื่อนมนุษย ๗)การรูจักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ๘) 
การไมมีจิตใจแบบเผด็จการ๙๑ 

 
ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมทาง

การเมือง  

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี) ประชาชนมีความนิยมความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของผู้นำทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบล
สนับทึบ โดยรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความ
ค ิด เห ็นไม ่ แตกต ่ างก ัน จ ึ งปฏ ิ เสธสมมต ิฐานการว ิ จั ย 
ข้อเสนอแนะ คือ ต้องใจซื่อมือสะอาด ปราศจากประพฤติมิชอบ
ในหน้าที่ราชการมีความรู้รอบกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ มี
คุณธรรมในการบริหารให้ประชาชนเชื่อและศรัทธาปลอดการ
ทุจริต 

นนท์ชนันท์กรณ ์ฝ่ายเทศ ประชาชนมีความนิยมความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำทาง
การเมืองท้องถิ่นท่ีพึงประสงค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ ปัญหา อุปสรรค คือ บุคลิกภาพของผู้นำเข้าถึง
ได้ยาก ไม่ส ื ่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และขาดการ
ประสานงานกับชุมชน ดังนั้น ควรปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้นำ
ทางการเมืองให้เข้าถึงได้ง่ายสื ่อสารอย่างตรงไปตรงมาและ
ประสานงานกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

  

 
๙๑ ไพวรรณ ปุริมาตร, “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น”, วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน , ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
เมษายน ๒๕๖๔), หน้า ๑๒๐. 



๗๙ 

ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมทาง
การเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
วรยุทธ สถาปนาศุภกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยม  

๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู ้นำทาง
การเมืองที่พึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชนโดยรวมทั้ง ๔ ด้าน 
อยู่ในระดับมาก  
๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา ดังนั้น ผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น 
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเศรษฐกิจดีเกิดความ
อุดมสมบูรณ์โจรผู้ร้ายก็อาจลดลงได้และหายจาท้องถิ่นไปในที่สุด  
๓. แนวทางแก้ไขปัญหา ผู้นำท้องถิ่นควรพัฒนาคุณลักษณะในด้าน
สติปัญญา บุคลิกภาพ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมให้
เหมาะสม  
๔. ควรส่งเสริมให้แสดงออกต่อหน้าชุมชนมากขึ้น ควรส่งเสริมให้
ชุมชนได้เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ควรติดตามข่าวสารทางการเมือง
ให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา 

ฉัตรสุรางค์ กองภา ,วิเชียร 
ก่อกิจกุศล,เนตรชนก บัวนาค 

ด้านที ่ทำคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส ่วนร่วม ด้านที่ มี
ความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน 

สุชานุช พันธนียะ และฮาซัน
อักริม ดงนะเด็ง 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าเฉลี ่ยสูงที ่ส ุด รองลงมาด้าน
บุคลิกภาพ ด้านประสบการณ์ในการทำงาน และด้านการบริหาร
กับด้านวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

อัศว์ศิริ ลาปิอี ด้านวิสัยทัศน์ และนโยบาย ด้านภาวะผู ้นำ ด้านผลงาน ด้าน
ประสบการณ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรมมีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้มิสิทธิเลือกตั้ง  

มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้แก่ปัจจัย
เรื่องงบประมาณปัจจัยด้านประสิทธิภาพของสื่อปัจจัยด้านข้อดี
ข้อเสียของสื่อปัจจัยด้านความเหมาะสมกับข้อมูลข่าวสาร ปัจจัย
ด้านความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นปัจจัยด้าน
ความสะดวกและความพร้อมของนายกเทศมนตรีตำบลปัจจัยด้าน
ระดับการศึกษาของกลุ่มชาวบ้าน  

  



๘๐ 

ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมทาง
การเมือง (ต่อ) 

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
พระทรงวุฒิ รัตนะ, เติมศักดิ์ 
ทองอินทร์,สุรพล สุยะพรหม 

ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ทาง
การเมือง อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ใน
ระดับมาก ด้านทัศนคติทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง  
ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ประชาชนได้รับความรู้ทาง
การเมือง หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
น้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ด้านการติดตามข่าวสารทางการ
เมือง ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อได้มากเท่าที่ควร เพ่ิมช่องทางการ
ได้รับข่าวสารทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ประชาชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง 
ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นควรให้ประชาชนได้มีโอกาสในการ
ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ด้านทัศนคติทางการเมือง ประชาชน
มีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย ควรจัดสถานที ่ ให้ความรู้
ทางด้านประชาธิปไตยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ไพวรรณ ปุริมาตร ๑) การมีความเช ื ่อม ั ่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
๒) การยึดมั ่นและเชื ่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ ์ศรีของ
บุคคล  
๓) การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย  
๔)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง  
๕) การมีสำนึกในหน้าที ่พลเมืองของตนและมีความเชื ่อมั ่นใน
ตนเอง  
๖) การม องโลกในแงดีมีความไววางใจเพ่ือนมนุษย์  
๗)การรู จ ักว ิพากษ์ว ิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทาง
สร้างสรรค์  
๘) การไมมีจิตใจแบบเผด็จการ 

 
  



๘๑ 

๒.๗.๓. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง

ในจังหวัดอุทัยธานี” ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔  เพ่ือ
นำมาใช้เป็นแนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์,เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ๑.
จริยธรรมทางการเมืองประกอบด้วย ๑) ด้านความดีงาม ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ขยันอดทน ๒) ด้านความถูกต้อง มีความโปร่งใส คำนึงถึงความสำเร็จของงาน ๓) ด้านความเหมาะสม 
ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๒. การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม ๔
ได้แก่ ๑) หลักสัจจะ บริหารงานด้วยความโปร่งใส และเป็นแบบอย่างที ่ดี ๒) หลักทมะ การใช้
สติปัญญา เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ๓) หลักขันติมีความอดทน ทำ
หน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ๔) หลักจาคะ เสียสละ อดทน เห็นประโยชน์ของประชาชน ๓. การ
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองประกอบด้วย ๑) การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒) การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต ๓) การสร้างความร่วมมือในชุมชนมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานธรรมาภิบาลก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน๙๒ 

พระถวิล เทวสโร (สิงห์เทพ), เรียงดาว ทวะชาลี, สัญญา เคณาภูมิได้วิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักราชสังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเทศบาลมีแนวทางพัฒนาการบริหารงานตามหลักราชสังคหวัตถุ  ๔ ของ
เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี คือ ด้านการส่งเสริมการเกษตร (สัสสเมธะ) โดย
จัดฝึกอบรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  หัว จัดตั้ง
งบประมาณสนับสนุน จัดหาตลาดใหม่ๆ ให้เกษตรกร และศึกษาแนวทางการแปรรูป  ผลผลิตทาง
การเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคนดีมีความสามารถ (ปุริสเมธะ) การ  สรรหา
บุคลากรโดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความยุติธรรม จัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบของ  
ชุมชน และส่งเสริมการศึกษาในชุมชน ด้านการส่งเสริมอาชีพ (สัมมาปาสะ) ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 
อาชีพโดยตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สร้างโลกทัศน์ให้กับชุมชนให้มีแนวคิดที่กว้าง 
ไกลเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในอาชีพ และรวมกลุ่มสร้างอาชีพที่หลากหลาย ด้านการพูดจาไพเราะมี ประโยชน์ 

 
๙๒ ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์,เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม, “การเสริมสร้างจริยธรรมทาง

การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ 
(ตลุาคม –ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๔. 



๘๒ 

เป็นทางแห่งความสามัคคี (วาชเปยะ) สร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนด้วยวาจา ที่สุภาพ มี
อัธยาศัยดีเป็นกันเอง รู้จักพูดรู้จักทักทายประชาชน รู้จักชี้แจงแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์๙๓ 

วนาลี วงษ์สมบัติ และ มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสังคหวัตถุ ๔ 
เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
สังคหวัตถุ ๔ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๒) ภายหลังการทดลอง
นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะภายหลังการทดลองสูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
เข้าร่วมโปรแกรมสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕๙๔ 

พระโสภณ โสภโณ (ทองสม), พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล, พระครูวิจิตรศีลาจาร ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา
อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอาชีพส่วน
ใหญ่ของชุมชน ก่อให้เกิดปัญหา คือ ปัญหาการขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ปัญหาการขาดความอ่อน
น้อมถ่อมตน ปัญหาการขาดความเสียสละ และปัญหาความขัดแย้ง ทำให้ชุมชนขาดความสงบสุข 
หลักสังคห วัตถุ ๔ ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถร ได้แก่ ๑) ทาน คือ การให้ การเสียสละ 
การ แบ่งปัน ๒) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ๓) อัตถ 
จริยา คือ การสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ๔) สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ การ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา แก้ปัญหา การขาด
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้หลักทาน คือ การให้ การเสียสละ แก้ปัญหาการขาดความ อ่อนน้อมถ่อม
ตนโดยใช้หลักปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน แก้ปัญหา การขาดความเสียสละ
โดยใช้หลักอัตถจริยา คือ การสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น แก้ปัญหา  ความขัดแย้ง โดยใช้หลัก
สมานัตตตา คือ การวางตนพอดี ๙๕ 

 
๙๓ พระถวิล เทวสโร (สิงห์เทพ), เรียงดาว ทวะชาลี, สัญญา เคณาภูมิ, “การบริหารงานตามหลักราช

สังคหวัตถุ ๔ ของเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๓ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๗๒. 

๙๔ วนาลี วงษ์สมบัติ และ มนัสนันท์ หัตถศักดิ ์, “ผลของโปรแกรมสังคหวัตถุ  ๔ เพื ่อพัฒนาจิต
สาธารณะ ของนิสิตปริญญาตรีชั ้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”, วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐) : ๒๓๙. 

๙๕ พระโสภณ โสภโณ (ทองสม),พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล,พระครูวิจิตรศีลาจาร, “การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ ๔ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนวัดใหม่ทุ่งคาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”, วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๓ (มีนาคม ๒๕๖๓) : ๑๖. 



๘๓ 

มนตรี วิชัยวงษ์, เจริญ กระพิลา, กมล บุตรชารี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสุข
ภาวะด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ของชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่  ผลการวิจัยพบว่า 
ชุมชนการเคหะหนองหอยเป็นชุมชนที่มีจำนวนประชากร จำนวนมาก และเป็นชุมชนที่มีอัตราการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันได้มีปัญหาในชุมชน เช่น ปัญหาเด็กนักเรียนติดเกมส์ ปัญหาชุมชน
แออัด ปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นกวนเมือง เป็นต้น หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมที่เป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในความ สมานสามัคคี เกิดจากการสงเคราะห์ซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทุกคนและทุกสังคม เป็นรากฐานแห่งการแบ่งปันผลประโยชน์ 
ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าแก่ตนและสังคม สังคหวัตถุ มี ๔ ได้แก่ ๑) ทาน หมายถึง การให้ ๒) ปิย
วาจา หมายถึง วาจำเป็นที่รัก ๓) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ ๔) สมานัตตตา หมายถึง 
การวางตนสมำ่เสมอประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน การเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่๙๖ 

พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ มาก
ทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด การแสดงออกด้ว ยความจริงใจ 
รองลงมาคือ ด้านทาน : การให้สิ่งของ และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ด้านอัตถจริยา : การทำ
ประโยชน์ ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านสมานัตตตา : การวางตนเหมาะสม ถูกกาลเทศะ๙๗ 
  

 
๙๖ มนตรี วิชัยวงษ์, เจริญ กระพิลา, กมล บุตรชารี, “การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ 

๔ ของชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - 
มิถุนายน ๒๕๖๒) : ๑๖๙. 

๙๗ พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ), “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วน ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๘๔. 



๘๔ 

ตารางที่ ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ 

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์,เติม
ศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุ
ยะพรหม 

๑) การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  
๒) การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต  
๓) การสร้างความร่วมมือในชุมชนมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
๔) การสร้างความรู ้ความเข้าใจปฏิบัติงานธรรมาภิบาลก่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน 

พระถว ิล เทวสโร (สิงห์
เทพ), ดร.เรียงดาว ทวะ
ชาลี , ผศ.ดร.สัญญา เคณา
ภูม ิ

การส่งเสริมคนดีมีความสามารถการสรรหาบุคลากรโดยยึดถือระบบ
คุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สร้าง
จิตสำนึกในการให้บริการประชาชนด้วยวาจา ที่สุภาพ มีอัธยาศัยดีเป็น
กันเอง รู ้จักพูดรู้จักทักทายประชาชน รู ้จักชี ้แจงแนะนำในสิ ่งที่เป็น
ประโยชน์ 

วนาลี  วงษ ์สมบ ัติ  และ 
มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ 

นิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดจิตสาธารณะภายหลังการทดลอง
สูงกว่านิสิตกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมสังคหวัตถุ ๔ 

พระโสภณ โสภโณ (ทอง
สม),พระครูโฆสิตวัฒนานุ
กูล,พระครูวิจิตรศีลาจาร 

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัดใหม่ทุ่งคา แก้ปัญหา การขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยใช้หลักทาน 
คือ การให้ การเสียสละ แก้ปัญหาการขาดความ อ่อนน้อมถ่อมตนโดยใช้
หลักปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน แก้ปัญหา 
การขาดความเสียสละโดยใช้หลักอัตถจริยา คือ การสงเคราะห์เพ่ือ
ประโยชน์แก่ผู้อื่น แก้ปัญหา ความขัดแย้ง โดยใช้หลักสมานัตตตา คือ 
การวางตนพอดี 

 
  



๘๕ 

ตารางที่ ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ (ต่อ) 

นักวิจัย สรุปผลการวิจัย 
มนตรี วิชัยวงษ์, เจริญ 
กระพิลา, กมล บุตรชารี 

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและ
ประสานหมู่ชนไว้ในความ สมานสามัคคี เกิดจากการสงเคราะห์ซึ ่งกัน
และกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทุกคนและทุกสังคม เป็น
รากฐานแห่งการแบ่งปันผลประโยชน์ ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าแก่ตน
และสังคม สังคหวัตถุ มี ๔ ได้แก่ ๑) ทาน หมายถึง การให้ ๒) ปิยวาจา 
หมายถึง วาจำเป็นที่รัก ๓) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ 
๔) สมานัตตตา หมายถึง การวางตนสม่ำเสมอประชาชนที่อาศัยอยู ่ใน
ชุมชน การเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ 

พระวาทิน กนฺตสีโล (บัว
บุญ) 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ  
มากทั้งสี่ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปิยวาจา : การพูด 
การแสดงออกด้วยความจริงใจ รองลงมาคือ ด้านทาน : การให้สิ่งของ 
และให้การช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ด้านอัตถจริยา : การทำประโยชน์ 
ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
ส่วนด้านที ่มีค่าเฉลี ่ยน้อยที ่ส ุด คือ ด้านสมานัตตตา : การวางตน
เหมาะสม ถูกกาลเทศะ 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนมีต่อนักการเมืองจังหวัดอุทัยธานี ผู้วิจัยได้กำหนดและประยุกต์มาจากแนวคิดทฤษฎีของ
นักวิชาการท้ังหลายมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย กล่าวคือ  

ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ๙๘  
ความนิยมสถานะทางการเมือง๙๙  

 
๙๘ ธาตรี มหันตรัตน์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีที่ ๓ ฉบับท่ี 

๒ (พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๕๐. 
๙๙ สนธ ิบุญยรัตกลิน. “การศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้นำทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ศึกษาเฉพาะกรณีความเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร”, รายงานวิชาการส่วนบุคคล, (หลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ ๑, ๒๕๕๒). 



๘๖ 

ลักษณะนิสัยของนักการเมือง๑๐๐  
ความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง๑๐๑  
มีประสบการณ์ทางการเมือง๑๐๒  
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย๑๐๓  
การกล่อมเกลาทางการเมือง๑๐๔  
ด้านหลักธรรมหลักสังคหวัตถุ ๔๑๐๕  
ความภักดีท่ีมีนักการเมือง ๑๐๖  
ซึ่งผู้วิจัยสามารถนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้ คือ 

  

 
๑๐๐ อมร รักษาสัตย์, การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, ๒๕๔๔), หน้า ๖. 
๑๐๑ Mills C. Wright. The power elite. (New York: Oxford University Press. 1956). 
๑๐๒ ล ิข ิต  ธ ี ร เวค ิน ,  ค ุณสมบ ัต ิสำค ัญของน ักการเม ืองท ี ่ ดี ,  [ออนไลน ์ ] , แหล ่ งท ี ่ มา  : 

https://mgronline.com/daily/detail/9490000061572 [๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙]. 
๑๐๓ ชัยอนันต์ สมุทวนิช, การเมืองกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

๒๕๔๔), หน้า, ๑๔-๑๕. 
๑๐๔ พฤทธิสาร ชุมพล, ระบบการเมืองความรู้เบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ, 

๒๕๔๗). 
๑๐๕ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๗๐-๗๕. 
๑๐๖  James David Barber, Citizen politics: An Introduction to Political Behavior, 

(Chicago: Markham Publishing, 1969), p.55. 



๘๗ 

 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่
มีต่อนักการเมือง 

๑. ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 
๒. ความนิยมสถานะทางสังคม 
๓. การกล่อมเกลาทางการเมือง 
๔. ลักษณะนิสัยของนักการเมือง 
๕. ความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 
๖. การมีประสบการณ์ทางการเมือง 
๗. ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

หลักสังคหวัตถุ ๔ 
๑. ทาน คือ โอบอ้อมอารี 
๒. ปิยวาจา คือ วจีไพเราะ 
๓. อัตถจริยา คือ สงเคราะห์ประชาชน 
๔. สมานัตตตา คือ วางตนพอดี 

การส่งเสริมความนิยมทาง

การเมืองของประชาชนที่มี

ต่อนักการเมืองในจังหวัด

อุทัยธานี 

สภาพทั่วไปเกี่ยวกับความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธดีำเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง
ในจังหวัดอุทัยธานี” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทาง
การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ๓. เพื่อนำเสนอการส่งเสริมความนิยม
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ตามลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative research) ที่มีเนื้อหาสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น 
สำหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูล
ทุติยภูม ิโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary survey) การสัมภาษณ์ 
( Interview) และการสนทนากลุ่ ม (Focus group) และการว ิจ ัยเช ิ งปร ิมาณ (Quantitative 
research) โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยจะได้นำเสนอขั้นตอนดำเนินการ
วิจัย มีกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๓.๒.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 



๘๙ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดังนี้ 
๑) การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

จากเอกสารและหลักฐานที่แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
นักการเมือง หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการทำวิจัย 

(๑) ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ทั้ง
หนังสือ บทความ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ โดยอาศัยแนวคิดการส่งเสริมความ
นิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง เป็นกรอบในการศึกษา 

(๒) ทำการศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมือง ทั้งในระบบการเมือง นักการเมือง องค์กรภาครัฐ/เอกชน เทศบาล ตำบล ชุนชน และ
ประชาชนในพ้ืนที ่

(๓) ขั้นการพัฒนาเครื่องมือ ใช้กรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการจัดทำแบบสอบถาม
ที่ใช้ในการวิจัย และหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาค่าความเที ่ยงตรงจากเนื ้อหาและให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่านตรวจ และนำไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้กับสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยแล้วนำเสนอกับคณะกรรมการควบคุมการวิจัยตรวจสอบแนะนำแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

(๔) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ นำแบบสอบถามที่คณะกรรมการปรับปรุง
แล้วเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

(๕) ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล คือ นำข้อมูลที่ได้มาประเมินผล โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่า
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิจัย รูปแบบ กระบวนการและแนวการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนมีต่อนักการเมือง ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในมิติต่าง ๆ 

(๖) ขั้นตอนสรุปและอภิปรายผล คือ การนำข้อมูลที่ได้นำมาอภิปราย และสรุปให้
เป็นผลของการศึกษาวิจัย โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลเนื้อหาแล้วนำเสนอเป็นการ
รายงานวิจัยต่อไป 

๒) การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในภาคสนาม (Field Study) เพ่ือ
ทราบถึงแนวคิด หลักการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนมีต่อนักการเมือง ทั้งในระดับการเมือง นักการเมือง ภาครัฐ เอกชน เทศบาล ชุมชน องค์กร 
และประชาชนในพื้นท่ีที่เป็นกรณีศึกษา โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้  

(๑) ทำการศึกษาคัดเลือกพื้นที ่กลุ ่มตัวอย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตามความโดดเด่นของพ้ืนที่  

(๒) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะ 
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(๓) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทางการ
ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง ทั้งในระดับการเมือง นักการเมือง 
ภาครัฐ เอกชน เทศบาล ชุมชน องค์กร และประชาชนในพื้นท่ีที่เป็นกรณีศึกษา 

(๔) สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที ่ได ้ท ั ้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ
ภาคสนาม โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือแนวคิด หลักการ วิธีการ รูปแบบ และแนวทาง
การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง ทั้งในระดับการเมือง นักการเมือง 
ภาครัฐ เอกชน เทศบาล ชุมชน องค์กร และประชาชนในพื้นท่ีที่เป็นกรณีศึกษา 

(๕) สรุปผลการศึกษาวิจัย นำข้อมูลที่ได้นำมาอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ๓.๒.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 

ปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง เพื่อนำเสนอการส่งเสริม
ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี้ ได้แก่จำนวนประชาชนที่มีสิทธิ ์เลือกตั ้ง ในจังหวัด

อุทัยธานีทั้ง ๘ อำเภอ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒๙,๙๔๒ คน๑ 
กลุ่มตัวอย่าง 
๑) กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
ได้แก่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานีทั้ง ๘ อำเภอ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน 

๔๐๐ คน ผู้วิจัยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ดังนี้ 
๒) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  
ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane กำหนดระดับ

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ ๐.๐๕๒ สูตรการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างดังนี ้
  

 
๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี , เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขต

เลือกตั้งของจังหวัดอุทัยธานี, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธาน,ี ๒๕๖๑. 

๒ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (เชียงใหม่ : บริษัท
ประชากรธุรกิจ จำกัด, ๒๕๕๘), หน้า ๑๗๑. 
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โดย N =  จำนวนประชากรทั้งหมด 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 n = จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๓๒๙,๙๔๒ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 

     = 399.51 
 
เพราะฉะนั้นจำนวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๔๐๐ คน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเก็บข้อมูลตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณให้สามารถเป็น

ตัวแทนของประชากรได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี้  
 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างแต่ละอำเภอ ตามสัดส่วนของประชากร 

เลขที่ ชื่อตำบล 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

(คน) 

สูตร n = 
n1 × N1 

N 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n) 

๑ เมืองอุทัยธานี ๕๐,๔๙๔ ๔๐๐x๕๐,๔๙๔ ๖๑ 

๒ หนองขาหย่าง ๑๖,๑๓๓ ๔๐๐x๑๖,๑๓๓ ๑๙ 

๓ ทัพทัน ๓๘,๗๕๔ ๔๐๐x๓๘,๗๕๔ ๔๗ 

๔ สว่างอารมณ์ ๓๑,๙๔๑ ๔๐๐x๓๑,๙๔๑ ๓๙ 
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ตารางท่ี ๓.๑ แสดงที่มาของกลุ่มตัวอย่างแต่ละอำเภอ ตามสัดส่วนของประชากร (ต่อ) 

เลขที่ ชื่อตำบล 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

(คน) 

สูตร n = 
n1 × N1 

N 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n) 

๕ หนองฉาง ๔๓,๙๖๕ ๔๐๐x๔๓,๙๖๕ ๕๓ 

๖ ลานสัก ๕๙,๒๔๖ ๔๐๐x๕๙,๒๔๖ ๗๒ 

๗ ห้วยคต ๒๐,๓๖๕ ๔๐๐x๒๐,๓๖๕ ๒๕ 

๘ บ้านไร่ ๖๙,๐๔๕ ๔๐๐x๖๙,๐๔๕ ๘๔ 

 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ๓๒๙,๙๔๒ กลุ่มตัวอย่าง ๔๐๐ 

 
๓) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  
เลือกสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยผู้วิจัยพยายาม

เก็บตัวอย่างเท่าที่จะทำได้ตามที่มีอยู่หรือที่ได้รับความร่วมมือ ตัวอย่างที่ได้จึงเป็นกรณีที่เผอิญหรือ
ยินดีให้ความร่วมมือหรืออยู่ในสถานที่หรือตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวตามจำนวนที่ต้องการ 

๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยมีขั้นตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
(๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและหลักพุทธธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง 
(๒) กำหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
(๓) กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื ่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
(๔) สร้างเครือ่งมือ 
(๕) นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
(๖) นำเครื ่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที ่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่างประชากร ที่จะดำเนินการวิจัย เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
(๗) ปรับปรุงแก้ไข 

๓๒๙,๙๔๒ 

๓๒๙,๙๔๒ 

๓๒๙,๙๔๒ 

๓๒๙,๙๔๒ 
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(๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

๒) ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี แบ่ง
ออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)  

ตอนที ่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้
คะแนน ๕ ระดับตามหลักการของลิเคิร์ท โดยกำหนดค่าของคะแนน ดังนี้ 

๕  หมายถึง  มีความนิยมระดับมากที่สุด 
๔  หมายถึง  มีความนิยมระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีความนิยมระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความนิยมระดับน้อย 
๑  หมายถึง  มีความนิยมระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับด้านปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

๓) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู ้เชียวชาญ ตรวจสอบ
เครื่องมือที่สร้างไว้ 

(๒) หาความเที ่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที ่สร้างเสร็จ เสนอ
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
นำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ ท่าน เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหารสาระ และโครงสร้าง
ของคำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
หาค่าดัชนีความคล้องตามวัตถุประสงฆ์รายข้อ (Index lf Item-Objective Congruent : IOC.) 

(๓) แบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน 
เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Contents Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ประเด็นคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ IOC. (Index 
lf Congruence) โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ IOC. ดังนี้ 



๙๔ 

 ๑.รศ.ดร.เติมศักดิ ์ ทองอินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓.ศ.ดร.จำนงค์ อดิว ัฒนสิทธิ์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.รศ.ประณต นันทิยะกุล ตำแหน่ง อาจารย ์ประจำภาคว ิชาร ัฐศาสตร ์ คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕.รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ 
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามคำนำของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
(๕) นำแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญนำมา

คำนวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้สูตร ดังนี้ 

  IOC = 
N

R  

เมื่อ IOC  = ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับวัตถุประสงค์ 
 ∑R   = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N   = จำนวนผู้เชียวชาญทั้งหมด 
 +๑  = แน่ใจว่าข้อคำถามตรงตามวัตถุประสงค์ 

๐ = ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามตรงตามวัตถุประสงค ์
๑ = แน่ใจว่าข้อคำถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ค่าความสอดคล้องแบบ IOC ของแบบสอบถามเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี” ผู้วิจัยได้ทำการคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าความ
สอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่าตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป จำนวน ๔๐ ข้อ จึงบ่งชี้ให้เห็นว่า คำถามแต่ละข้อมีความ
ตรงเชิงเนื้อหา สามารถนำแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความเชื่อม่ันได้ 

หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากร บุคลากรของ



๙๕ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๓ 

    = 
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   =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
k   =  จำนวนข้อคำถามของเครื่องมือ 

2

1s   =  ความแปรปรวนของคะแนนคำถามแต่ละข้อ 
2

1s    =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 
นำค่าสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอ

ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดอุทัยธานีทั้ง ๘ อำเภอ ที่มี
อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๐๐ คน ผู้วิจัยดำเนินการแจกจ่ายด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง ใน
งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ตรงตามจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม   
 ๓) นำส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อขอแจก
แบบสอบถาม และดำเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม ที่รับกลับมาแล้วนำไปวิเคราะห์
ข้อมูล  
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่า ร้อย
ละ 
 ๒. ข ้อคำถามเกี ่ยวกับการส่งเสริมความนิยมทางการเม ืองของประชาชนมีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่ตอนที่ ๒-๓ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

 
๓ สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชช่ิง จำกัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๙๖ 

มาตรฐาน มีลักษณะคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๔ โดยกำหนด
เกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

 ๕  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
 ๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก  
 ๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง  
 ๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย  
 ๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 การแปลคะแนน โดยการนำแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สำหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย๕ 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 
  ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

  ๓. ข้อคำถามแสดงความแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
ทำการวิเคราะห์โดยอธิบายผลเป็นความเรียง 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สำหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๖ คือ 

   P  =  
N

x 100   

  เมื่อ P  =  ค่าร้อยละ 
   X  =  จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
๔ธานินทร์  ศ ิลป์จาร ุ ,  วิเคราะห์ข ้อม ูลทางสถิต ิด ้วย SPSS และ AMOS, พ ิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๑๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕), หน้า ๘๖-๘๗. 
๕ไพศาล หวังพานิช, การวัดและประเมินผลการเรียน, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๕๑), หน้า 

๑๑๒. 
๖นิภา เมธาวิชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 



๙๗ 

   N  =  จำนวนข้อมูล 
 ๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๗ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 
   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   N = จำนวนข้อมูล 
 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๘ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22

−

− 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑x๒ = ผลรวมกำลังสองของคะแนน 
   N =  จำนวนข้อมูล 
   (∑x)๒  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง   
 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัย

เลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่มี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าราชการ
ในพื้นที่ ผู ้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
รัฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในพื้นที่ จำนวน ๑๘ รูปหรือคน 

๑. กลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน ๑๘ รูป/คน 
ได้แก่ 

๑.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา จำนวน ๒ รูป 
๑.๒ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระดับชาติ จำนวน ๕ คน 
๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าราชการในพ้ืนที ่จำนวน ๒ คน 

 
๗ส่งศรี ชมภูวงศ์, การวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
๘ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๙๘ 

๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น จำนวน ๓ คน 
๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ จำนวน ๓ คน 
๑.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในพื้นที่ จำนวน ๓ คน 
 รวมสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน ๑๘ รูป/คน 

กลุ่มที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา 
ลำดับที่   ชื่อ-ฉายา/นามสกุล   ตำแหน่ง 
๑  พระราชอุทัยโสภณ,ดร. (มนัส สมชาโน)  เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 
๒   พระมหาลำพัน ปุญญามโน,ป.ธ.๙   เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ 

กลุ่มที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระดับชาติ 
ลำดับที่   ชื่อ-ฉายา/นามสกุล  ตำแหน่ง 
๓  นายชาดา ไทยเศรษฐ์  รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย  

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 
๔   นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๑ 
๕   นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง  อดีตสมาชิกวุฒสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี 
๖  นายนพดล พนเสน  ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 

๗  นพ.ประเสร็ฐ มงคลศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 
กลุ่มที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าราชการในพื้นที่ 

ลำดับที่   ชื่อ-ฉายา/นามสกุล  ตำแหน่ง 
๘  นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ 

นายนายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
๙  ผศ.(พิเศษ),ดร.อลงกต วรกี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 

กลุ่มที่ ๔ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น 
ลำดับที่   ชื่อ-ฉายา/นามสกุล  ตำแหน่ง 
๑๐  นายเผด็จ นุ้ยปรี    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
๑๑  นายองอาจ เกษศิลป์   นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง  

อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


๙๙ 

ลำดับที่   ชื่อ-ฉายา/นามสกุล  ตำแหน่ง 
๑๒  นายจักรพันธุ์ รอดอ่อง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลสุขฤทัย  

อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
กลุ่มที่ ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ 

๑๓  พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ  ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

๑๔  นายสุวิชัย อินทกุล   อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

๑๕  ดร.จิณณาวัตน์ โคมบัว   ที่ปรึกษานายชาดา ไทยเศรษฐ์  
รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 

กลุ่มที่ ๖ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในพื้นที่ 
๑๖  พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร.  รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี 
๑๗  นายสมบุญ ทิพรังศรี  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๑๘  นายสมบัติ ชูมา   ผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันธรรมชาติพัฒนา 

๒. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) ในการ
วิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่เป็นผู้มีความ
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM รหัส 4567898993 วันพฤหัสบดีที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป จำนวน ๑๒ รูปหรือคน ดังต่อไปนี้คือ  
ลำดับที่  ชื่อ-ฉายา/นามสกุล   ตำแหน่ง 
๑ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา 
      รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
๒ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
      รัฐศาสตร์  
๓  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
๔  พระราชอุทัยโสภณ,ดร.  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี  
      เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี  
๕  ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา 
       รัฐศาสตร์ 



๑๐๐ 

ลำดับที่  ชื่อ-ฉายา/นามสกุล   ตำแหน่ง 
๖  รศ.อนุภูมิ โซวเกษม   อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
๗  ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
๘ อาจารย์สุวิชัย อินทกุล  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
      วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี  
๙  ดร.ฐิตารีย์ พ่วงดวงงาม  หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน  
      กรุงเทพมหานคร  
๑๐  นายภูเบศ สุชีวะ   เลขานุการนายก 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
๑๑  นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ  นายอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
๑๒  นายชลิต วงษ์สกุล   นักประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
 ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ การสังเกตและเครื่องมือการบันทึกซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและนำข้อมูลเชิง
ปริมาณเพื่อค้นหาการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี 

๑. แบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) 
ผู้วิจัยได้ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมี

ต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีทั้งแบบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลโดยได้มีประเด็นการสัมภาษณ์ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. กำหนดโจทย์ หรือคำถามการวิจัย คือ คำถามที่ต้องการคำตอบจากการวิจัยหรือเป็นสิ่ง
ต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากประเด็นสภาพการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี  ศึกษาการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีและนำเสนอการพัฒนาการส่งเสริมความนิยมทาง
การเมืองของประชาชนทีม่ีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 

๒. สร้างแบบสัมภาษณ์จาการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบ ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อ
ค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียดและเสริมให้ความรู้ ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์จากการศึกษาเชิงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 



๑๐๑ 

๓. การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ ์
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ สามารถหาความเที่ยวตรงตามเนื้อหารายข้อ (item content 

validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (content validity foe scale, S-CVI) ผู้วิจัยได้
ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑ ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจเครื่องมือที่
ออกแบบไว้ 

๓.๒ หาความตรงตามเนื้อหารายข้อและความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับโดยการนำแบบสัมภาษณ์
ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นขอบและนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จำนวน ๕ รูปหรือคน  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนนำไปใช้ เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ความ
ตรงตามเนื้อหารายข้อ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ ตลอดจนภาษาที่ใช้โดยผู้เชี ่ยวชาญพิจารณา 
ประเมินความสอดคล้องจะมี ๕ ระดับ คือ 

๑ = ไม่สอดคล้อง 
๒ = สอดคล้องบางส่วน 
๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
๔ = มีความสอดคล้องมาก 
เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา จะนำเฉพาะข้อที่ได้รับการ

ประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่านั้น (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาคำนวณผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย ๓ คน ไม่ควรเกิน 
๑๐ คน (เกินความจำเป็น)๙ ซึ่งค่าความตรงตามเนื้อหารายข้อ (item content validity index, I-CVI) มีค่า 
๑ และความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ (content validity foe scale, S-CVI) มีค่า ๑ แสดงว่าแบบสัมภาษณ์
มีความตรงตามเนื้อหา 

๒. แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion Form)  
ผู้วิจัยได้เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย นักการเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 

พระสงฆ์ และภาคประชาชน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
๑. นำแบบจำลองที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาเป็นตัวแบบ การส่งเสริมความนิยม

ทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีเพื่อนำมาประกอบการวิจัยในการ
กำหนดประเด็นที ่จะศึกษา และเพื ่อเป็นแนวทางในการกำหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์รวมทั้งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 

 
๙Lynn, M.R,“Determination and Quantification of Content Validity”, Nursing Research, 

36 (6) (1986): 382-385. 



๑๐๒ 

๒. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินผลเพ่ือ
ยืนยันแบบจำลองโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และ
การใช้ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพ่ือการนำไปพัฒนาต่อยอด 

๓. สร้างแบบจำลองและนำเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน 
สามารถอธิบายเสริมสนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู ้ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่สำคัญ คือ ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี ความนิยม การกล่อมเกลาทางการเมือง 
พุทธธรรมที่สอดคล้องกับความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง คือ หลักสังคหวัตถุ 
๔ ประการ นำมาบูรณาการเพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ หรือองค์ความรู้ ที่จะเป็นต้นแบบด้านความผู้
พันทางการเมืองของนักการเมืองที่มีต่อประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน ๑๘ ท่าน จะใช้การสัมภาษณ์แบบที่ไม่มีโครงสร้าง โดย

ผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยคำรับรองของผู้อำนวยการหลักสูตร ฯ เพื่อขอสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้วยจนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และกำหนด
วัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู ้ว ิจัยจะขออนุญาตจากผู ้เชี ่ยวชาญให้เครื ่อง
บันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว อนึ่ง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) 
ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จึงมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง พร้อมกันนั้น ผู้วิจัย 
จะต้องศึกษาประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 

๒) ขั้นดำเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู ้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื ่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะ
ให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่ทำการบันทึก 



๑๐๓ 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group 

Discussion) เพื่อนำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี  

๑) ติดต่อประสานงานผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยผู ้ว ิจ ัยคัดเล ือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) รวมทัง้สิ้นจำนวน ๑๒ รูปหรือคน พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
กระบวนการ สถานที่ วัน และเวลา ในการสนทนากลุ่ม 

๒) ขอหนังสือ ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ จากหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) จัดเตรียมประเด็นคำถาม โครงร่าง และเอกสาร ให้เพียงพอกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
๔) ประสานงานเพ่ือยืนยัน วัน เวลา สถานที่ กับผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
๕) จัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน และดำเนินการสนทนา 
๖) ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเด็นคำถาม ตามประสบการณ์ของ

ผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการวิจัย 
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ  ให้

ความหมายกับข้อมูล จัดหมวดหมู่ ความหมายของข้อมูล วิเคราะห์และสรุปรวบรวมความหมายผู้วิจัย
เลือกใช้ “การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)๑๐ โดยใช้วิธีเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเรื ่องเดี่ยวกัน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจัย และนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว แม้จะมาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันทั้งเวลา 
สถานที่และบุคคลเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ซึ่งมี ๔ วิธีคือ 

๑. การตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลา ระยะทาง สถานที่ และบุคคล
โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่ พระนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ผู้บริหารและ
นักการเมืองระดับชาติ ระดับท้องถิ่น นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงาน
การเมือง เป็นต้น 

 
๑๐Denzin, Norman k., and Yvonna S. Lincoln, Handbook of Qualitative Research, 

(Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000), p. 391. 



๑๐๔ 

๒. การตรวจสอบสามเส้าด้านนักวิจัย ( Investigator Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้ผู้วิจัยที่ต่างกัน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้เสีย การสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน
บริบทระหว่างที่นักวิจัยลงพ้ืนที่ศึกษา 

๓. การตรวจสอบสามเส้าด ้านทฤษฎี (Theory Triangulation) เป็นการพิจารณา
ตรวจสอบโดยการใช้หลายมุมมองในการแปลความหมาย หากผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฎีที่ต่างจากเดิมจะ
ทำให้การตีความแตกต่างกัน เพื่อนำผลที่ได้มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนจากที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะช่วย
ตรวจสอบและให้ทำแนะนำ  

๔. การตรวจสอบสามเส ้ าด ้ านว ิธ ี การ เก ็บรวมรวมข ้อม ูล  ( Methodological 
Triangulation) เป็นการเลือกใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันให้
สอดคล้องกับประเด็นของการวิจัย 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแบบไม่มีส ่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์เช ิงล ึก ( In-depth 
interview) ผู้วิจัยจะนำคำตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน ๑๘ รูปหรือคน มาสรุป
ประเด็นตามข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตด้านเนื้อหา
ของการวิจัย 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
๑. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ

นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี โดยตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ  

๒. การวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเพื่อช่วยวิเคราะห์
ข้อมูลให้เกิดความหนักแน่น 

๓. การตีความ ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้จดบันทึกไว้จากปรากฏการณ์ที่
พบเห็น 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะโดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) การสัมภาษณ์สนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะนำคำตอบที่ได้จากการสนทนากลุ่มจำนวน ๑๒ รูปหรือคน มา
สรุปประเด็นการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี
เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และขอบเขตด้านเนื้อหาของการวิจัย 



 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง
ในจังหวัดอุทัยธานี” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี  ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทาง
การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี  ๓. เพื่อนำเสนอการส่งเสริมความนิยม
ทางการเมืองของประชาชนทีม่ีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ผู้วิจัยได้กำหนด ระเบียบวิธีวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เป็นการตอบแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการ
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) 
จำนวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๒ รูป
หรือคน เพื่อนำเสนอผลการวิจัยตามขั้นตอนเพื่อตอบโจทย์การวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งนี้
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
๔.๒ ปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
๔.๓ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที ่มีต่อนักการเมือง โดยใช้

หลักสังคหวัตถุ ๔ 
๔.๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

  



๑๐๖ 

๔.๑ สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ถูกเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงจาก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี ่ยวชาญด้าน
การเมืองระดับชาติ ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่เป็นผู้ เชี ่ยวชาญด้านช้าราชการในพื้นที ่ ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี ่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในพื้นที่   รวมจำนวน ๑๘ รูปหรือคน เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน
สามารถอธิบายสนับสนุนรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก  

๔.๑.๑ ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองด้านค่านิยมเล็ง
ผลประโยชน์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านค่านิยมเล็งผลประโยชน์ที่เป็นสภาพ
ทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 

ความนิยมทางการเมืองด้านค่านิยมเล็งผลประโยชน์ เป็นสิ่งพื้นฐานที่ประชาชนคาดหวัง
ต่อนักการเมืองที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนชุมชนสังคมของตน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. นักการเมืองก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง นักการเมืองจะต้อง
เป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ และยึดถือประโยชน์
ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง เพราะนักการเมืองเป็นตัวแทนประชาชน๑  

๒. นักการเมืองควรจะต้องพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เพ่ือการอยู่ดี มีความสุขของประชาชน๒  

๓. นักการเมืองคือคนที่ต้องทำทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ในการเมือง ยกตัวอย่างเช่น
เทศบาลก็ต้องดูแลทุกส่วนในเทศบาล ความเดือดร้อนทุกข์สุขของประชาชน  ถ้าเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.) ก็ทำตามขนาดของพ้ืนที่การดูแลประชาชน ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องพัฒนา
บริการเรื่องการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภค การบริการคือการบริการทั่วไปด้าน
สุขภาพจิต  ประชาชนไม่ต้องการอะไรขอแค่เดือดร้อนตอนไหนได้เห็นหน้านักการเมืองผู้แทนของตน 
ประชาชนจะรู้สึกว่าถ้าเดือดร้อนอะไรจะสามารถไปหานักการเมืองผู้แทนของตนได้๓  

๔. นักการเมืองต้องทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน เข้าพื้นที่ ลงพื้นที่ รู ้พื ้นที่ รู ้คน 
ทำงานเชิงรุกและเชิงรับ เตรียมความพร้อมสำคัญการพัฒนา ดูแลเรื่องสาธารณูปโภคเป็นหลัก๔ 

 
๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๐๗ 

๕. นักการเมืองคือคนที่ต้องทำทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ในการเมือง เช่นเทศบาลก็
ต้องดูแลทุกส่วนในเทศบาล  ความเดือดร้อนทุกข์สุขของประชาชน  ทำตามขนาดของพื้นที่ การดูแล
ประชาชนคือส่วนที่ต้องพัฒนา การพัฒนา คือการพัฒนาสาธารณูปโภค การบริการ คือการบริการ
ทั่วไป ด้านสุขภาพจิตประชาชน ประชาชนมีความเดือดร้อนตอนไหนไปดู ไปถาม ไปให้เห็นหน้า 
ประชาชนจะรู้สึกว่าความเดือดร้อนมีนักการเมืองให้ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่ เมื่อประชาชนเดือนร้อน
ประชาชนจะสามารถไปหานักการเมืองหรือหาท่านใดช่วยได้ ประชาชนบ้างส่วนทั ้งปีไม่มาหา
นักการเมืองเลยแล แต่ประชาชนสบายใจที่มีนักการเมืองที่เป็นผู้แทนนั้นอยู่ นักการเมือง ผู้แทนคือ 
ทำทุกเรื ่องทุกอย่างที่จะขจัดปัดเป่าปัญหาได้สร้างความอบอุ่นความมั่นใจให้กับประชาชนปัญหา
บางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขแต่พ่ีน้องประชาชนมั่นใจและอุ่นใจว่าจะดูแลได้๕  

๖. นักการเมืองต้องทำทุกอย่างที่ก่อเกิดประโยชน์ ประการแรกต้องช่วยแก้ปัญหา 
ยกระดับการพัฒนา๖  

๗. นักการเมืองต้องลงพ้ืนทีแ่ก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยไม่มีข้อแม้ โดย
เร่งด่วน เป็นที่พึงของประชาชนได้อย่างทันที๗ 

๘.  นักการเมืองต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก ประชาชนในที่นี้ก็คือคนที่มีสิทธิ์ มีเสียง
และไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียง ให้โอกาสในการเข้าถึงแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ความ
เป็นอยู่ เรื่องของความมั่นคงที่อยู่อาศัย การศึกษา เรื่องปัจจัย ๔ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประชาชน
โดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ในชนบท ยกตัวอย่างของอุทัยธานี มีชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง ถ้าชุมชนเมือง
ความต้องการก็อีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าชุมชนที่ออกนอกเมืองที่อยู่ตามชายขอบตามหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ 
ไม่ว่าจะเป็นหน้าเขาหลังเขาความต้องการก็อีกอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นต้องตีโจทย์ให้แตก และเข้าไป
ช่วยดูปัญหา และรับมาวางแผนในการที่จะแก้ไขในปัญหาดังกล่าวนั้น๘  

๙. นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการการบริหารจัดการท้องถิ่นผู้บริหารต้องมีวิธีคิด
ระยะยาว มองอีกด้านหนึ่งประชาชนไม่รู้จักศักยภาพ ระเบียบกฎหมายและขอบเขตของการบริหาร 
ผู้บริหารต้องวางแผนเฉพาะหน้า ส่วนในการบริหารจัดการองค์กร๙  

๑๐. นักการเมืองผู้ทำหน้าที่ด้านการเมือง ฉะนั้นการเมืองต่างจังหวัดคือการรู้จักกัน การ
พบว่าหน้าตากัน  ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมไทย ดังนั้นการเมืองท้องถิ่นส่วนใหญ่จะไม่ได้บอกทั้งหมด 
ส่วนใหญ่รู้จักมักคุ้นเห็นหน้าเห็นตาสร้างประโยชน์บางครั้งอาจจะไม่ได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์  

 
๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 



๑๐๘ 

เพราะว่าส่วนใหญ่คือการเจอกันพบปะกันไปมาหาสู่กันอันนี ้คือพื้นฐานการทำประโยชน์ของคน

ต่างจังหวัดและดีต่อมาความรู้สึก รู้จักมักคุ้นแล้วก็ทำประโยชน์ให้น้ำไหลไฟสว่าง ๑๐ 

๑๑. นักการเมืองในการทำประโยชน์ ๑) ต้องคิดถึงปัญหาในพ้ืนที่ก่อน ปัญหาภาพรวมใน
พื้นที่เป็นอย่างไร ๒) ช่วยเหลือประชาชน ๓) ช่วยเหลือส่วนบุคคล ๓ ประกานนี้เป็นหน้าที ่ของ
นักการเมือง นักการเมืองต่างจังหวัดกับนักการเมืองในกรุงเทพฯ แตกต่างกัน ต่างจังหวัดจะมีลักษณะ
คือประชาชนท่านใดเดือดร้อนก็เข้าหานักการเมืองขออนุญาต ต้องช่วยนู่นช่วยนี่ฝากลูกเข้าเรียนฝาก
ลูกทำงาน งานศพ งานบวช งานแต่ง งานอะไรก็ต้องไปร่วมงานทั้งหมด  ต่างจากในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งในกรุงเทพมหานคร ต้องเป็นนักการเมืองที่ทำงานภาพรวม วางแผนโครงสร้างระดับใหญ่ๆ ใน
กรุงเทพมหานคร ใช้กระแสนโยบายพรรคในสภาโดดเด่นแค่ไหนมากน้อยอย่างไรลักษณะแบบนี้คือ
นักการเมืองในกรุงเทพฯ ๑๑  

๑๒. นักการเมืองต้องคิดถึงปัญหาในพื้นที่ก่อน ปัญหาภาพรวมในพื้นที่เป็นอย่างไรเข้า
ช่วยแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน๑๒  

๑๓. นักการเมืองจะต้องมองในการเปลี่ยนแปลงให้ชัดพัฒนาทางเทคโนโลยีอวกาศเมื่อไป
รับกันทางการศึกษาทางอาชีวศึกษาทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสอดรับกันให้หมดใน
เบื้องต้น๑๓  

๑๔. นักการเมืองต้องแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นหลัก เข้าถึงปัญหา 
แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ปฏิบัติหน้าที่อย่างทันทีในการแก้ไขปัญหา๑๔ 

๑๕. นักการเมืองควรเข้าถึงความเดือนร้อน ความขัดแย้ง เช่นปัญหาบุคคล ธรรมชาติ
หรือการเมือง นักการเมืองต้องเปิดช่องให้ประชนเข้าถึงได้โดยเร็วและง่าย และจะสะท้อนถึงปัญหาให้
นักการเมืองได้รับทราบและนำไปประสาน และนำไปแก้ปัญหาต่อไป๑๕  

๑๖. นักการเมืองเป็นให้ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  พื้นฐานเลย  คือ เรื ่องสินค้า
การเกษตร  การคมนาคมถนน  ชาวบ้านได้รับการดูแล นักการเมืองเมื่อได้เป็นแล้ว ยังรักษาคำพูด
หรือยังรักษานโยบายอยู่เป็นสิ่งสำคัญ๑๖  

 
๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๐๙ 

๑๗. นักการเมืองอุทัยจะทราบว่าท่านใดเดือดร้อนนักการเมืองอุทัยจะไปช่วยเหลือทุกที่ 
ซึ่งเมื่อก่อนการช่วยเหลือจะแตกต่างจากปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้มีการช่วยเหลือมาจากเงิน  ในยุคก่อนก็
จะเป็นแรงกายแรงใจในการลงมือทำท่ีจะช่วยเหลือ จะเจรจาแก้ไขงาน๑๗  

๑๘. นักการเมืองที่ดีกว่าต้องนึกถึงประชาชนเป็นหลัก คือต้องนึกถึงประชาชนว่าในการ
เข้าถึงโอกาส สิ่งที่ประชาชนขาดอยู่ก็จะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ ความมั่นคงที่อยู่
อาศัย การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ในชนบทชนบท ยกตัวอย่าง
ของอุทัยธานีก็มีชนบทกับชุมชนเมือง  ชุมชนเมืองความต้องการก็แบบหนึ่ง  ชุมชนที่ออกนอกเมืองที่
อยู่ตามชายขอบ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จะหน้าเขา หลังเขา ความต้องการจะแตกต่างกันไป ต้องตี
โจทย์ให้แตกเกิดการเข้าถึงความรู้สึกประชาชน  กระบวนการคิดที่เป็นระบบต้องสู่กระบวนการแนว
ปฏิบัติที่เป็นระบบ และต้องติดตามผลลัพธ์ที่เป็นรูปประธรรม๑๘ 

กล่าวโดยสรุป ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที ่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้านค่านิยมเล็งผลประโยชน์ ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ และยึดถือประโยชน์ส่วนร่วม
เป็นที่ตั้ง โดยการวางแผนการทำประโยชน์ การศึกษาปัญหา การรับฟังปัญหาของพื้นที่ในภาพรวม 
เข้าช่วยเหลือกความเดือนร้อนที่มี มีจิตในการพัฒนาคิดถึงประชาชนเป็นหลัก การดูแลประชาชนคือ
ส่วนที่ต้องพัฒนา การพัฒนา คือการพัฒนาสาธารณูปโภค การบริการ คือการบริการทั่วไป ด้าน
สุขภาพจิตประชาชน ประชาชนมีความเดือดร้อนตอนไหนไปดู ไปถาม ไปให้เห็นหน้า ให้โอกาสในการ
เข้าถึงแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ความเป็นอยู่  เรื่องของความมั่นคงที่อยู่อาศัย 
การศึกษา เรื่องปัจจัย ๔ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ ในชนบท ให้ดูแล
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  พื้นฐานเลย  คือ เรื่องสินค้าการเกษตร  การคมนาคมถนน กระบวนการ
คิดที่เป็นระบบต้องสู่กระบวนการแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ และต้องติดตามผลลัพธ์ที่เป็นรูปประธรรม 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ดังแผนภาพ
ที่ ๔.๑  
  

 
๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ ความนิยมเล็งผลประโยชน์ 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ การ
วางแผน การทำประโยชน์ การศึกษา
ปัญหา การรับฟังปัญหาของพื้นที ่ใน
ภาพรวม เข้าช่วยเหลือกความเดือน
ร ้อนที ่ม ี  ม ีจ ิตในการพัฒนาค ิดถึง
ประชาชนเป็นหลัก มีการบริการคือ
เข ้ าถ ึ งประชาชนเม ืองประชาชน
ต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพทั่วไป
ของความน ิยมทางการเม ืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 

๑๘ ๑ , ๒ , ๓ , ๔, ๕ , ๖ , ๗, ๘ , ๙ , ๑๐ , 
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ ,
๑๘ 

๔.๑.๒ ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองด้านความนิยมสถานะ
ทางสังคม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านความนิยมสถานะทางสังคมที่เป็น
สภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 

ความนิยมเล็ง

ผลประโยชน์ 

๑) มีการวางแผนในการทำประโยชน์ 

๒) ทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 

๓) ทำเพ่ือประชาชนเป็นหลัก 

 

๔) ช่วยเหลือประชาชน 

๕) เข้าใจ เข้าถึงปัญหาของประชาชน 

๖)  



๑๑๑ 

ความนิยมทางการเมืองด้านความนิยมสถานะทางสังคม เป็นสิ ่งพื ้นฐานที่ประชาชน
คาดหวังต่อนักการเมืองที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนชุมชนสังคมของตน โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. นักการเมืองต้องมีฐานะดี การเป็นนักการเมืองต้องมีเงินในการทำงานการเมือง
เบื้องต้น เช่นการลงพื้นที่ต้องใช้รถ ต้องใช้น้ำมัน ต้องช่วยในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน เพราะถ้า
รอการช่วยเหลือจากหน่วยงานจะไม่ทัน เพราะปัญหาบ้างอย่างต้องแก้ปัญหาให้ทันกับเวลา๑๙  

๒. นักการเมืองต้องเป็นผู ้ที ่มีสถานะทางการเงิน เพราะการมีเงินถือว่าเป็นปัจจัย
เบื้องต้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านักการเมืองจะเล่นการเมืองไปแนวไหน เมืองไทยมีการเมืองให้เลือกตั้ง
หลายอย่าง การเป็นนักการเมืองนั้นต้องใช้เงิน แต่ไม่ได้ใช้ซื้อเสียง ใช้เงินเพื่อบริการเพื่อดูแลสังคม 
หรือมีความสามารถทางเชิงวิชาการ จะเลือกแบบนั้นก็มีโอกาส ชาวบ้านให้โอกาส จะถนัดทางไหน 
อันนี้ขึ้นอยู่ตัวนักการเมือง๒๐  

๓. นักการเมืองต้องมีสถานะทางการเงิน เพราะการมีเงินถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ก็
ขึ้นอยู่กับว่านักการเมืองท่านนั้นจะทำหน้าที่การเมืองลักษณะใด เมืองไทยมีการให้เลือกตั้งหลายแบบ 
การเป็นนักการเมืองต้องใช้เงิน แต่ไม่ได้ใช้ซื ้อเสียง ใช้เงินเพื ่องบริการเพื ่อดูแลสังคม หรือมี
ความสามารถทางเชิงวิชาการ จะเลือกแบบนั้นก็มีโอกาส ประชาชนให้โอกาส นักการเมืองไปช่วยเรื่อง
ต่างๆอะไรที่ใช้เงินแทนได้ก็ออกให้ก่อนเรื่องจะได้จบไม่ต้องมาทะเลาะกัน ซึ่งก็ไม่ได้ร่ำรวย แต่ก็กล้าที่
จะใช้เพ่ือแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่คนจนจะเป็นนักการเมืองไม่ได้ ขึ้นอยู่กับที่ว่าคุณจะทำงานอย่างไร เพราะ
หน้าที่  สส. คือออกกฎหมายอยู่แล้ว แต่ต้องดูแลทุกข์สุขคือหน้าที่๒๑  

๔. นักการเมืองการที่มฐีานะมีความจำเป็น ปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีในการแก้ไข เช่น ใช้
ปัญญาในการแก้ไข ใช้เส้นสายในการแก้ไข ใช้ทุนทรัพย์ในการแก้ไข ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขปัญหาต้อง
ใช้เงินในการแก้ไข เช่นการที่จะไปดูปัญหา ไปรับทราบปัญหา ต้องใช้รถ ใช้น้ำมัน ต้องใช้เงินใน
เบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นต้องมีฐานะที่ดี ยกตัวอย่างคนที่มีเงินอยู่แล้ว เช่นคนที่มีเงินอยู่แล้วไม่ต้องมา
กังวลในการหาเงินเรื่องปากเรื่องท้อง สามารถทำงานทางการเมืองได้อย่างเต็มที่๒๒  

๕. การมีการเงินเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะมาทำหน้าที่ทางการเมือง เนื่องจากการจะไป
ช่วยเหลือคนอ่ืน ต้องมีความพร้อมของตนเอง  เพราะต้องอุทิศตนในการทำหน้าที่๒๓ 

 
๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๐ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคญั ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๒ 

๖. การเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่ต้องมีเงิน เพราะเงินใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่
คนจนจะเป็นนักการเมืองไม่ได้ มันขึ้นอยู่ว่าจะทำงานแนวไหน เพราะหน้าที่ของนักการเมือง มีหลาย
อย่าง เช่นออกกฎหมาย ให้นโยบาย แนวคิด และต้องดูแลทุกข์สุขคือหน้าที่ ๒๔  

๗. การทำหน้าที ่ทางการเมืองเป็นผู ้แทนของประชาชนฐานะถือว่าสำคัญและเป็น
องค์ประกอบหนึ่ง เพราะการเป็นนักการเมืองนั้นต้องมีความพร้อมและประกอบด้วยความสามารถ 
เข้าถึงหัวใจของประชาชน ต้องทำงานอย่างจริงจังจริงใจ๒๕  

๘. นักการเมืองถ ้ามีสถานะทางการเง ินแล ้วน ั ้นช ่วยให้มีความรู้  เร ียนรู ้ สร ้าง
ประสบการณ์ เพราะการทำอะไรต้องมีเงินช่วยในการพัฒนาสร้างความเจริญ งบประมาณเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี๒๖  

๙. การทำหน้าที่ผู้แทนประชาชน เมื่อประชาชนขออะไรกับนักการเมือง เช่น ขอซื้อของ
กิน บ้างครั้งก็ต้องซื้อให้ จึงต้องมีเงินในการทำหน้าที่๒๗  

๑๐. นักการเมืองจำเป็นต้องมีสถานะหรือฐานะที่ดี คือมองในด้านเศรษฐกิจหรือมอง
ฐานะในเรื่องของสภาพความเชื่อถือของสังคมและชุมชนนักการเมืองทุกระดับเอาฐานะทางการเงินมา
เป็นตัวแปรการเป็นผู้แทนกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคล ภาพในการทำงานและการเงินเป็นตัวแปรมีความ
พร้อมสมบูรณ์และการเงินของนักการเมืองดี นักการเมืองก็สามารถนำสิ่งที่ดีๆ มาขยายผลเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยเฉพาะการศึกษาเศรษฐกิจสังคม ทำให้บ้านเมืองที่นักการเมืองเป็น
ตัวแทนได้พัฒนาขึ้น๒๘  

๑๑. นักการเมืองควรมีฐานะทางการเงินที่ดีพอสมควร เพราะนักการเมืองต้องมีรายจ่าย
ทางสังคมค่อนข้างมาก  จึงมีความจำเป็นต้องมีเงินเป็นเบื้องต้น๒๙  

๑๒. นักการเมืองต้องมีฐานะ เพราะการทำหน้าที่ทางการเมืองต้องใช้เงินในการทำงาน
บ้างเรื่องต้องใช้เงิน เช่นการลงพื้นที่รับฟังปัญหา การแก้ไขปัญหาบ้างอย่างต้องใช้เงิน๓๐ 

 
๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๘ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๓ 

๑๓. นักการเมืองเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับสังคม เป็นที่เคารพนับถือของประชาชน มี
ความประพฤติท่ีดี ไม่มีประวัติที่ทำให้ประชาชนเดือนร้อน และช่วยเหลือชุมชนอยู่เป็นประจำจึงเป็นที่
รู้จักของสังคม และเป็นต้นแทนของสังคมนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี๓๑  

๑๔. ฐานะของนักการเมืองมีส่วนในการทำหน้าที่การเมือง  ถ้าฐานะของนักการเมืองดีก็
จะได้ไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาได้ ส่วนนักการเมืองท่านใดถ้าไม่มีเงินก็จะเข้าถึงประชาชนได้แต่ก็
ประชาชนไม่ค่อยต้อนรับ ไม่ค่อยสนับสนุน เพราะความต้องการของประชาชน ต้องการความ
ช่วยเหลือที่ได้ผลจริง และได้รับการสนับสนุน ประชาชนก็จะได้รับความม่ันใจ๓๒  

๑๕. ผู ้แทนทางการเมืองต ้องเป็นผู้ ม ีเง ินอย่างเด ี ่ยวอาจจะยังไม่ได้สามารถเป็น
นักการเมืองได้เสมอไป แต่ต้องมีความดีด้วย ทำงานเป็นที่พึงพา แก้ปัญหาให้ประชาชนได้ด้วยดี คือ
ต้องมีท้ังพระเดชและพระคุณ สร้างความดีไว้๓๓ 

๑๖.  นักการเมืองเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในสังคม มีอะไรอย่างไร เข้ามาร่วมด้วยช่วย
เหลืออยู่เป็นประจำ ทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม๓๔  

๑๗. นักการเมืองต้องเป็นผู้มีความเสียสละ มีเงินในการช่วยสนับสนุนในการทำหน้าที่
การเมืองเป็นการเมือง เพราะการเป็นนักการเมืองที่ไม่มี หรือที่เรียกว่าจน เมืองนักการเมืองยังจนอยู่ 
ต้องหาเงินเลี้ยงตนเองและครอบครัวอยู่จะช่วยเสียสละเพื่อสังคมได้อย่างไร  ดังนั้นการมีเงินเปน็ส่วน
หนึ่งในการเป็นนักการเมืองทีท่ำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เต็มที่๓๕  

๑๘. นักการเมืองต้องเป็นผู้สมถะติดดินถึงสถานะทางการเงินไม่มีไม่สำคัญ  แต่สำคัญที่
ทำหน้าที่การเมืองด้วยความทุ่มเทและเสียสละ๓๖ 

กล่าวโดยสรุป ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที ่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้านความนิยมสถานะทางสังคม ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การมีสถานะทางการเงิน
ที่ดี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สถานะทางการเงินถือว่าเป็นปัจจัยเบื้องต้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านักการเมืองจะเล่น
การเมืองไปแนวไหน เมืองไทยมีการเมืองให้เลือกตั้งหลายอย่าง การเป็นนักการเมืองนั้นต้องใช้เงิน แต่
ไม่ได้ใช้ซื้อเสียง ใช้เงินเพื่อบริการเพื่อดูแลสังคม หรือมีความสามารถทางเชิงวิชาการ ใช้ทุนทรัพย์ใน
การแก้ไข ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขปัญหาต้องใช้เงินในการแก้ไข เช่นการที่จะไปดูปัญหา ไปรับทราบ
ปัญหา ต้องใช้รถ ใช้น้ำมัน ต้องใช้เงินในเบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นต้องมีฐานะที่ดี สถานะนั้นช่วยให้มี

 
๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๔ 

ความรู้ เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เพราะการทำอะไรต้องมีเงินช่วยในการพัฒนาสร้างความเจริญ 
งบประมาณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี ฐานะที่ดี คือมองในด้านเศรษฐกิจหรือ
มองฐานะในเรื่องของสภาพความเชื่อถือของสังคมและชุมชนนักการเมืองทุกระดับเอาฐานะทาง
การเงินมาเป็นตัวแปรการเป็นผู้แทนกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคล ภาพในการทำงานและการเงินเป็นตัวแปร
มีความพร้อมสมบูรณ์และการเงินของนักการเมืองดี นักการเมืองก็สามารถนำสิ่งที่ดีๆ มาขยายผลเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยเฉพาะการศึกษาเศรษฐกิจสังคม ทำให้บ้านเมืองที่นักการเมืองเป็น
ตัวแทนได้พัฒนาขึ้น มีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดี มีพวกพ้องลูกน้องที่
ดี เป็นที ่รู ้จัก เป็นที ่รักของชุมชนสังคม เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของชุมชน สังคม  ฐานะของ
นักการเมืองดีก็จะได้ไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาได้ ส่วนนักการเมืองท่านใดถ้าไม่มีเงินก็จะเข้าถึง
ประชาชนได้แต่ก็ประชาชนไม่ค่อยต้อนรับ ไม่ค่อยสนับสนุน เพราะความต้องการของประชาชน 
ต้องการความช่วยเหลือที่ได้ผลจริง และได้รับการสนับสนุน ประชาชนก็จะได้รับความมั่นใจ  ดัง
แผนภาพที่ ๔.๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ ความนิยมด้านความนิยมสถานะทางสังคม 

  

ความนิยมด้านความ

นิยมสถานะทางสังคม 

๑) มีสถานะทางการเงินที่ดี 

๒) มีความสัมพันธ์กับชุมชน 

๓) มีพวกพ้อง พวกหมู่ 

 

๔) เป็นที่รู้จัก มีคนนับหน้าถือตาของชุมชน  

๕) เป็นตัวแทน เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน 

๗)  



๑๑๕ 

ตารางท่ี ๔.๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านความนิยมสถานะทางสังคม  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านความนิยมสถานะทางสังคม การมี
สถานะทางการเงินที่ดี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ต้อง
ม ี ความส ั มพ ันธ ์ ก ั บช ุมชน  ส ั งคม  มี
ความสัมพันธ์ก ับชุมชนที ่ด ี ม ีพวกพ้อง
ลูกน้องที่ดี เป็นที่รู้จัก เป็นที่รักของชุมชน
สังคม เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของชุมชน 
สังคม 

๑๘ ๑ , ๒ , ๓ , ๔, ๕ , ๖ , ๗, ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ ,๑๘ 

 
๔.๑.๓ ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองด้านการกล่อมเกลา

ทางการเมือง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เป็น

สภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
ความนิยมทางการเมืองด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง เป็นสิ่งพื้นฐานที่ประชาชน

คาดหวังต่อนักการเมืองที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนชุมชนสังคมของตน โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. การสื่อสารให้ความรู้กับประชาชน โดยการให้ความรู้ผ่านทางสื่อสารมวลชน ให้
ความเข้าใจด้านการเมือง ด้านสิทธิของประชาชน ด้านความช่วยเหลือ หรือช่องทางการรับข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเรียกร้องของประชาชน๓๗  

๒. นักการเมืองส่วนมากลงพื้นที่เป็นประจำ ข่าวสารจะมีสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้  เช่น  
เพจส่วนตัว  เฟสบุ๊คส่วนตัว ข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์  ข่าวจากทีวีได้พบปะ  ประชาชนเป็นระยะๆ  
เช่นที่อุทัยธานีเมื่อเร็ว ๆ นี้นักการเมืองได้มาที่เขื่อนมาดูเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนของพ่ีน้องชาวเกษตรกร  นี่เขาก็ลงพื้นที่เป็นการสื่อสารที่ดี๓๘  

๓. นักการเมืองอุทัยธานีส่วนมากจะใช้ในการลงพื้นที่ ลงไปแก้ไขปัญหา ลงพื้นที่ให้เจอ
ตัว พูดคุย สื่อสารให้ถึงประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าใจ  อีกอย่างคือ Facebook๓๙  

 
๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๖ 

๔. นักการเมืองใช้การสื่อภาพลักษณ์โดยการใช้สื่อ ในการรับรู้ปัญหา สื่อให้ประชาชน
รับทราบการทำงานเพ่ือประชาชนของนักการเมือง และลงพ้ืนที่ให้ประชาชนเห็นหน้า๔๐ 

๕. นักการเมืองใช้การสื่อสารกับประชาชนโดยประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ ๑ นักการเมืองจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และตอบประเด็นทางบ้านเมือง ประเด็นที่ ๒ ออก
รายการวิทยุพบประชาชน  ประเด็นที่ ๓ พยายามออกพื้นที่แต่ระดับ ใช้หน่วยงานแต่ละที่เข้าไปใน
พ้ืนที่เพ่ือรับฟังหรือสื่อสารกับประชาชน โดยการสื่อสารทุกเรื่องให้ประชาชน๔๑  

๖. นักการเมืองให้ข่าวสารโดยการตั ้งบอร์ดประชาสัมพันธ์และตอบประเด็นทาง
บ้านเมืองประเด็นหลักๆไปเขียนสั้นๆและจะเปลี่ยนบอร์ดทุก ๓-๔ วัน ออกรายการวิทยุ เช่าเวลาออก
วิทยุของประชาชนพบประชาชนพยายามออกพ้ืนที่แต่ระดับตำบล ขอคนของตำบลใช้หน่วยงานแต่ละ
ที่ ต้องการสื่อสารทุกเรื่องให้ประชาชน๔๒  

๗. นักการเมืองเป็นผู้ที่มีความสามารถสื่อสารทางสังคมกับประชาชนในชุมชน โดยเข้า
ไปชุมชนและสื่อสารองค์ความรู้ในชุมชนผ่านไปทางเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าผู้ชมชนก็
สามารถขยายผลได้หลายอย่าง๔๓  

๘. นักการเมืองเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ  สังคมจะบอกต่อกันเอง  
การเข้าพ้ืนที่  การเข้ากับคน การเข้ากับงานที่รับผิดชอบของนักการเมือง เมื่อนักการเมืองทำได้แบบนี้ 
จะเป็นการประชาสัมพันธ์ อบรมกล่อมเกลาประชาชนให้รับรู้ข่าวสารได้ด้วยดี๔๔ 

๙. ทำให้เห็น ทำในส่วนที ่รับผิดชอบ เรื ่องส่วนตัวไม่เกี ่ยวกับเรื ่องงาน ชี ้แจงกับ
ประชาชนในตัวตนที่แท้จริง ไม่หลอกลวง เพราะสักวันหนึ่งถ้าประชาชนจะเห็นของจริงจะทำให้ภาพ
สื่อสารในทางลบ๔๕  

๑๐. จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองเล็ก เมื่อทำไม่ดีแล้วไม่สามารถหนีการกระทำนั้นไปได้ ผู้ที่
โกหกจะเหนื่อย การกระทำบ่งบอกอะไรหลายอย่าง การทำงานอย่างจริงจังเป็นการสื ่อสารให้
ประชาชนเข้าใจในการทำหน้าที่การเมือง ส่วนเรื่องท่ีผิดกฎหมายไม่ไปยุ่งหลีกเหลี่ยง๔๖   

 
๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๗ 

๑๑. การที่นักการเมืองเข้าพ้ืนที่พบประชาชนในชุมชน โดยรับข้อเรียกร้อง หรือให้ความรู้
แก่ประชาชนในพื้นท่ี ได้เข้าใจปัญหาของประชาชนในแต่ละชุมชน และครอบครัว๔๗  

๑๒. การที่นักการเมืองใช้โซเชียลเป็นการสื่อสารให้รู้จักกัน เข้าใจและการได้ไปเจอกัน
มากกว่าจะมีรถขยายเสียงวิ่งไปทางตรงแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ Social 
Network๔๘  

๑๓. นักการเมืองประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่นในการช่วยเหลือความ
เดือดร้อนของประชาชน เป็นการสื่อสารของนักการเมือง หรือลงพื้นที่ในการสื่อสารการทำงานของ
ตัวตนในการทำงาน๔๙ 

๑๔. นักการเมืองเป็นผู้ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้าชุมชนเพื่อได้ไป
พบประชาชน และได้รับทราบข้อมูลของชุมชน ของประชาชนแต่ละครอบครัว๕๐  

๑๕. นักการเมืองบ้างท่านจะมีเลขาที่ช่วยประชาสัมพันธ์ รับเรื่องความเดือดร้อนของ
ประชาชน และประชาชนก็จะฝากเรื่องไว้ การสื่อสารบ้างเรื่องอาจมาจากสื่อโซเชียล Facebook Line 
หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และการดำเนินงาน ของนักการเมือง๕๑  

๑๖. นักการเมืองต้องถ่ายทอดความรู้  อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในภาพการเมือง
นักการเมืองที่ดีของนักการเมือง ยกตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจ เช่นนักเรียนสอบถามอะไรแล้วครูอธิบายได้
อย่างเข้าใจ อันนี้ก็เหมือนกันต้องถ่ายทอดสู่ประชาชน ความรู้ของประชาชนไม่เท่ากันต้องพูดภาษาท่ี
เข้าใจง่าย๕๒ 

กล่าวโดยสรุป ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที ่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การสื ่อสารกับ
ประชาชน การติดป้ายให้ความรู้ความเข้าใจ ติดป้ายรับฟังปัญหาในพื้นที่ ออกรายการวิทยุ สื่อ เพ่ือ
สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลทางการเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าพ้ืนที่สื่อสารกับประชาชน และเข้า
พื้นที่พบประชาชนด้วยตัวนักการเมืองเอง ข่าวสารจะมีสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้  นักการเมืองทำงาน  
สังคมจะบอกต่อกันเอง  การเข้าพื้นที่  การเข้ากับคน การเข้ากับงานที่รับผิดชอบของนักการเมือง 
เมื่อนักการเมืองทำได้แบบนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ อบรมกล่อมเกลาประชาชนให้รับรู้ข่าวสารได้
ด้วยดี เข้าพื้นที่พบประชาชนในชุมชน โดยรับข้อเรียกร้อง หรือให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้

 
๔๗ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๘ 

เข้าใจปัญหาของประชาชนในแต่ละชุมชน และครอบครัว การใช้โซเชียลเป็นการสื่อสารให้รู้จักกัน 
เข้าใจและการได้ไปเจอกันมากกว่าจะมีรถขยายเสียงวิ่ งไปทางตรงแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ Social Network หน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่นในการสื่อสารนักการเมือง ลง
พื้นที่ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในภาพการเมืองนักการเมืองที่ดีของ
นักการเมือง ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจ เช่นนักเรียนสอบถามอะไรแล้วครูอธิบายได้อย่างเข้าใจ อันนี้ก็
เหมือนกันต้องถ่ายทอดสู่ประชาชน ความรู้ของประชาชนไม่เท่ากันต้องพูดภาษาที่เข้าใจง่าย ดัง
แผนภาพที ่๔.๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ความนิยมด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของประชาชน

ที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง การ
สื่อสารติดบอร์ดให้ความรู้ความเข้าใจ ติด
บอร์ดรับฟังปัญหาในพื้นที ่ ออกรายการ
วิทยุ สื่อ เพ่ือสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ทางการเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าพื้นที่
ส ื ่อสารกับประชาชน และเข้าพื ้นที ่พบ
ประชาชนด้วยตัวนักการเมืองเอง 

๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗  

  

ความนิยมด้านการ

กล่อมเกลาทาง

การเมือง 

๑) ติดป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

๒) ใช่สื่อวิทยุ สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสาร 

๓) ให้หน่วยงานลงพ้ืนที่ ให้ความรู้ รับปัญหา 

 

๔) นักการเมืองลงพ้ืนที่ ให้ความรู้ รับฟังปัญหา 



๑๑๙ 

๔.๑.๔ ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองด้านลักษณะนิสัยของ
นักการเมือง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านลักษณะนิสัยของนักการเมืองที่เป็น
สภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 

ความนิยมทางการเมืองด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง เป็นสิ่งพื้นฐานที่ประชาชน
คาดหวังต่อนักการเมืองที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนชุมชนสังคมของตน โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. นักการเมืองควรมีนิสัยที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและสังคม ทำงาน
เพ่ือสังคมด้วยลักษณะที่เป็นนิสัยพื้นฐานเฉพาะตัวของนักการเมือง๕๓  

๒. นักการเมืองเป็นผู้ความชัดเจน ตรงไปตรงมา เปิดเผยคิดอย่างไรพูดอย่างนั้น ไม่
ตลบตะแลง สิ่งใดทำไม่ได้จะไม่รับปากประชาชน สิ่งใดที่เรียกร้องกับส่วนกลาง จะทำการเรียกร้องทำ
ในสิ่งที่ทำได้ ไม่ได้รอจากส่วนกลางอย่างเดี่ยว สิ่งใดทำได้ก็ทำ๕๔  

๓. นักการเมืองต้องมีคุณธรรม ต้องเป็นผู ้ยึดมั ่นในอุดมคติในการทำหน้าที ่ผู ้แทน
ประชาชน ทำประโยชน์โดยส่วนร่วม มีหลักการในการทำงานทางการเมือง๕๕  

๔. นักการเมืองเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ คือการที่ต้องช่วยกัน จริงใจ ได้สร้างโดยชุมชนการเอา
เงินไปให้ชุมชน แล้วชุมชนจะเอามาทำถนน ต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์ คือกระบวนการได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์๕๖  

๕. นักการเมืองเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามรถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรง
จุด มีนิสัยช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ตนทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนนั้น๕๗ 

๖. นักการเมืองเป็นผู้ยึดมั่นในความดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่ผิด
ศีลธรรม ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม กล้าแสดงออก ผ่านทางบุคลิกภาพ การมีวาทศิลป์ ความเป็นผู้
มีอัธยาศัยดี มีความยุติธรรม๕๘  

๗. นักการเมืองเป็นผู้มีความเด็ดขาดต่อการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยัน อดทน 
ทุ่มเท ตั้งใจและเสียสละงานเพ่ือส่วนรวม อุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้

 
๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๐ 

ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน สร้างความรักและความศรัทธา เป็นที่ไว้วางใจของ
ประชาชน๕๙  

๘. นักการเมืองมีความรู้จริง ทำกิจกรรมอะไรเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน ถ้าเป็นนักการเมืองลักษณะนี้จะทำให้การยอมรับ๖๐  

๙. นักการเมืองเป็นผู้ที่มีคำพูดต้องตรงไปตรงมา คำพูดที่จริงใจ  ปากหวานแต่ไม่ทำไม่
เป็นประโยชน์ ต้องทำจริงตามคำพูด พูดจาไพเราะไม่สาระสำคัญ แต่ต้องพูดจริงทำจริง จริ งใจในการ
ทำงาน๖๑  

๑๐. นักการเมืองเป็นผู้ที่ต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าแก้ไขปัญหาได้อย่างทัน
ท้วงท ีเป็นลักษณะนิสัย และความสามารถเฉพาะบุคคล๖๒ 

๑๑. นักการเมืองเป็นคนสื่อสัตย์ต่อหน้าที่ พูดจริงทำจริงต่อคำสัญญา เห็นประโยชน์
ส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดกับประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในท้องถิ่น จะต้องมีความ
ยุติธรรมยึดมั่นในกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่เอนเอียงเข้าข้างแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่เห็น
แก่ลาภสักการะส่วนตัว ๖๓  

๑๒. นักการเมืองมีนิสัยเป็นผู้เสียสละเพื่อประชาชน เป็นผู้คิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
ต่างๆทีเ่กิดข้ึน จนทำให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นไปได้๖๔  

๑๓. ผู้แทนของประชาชนต้องรักประชาชน ช่วยเหลือประชาชน พูดจาจริงจังมีเหตุผล๖๕  
๑๔. พฤติกรรมนักการเมืองคือ  กล้าหาญ  กล้าหาญในการแก้ไขปัญหา  กล้าได้กล้าเสีย  

จิรงใจในการแก้ไขปัญหา ทั้ง ๒ อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการเริ่มต้น  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นจากตัว
นักการเมืองเอง๖๖ 

๑๕. นักการเมืองเป็นผู้ที่พูดตรง  ปากกับใจตรงกัน  พูดจาไพเราะ  แต่ประการสำคัญคือ
ต้องรักษาสัจจะพูดสิ่งใดไว้ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ไปเป็นอันธพาลในสภา  หรือจังหวัด๖๗   

 
๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๘ วันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๑ 

๑๖. นักการเมืองเป็นคนที่พูดตรง  ปากกับใจตรงกัน  พูดจาไพเราะ  และประการสำคัญ
คือต้องรักษาสัจจะพูดสิ่งใดไว้ต้องทำให้ได้ ไม่เป็นอันธพาลในสภา ซึ่งนักการเมืองอุทัยธานีช่วงอภิ
ปลายในสภาไปทำหน้าที่แปรญัตติอะไรต่างๆ อย่างจริงจังเพ่ือเป็นปากเสียงให้กับประชาชน๖๘ 

กล่าวโดยสรุป ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ นักการเมืองเป็นผู้มี
ลักษณะชอบช่วยเหลือประชาชน มีความสื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง และเป็นคนดี จิต
สาธารณะช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและสังคม ทำงานเพื่อสังคมด้วยลักษณะที่เป็นนิสัยพื้นฐาน
เฉพาะตัว เป็นผู้ยึดมั่นในความดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่ผิดศีลธรรม ทำตนเป็น
ประโยชน์แก่สังคม กล้าแสดงออก ผ่านทางบุคลิกภาพ การมีวาทศิลป์ ความเป็นผู้มีอัธยาศัยดี มีความ
ยุติธรรม พูดจริงทำจริงต่อคำสัญญา เห็นประโยชน์ส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดกับประชาชนและเป็น
แบบอย่างที่ดีของบุคลากรในท้องถิ่น จะต้องมีความยุติธรรมยึดมั่นในกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับ อย่าง
เคร่งครัด ไม่เอนเอียงเข้าข้างแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่เห็นแก่ลาภสักการะส่วนตัว รักษาสัจจะพูดสิ่งใดไว้ต้อง
ทำให้ได้ ไม่เป็นอันธพาลในสภา ซึ่งนักการเมืองอุทัยธานีช่วงอภิปลายในสภาไปทำหน้าที่แปรญัตติ
อะไรต่างๆ อย่างจริงจังเพ่ือเป็นปากเสียงให้กับประชาชน ดังแผนภาพที่ ๔.๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ ความนิยมด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง 

  

 
๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ความนิยมด้านลักษณะ

นิสัยของนักการเมือง 

๑) ชอบช่วยเหลือประชาชน  

๒) สื่อสัตย์สุจริต 

๓) ตรงไปตรงมา 

 

๔) พูดจริงทำตรง 

๕) เป็นคนดี 



๑๒๒ 

ตารางท่ี ๔.๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง เป็น
ผู้มีลักษณะชอบช่วยเหลือประชาชน มี
ความสื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา พูด
จริงทำจริง และเป็นคนดี 

๑๖ ๑ , ๒ , ๓ , ๔, ๕ , ๖ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗ ,๑๘ 

 
๔.๑.๕ ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที ่ม ีต ่อนักการเมืองด้านความรู้

ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านความรู้ความสามารถพิเศษของ

นักการเมืองที่เป็นสภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี พบว่า 

ความนิยมทางการเมืองด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง เป็นสิ่งพื้นฐานที่
ประชาชนคาดหวังต่อนักการเมืองที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนชุมชนสังคมของตน โดยพบได้จาก
การให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. นักการเมืองจะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางการเมืองการปกครอง  การบริหาร  เพื่อทำ
หน้าที่ในการปกครอง บริหารบ้านเมืองในฐานะที่ตนเป็นผู้ทำหน้าที่ทางการเมืองแทนประชาชน๖๙   

๒. นักการเมืองต้องเป็นผู้มีเทคนิคการดึงงบประมาณสำคัญ  เช่นถ้าเป็น ส.ส. อยู่ฝ่าย
ค้าน จะสามารถแปรญัตติหรือผันเงินงบประมาณมาลงพื้นที่ลงจังหวัดได้มากน้อยขนาดไหนเป็นสิ่ง
สำคัญ  บุคลิกก็คือความรู้พิเศษปัจจุบันเราเปิดประตูสู ่อาเซียนจะมีภาษาอังกฤษ  สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง๗๐  

๓. นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านการปกครอง การบริหารซึ่งเป็นส่วน
ในการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึ่งนักการเมืองต้องมีความรู้ ความเข้าใจการการปกครอง การบริหาร
จัดการที่ด๗ี๑  

 
๖๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๑ สัมภาษณ์ ผู้ใหข้้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๗ วันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๓ 

๔. นักการเมืองต้องมีลักษณะพิเศษ  เช ่นการสื ่อสาร  และสิ ่งการที ่สำคัญของ
นักการเมืองคือการที่ต้องพัฒนาตัวเอง  ดังนั้นการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่นักการเมืองต้องทำเป็นอันดับ
ต้น ๆ๗๒ 

๕. นักการเมืองควรมีเทคนิควิธีการดึงงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนที่การเป็นนักการเมืองใน
พ้ืนที่ต้องนำงบประมาณมาพัฒนาพ้ืนที่ จังหวัดของตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่เลือก
ให้เป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนั้น ๆ๗๓  

๖. นักการเมืองต้องมีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เช่น การคิด วิเคราะห์เป็น มอง
ข้างหน้าให้เป็น ต้องมองว่าสิ่งที่คิดภายในข้างหน้าว่าเป็นบวกหรือเป็นลบ๗๔  

๗. นักการเมืองต้องเป็นผู ้ที ่แบ่งเวลา มีการจัดการที ่ดี ครองใจคน ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ๗๕  

๘. ผู ้แทนต้องเป ็นผ ู ้ที่ม ีความสามารถทางด้านกฎหมาย  ม ีประโยชน์มาก ใช้
ความสามารถพิเศษให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช้ความสามารถพิเศษสร้างประโยชน์ให้กับส่วนร่วม อยู่
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข๗๖ 

๙. นักการเมืองความมีความรู้พิเศษเช่น มีการศึกษา สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เพ่ือ
เป็นการนำความรู้ความสามารถนั้นไปใช้ในการบริหารจัดการประเทศ พ้ืนที่ หรือใช้ในการสื่อสารทาง
การเมืองกับต่างประเทศเป็นต้น ๗๗  

๑๐. วิธีคิดนักการเมืองเป็นสิ่งสำคัญ การหาวิธีได้มาซึ่งงบประมาณ การใช้งบประมาณ 
งบประมาณมีเข้ามาก็แนะนำให้ไปซื้ออุปกรณ์ใช้ตามวัตถุประสงค์  การทำงานไม่จำเป็นต้องใช้เงินทำ
อย่างเดียว การทำหน้าที่เป็นนักการเมืองคือต้องมีประชาชนเป็นสำคัญเป็นหลัก ประชาชนต้องได้ผล
ประโยชน์สูงสุด ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก นักการเมืองมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวิธีคิดพ้ืนฐานทาง
สังคมว่านักการเมืองทำดีกับคนอ่ืนหรือไม่ จุดมุ่งหมายก็คือประชาชน๗๘  

๑๑. นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการแก้ไขปัญหา มีความสามารถใน
การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างไร เปลี่ยนพื้นที่ให้เจริญได้อย่างไร  ต้องมีกำลังในการพัฒนา๗๙ 

 
๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๗๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๔ 

๑๒. นักการเมืองเป็นผู ้ที่ม ีประสบการณ์ทางการเมือง เป็นผู ้ที ่ร ู ้จ ักของประชาชน 
ประชาชนไว้ใจ เห็นผลงานของนักการเมืองที่ทำประโยชน์ในกับตน๘๐  

๑๓. นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีข้อมูล รู้การบริหาร รู้หลักข้อของ
กฎหมาย จะทำให้การมองปัญหาและการตัดสินชัดเจนนวดเร็ว ต้องรู้ทิศทางการทำงาน๘๑  

๑๔. นักการเมืองต้องมีความสามารถพิเศษที่จะเข้าถึงปัญหา แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทันต่อ
เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีรอการแก้ปัญหาของประชาชน ของชุมชน ของบ้านเมือง๘๒  

๑๕. นักการเมืองต้องเป็นผู้ความพิเศษในการเข้าพื้นที่เข้าใจเข้าถึงปัญหา เมื่อเข้าใจ
เข้าถึงแล้วต้องแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทั่วถึง๘๓ 

กล่าวโดยสรุป ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ มี
ความสามารถในการบริหาร การปกครอง มีเทคนิควิธีการหางบประมาณ มีความรู้ มีการศึกษา และมี
ประสบการณ์ทางการเมือง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง มีเทคนิควิธีการดึงงบประมาณ 
ซึ่งเป็นส่วนที่การเป็นนักการเมืองในพื้นที่ต้องนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ เป็นผู้ที่แบ่งเวลา มีการ
จัดการที่ดี ครองใจคน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างไร 
เปลี่ยนพื้นที่ให้เจริญได้อย่างไร  ต้องมีกำลังในการพัฒนา เป็นผู้ที่รู้จักของประชาชน ประชาชนไว้ใจ 
เห็นผลงานของนักการเมืองที่ทำประโยชน์ในกับตน ดังแผนภาพที่ ๔.๕  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ ความนิยมด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 

  

 
๘๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๘๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ความนิยมด้านความรู้

ความสามารถพิเศษ

ของนักการเมือง 

๑) ความสามารถในการบริหาร การปกครอง  

๒) มีเทคนิควิธีการหางบประมาณ 

๓) มีความรู้ มีการศึกษา 

 

๔) มีประสบการณ์ทางการเมือง 



๑๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๕ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านความรู ้ความสามารถพิเศษของ
น ักการเม ือง มีความสามารถในการ
บริหาร การปกครอง มีเทคนิควิธีการหา
งบประมาณ มีความรู้ มีการศึกษา และมี
ประสบการณ์ทางการเมือง 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ , ๗, ๘ , ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๔, ๑๖, ๑๗ ,๑๘ 

 
๔.๑.๖ ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองด้านมีประสบการณ์

ทางการเมือง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านมีประสบการณ์ทางการเมืองที่เป็น

สภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
ความนิยมทางการเมืองด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง เป็นสิ่งพื้นฐานที่ประชาชน

คาดหวังต่อนักการเมืองที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนชุมชนสังคมของตน โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. นักการเมืองต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ระดับเล็กมากก่อน เช่น เคยดำรงตำแหน่ง นายกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาก่อน ซึ่ง
การเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแล้วนั้น ทำให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางการเมืองที่ดี๘๔  

๒. การที่ทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจ จริงจัง เกิดจากประสบการณ์ของการทำหน้าที่
การเมือง๘๕ ประสบการณ์ทางการเมืองไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งหมด ผู้ที่ทำหน้าที่ทางการเมือง
เท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์๘๖  ประสบการณ์ทางการเมืองมีความสำคัญมากก็ ผู้ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์เป็นบุคคลที่ยังไม่มีความถนัดชัดเจน แต่ต้องให้โอกาสกับบุคคลที่มีความต้องการที่จะไป
สร้างชีวิตทางการเมือง๘๗ 

 
๘๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๖ 

๓. นักการเมืองผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้ว เช่นเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้วนั้น ทำให้มีประสบการณ์ทางการเมือง สามารถทำงานได้
อย่างต่อเนื่อง๘๘  

๔. นักการเมืองควรมีประสบการณ์ทางการเมือง  เวทีการเมืองความเป็นจริงต้องเคย
ดำรงตำแหน่งจากระดับเล็กขึ้นไปก่อน เหมือนอย่างอเมริกา การเล่นการเมืองอายุน้อยจนอายุสูงสุด  
ส่วนเมืองไทยอยู่ที่ว่าใครพร้อม  บิดามราดาเคยเป็นนักการเมือง ถ้ามีบุตร ธิดาอายุ  ๒๕  ได้ฝึกฝน
ความรู้ทางด้านการเมืองสามารถได้รับการเป็นนักการเมืองได้๘๙  

๕. การทำหน้าที ่เป็นผู ้แทนของประชาชนต้องเป็นผู้มีประสบการณ์  เพราะการมี
ประสบการณ์จะเป็นผู้ที่ถึงจะเข้าถึงปัญหา แก้ปัญหาได้ตรงจุด๙๐  

๖. นักการเมืองผู้ที่สมัครใจมาทำหน้าที่แทนประชาชนต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ เพราะ
การเป็นนักการเมืองไม่ใช่มีเงินแล้วจะเป็นนักการเมืองได้  เพราะการเป็นนักการเมืองต้องมีเวลาใน
การทำงานให้กับประชาชน๙๑ 

๗. นักการเมืองเป็นผู ้ที ่มีความรู ้ความเข้าใจทางการเมือง มีประสบการณ์เกี่ ยวกับ
การเมือง คุกคลี่อยู่ในวงการการเมือง ซึ่งเป็นผลดีในการเป็นนักการเมืองซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจการเมืองเป็นอย่างด๙ี๒  

๘. นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมือง เพราะการมีประสบการณ์จะ
เป็นส่วนที่ช่วยให้นักการเมืองทำงานได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึง เพราะประสบการณ์ช่วยในการทำ
หน้าที่๙๓  

๙. นักการเมืองต้องมีความรู้ มีประสบการณ์ มีข้อมูล รู ้การบริหาร รู ้หลักข้อของ
กฎหมาย จะทำให้การมองปัญหาและการตัดสินชัดเจนนวดเร็ว ต้องรู้ทิศทางการทำงาน๙๔  

๑๐. นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เพราะประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่สำคัญ เริ่ม
จากสิ่งที่เราทำ  สิ่งที่เราฟัง  เราพูด  ได้จากผู้รู้ ประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่ ทำให้เกิดประสบการณ์ที่
ดีในการทำการทำงานของการเมือง๙๕  

 
๘๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๘๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๙๕ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๗ 

๑๑. ประสบการณ์จากนักการเมืองรุ่นเก่าที่สอนประสบการณ์ให้ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้ ได้ 
เพราะฉะนั้นการเป็นนักการเมืองต้องศึกษาประสบการณ์จากนักการเมืองรุ่นเก่า และประวั ติการทำ
หน้าที่ทางการเมืองของนักการเมืองที่ผ่านมา๙๖  

๑๒. นักการเมืองต้องมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความเคยในการเจอปัญหา
แก้ไขได้ตามประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างบ่อยครั้ง๙๗ 

กล่าวโดยสรุป ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ เคยเป็นนักการเมือง
ระดับท้องถิ่นมาก่อน เคยเป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อน มีความรู้ มีประสบการณ์ทางการเมือง 
การบริหารจัดการ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับเล็กมากก่อน การที่ทำหน้าที่ด้วยความเข้าใจ 
จริงจัง เกิดจากประสบการณ์ของการทำหน้าที่การเมือง มีประสบการณ์ถึงจะเข้าถึงปัญหา แก้ปัญหา
ได้ตรงจุด  มีประสบการณ์ไม่ใช่มีเงินแล้วจะเป็นนักการเมืองได้  การเป็นนักการเมืองต้องมีเวลาในการ
ทำงานให้กับประชาชน  ประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส่วนที่ช่วยให้นักการเมืองทำงานได้อย่าง
รวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึง เพราะประสบการณ์ช่วยในการทำหน้าที่ เริ่มจากสิ่งที่เราทำ  สิ่งที่ฟัง  ที่พูด  ได้
จากผู้รู้ ประสบการณ์ในการลงพื้นที่ ดังแผนภาพที่ ๔.๖  
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ ความนิยมด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง 

  

 
๙๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ความนิยมด้านมี

ประสบการณ์ทาง

การเมือง 

๑) เคยดำรงตำแหน่งนักการเมืองระดับท้องถิ่น 

๒) เคยเป็นนักการเมืองระดับชาติ 

๓) มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

 



๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๖ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านประสบการณ์ทางการเมือง  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง เคย
เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน เคย
เป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อน มี
ความรู้ มีประสบการณ์ทางการเมือง 

๑๔ ๑, ๒, ๔, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ ,๑๘ 

 
๔.๑.๗ ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองด้านความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่เป็น

สภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี พบว่า 
ความนิยมทางการเมืองด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย เป็นสิ่งพ้ืนฐานที่ประชาชนคาดหวัง

ต่อนักการเมืองที่จะทำประโยชน์ให้กับประชาชนชุมชนสังคมของตน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. นักการเมืองต้องมีเครือข่ายกับชุมชน มีพวกหมู่ที่ดี เข้าได้กับชุมชน มีความสัมพันธ์
กับชุมชน มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสะดวกในการประสานงาน ง่ายต่อการติดตามแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน๙๘  

๒. นักการเมืองเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ทางการเมือง จึงต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่นให้
มาก เพราะจะเป็นสะพานเชื่อมให้เข้าเข้าถึงประชาชน ได้ไปสัมผัสกับปัญหาสุขทุกข์ของประชาชน๙๙  

๓. นักการเมืองต้องมีความสัมพันธ์กับท้องถิ่น ต้องมีในการช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
นักการเมืองต้องการเข้าพื้นที่กับท้องถิ่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่ ไปพูดคุยแก้ปัญหา มีความสัมพันธ์เพ่ือ
แก้ไขปัญหาเพ่ือประชาชน๑๐๐ 

๔. นักการเมืองเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับนักการเมืองด้วยกัน และนักการเมืองท้องถิ่น 
แต่ละระดับ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วน

 
๙๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๙๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๒๙ 

จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงานทางการเมืองของ
นักการเมือง๑๐๑  

๕. นักการเมืองต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน ผู้นำในท้องถิ่น ในพื้นที่ เพ่ือ
สร้างเครือข่ายในการรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน๑๐๒  

๖. นักการเมืองต้องสร้างเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาถึงนักการเมือง
ผู้ทำหน้าที่แทนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและให้ถูกต้อง  ต้องมีเครือข่ายไม่เฉพาะการเมืองอย่างเดี่ยว 
ต้องมีเครือข่ายในท้องถิ่นท้องที่ด้วย เพ่ือแก้ปัญหาให้ถูกต้อง๑๐๓  

๗. นักการเมืองต้องมีความสัมพันธ์  ต้องตัดขาดจากความขัดแย้ง เมื่อมีการเลือกตั้งได้
เป็นผู้แทนของประชาชนแล้ว ต้องทำงานเพื่อประชาชน ทำงานมีความสัมพันธ์กับทุกคนเพื่อการ
ทำงานเพ่ือประชาชน สร้างความสามัคคีเพ่ือทำงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่๑๐๔  

๘. นักการเมืองต้องสร้างกลุ่มบุคคลในการช่วยรับฟังปัญหาในพื้นที่ มีกลุ่มในการลง
พ้ืนที่แก้ไขปัญหา ก่อตั้งกลุ่มผลประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน๑๐๕ 

๙. นักการเมืองมีความสัมพันธ์กับชุมชน นักการเมือง และประชาชน สามารถเข้ากับ
ประชาชนได้ทุกระดับ๑๐๖  

๑๐. นักการเมืองเมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีทำให้สามารถทำงานการเมือง ช่วยชุมชนได้ 
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี๑๐๗  

๑๑. นักการเมืองต้องสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่นชุมชน เป็นเครือข่ายในการพัฒนา
ชุมชนสังคม จังหวัดประเทศชาติ ด้วยการทำงานเป็นทีม มีทีมทำงานเป็นเครือข่ายทำงานเพราะการ
ทำงานต้องทำเป็นทีม การทำงานคนเดี่ยวไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยดี ดังนั้นต้องสร้างทีมสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาทำหน้าที่ทางการเมือง๑๐๘  

๑๒. นักการเมืองต้องมีเทคนิควิธีการที่จะสร้างเครือข่ายในสังคมและชุมชนหลายๆ ด้าน 
แต่ละเครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายนั้นเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ที่ให้ข้อคิดข้อเสนอแนวทางที่จะต้องเอาไป
ดำเนินการในสภา หรือในกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรัฐบาลต้องยอมรับอย่างว่าท่านไม่สามารถรู้ได้ทุก

 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที ่๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๗ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๐๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๓๐ 

เรื่องแต่ท่านสร้างเครือข่าย เช่นเครือข่ายประเพณีวัฒนธรรม เครือข่ายทางด้านการศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกิจชุมชน เครือข่ายทางด้านยกระดับในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถ้า
สามารถทำเครือข่ายนี้ได้ครอบคลุม เรื่องใดก็ตามที่มีมาในสังคม สามารถยกประเด็นเครือข่ายได้เลย 
ยิ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนแปลงมากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผล
ทางด้านวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อม นักการเมืองต้องมีเครือข่ายถ้าไม่มี จะเป็นผู้ที่ไม่มี
พวกท่ีดีและถูกต้องในการให้คำปรึกษาหารือ๑๐๙ 

กล่าวโดยสรุป ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ มี เครือข่ายกับชุมชน มี
พวกหมู่ มีความสัมพันธ์กับนักการเมือง มีความสัมพันธ์กับผู ้นำท้องถิ ่นในพื้นที่ สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกระดับ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ นักการเมืองท้องถิ่น แต่ละระดับ เช่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล มีเทคนิควิธีการที่จะสร้างเครือข่ายในสังคมและชุมชนหลายๆ ด้าน แต่ละ
เครือข่ายเพ่ือให้เครือข่ายนั้นเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ที่ให้ข้อคิดข้อเสนอแนวทางที่จะต้องเอาไปดำเนินการ
ในสภา หรือในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น ดังแผนภาพที่ ๔.๗  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ ความนิยมด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
  

 
๑๐๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ความนิยมด้าน

ความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย 

๒) มีความสัมพันธ์กับชุมชน 

๒) มีความสัมพันธ์นักการเมือง ผู้นำชุมชน 

๓) มีเครือข่าย พวกพ้อง 

 
๔) สามารถเข้าถึงชุมชนและประชาชนได้ดี 

 



๑๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๗ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านความส ัมพันธ ์ก ับเคร ือข ่าย  มี
เคร ื อข ่ ายก ับช ุมชน ม ีพวกหม ู ่  มี
ค ว ามส ั ม พันธ ์ ก ั บน ั กการ เม ื อ ง  มี
ความสัมพันธ์กับผู ้นำท้องถิ ่นในพื ้นที่ 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ 

๑๒ ๑ , ๒ , ๔, ๘ , ๙ , ๑๑ , ๑๒, ๑๓ , ๑๔, 
๑๕, ๑๗ ,๑๘ 

 

๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
จากการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดอุทัยธานี แจกแบบสอบถาม 

จำนวน ๔๐๐ ฉบับ โดยจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์ค่าสถิติ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๘ จำนวน และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=๔๐๐) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
๑. เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
๑๙๖ 
๒๐๔ 
๔๐๐ 

 
๔๙.๐๐ 
๕๑.๐๐ 
๑๐๐ 

๒. อาย ุ
๑๘-๒๕ ปี 
๒๖-๓๐ ปี 
๓๑-๔๐ ปี 
๔๑-๕๐ ปี 
๕๑-๖๐ ปี  
๖๐ ปีขึ้นไป 
รวม 

 
๑๕๒ 
๘๐ 
๕๔ 
๗๐ 
๒๕ 
๑๙ 

๔๐๐ 

 
๓๘.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๑๓.๕๐ 
๑๗.๕๐ 
๖.๒๐ 
๔.๘๐ 
๑๐๐ 

 

  



๑๓๒ 

ตารางที่ ๔.๘ จำนวน และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=๔๐๐) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน ร้อยละ 
๓. การศึกษา 
ต่ำกว่าปริญญาตรี  
ปริญญาตรี  
สูงกว่าปริญญาตรี  
รวม 

 
๑๕๐ 
๑๘๙ 
๖๑ 

๔๐๐ 

 
๓๗.๕๐ 
๔๗.๓๐ 
๑๕.๒๐ 
๑๐๐ 

๔. อาชีพ 
ข้าราชการ  
เกษตรกร  
อ่ืน ๆ  
รวม 

 
๙๑ 
๖๓ 

๒๔๖ 
๔๐๐ 

 
๒๒.๘๐ 
๑๕.๗๐ 
๖๑.๕๐ 
๑๐๐ 

๕. รายได้ 
ต่ำกว่าถึง ๙,๐๐๐ บาท  
๙,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท  
๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท  
๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 
๓๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป  
รวม 

 
๑๘๗ 
๑๑๑ 
๓๘ 
๒๖ 
๓๘ 

๔๐๐ 

 
๔๖.๘๐ 
๒๗.๗๐ 
๙.๕๐ 
๖.๕๐ 
๙.๕๐ 
๑๐๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม มีดังนี้ 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ 

๔๙.๐๐ เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๐ 
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘ – ๒๕ ปี จำนวน ๑๕๒ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๓๘.๐๐ รองลงมา มีอายุ ๒๖-๓๐ ปี จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ อายุ ๔๑-๕๐ ปี 
จำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ อายุ ๓๑-๔๐ ปี มีจำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ 
อายุ ๕๑-๖๐ ปี มีจำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐๖.๒๐ และมีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป มีจำนวน ๑๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๐๔.๘๐ ตามลำดับ 

การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๘๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๐ รองลงมามีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑๕๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๗.๕๐ และสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๐ ตามลำดับ 



๑๓๓ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน ๆ จำนวน ๒๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๕๐ รองลงมา มีอาชีพข้าราชการ จำนวน ๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๐ และมีอาชีพเกษตรกร 
จำนวน ๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๐ ตามลำดับ 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บาท จำนวน 
๑๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๐ รองลงมามีรายได้ ๙,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๗๐ มีรายได้ ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๐๙.๕๐ มีรายได้ 
๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๐ และมีรายได้ ๒๐ ,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐๖.๕๐ ตามลำดับ 

 
ตารางที่ ๔.๙ ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองแต่

ละด้าน  

ความนิยมแต่ละด้าน 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ ๓.๔๖ ๐.๗๒ ปานกลาง ๗ 
๒. ด้านความนิยมสถานะทางสังคม ๓.๘๓ ๐.๖๗ มาก ๕ 
๓. ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง ๓.๓๔ ๐.๘๐ ปานกลาง ๘ 
๔. ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง ๓.๙๙ ๐.๘๑ มาก ๓ 
๕. ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก ๒ 
๖. ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง ๓.๗๗ ๐.๗๖ มาก ๖ 
๗. ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย ๓.๘๖ ๐.๘๓ มาก ๔ 
๘. ด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ ๔.๐๗ ๐.๗๗ มาก ๑ 
              รวม ๓.๗๙ ๐.๗๒ มาก  

 
จากตารางที่ ๔.๙ ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อ

นักการเมืองแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๗๙ , S.D.=๐.๗๒)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ในระดับมาก  (�̅�=๔.๐๗ , S.D.=๐.๗๗)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๒ , S.D.=
๐.๘๔)  ด้านลักษณะนิส ัยของนักการเม ือง  อยู ่ในระดับมาก (�̅�=๓.๙๙ , S.D.=๐.๘๑) ด้าน
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๖ , S.D.=๐.๘๓) ด้านความนิยมสถานะทางสังคม 
อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๓ , S.D.=๐.๖๗) ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ( �̅�=
๓.๗๗ , S.D.=๐.๗๖) ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๔๖ , S.D.=๐.๗๒) 



๑๓๔ 

ตามลำดับ และต่ำสุดคือด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๓๔ , S.D.=
๐.๘๐)   
 
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ    (n=๔๐๐) 

ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. ท่านได้รับทราบว่านักการเมืองที่ท่านชื่นชอบได้
มีผลงานด้านพัฒนาชุมชนของท่านอย่างเห็นได้
ประจักษ์ 

๓.๔๗ ๐.๘๕ ปานกลาง ๒ 

๒. ท่านได้รับข่าวสารการช่วยเหลือด้านประเพณี
ต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่ง จากนักการเมือง 

๓.๓๙ ๐.๙๗ ปานกลาง ๓ 

๓. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบได้มีผลงานทางด้าน
การปรับปรุงและสร้างการคมนาคมในจังหวัด
อุทัยธานี 

๓.๕๓ ๐.๘๔ มาก ๑ 

              รวม ๓.๔๖ ๐.๗๒ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านค่านิยม

การเล็งผลปฏิบัติ โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๔๖ , S.D.=๐.๗๒)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบได้มีผลงานทางด้านการปรับปรุงและสร้างการคมนาคมในจังหวัด
อุทัยธานี อยู่ในระดับมาก  (�̅�=๓.๕๓ , S.D.=๐.๗๒)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด รองลงมาคือ ท่าน
ได้รับทราบว่านักการเมืองที่ท่านชื่นชอบได้มีผลงานด้านพัฒนาชุมชนของท่านอย่างเห็นประจักษ์ อยู่
ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๔๗ , S.D.=๐.๘๕)  และต่ำสุดคือท่านได้รับข่าวสารการช่วยเหลือด้าน
ประเพณีต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่ง จากนักการเมือง  อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๓๙ , S.D.=
๐.๙๗)   
  



๑๓๕ 

ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความนิยมสถานะทางสังคม       (n=๔๐๐) 

ด้านความนิยมสถานะทางสังคม 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีสถานภาพทาง
การเงินพอสมควร 

๓.๘๔ ๐.๗๖ มาก ๒ 

๒. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง
ที่ดีในสังคม 

๓.๘๑ ๐.๘๔ มาก ๓ 

๓. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นผู้ที่ประชาชน
ให้ความเคารพยกย่องนับถือ 

๓.๘๗ ๐.๘๖ มาก ๑ 

              รวม ๓.๘๓ ๐.๖๗ มาก  

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความนิยม

สถานะทางสังคม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๓ , S.D.=๐.๖๗)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพยกย่องนับถือ อยู่ในระดับมาก  
(�̅�=๓.๘๗ , S.D.=๐.๘๖)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด รองลงมาคือ นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
สถานภาพทางการเง ินพอสมควร อยู ่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๔ , S.D.=๐.๗๖)  และต่ำส ุดคือ 
นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่ดีในสังคม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๑ , S.D.=๐.๘๔) 
  



๑๓๖ 

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง     (n=๔๐๐) 

ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. ท่านได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับนักการเมืองที่ท่าน
ชื่นชอบโดยครอบครัวของท่านพูดคุยสนทนากัน
บ่อยๆ 

๓.๒๑ ๑.๐๒ ปานกลาง ๓ 

๒. ท่านได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับนักการเมืองที่ท่าน
ชื่นชอบโดยกลุ่มเพ่ือนและชุมชนของท่านพูดคุย
สนทนากันบ่อย ๆ 

๓.๓๙ ๐.๙๓ ปานกลาง ๒ 

๓. ท่านชื่นชอบนักการเมืองเพราะได้รับรู้รับทราบ
เกี่ยวกับนักการเมืองโดยการติดตามข่าวสารทาง
สื่อมวลชน 

๓.๔๕ ๐.๙๓ ปานกลาง ๑ 

              รวม ๓.๓๔ ๐.๘๐ ปานกลาง  

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการกล่อม

เกลาทางการเมือง โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๘๓ , S.D.=๐.๖๗)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ท่านชื่นชอบนักการเมืองเพราะได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับนักการเมืองโดยการติดตาม
ข่าวสารทางสื่อมวลชน อยู่ในระดับปานกลาง  (�̅�=๓.๔๕ , S.D.=๐.๙๓)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด 
รองลงมาคือ ท่านได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับนักการเมืองที่ท่านชื่นชอบโดยกลุ่มเพ่ือนและชุมชนของท่าน
พูดคุยสนทนากันบ่อย ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๓๙ , S.D.=๐.๙๓)  และต่ำสุดคือ ท่านได้รับรู้
รับทราบเกี่ยวกับนักการเมืองที่ท่านชื่นชอบโดยครอบครัวของท่านพูดคุยสนทนากันบ่อยๆ  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (�̅�=๓.๒๑ , S.D.=๑.๐๒) 
  



๑๓๗ 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง     (n=๔๐๐) 

ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีลักษณะอุปนิสัย
ที่ชอบใหก้ารช่วยเหลือสังคม 

๓.๙๖ ๐.๘๗ มาก ๓ 

๒. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน 

๓.๙๘ ๐.๙๐ มาก ๒ 

๓. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นคนที่มีเหตุมี
ผล มีความรอบคอบ ไม่ฟังความข้างเดียว 

๔.๐๔ ๐.๙๕ มาก ๑ 

              รวม ๓.๙๙ ๐.๘๑ มาก  
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านลักษณะ
นิสัยของนักการเมือง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๙๙ , S.D.=๐.๘๑)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นคนที่มีเหตุมีผล มีความรอบคอบ ไม่ฟังความข้างเดียว 
อยู่ในระดับมาก  (�̅�=๔.๐๔ , S.D.=๐.๙๕)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด รองลงมาคือ นักการเมืองที่
ท่านชื่นชอบควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๙๘ , S.D.=๐.๙๐)  และต่ำสุดคือ 
นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีลักษณะอุปนิสัยที่ชอบให้การช่วยเหลือสังคม อยู่ในระดับมาก (�̅�=
๓.๙๖ , S.D.=๐.๘๗) 

 

ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง    (n=๔๐๐) 

ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. น ักการเม ืองท ี ่ท ่านช ื ่นชอบควรม ีความรู้
ความสามารถด้านการพัฒนาชุมชน 

๔.๐๖ ๐.๙๑ มาก ๑ 

๒. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีเทคนิควิธีการ
แก้ปัญหาที่ดี 

๔.๐๓ ๐.๙๐ มาก ๒ 

๓. นักการเมืองควรมีความสามารถในการบริหาร
จัดการที่ด ี

๔.๐๐ ๐.๙๕ มาก ๓ 

              รวม ๔.๐๒ ๐.๘๔ มาก  

  



๑๓๘ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้
ความสามารถพิเศษของนักการเมือง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๒ , S.D.=๐.๘๔)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนา
ชุมชน อยู ่ในระดับมาก  (�̅�=๔.๐๖ , S.D.=๐.๙๑)  มีระดับความคิดเห็นที ่สูงสุด รองลงมาคือ 
นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีเทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่ดี อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๓ , S.D.=๐.๙๐)  
และต่ำสุดคือ นักการเมืองควรมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๐ , 
S.D.=๐.๙๕)  

 
ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง      (n=๔๐๐) 

ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเคยดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง เช่น เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
,เคยเป็น ส.ส. , เคยเป็น ส.ว. 

๓.๕๘ ๐.๙๖ มาก ๒ 

๒. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความรู้ความ
เข้าใจทางการเมือง 

๓.๙๖ ๐.๘๗ มาก ๑ 

              รวม ๓.๗๗ ๐.๗๖ มาก  

 
จากตารางที ่ ๔.๑๕ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี ่ยวกับด้านมี

ประสบการณ์ทางการเมือง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๗๗ , S.D.=๐.๗๖)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง อยู่ในระดับมาก  (�̅�=
๓.๙๖ , S.D.=๐.๘๗)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด รองลงมาคือ นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเคย
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น,เคยเป็น ส.ส. , เคยเป็น ส.ว. อยู่ในระดับ
มาก (�̅�=๓.๕๘ , S.D.=๐.๙๖)   

  



๑๓๙ 

ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย      (n=๔๐๐) 

ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความสัมพันธ์
อันดีกับเครือข่ายกับนักการเมืองท้องถิ ่นและ
ภูมิภาค 

๓.๘๕ ๐.๙๐ มาก ๒ 

๒. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความสัมพันธ์
กับหน่วยงานราชการ 

๓.๘๙ ๐.๙๐ มาก ๑ 

              รวม ๓.๘๖ ๐.๘๓ มาก  

 
จากตารางที ่ ๔.๑๖ ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี ่ยวกับด ้าน

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๖ , S.D.=๐.๘๓)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ อยู่ในระดับมาก  
(�̅�=๓.๘๙ , S.D.=๐.๙๐)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด รองลงมาคือ นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
ความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายกับนักการเมืองท้องถิ่นและภูมิภาค อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๕ , S.D.=
๐.๙๐)   

 
ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านหลักสังคหวัตถุ ๔       (n=๔๐๐) 

ด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๑. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความโอบอ้อม
อารี 

๔.๐๘ ๐.๘๘ มาก ๖ 

๒. น ักการเม ืองท ี ่ท ่านช ื ่นชอบควรช ่วยเหลือ
ประชาชนทุกครั้งที่มีงานและมีโอกาส 

๔.๐๕ ๐.๙๑ มาก ๙ 

๓. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรได้จัดสิ่งของหรือ
สิ่งจำเป็นช่วยเหลือสังคมหรือประชาชนเมื่อมี
ความจำเป็นหรือได้รับความเดือนร้อน 

๔.๐๓ ๐.๙๙ มาก ๑๒ 

  



๑๔๐ 

ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ (ต่อ)      (n=๔๐๐) 

ด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ระดับความคิดเห็น 

x̄ S.D. ระดับ ลำดับ 

๔. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีคำพูดไพเราะ ๔.๐๔ ๐.๘๘ มาก ๑๐ 
๕. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นผู้พูดความ

จริง มีเหตุผล ได้สารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 
๔.๑๕ ๐.๙๒ มาก ๑ 

๖. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรกล่าวคำขอโทษ
หรือขอบคุณกับเจ้าหน้าที่และประชาชน 

๔.๑๒ ๐.๘๙ มาก ๒ 

๗. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีจิตใจสงเคราะห์
ประชาชน 

๔.๐๖ ๐.๙๐ มาก ๗ 

๘. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรทำหน้าที่โดยมี
จิตสำนึกและหลักการในการรักษาผลประโยชน์
ของทางบ ้านเม ือง และเอ ื ้อประโยชน ์ต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

๔.๐๙ ๐.๙๑ มาก ๕ 

๙. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติท่ีดี ไม่ประพฤติตนในทางที่มิชอบ 

๔.๐๖ ๐.๙๑ มาก ๘ 

๑๐. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรวางตนพอดี ทำ
ตัวเสมอตัวเสมอปลาย 

๔.๑๑ ๐.๙๓ มาก ๓ 

๑๑. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรปฏิบัติตนต่อ
ประชาชนด้วยความเป็นกันเองอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย 

๔.๐๓ ๐.๙๑ มาก ๑๑ 

๑๒. นักการเมืองที ่ท่านชื ่นชอบควรประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกันเองไม่ถือตัวเข้า
กับคนได้ทุกระดับ 

๔.๐๙ ๐.๘๗ มาก ๔ 

              รวม ๔.๐๗ ๐.๗๗ มาก  

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านหลักสังคห

วัตถุ ๔ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๗ , S.D.=๐.๗๗)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นผู้พูดความจริง มีเหตุผล ได้สารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ อยู่ใน
ระดับมาก  (�̅�=๔.๑๕ , S.D.=๐.๙๒)  มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด รองลงมาคือ นักการเมืองที่ท่าน



๑๔๑ 

ชื่นชอบควรกล่าวคำขอโทษหรือขอบคุณกับเจ้าหน้าที่และประชาชน อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๑๒ , 
S.D.=๐.๘๙)  นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรวางตนพอดี ทำตัวเสมอตัวเสมอปลาย อยู่ในระดับมาก ( 
=๔.๑๑ , S.D.=๐.๙๓)   นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกันเอง
ไม่ถือตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับ อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๙ , S.D.=๐.๘๙)  นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบ
ควรทำหน้าที ่โดยมีจิตสำนึกและหลักการในการรักษาผลประโยชน์ของทางบ้านเมือง และเอ้ือ
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๙ , S.D.=๐.๙๑) นักการเมืองที่ท่านชื่น
ชอบควรมีความโอบอ้อมอารี อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๘ , S.D.=๐.๘๘) นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
มีจิตใจสงเคราะห์ประชาชน อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๖ , S.D.=๐.๙๐) นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี ไม่ประพฤติตนในทางที่มิชอบ อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๖ , S.D.=๐.๙๑)  
นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งที่มีงานและมีโอกาส อยู่ในระดับมาก ( =
๔.๐๕ , S.D.=๐.๙๑) นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีคำพูดไพเราะ อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๔ , S.D.=
๐.๘๘) นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรปฏิบัติตนต่อประชาชนด้วยความเป็นกันเองอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย อยู่ในระดับมาก ( =๔.๐๓ , S.D.=๐.๙๑) ตามลำดับ และต่ำสุดคือ นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบ
ควรได้จัดสิ่งของหรือสิ่งจำเป็นช่วยเหลือสังคมหรือประชาชนเมื่อมีความจำเป็นหรือได้รับความเดือน
ร้อน อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๓ , S.D.=๐.๙๙) 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 

จากการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสำรวจ ได้ทำการแจกแบบสอบถามข้อมูลความ
นิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ได้แก่ ปัจจัยการการทำประโยชน์ สถานะทางสังคม ลักษณะนิสัย 
ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ของนักการเมือง   ที่ส่งผลต่อความนิยมของนักการเมือง  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง  
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยกำหนดให้ตัวแปรตาม

เป็นความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง (Y) และตัวแปรต้นเป็น ความนิยมของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ได้แก่ การทำประโยชน์ สถานะทางสังคม ลักษณะนิสัย ความสามารถ
พิเศษ และประสบการณ์ของนักการเมืองที่ มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
  



๑๔๒ 

ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงผลการวิจัยความถดถอยพหุคูณปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
Regression ๖๒.๕๐๘ ๘ ๒๐.๓๑๓ ๗๘.๑๓๒** ๐๐๐b 
Residual ๙๘.๐๑๖ ๓๗๗ ๐.๒๖๐   
Total ๒๖๐.๕๒๓ ๓๘๕    

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 
จากตาราง ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ  ๐.๐๑ และสามารถสร้างสมการทำนายเชิงเส้นตรงได้  ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ สามารถคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๑๙  แสดงผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ

นักการเมือง โดยใช้ว ิธ ีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

ตัวแปร B SE t  Sig 
(Constant) -๐.๑๓๖ ๐.๑๗๔  -๐.๗๘๓ ๐.๔๓๔ 
ทำประโยชน์ X๑ ๐.๒๑๗ ๐.๐๕๑ ๐.๑๘๘ ๔.๒๖๒ ๐.๐๐๐ 
สถานะทางสังคม x๒ ๐.๒๙๒ ๐.๐๔๔ ๐.๒๘๖ ๖.๖๑๘ ๐.๐๐๐ 
ลักษณะนิสัย x๔ ๐.๐๐๖ ๐.๐๖๔ ๐.๐๐๖ ๐.๐๙๑ ๐.๙๒๗ 
ความสามารถพิเศษ x๕ ๐.๒๒๙ ๐.๐๖๘ ๐.๒๑๔ ๓.๓๘๒ ๐.๐๐๑ 
ประสบการณ ์x๖ ๐.๓๒๐ ๐.๐๕๕ ๐.๒๙๙ ๕.๗๙๒ ๐.๐๐๐ 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ 
จากตาราง ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์พบว่า  ตัวแปรที่สามารถทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

นิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ได้แก่ ความนิยมของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
ได้แก่ การทำประโยชน์ สถานะทางสังคม ลักษณะนิสัย ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ของ
นักการเมืองที่ส่งผลต่อความนิยมของนักการเมือง 

ผู้วิจัยจึงได้นำค่าสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียนเป็นสมการทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง (y) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้ 

Y = -๐.๑๓๖ + ๐.๒๑๗(x๑) + ๐.๒๙๒(x๒) + ๐.๐๐๖(x๔) + ๐.๒๒๙(x๕) + ๐.๓๒๐(x๖) 
  



๑๔๓ 

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ปัจจัยที ่ส่ งผลต่อความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๑ ได้แก่ การทำประโยชน์ (x๑) 
สถานะทางสังคม (x๒) ลักษณะนิสัย (x๔) ความสามารถพิเศษ (x๕) และประสบการณ์ของนักการเมือง 
(x๖) โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ -๐.๑๓๖, ๐.๒๑๗, ๐.๒๙๒, ๐.๐๐๖, ๐.๒๒๙ และ ๐.๓๒๐  
ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมนักการเมือง คือ การ
ทำประโยชน์ (x๑) สถานะทางสังคม (x๒) ล ักษณะนิส ัย (x๔) ความสามารถพิเศษ (x๕) และ
ประสบการณ์ของนักการเมือง (x๖) เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด ความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมือง y  
 

๔.๓ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที ่มีต ่อนักการเมืองตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ 

การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก พระภิกษุนักวิชาการ 
นักการเมือง อดีตนักการเมือง ข้าราชการ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ และประชาชน  รวมจำนวน ๑๘ รูปหรือคน การส่งเสริมความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นการสงเคราะห์ประชาชน ด้านโอบอ้อม
อารี การให้ความช่วยเหลือ ด้านวจีไพเราะการพูดจามีเหตุผล พูดจริงทำจริง ด้านสงเคราะห์ประชาชน
มีความประพฤติที่ดี และด้านวางตนพอดี มีความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นการสนับสนุนให้ประชาชน
ไว้วางใจและเลือกเป็นตัวแทนทางการเมืองของประชาชนให้ทำหน้าที่ทางการเมืองได้อย่างดีเพ่ือ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติตลอดไป เป็นการให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน
รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ที่ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 

๔.๓.๑ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านโอบอ้อมอารี การให้ความช่วยเหลือ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านโอบอ้อมอารี การให้
ความช่วยเหลือ พบว่า 

การเสริมสร้างความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี
ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านโอบอ้อมอารี การให้ความช่วยเหลือประชาชน นักการเมืองมีหลักธรรม
และหลักการประจำใจ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้อง ในฐานะการเมืองนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของ



๑๔๔ 

ประชาชน พัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัยและจุดยืนทางการเมือง แสวงหาความรู้ความสามารถของ
ตนเองในอาชีพ โดยพบได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑) นักการเมืองมีความโอบอ้อมอารี มีอะไรสอบถามปัญหา เข้าใจเข้าถึงประชาชน หา
แนวทางในการทำงานร่วมกับประชาชนกับส่วนร่วม ทำงานด้วยหลักการประจำใจของการเป็น
นักการเมืองเป็นการช่วยส่งเสริมความนิยมกับประชาชนที่มีต่อการเป็นนักการเมือง๑๑๐  

๒) นักการเมืองจะเป็นผู ้ที่ประชาชนจะชอบได้นั ้นต้องเป็นผู้ที่โอบอ้อมอารี และ
ช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก  จะไม่เลือกที่มาใหม่ จะเน้นนักการเมืองที่ทำผลประโยชน์ให้  เลือก
นักการเมืองคนเดิมไม่ว่าจะอยู่พรรคเดิมหรือไม่เพราะนักการเมืองเป็นผู้ช่วยเหลือประชาชน๑๑๑  

๓) นักการเมืองที่ดีประการแรก ต้องมีจิตใจที่เป็นจิตอาสา แล้วก็ต้องทำเพื่อประโยชน์
ส่วนร่วม๑๑๒ 

๔) นักการเมืองเมื่อประชาชนได้รับปัญหาความยากลำบาก ที่ได้รับความเดือนร้อนเช่น 
ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ๑๑๓  

๕) ผู ้แทนของประชาชนเมื ่อทราบปัญหาของประชาชนแล้วในฐานะการเมือง
นักการเมืองควรเข้าไปดูแล สอบถาม ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เป็นการส่งเสริมความนิยมทาง
การเมืองกับประชาชน๑๑๔  

๖) นักการเมืองต้องเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง มีความตั้งใจที่จะช่วย
ประชาชน ไม่รับเรื่องผลประโยชน์เรื่องส่วนตัว๑๑๕  

๗) นักการเมืองแสดงความเป็นตัวตน ออกงานสม่ำเสมอ ถ้าประชาชนสุขสบายอาจไม่
เห็นนักการเมือง  แต่ถ้าประชาชนทุกลำบาก เดือดร้อนได้เจอนักการเมืองสม่ำเสมอ๑๑๖  

๘) นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยไม่มีข้อแม้ โดย
เร่งด่วน เป็นที่พึงของประชาชน๑๑๗  

๙) นักการเมืองควรทำผลงานด้วยการสร้างความสะดวกสบายคือสร้างผลงานให้เป็นที่
นิยมของประชาชนด้วยการดึงงบประมาณนำมาพัฒนาปรับปรุงและสร้างคมนาคมในพื้นที่ หรือสร้ าง

 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๕ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑๑๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๕ 

ถนน น้ำ ไฟ เป็นต้นให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการทำงานเพื่อส่งเสริมความนิยมทางการเมืองให้กับ
ประชาชน๑๑๘  

๑๐) นักการเมืองอุทัยธานีเวลาน้ำท่วมช่วยเหลือ  หรือแจกทุนการศึกษาทั้ง  ๘  อำเภอ
ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการเมืองอุทัยธานีกระทำอยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ๑๑๙  

๑๑) การที่นักการเมืองโอบอ้อมอารีโดยการมองปัญหาได้อย่างถูกต้อง แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกที ่ ถูกเวลา ทุกครั ้งที ่มีโอกาสในการทำงานเพื ่อประชาชนในพื ้นที่  แก้ปัญหาตรงจุด ตรงใจ
ประชาชน๑๒๐ 

๑๒) นักการเมืองควรปฏิบัติงานของการเมืองนักการเมืองให้มีความสำเร็จตามที ่พึง
ประสงค์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นตัวแทนของประชาชน มีความมั่นคงสุจริต มุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จเป็นการส่งเสริมความนิยมให้กับประชาชน๑๒๑  

๑๓) นักการเมืองทำทุกเรื่อง ทำทุกอย่างที่จะขจัดปัดเป่าปัญหาได้สร้างความอบอุ่นความ
มั ่นใจให้กับประชาชนปัญหาบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขแต่พี ่น้องประชาชนมั่นใจและอุ ่นใจว่า
นักการเมืองจะดูแลประชาชนได้ นักการเมืองต้องเสนอตัวทำงานทุกอย่างที่เป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้เห็นว่านักการเมืองไม่ได้อยู่เฉยๆ เข้าไปพบกับประชาชน ทำให้มีความอุ่นใจ ไม่ถูก
ทอดทิ้ง มีความสุขกับการแก้ไขปัญหา มีความสุขต่อการบริการประชาชน การรู้ตัวตนว่าถ้าสิ่งใดไม่
ถนัดอย่าไปทำ ต้องรักที่จะทำงานบริการให้พี่น้องประชาชน การเป็นนักการเมืองไม่มีกำไร มีแต่
ความสุขบุญกุศล ต้องมีจิตที่บริสุทธิ์จะทำให้มนุษย์เจริญ มนุษย์ต้องมีวิธีการที่จะดำเนินชีวิต แต่ละ
ศาสนาสอนไม่เหมือนกัน เกิดเป็นคนต้องมีรูปแบบในการดำเนินชีวิต ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเรามี
ความคิดและมีรูปแบบในการดำเนินชีวิต๑๒๒  

๑๔) การทำงานเพ่ือประชาชนถือว่าเป็นการทำงานจิตอาสา เป็นการทำงานเพ่ือผู้อื่น การ
ทำงานอาสาเป็นกิจกรรมที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื ่นเป็นที่ตั้ง ด้วยความตั้งใจที่ส่งเสริมสิ่งที่ดีหรือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อื่นให้ได้รับสิ่งที่ดี เป็นการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองกับประชาชน๑๒๓  

 
๑๑๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๓ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๘ วนัท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๖ 

๑๕) นักการเมืองที่จะช่วยเหลือคนอื่น ต้องมีความพร้อมของตนเอง  เพราะต้องอุทิศตน
ในการทำหน้าที่ การให้ช่วยเหลือเป็นการได้ใจ เมื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นการได้ใจจาก
การทำหน้าที่  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก๑๒๔ 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ด้านโอบอ้อมอารี การให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบไปด้วย
หลักการสำคัญ คือ สอบถาม รับเรื่อง ช่วยเหลือ ช่วยงาน เข้าพื้นที่ เพ่ือพบปะประชาชนในพื้นที่อยู่
เป็นประจำและสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่การเมืองนักการเมืองที่ดีและให้ประสบผลสำเร็จ ทำงานด้วย
จิตอาสา เข้าใจเข้าถึงประชาชน หาแนวทางในการทำงานร่วมกับประชาชนกับส่วนร่วม ทำงานด้วย
หลักการประจำใจของการเป็นนักการเมือง เข้าไปดูแล สอบถาม แก้ปัญหาได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา ทุก
ครั ้งที ่มีโอกาสในการทำงานเพื ่อประชาชนในพื้นที่  แก้ปัญหาตรงจุด ตรงใจประชาชน ให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น มีความสุขกับการแก้ไขปัญหา มีความสุขต่อการบริการประชาชน การรู้ตัวตนว่า
ถ้าสิ่งใดไม่ถนัดอย่าไปทำ ต้องรักที่จะทำงานบริการให้พี่น้องประชาชน การทำงานจิตอาสา เป็นการ
ทำงานเพื่อผู้อื่น การทำงานอาสาเป็นกิจกรรมที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ด้วยความตั้ งใจที่
ส่งเสริมสิ่งที่ดีหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อื่นให้ได้รับสิ่งที่ดี เป็นการช่วยส่งเสริมความนิยมกับ
ประชาชนที่มีต่อการเป็นนักการเมือง ดังแผนภาพที่ ๔.๘  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๘ ส่งเสริมความนิยมด้านโอบอ้อมอารี 

  

 
๑๒๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ส่งเสริมความนิยม

ด้านโอบอ้อมอารี 

๑) สอบถาม รับฟังปัญหา เข้าพ้ืนที่  

๒) ให้สิ่งของและรางวัลเพ่ือเป็นกำลังใจ 

๓) สร้างสาธารณะประโยชน์ 

๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จ 



๑๔๗ 

ตารางที่ ๔.๒๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ด้านโอบอ้อมอาร ี

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านโอบอ้อมอารี ปฏิบัติตน
เป็นผู ้ให้ ให้ความช่วยเหลือ 
ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา มี
จิตสาธารณะ ช่วยประชาชน 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ต้องเป็นผู้เสียสละเป็นเบื้องต้น 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๘ 

 
๔.๓.๒ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด

อุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านวจีไพเราะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างความนิยมทางการเมือง

ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านวจีไพเราะ พบว่า 
การเสริมสร้างความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านวจีไพเราะ การพูดจามีเหตุผล การใช้กำลังใจ การมีวิธีการสื่อสารที่ดี พูด
จริงทำจริง มีวิธีการแก้ปัญหา สื่อสารได้อย่างเข้าใจ  โดยพบได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑) นักการเมืองควรพูดจามีเหตุผล ให้กำลังใจแก่ประชาชน พูดจริงทำจริง เป็นการ
ส่งเสริมความนิยมให้กับประชาชน๑๒๕  

๒) นักการเมืองต้องยึดความจริงใจ สโลแกนคือ จริงใจ สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คนเราต่อ
ให้เป็นโจรถ้ามีคุณธรรมบ้านเมืองก็พออยู่ได้ แต่ถ้ามหาโจรไม่มีคุณธรรมเลยก็วุ้นวาย  คุณธรรมเป็นสิ่ง
สำคัญสำหรับมนุษย์ ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามถ้าขาดคุณธรรมมีแต่ความวุ่นวาย๑๒๖  

๓) นักการเมืองถ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้จริง  ส่ิงที่พูดไปก็ไม่ถูกต้อง ดังนั้นต้องพูดในสิ่งที่รู้และ

เข้าใจ๑๒๗  
๔) นักการเมืองต้องพูดแต่เรื่องจรงิ  พูดในสิ่งที่เราคิดจะพัฒนา พูดในสิ่งที่รู้  พูดในสิ่งที่

เป็นประโยชน์๑๒๘  
 

๑๒๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๘ 

๕) นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีคำพูดต้องตรงไปตรงมา คำพูดที่จริงใจ  ปากหวานแต่ไม่
ทำไม่เป็นประโยชน์ ต้องทำจริงตามคำพูด พูดจาไพเราะไม่สาระสำคัญ แต่ต้องพูดจริงทำจริง จริงใจใน
การทำงาน๑๒๙  

๖) นักการเมืองต้องเป็นผู้มีบุคลิกการพูด พูดจริง เป็นคนสาธารณะพูดแล้วต้องชัดเจน 
พูดในสิ่งที่เป็นจริง๑๓๐  

๗) นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่พูดแล้ว คนทั่วไปได้รับฟังการพูดนั้นแล้วเข้าใจ เป็นที่พอใจ 
ได้ฟังแล้วเป็นการผูกใจจากการพูด พูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้น๑๓๑ 

๘) นักการเมืองกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสองออกความคิดเห็นเพื่อความอยู่ดีมีสุขความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน๑๓๒  

๙) นักการเมืองเป็นผู้ที่พูดสื่อสารสะท้อนความต้องการของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจใน
การเข้ามาให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ี เป็นการส่งเสริมความนิยมให้กับประชาชน๑๓๓  

๑๐) ผู้นำจะต้องมีพลังมาจากการพูด เช่น พูดมีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือ ต้องหนักแน่น 
มีหลักการถูกต้อง ถูกกาลเทศะ๑๓๔  

๑๑) นักการเมืองต้องเป็นที ่มีการพูดจริงจังมีเหตุผล ประการที่สำคัญคือการเป็น
นักการเมืองต้องสื่อสารถ่ายทอดสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องจริงจัง น่าเชื่อถือ๑๓๕  

๑๒) นักการเมืองเป็นผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่สังคมประชาชนในชุมชนนั้น และสามารถที่
จะแก้ปัญหาภัยแล้งได้จริงสามารถที่จะช่วยครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจได้จริงช่วยดูแลในเรื ่อง
กฎหมายกฎระเบียบได้๑๓๖  

๑๓) นักการเมืองเป็นผู้ที่ทำหน้าที ่การสื่อสารทางการเมืองได้เป็นอย่างดี สื ่อสารกับ
ประชาชนได้อย่างเข้าใจ พูดจาไพเราะเมื่อสถานการณ์ที่ต้องการ เมื่อต้องพูดจาที่ตรงไปตรงมาและ
เด็จขาดในสถานการณ์ที่ต้องการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนถือว่าส่งเสริมความนิยม
กับประชาชน๑๓๗  

 
๑๒๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๑ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๓ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๔๙ 

๑๔) นักการเมืองควรมีวจีไพเราะ  คือ  พูดจาไพเราะและพูดด้วยความสัจจริงไม่ทิ้ง
ประชาชนเหมือนสโลว์แกนที่เขาหาเสียง  ชีวิตที่เหลือ  เพ่ือชาวอุทัย๑๓๘  

๑๕) การเป็นนักการเมืองที่พูดด้วยวาจาที่สุภาพด้วยความจริงใจ ผู้รับฟังได้ยินสิ่งที่พูด  
พบที่ไหนอะไรยังไม่ได้ยิน เห็นบุคลิกของนักการเมืองท่านนี้ เห็นรอยยิ้มมาแต่ต้นแล้ว คำพูดที่ออกมา
น่าฟัง  นอกจากคำพูดน่าฟังแล้วยังมองเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดมามีน้ำหนักในความจริงที่จะประกาศว่า
การใช้วาจาทางการพูดก็ดีทางการสื่อสารต่างๆที่นักการเมืองทุกระดับต้องเรียนรู้ทางด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะการพูดและการรู้จักรับฟัง๑๓๙ 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ด้านวจีไพเราะ ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การพูดจา
ไพเราะ มีเหตุมีผล ถูกกาลเทศะ สื่อสารได้อย่างเข้าใจ เป็นผู้แทนประชาชนกล้าพูด กล้าแสดงออก 
พูดจามีเหตุผล ให้กำลังใจแก่ประชาชน พูดจริงทำจริง  เป็นคนสาธารณะพูดแล้วต้องชัดเจน พูดในสิ่ง
ที่เป็นจริง มีพลังมาจากการพูด เช่น พูดมีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือ ต้องหนักแน่น๑๔๐ ควรพูดจริงจังมี
เหตุผลที่ สำคัญคือการเป็นนักการเมืองต้องสื่อสารถ่ายทอดสู่ประชาชน การพูดด้วยวาจาที่สุภาพด้วย
ความจริงใจ ผู้รับฟังได้ยินสิ่งที่พูด  พบที่ไหนอะไรยังไม่ได้ยิน เห็นบุคลิกของนักการเมืองท่านนี้ เห็น
รอยยิ้มมาแต่ต้นแล้ว คำพูดที่ออกมาน่าฟัง  นอกจากคำพูดน่าฟังแล้วยังมองเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดมามี
น้ำหนักในความจริงที่จะประกาศว่าการใช้วาจาทางการพูดก็ดีทางการสื่อสารต่างๆ ดังแผนภาพที่ ๔.๙  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๙ ส่งเสริมความนิยมด้านวจีไพเราะ 

  

 
๑๓๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๓๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

ส่งเสริมความนิยม

ด้านวจีไพเราะ 

๑) พูดมีเหตุผล  

๒) พูดจริงทำจริง 

๓) สื่อสารได้อย่างเข้าใจ 

๔) กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก 



๑๕๐ 

ตารางที่ ๔.๒๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔  ด้านวจีไพเราะ  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านวจีไพเราะ เป็นผู้ที่มีวาจา
ไพเราะ พูดถูกกาลเทศะ เป็นผู้
ที่มีเหตุ มีผล คำพูดเป็นที่ทำให้
ผู้อื่นคือประชาชนสบายใจ พูด
ตรงไปตรงมา ไม่รับปากในสิ่ง
ท ี ่ทำไม ่ได ้  พ ูดจร ิง ทำจริง 
รับปากแล้วต้องทำได้ เป็นผู้ที่
ส ื ่อสารได้เป็นอย่างดี อยู ่ใน
สภาสื่อสารในสิ่งที่ประชาชน
ต้องการ 

๑๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๗ ,๑๘ 

 
๔.๓.๓ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด

อุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านสงเคราะห์ประชาชน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างความนิยมทางการเมือง

ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านสงเคราะห์ประชาชน  
พบว่า 

การเสริมสร้างความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี
ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านสงเคราะห์ประชาชน การทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู ้อื ่น การเมือง
นักการเมืองด้วยการบริหารช่วยเหลือยามประชาชนต้องการ หรือเป็นประธานในงานพิธ ีของ
ประชาชน  โดยพบได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑) นักการเมืองผู้สงเคราะห์ประชาชน  ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น คือทำตัวให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ๑๔๑  

๒) นักการเมืองเมื่อมีผู้เชิญให้ไปเป็นประธาน ไปร่วมงาน ในฐานะนักการเมืองเป็นผู้อยู่
ใกล้ประชาชน๑๔๒  

 
๑๔๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๑ 

๓) การเป็นผู้แทนของประชาชนเมื ่อมีงานศพ งานแต่ง งานบวช งานขึ ้นบ้านใหม่ 
จะต้องเข้าไปร่วมงานสงเคราะห์ให้กับประชาชนเมืองต้องการเป็นการส่งเสริมความนิยมทางการเมือง
กับประชาชน๑๔๓  

๔) นักการเมืองอุทัยธานีทำงานด้านสงเคราะห์ประชาชน เช่น งานบวช  งานเเต่ง  งาน
ตาย  ถ้าแจ้งให้ทราบ นักการเมืองอุทัยธานีจะไปด้วยตนเอง  หรือถ้าติดภารกิจจริง ๆ ก็ส่งตัวแทน๑๔๔   

๕) นักการเมืองต้องทำในการสงเคราะห์ประชาชน คือต้องออกไปหา ลงพื้นที่รับทราบ
ปัญหาและเข้าใจเข้าถึงปัญหาอย่างสม่ำเสมอ๑๔๕  

๖) นักการเมืองเมื่อมีงานศพงานบวชงานแต่งงานต้องไปร่วมงานทั้งหมดไม่ไปจะต้องส่ง
ผู้แทนไปเพ่ือเป็นการสงเคราะห์ประชาชนที่ตนเป็นผู้แทนของประชาชนอย่างจริงจัง๑๔๖  

๗) นักการการเมืองต้องไปงานสัมมนาประชุมชาวบ้านเพราะประชาชนแต่ละท่านมี
ความรู้ไม่เท่ากัน นักการเมืองต้องสื่อสารให้ประชาชนที่ไม่มีความรู้เลย แต่ต้องพูดใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
ถ่ายทอดแล้วเข้าใจก็จะเป็นนักการเมืองที่ดี๑๔๗  

๘) นักการเมืองต้องช่วยสงเคราะห์ด้วยการลงพื้นที่ทุกพื้นที่เป็นประจำ  ถึงจะไม่ได้
คะแนนเสียงจากพ้ืนที่นั้น แต่การทำหน้าที่ลงพื้นที่ทุกพ้ืนที่เพราะเป็นนักการเมืองของทุกพ้ืนที่ถึงจะไม่
ลงคะแนนให้แต่ก็ทำงานช่วยเสมอ๑๔๘ 

๙) นักการเมืองเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี ไม่กระทำในทางที่ผิด เช่นไม่เล่นการพนัน 
ไม่ติดยาเสพติด ไม่ผิดลูกผิดเมียใคร เป็นต้น๑๔๙  

๑๐) นักการเมืองต้องทำตัวอยู่ในศีลธรรม สื่อสัตย์สุจริต เป็นการส่งเสริมความนิยมทาง
การเมืองกับประชาชน๑๕๐  

๑๑) นักการเมืองต้องทำงานร่วมกับข้าราชการเป็นสิ่งสำคัญ การร่วมมือกับราชการทำ
เพ่ือประชาชน การทำดีไม่ใช่การใส่บาตรอย่างเดียวที่จะได้บุญ การช่วยเหลือคนอ่ืนก็ได้บุญเหมือนกัน 
แค่ปฏิบัติต่างกัน  อย่าแยกบุญกับหน้าที่ออกจากกันการทำดีได้บุญอยู่แล้ว สร้างวัดร้อยวัดยังไม่ได้บุญ

 
๑๔๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑๔๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๒ 

เท่าการทีเ่ราได้เลี้ยงดูพ่อแม่ บทบาทหน้าที่คือทุกคนต้องเป็นหูเป็นตา ส่วนรวมคือของทุกคน ไม่ใช่ว่า
ไม่ใช่หน้าที่แล้วจะไม่ทำถ้าคิดแบบนี้สิ่งแวดล้อมจะเสียไป๑๕๑  

๑๒) นักการเมืองจะพัฒนาและทำให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ไม่ว่านักการเมืองจะอยู่พรรคไหน คือจะเป็นนักการเมืองอยู่หรือไม่ ประชาชนก็ยังเคารพ
และนับถือตลอดไป๑๕๒  

๑๓) นักการเมืองต้องอยู ่ร ่วมกิจกรรมกับประชาชนเมื ่อมีก ิจกรรม ลงช่วยในการ
ดำเนินการไม่มาก ก็น้อยต้องมีส่วนร่วมทุก ๆ กิจกรรมของชุมชน๑๕๓  

๑๔) นักการเมืองต้องสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างจริงจัง สร้างให้
ประชาชนเข้าใจรับรู้ระบบทางราชการ สร้างผลงานให้ประชาชนเห็น สร้างความดี  สร้างผลงานให้
ชัดเจน๑๕๔  

๑๕) นักการเมืองต้องมีเวลาในการทำงานให้กับประชาชน เพราะสมัครมาเป็นผู้ทำหน้าที่
ทางการเมืองแทนประชาชน เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน ดังนั้นต้องทำงานเพื่อประชาชนอย่าง
เต็มความสามารถ๑๕๕ 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ด้านสงเคราะห์ประชาชน ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การ
สงเคราะห์ประชาชน ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม ไปร่วมงาน เป็นประธานให้กับงานของ
ประชาชน และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ลงพื้นที่รับทราบปัญหาและ
เข้าใจเข้าถึงปัญหาอย่างสม่ำเสมอ  งานศพงานบวชงานแต่งงานต้องไปร่วมงานทั้งหมด งานสัมมนา
ประชุมชาวบ้านเพราะประชาชนแต่ละท่านมีความรู้ไม่เท่ากัน นักการเมืองต้องสื่อสารให้ประชาชนที่
ไม่มีความรู้เลย แต่ต้องพูดใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ถ่ายทอดแล้วเข้าใจก็จะเป็นนักการเมืองที่ดี  ช่วย
สงเคราะห์ด้วยการลงพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่เป็นประจำ  ถึงจะไม่ได้คะแนนเสียงจากพ้ืนที่นั้น พัฒนาและทำให้
ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข และให้ความช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่านักการเมืองจะอยู่พรรคไหน คือจะ
เป็นนักการเมืองอยู่หรือไม่ ประชาชนก็ยังเคารพและนับถือตลอดไป  ยิ้มให้ดูแล อยู่ด้วย มีกิจกรรมลง
ช่วยในการดำเนินการไม่มาก ก็น้อยต้องมีส่วนร่วมทุก ๆ กิจกรรมของชุมชน ดังแผนภาพที่ ๔.๑๐  
  

 
๑๕๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๕ สมัภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๓ 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๐ ส่งเสริมความนิยมด้านสงเคราะห์ประชาชน 

ตารางที่ ๔.๒๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ด้านสงเคราะห์
ประชาชน  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด ้านสงเคราะห ์ประชาชน  เป ็นผู้
สงเคราะห์ประชาชน เมืองในชุมชนมี
งาน มีกิจกรรม ประเพณีในชุมชน สังคม 
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มีส่วนร่วม มีส่วน
ช่วยอยู่เสมอทุกงาน เมื่อมีกิจกรรมได้
เห็นนักการเมืองผู้เป็นตัวแทนของสังคม
อยู่เป็นประจำ ช่วยเป็นประธานให้ เป็น
ต้น เป็นการไม่ทิ้งประชาชนผู้ให้ความ
ไว้วางใจเป็นผู้แทน 

๑๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ ,๑๘ 

 
๔.๓.๔ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด

อุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านวางตนพอดี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างความนิยมทางการเมือง

ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านวางตนพอดี พบว่า 
การเสริมสร้างความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยหลักสังคหวัตถุ ๔ ด้านวางตนพอดี ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย โดยพบได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ส่งเสริมความนิยม

ด้านสงเคราะห์

ประชาชน 

๑) ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม  

๒) เข้าร่วมงานให้กับประชาชน 

๓) เป็นคนดีมีศีลธรรม 



๑๕๔ 

๑) นักการเมืองเป็นกันเองกับประชาชน เข้าถึงง่าย เข้าถึงประชาชน พบปะประชาชน
เป็นประจำ ไม่ถือตัว เป็นการช่วยส่งเสริมความนิยมทางการเมืองให้กับประชาชน๑๕๖  

๒) นักการเมืองเป็นคนเรียบง่ายสมถะเข้ากับชาวบ้านได้ดี ลงพื้นที่ดูสภาพแวดล้อม 
สภาพสังคมของชุมชน ของประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบเป็นประจำและสม่ำเสมอ๑๕๗  

๓) นักการเมืองอุทัยธานีท่านจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม ท่านจะ
ทำหน้าที่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชี้แจงกับประชาชนอยู่เป็นประจำ ถือว่าทำหน้าที่เสมอต้นเสมอปลาย
ช่วยเหลือประชาชนตลอดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือไม่๑๕๘  

๔) นักการเมืองต้องเป็นสื ่อกลางในการสร้างความรักสามัคคี ให้ก ับประชาชน 
โดยเฉพาะอุทัยธานีมีความรักสามัคคี ทั้งชุมชนมีความสามัคคีกันแล้วแก้ปัญหาอะไรก็สำเร็จได้
ด้วยดี๑๕๙  

๕) นักการเมืองต้องเป็นผู้ที ่ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย เข้าพื้นที่ ลงพื้นที่ ทำงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ประชาชนอย่างเป็นประจำ๑๖๐ 

๖) นักการเมืองต้องทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง ก่อนหน้าที่จะเป็นนักการเมือง
เคยทำอย่างไร พอได้เป็นแล้วก็ปฏิบัติตนเหมือนเดิม เคยทำตนอย่างกับประชาชน กระทำสิ่งนั้น
สม่ำเสมอทั้งก่อนเป็นผู้แทนและหลังได้เป็นผู้แทนแล้ว๑๖๑  

๗) นักการเมืองเคยปฏิบัติตนเช่นไรก็ปฏิบัติเช่นนั้นสม่ำเสมอ เช่นเคยเดินตลาดทุกวัน 
เป็นแล้วก็เดินตลาดเช่นเคย เป็นการส่งเสริมความนิยมกับประชาชน๑๖๒  

๘) นักการเมืองทำตัวเหมือนเดิม จะเป็นนักการเมืองหรือไม่เป็นนักการเมืองก็ทำตัว
เหมือนเดิม เมืองเป็นนักการเมืองแล้วไม่เรียกร้องสิ่งพิเศษ ต้องคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะสอบตก
ได้ ถ้าสอบตกก็ต้องยอมรับ๑๖๓  

๙) นักการเมืองในขณะที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนักการเมืองแต่ก็ทำหน้าที่นักการเมืองเช่น
การไปหาประชาชนเหมือนเดิม แบ่งเวลาการจัดการที่ดีคือเวลาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการครองใจคน

 
๑๕๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๕ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๔ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๘ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๕๙ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๙ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๖ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๕ 

แล้วก็การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีควรมีบุคลิกภาพควรมีความรู้ความสามารถพิเศษหรือมี
ประสบการณ์๑๖๔  

๑๐) นักการเมืองเมื่อทราบว่าประชาชนทำอะไร ทำด้วย ประชาชนกินอะไรกินด้วย อยู่ใน
พ้ืนทีใ่ห้ประชาชนเป็นที่อุ่นใจของประชาชน๑๖๕ 

๑๑) นักการเมืองทำตัวถูกกาลเทศะ คือการที่อยู่กับประชาชนปฏิบัติตนเป็นกันเอง เมื่อ
ปฏิบัติงานทำตนเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่าง เมื่ออยู่ในสภาปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถของการ
เป็นนักการเมืองผู้แทนประชาชนเป็นการส่งเสริมความนิยมกับประชาชน๑๖๖  

๑๒) นักการเมืองเป็นผู้การทำงานการเมืองไม่ควรมีวัตถุประสงค์แอบแฝง ถ้าไม่มีก็ไม่มี
ปัญหาบ้านเมือง ทำงานประชาชน มีอะไรก็ช่วยกัน เอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๙ 
เป็นแบบอย่าง๑๖๗  

๑๓) นักการเมืองต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกส่วนตัวที่แสดงออกถึงความสม่ำเสมอ ไม่ถือตัว 
เข้าถึงง่าย รับฟังทุกปัญหาอย่างเป็นประจำ๑๖๘ 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ด้านวางตนพอดี ทำตนเป็นตัวอย่างกับประชาชน พบปะง่าย อยู่ทุก
ที่ที่ประชาชนต้องการ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ทำตนถูกกาลเทศะ เข้าถึงง่าย เข้าถึงประชาชน 
พบปะประชาชนเป็นประจำ ไม่ถือตัว สร้างความรักสามัคคี ให้กับประชาชน ทำตัวเหมือนเดิม จะเป็น
นักการเมืองหรือไม่เป็นนักการเมืองก็ทำตัวเหมือนเดิม เมืองเป็นนักการเมืองแล้วไม่เรียกร้องสิ่งพิเศษ 
ต้องคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะสอบตกได้ ถ้าสอบตกก็ต้องยอมรับ มีบุคลิกส่วนตัวที่แสดงออกถึง
ความสม่ำเสมอ ไม่ถือตัว เข้าถึงง่าย รับฟังทุกปัญหาอย่างเป็นประจำ โดยเฉพาะอุทัยธานีมีความรัก
สามัคคี ทั้งชุมชนมีความสามัคคีกันแล้วแก้ปัญหาอะไรก็สำเร็จได้ด้วยดี ดังแผนภาพที่ ๔.๑๑  
  

 
๑๖๔ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๖ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๑ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๒ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๐ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๑๖๘ สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ลำดบัท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ ส่งเสริมความนิยมด้านวางตนพอดี 
 

ตารางที่ ๔.๒๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญของการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานีด้วยสังคหวัตถุ ๔ ด้านวางตนพอดี  

ประเด็น ปริมาณ 
 ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลสำคัญ 

ด้านวางตนพอดี วางตนพอดี วางตนเหมาะสม 
ทำตนเสมอตนเสมอปลาย วางต ัวทำตน
สม่ำเสมอ เขาถึงง่าย ไม่ทอดทิ้งประชาชนผู้
มอบคะแนนเสียงให้ มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วม
เสพ กล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตน 
เป็นผู้ที่ออกมาปกห้องประชาชน ไม่หนีเอาตัว
รอดเม่ือประชาชนเดือนร้อน 

๑๓ ๑, ๒, ๔, ๖ , ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗ ,๑๘ 

 
๔.๓.๕ สรุปการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน

จังหวัดอุทัยธานี 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างความนิยมทางการเมือง

ของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี สามารถสรุปได้ว่า 
๑) นักการเมืองควรปฏิบัติตนเป็นผู้ให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา มี

จิตสาธารณะ ช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต้องเป็นผู้เสียสละเป็นเบื้องต้น เมือง
นักการเมืองมีจิตใจเป็นผู้เสียสละช่วยเหลือแล้วเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองให้กับประชาชนมี
ต่อนักการเมืองได้เป็นอย่างดี 

๒) นักการเมืองเป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะ พูดถูกกาลเทศะ เป็นผู้ที่มีเหตุ มีผล คำพูดเป็นที่
ทำให้ผู้อื่นคือประชาชนสบายใจ พูดตรงไปตรงมา ไม่รับปากในสิ่งที่ทำไม่ได้ พูดจริง ทำจริง รับปาก
แล้วต้องทำได้ เป็นผู ้ที ่สื ่อสารได้เป็นอย่างดี อยู ่ในสภาสื ่อสารในสิ ่งที ่ประชาชนต้องการ เมื่อ

ส่งเสริมความนิยม

ด้านวางตนพอดี 

๑) พบง่าย  

๒) ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย 

๓) ทำตัวถูกกาลเทศะ 



๑๕๗ 

นักการเมืองมีการพูดที่ดีตามที่กล่าวมาเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองให้กับประชาชนมีต่อ
นักการเมืองได้เป็นอย่างด ี

๓) นักการเมืองเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชน เมืองในชุมชนมีงาน มีกิจกรรม ประเพณีใน
ชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มีส่วนร่วม มีส่วนช่วยอยู่เสมอทุกงาน เมื่อมีกิจกรรมได้เห็น
นักการเมืองผู ้เป็นตัวแทนของสังคมอยู ่เป็นประจำ ช่วยเป็นประธานให้ เป็นต้น เ ป็นการไม่ทิ้ง
ประชาชนผู้ให้ความไว้วางใจเป็นผู้แทน เมื่อนักการเมืองสงเคราะห์ประชาชนอยู่เนื่องนิตย์เป็นการ
สร้างความนิยมทางการเมืองให้กับประชาชนมีต่อนักการเมืองได้เป็นอย่างดี 

๔) นักการเมืองวางตนพอดี วางตนเหมาะสม ทำตนเสมอตนเสมอปลาย วางตัวทำตน
สม่ำเสมอ เขาถึงง่าย ไม่ทอดทิ้งประชาชนผู้มอบคะแนนเสียงให้ มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ กล้า
รับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตน เป็นผู้ที่ออกมาปกห้องประชาชน ไม่หนีเอาตัวรอดเมื่อประชาชน
เดือนร้อน เมื ่อนักการเมืองวางตนพอดีเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองกับประชาชนมีต่อ
นักการเมืองได้เป็นอย่างดี 

กล่าวโดยสรุป การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การให้ การช่วยเหลือ การพูดดี มีเหตุผล การ
สงเคราะห์ประชาชน และเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย ดังแผนภาพที่ ๔.๑๒  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๒ ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองกับประชาชน 

 

๔.๔ ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมความนิยมทาง

การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้นำ ไปสู่การสร้าง เครื่องมือเป็น
แบบสอบถามเพื่อประมวลผลทางสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน จาก
ความคิดเห็นการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง  จากประเด็น ๑. 
ความนิยมของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ๑) ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ ๒) 

ส่งเสริมความนิยม

ทางการเมืองกับ

ประชาชน 

๑) ให้ความช่วยเหลือ  

๒) วจีไพเราะ พูดมีเหตุ มีผล พูดจริง ทำจริง 

๓) สงเคราะห์ประชาชน เข้าถึงประชาชน 

๔) วางตนพอดี เสมอต้นเสมอปลาย อยู่ในศีลธรรม 



๑๕๘ 

ความนิยมสถานะทางสังคม ๓) การกล่อมเกลาทางการเมือง ๔) ลักษณะนิสัยของนักการเมือง ๕) 
ความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง ๖) มีประสบการณ์ทางการเมือง ๗) ความสัมพันธ์กับ
เครือข่าย ๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี ได้แก่ ๑) ทำประโยชน์ ๒) มีสถานะทางสังคม ๓) มีนิสัยดี ๔) มีประสบการณ์ และ ๓. การ
ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ หลักสังคห
วัตถุ ๔ ประกอบด้วย ๑) ทาน : โอบอ้อมอารี ๒) ปิยวาจา : วจีไพเราะ ๓) อัตถจริยา : สงเคราะห์
ประชาชน และ ๔) สมานัตตตา : วางตนพอดี รวมถึงผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ค้นพบการ
ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อให้เกิดการ
ยืนยันการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้
จากการศึกษาวิจัยโดย วิธีการสนทนากลุ ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู ้เชี ่ยวชาญ 
จำนวน ๑๒ รูปหรือคน สำหรับรายนามผู้เชี ่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

๔.๔.๑ ความนิยมของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ด้านค่านิยมการ
เล็งผลปฏิบตัิ ด้านความนิยมสถานะทางสังคม ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง ด้านลักษณะนิสัย
ของนักการเมือง ด้านความรู ้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง ด้านมีประสบการณ์ทาง
การเมือง และด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 

ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านค่านิยมเล็งผลประโยชน์ คือ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองด้วยการวาง
แผนการทำประโยชน์ การศึกษาปัญหา การรับฟังปัญหาของพื้นที่ในภาพรวม เข้าช่วยเหลือกความ
เดือนร้อนที่มี มีจิตในการพัฒนาคิดถึงประชาชนเป็นหลัก มีการบริการคือเข้าถึ งประชาชนเมือง
ประชาชนต้องการ๑๖๙ นักการเมืองเป็นผู้ออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย ออกนโยบาย โดยผ่านรัฐสภา 
เป็นผู้ทำหน้าที่แทนประชาชน๑๗๐ ซึ่งสิ ่งเหล่านี้เป็นสภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 

๒) ด้านความนิยมสถานะทางสังคม คือ นักการเมืองต้องเป็นผู้มีสถานะทางการเงินที่ดี 
แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดี มีพวกพ้องลูกน้องที่
ดี เป็นที่รู้จัก เป็นที่รักของชุมชนสังคม เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของชุมชน สังคม๑๗๑ 

 
๑๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๘ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๓ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 



๑๕๙ 

๓) ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง คือ นักการเมืองเป็นผู้สื่อสารกับประชาชน โดย
การติดบอร์ดให้ความรู้ความเข้าใจ ติดบอร์ดรับฟังปัญหาในพ้ืนที่ ออกรายการวิทยุ สื่อ เพ่ือสื่อสารให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลทางการเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าพ้ืนที่สื่อสารกับประชาชน และเข้าพ้ืนที่พบ
ประชาชนด้วยตัวนักการเมืองเอง๑๗๒ 

๔) ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง คือ นักการเมืองเป็นผู้มีลักษณะชอบช่วยเหลือ
ประชาชน มีความสื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง และเป็นคนดี๑๗๓ 

๕) ด้านความร ู ้ความสามารถพิเศษของนักการเม ือง ค ือ น ักการเม ืองเป ็นผู ้มี
ความสามารถในการบริหาร การปกครอง มีเทคนิควิธีการหางบประมาณ มีความรู้ มีการศึกษา และมี
ประสบการณ์ทางการเมือง๑๗๔ 

๖) ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง คือ นักการเมืองเป็นผู้ที่เคยเป็นนักการเมืองระดับ
ท้องถิ ่นมาก่อน เคยเป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อนหรือเป็นผู ้มีประสบการณ์มีความรู ้ มี
ประสบการณ์ทางการเมือง๑๗๕ 

๗) ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย นักการเมืองเป็นผู้ที่มีเครือข่ายกับชุมชน มีพวกหมู่ มี
ความสัมพันธ์กับนักการเมือง มีความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุก
ระดับ๑๗๖ 

๔.๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี ด้านการทำประโยชน์ ด้านการมีสถานะทางสังคม ด้านมีน ิส ัยดี ด้านมี
ประสบการณ์ 

จากความนิยมทางการเมืองทั้ง ๗ ด้าน พอวิเคราะห์ด้วยสถิติแล้วมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
นิยมทางการเมืองของประชาชนจำนวน ๕ ปัจจัยนั้น จากการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังนี้ 

๑) การทำประโยชน์ เห็นด้วยกับสถิติที่ได้เนื่องจากการที่นักการเมืองทำผลประโยชน์กับ
ชุมชน  สังคม  ประเทศชาติโดยส่วนร่วม เมื่อนักการเมืองเป็นนักการเมืองเพื่อทำประโยชน์โดยส่วน
ร่วมเป็นการส่งผลให้ประชาชนมีความนิยมต่อนักการเมืองยิ่ง ๆ ขึ้น ทำงานช่วยเหลือประชาชน 
ทำงานอย่างหนัก๑๗๗ 

 
๑๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๙ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๑๑ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๑ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๙ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๕ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๒ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 



๑๖๐ 

 ๒) สถานะทางสังคม เห็นด้วยกับสถิติที่ได้เนื่องจากนักการเมืองควรมีสถานะทางสังคมที่
ดีแล้ว การเป็นนักการเมืองต้องมีต้นทุนทางสังคมพอสมควร ถ้าสถานะทางสังคมยังไม่ดี ก็จะเป็นการ
มาเป็นนักการเมืองเพ่ือผลประโยชน์ ฉะนั้นการมีสถานะทางสังคมจึงส่งผลต่อความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง๑๗๘ 
 ๓) มีนิสัยดี เห็นด้วยกับสถิติที่ได้เนื่องจากลักษณะนิสัยของนักการเมือง  เป็นผู้มีความ
โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย เหมือนหลักสังคหวัตถุ ๔ 
เมื่อนักการเมืองมีนิสัย อัธยาศัยที่ดีส่งผลให้ประชาชนมีความนิยมต่อนักการเมืองที่ดี๑๗๙  
 ๔) ความรู้ความสามารถพิเศษ  เห็นด้วยกับสถิติที่ได้เนื่องจากการเป็นนักการเมืองต้องมี
ความรู้  ความสามารถพิเศษในหลาย ๆ ด้าน เช่นการเข้าใจ  เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหาและหาวิธีการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เป็นต้น  ดังนั้นความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม
ความนิยมทางการเมืองของประชาชน๑๘๐ 

๕) มีประสบการณ์ทางการเมือง  เห็นด้วยกับสถิติที่ได้เนื่องจากเมื่อนักการเมืองมีความรู้
ความสามารถ  มีประสบการณ์ที่การเมือง มีเทคนิควิธีการในการเป็นนักการเมือง เมื่อนักการเมืองมี
ประสบการณ์ มีความรู้ รู ้ทุกสิ่งที่ต้องทำ  ทำประโยชน์ในสิ่งที่ร ู ้เป็นการส่งผลให้ความนิยมของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองเพ่ิมมากข้ึน๑๘๑ 
 

๔.๔.๓ การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัด
อุทัยธานี ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย ๑) ทาน : โอบอ้อมอารี ๒) ปิยวาจา : วจีไพเราะ 
๓) อัตถจริยา : สงเคราะห์ประชาชน และ ๔) สมานัตตตา : วางตนพอดี 

การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านทาน : โอบอ้อมอารี เห็นด้วยกับการปฏิบัติตนเป็นผู้ให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้
คำแนะนำ ให้คำปรึกษา มีจิตสาธารณะ ช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต้องเป็นผู้
เสียสละเป็นเบื้องต้น๑๘๒ 

๒. ด้านปิยวาจา : วจีไพเราะ เห็นด้วยกับการเป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะ พูดถูกกาลเทศะ เป็น
ผู้ที่มีเหตุ มีผล คำพูดเป็นที่ทำให้ผู้อื่นคือประชาชนสบายใจ พูดตรงไปตรงมา ไม่รับปากในสิ่งที่ทำไม่ได้ 

 
๑๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๖ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๔ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๗ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๑๒ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๔ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 



๑๖๑ 

พูดจริง ทำจริง รับปากแล้วต้องทำได้ เป็นผู้ที่สื่อสารได้เป็นอย่างดี อยู่ในสภาสื่อสารในสิ่งที่ประชาชน
ต้องการ๑๘๓ 

๓. ด้านอัตถจริยา : สงเคราะห์ประชาชน  เห็นด้วยกับการเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชน 
เมืองในชุมชนมีงาน มีกิจกรรม ประเพณีในชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มีส่วนร่วม มีส่วนช่วย
อยู่เสมอทุกงาน เมื่อมีกิจกรรมได้เห็นนักการเมืองผู้เป็นตัวแทนของสังคมอยู่เป็นประจำ ช่วยเป็น
ประธานให้ เป็นต้น เป็นการไม่ทิ้งประชาชนผู้ให้ความไว้วางใจเป็นผู้แทน๑๘๔ 

๔. ด้านสมานัตตตา : วางตนพอดี เห็นด้วยกับการวางตนพอดี วางตนเหมาะสม ทำตน
เสมอตนเสมอปลาย วางตัวทำตนสม่ำเสมอ เขาถึงง่าย ไม่ทอดทิ้งประชาชนผู้มอบคะแนนเสียงให้ มี
ทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ กล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตน เป็นผู้ที่ออกมาปกห้องประชาชน 
ไม่หนีเอาตัวรอดเม่ือประชาชนเดือนร้อน๑๘๕ 
 
๔.๕ องค์ความรู ้

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี” ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ด้วยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
หลักธรรมและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องนำมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย วิเคราะห์ผลจาก
แบบสอบถาม จากกลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ ผู ้บริหารท้องถิ่น 
นักปราชญ์  ในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๔๐๐ คน แล้วนำข้อมูลเชิงปริมาณ นำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๘ รูปหรือคน และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๑๒ รูปหรือคน แล้วนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่ม นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบอรรถาธิบายและพรรณนา “การส่งเสริมความนิยม
ทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี” เพื่อศึกษาความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยม และแนวทางในการ
เสริมสร้างความนิยมทางการเมือง ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 

๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาวิจัยโดยการสำรวจ เอกสารที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิง

ลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง  เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง และเพื่อศึกษาการ
ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผู้วิจัยได้องค์
ความรู้ดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 

 
๑๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๑๐ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๘๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๓ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
๑๘๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคณุวุฒิ ลำดับที่ ๙ วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 



๑๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
  

๑.ทำประโยชน์ 
๑.วางแผนการทำประโยชน์  
๒.ทำประโยชน์เพือ่ส่วนรว่ม 

๓.ทำเพือ่ประชาชนเป็นหลกั 
๔.ช่วยเหลือประชาชน 

๕.เข้าใจ เข้าถึงปัญหาของประชาชน 

๒.สถานะทางสังคม 

๑.มีสถานะทางการเงินที่ด ี

๒.มีความสมัพันธ์กับชุมชน 

๓.มีพวกพอ้ง พวกหมู ่  
๔.เป็นที่รู้จัก มีคนนับถอื 

๕.เป็นตัวแทน เปน็สัญลักษณ์ของชุมชน 

๓.การกลุ่มเกลาทางการเมือง 
๑.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
๒.ใช่สื่อมวลชนเผยแพร่ขา่วสาร 
๓.ให้หนว่ยงานลงพื้นที ่ให้ความรู ้รับปัญหา 
๔.นักการเมืองลงพื้นที ่ให้ความรู ้รับฟังปัญหา 
 

ปัจจัยความนิยมของประชาชน 

ประชาชนนิยมนักการเมืองเพราะ 
๑. ทำประโยชน ์
๒. สถานะทางสังคม 
๓. นิสัยทางการเมือง 
๔. ความรู้ความสามารถ 
๕. ประสบการณ์ทางการเมือง 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความนิยม 

ส่งเสริมความนิยม 

๔.นิสัยของนักการเมือง 
๑.ชอบชว่ยเหลือประชาชน 

๒.สื่อสัตย์สุจริต 

๓.ตรงไปตรงมา 
๔.พูดจริงทำจริง  
๕.เป็นคนด ี

 

 ๕.ความรู้ความสามารถ 
๑.การบริหาร การปกครอง  
๒.เทคนิควิธกีารหางบ 

๓.มีการศึกษา 
๔.มีประสบการณ ์
 

๖.ประสบการณ์ทางการเมือง 
๑.เคยดำรงตำแหน่งการเมอืง 
๒.เคยเป็นนักการเมือง 
๓.มีความรู้ความเข้าใจทาง
การเมือง   
 

๗.มีความสมัพันธ์เครือขา่ย 

๑.สัมพันธก์ับชุมชน 

๒.สัมพันธก์ับนกัการเมืองผู้นำ 
๓.มีเครือข่าย พวกพอ้ง 
๔.เข้าถึงชุมชนประชาชนได้ด ี

 

๑.โอบอ้อมอาร ี

๑.ถาม รับฟัง เข้าพื้นที ่
๒.ให้สิ่งของเพื่อเปน็กำลังใจ 

๓.สร้างสาธารณะประโยชน ์

๔.ปฏิบัตหิน้าที่ใหป้ระสบผลสำเรจ็ 

 ๒.วจีไพเราะ 
๑.พูดมีเหตุผล  
๒.พูดจริงทำจริง 
๓.สื่อสารได้อย่างเขา้ใจ 
๔.กล้าคิด กลา้ทำ กลา้แสดงออก 

๓.สงเคราะห์ประชาชน 

๑.ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรว่ม 

๒.เข้าร่วมงานใหก้ับประชาชน 

๓.เป็นคนดีมีศีลธรรม   

๔.วางตนพอด ี

๑.พบง่าย 

๒.ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย 

๓.ทำตวัถูกกาลเทศะ 

การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง 

ความภักดี ความไว้วางใจ ลงคะแนนเสียงให้กับนกัการเมือง 

 



๑๖๓ 

 

จากแผนภาพองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าวอธิบายได้ว่า 
ปัจจัยความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ๗ ด้าน ประกอบด้วย ๑. 

ผลประโยชน์ ๒. สถานะทางสังคม ๓. การกล่อมเกลาทางการเมือง ๔. นิสัยของนักการเมือง ๕. 
ความรู้ความสามารถ  ๖. ประสบการณ์ทางการเมือง ๗. ความสัมพันธ์เครือข่าย นอกจากนั้นยังมี
หลักธรรมที่สามารถส่งเสริมความนิยมของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง คือ หลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช้
เพ่ือให้เกิดความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองมากยิ่งขึ้นในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 ปัจจัยความนิยมของประชาชน ๗ ด้าน มีดังนี้ 
 ๑) ทำประโยชน์  
 คือ การวางแผนการทำประโยชน์ การศึกษาปัญหา การรับฟังปัญหาของพ้ืนที่ในภาพรวม 
เข้าช่วยเหลือกความเดือนร้อนที่มี มีจิตในการพัฒนาคิดถึงประชาชนเป็นหลัก มีการบริการคือเข้าถึง
ประชาชนเมืองประชาชนต้องการ ซึ่งสิ ่งเหล่านี้เป็นสภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีตอ่นักการเมือง 
 ๒) สถานะทางสังคม  
 คือ การมีสถานะทางการเงินที่ดี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ต้องมีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม มี
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดี มีพวกพ้องลูกน้องที่ดี เป็นที่รู้จัก เป็นที่รักของชุมชนสังคม เป็นตัวแทนหรือ
สัญลักษณ์ของชุมชน สังคม 
 ๓) การกล่อมเกลาทางการเมือง  
 คือ การสื่อสารกับประชาชน การติดบอร์ดให้ความรู้ความเข้าใจ ติดบอร์ดรับฟังปัญหาใน
พื้นที่ ออกรายการวิทยุ สื่อ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลทางการเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐเข้า
พ้ืนที่สื่อสารกับประชาชน และเข้าพ้ืนที่พบประชาชนด้วยตัวนักการเมืองเอง  
 ๔) ลักษณะนิสัย  
 คือ นักการเมืองเป็นผู ้ม ีล ักษณะชอบช่วยเหลือประชาชน มีความสื ่อส ัตย์ส ุจริต 
ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง และเป็นคนดี 
 ๕) ความรู้ความสามารถ 
 คือ มีความสามารถในการบริหาร การปกครอง มีเทคนิควิธีการหางบประมาณ มีความรู้ 
มีการศึกษา และมีประสบการณ์ทางการเมือง 
 ๖) ประสบการณ์ทางการเมือง  

 คือ เคยเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน เคยเป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อน มี
ความรู้ มีประสบการณ์ทางการเมือง 

 ๗) ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 



๑๖๔ 

 คือ มีเครือข่ายกับชุมชน มีพวกหมู่ มีความสัมพันธ์กับนักการเมือง มีความสัมพันธ์กับ
ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกระดับ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความนิยมของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง มีดังนี้ 
 ๑) การทำประโยชน์ คือการที่นักการเมืองทำผลประโยชน์กับชุมชน  สังคม  ประเทศชาติ
โดยส่วนร่วม เมื่อนักการเมืองเป็นนักการเมืองเพ่ือทำประโยชน์โดยส่วนร่วมเป็นการส่งผลให้ประชาชน
มีความนิยมต่อนักการเมืองยิ่ง ๆ ขึ้น 
 ๒) สถานะทางสังคม คือนักการเมืองเป็นผลมีสถานะทางสังคมที ่ด ีแล้ว การเป็น
นักการเมืองต้องมีต้นทุนทางสังคมพอสมควร ถ้าสถานะทางสังคมยังไม่ดี ก็จะเป็นการมาเป็น
นักการเมืองเพื่อผลประโยชน์ ฉะนั้นการมีสถานะทางสังคมจึงส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
 ๓) ลักษณะนิสัย มีนิสัยดี คือลักษณะนิสัยของนักการเมือง  เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี 
วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย เหมือนหลักสังคหวัตถุ ๔ เมื่อนักการเมือง
มีนิสัย อัธยาศัยที่ดีส่งผลให้ประชาชนมีความนิยมต่อนักการเมืองที่ดี  
 ๔) ความรู้ความสามารถ  คือ การเป็นนักการเมืองต้องมีความรู้  ความสามารถพิเศษใน
หลาย ๆ ด้าน เช่นการเข้าใจ  เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี เป็นต้น  
ดังนั้นความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชน 
 ๕) ประสบการณ์ทางการเมือง  คือเมื ่อนักการเมืองมีความรู ้ความสามารถ  มี
ประสบการณ์ที่การเมือง มีเทคนิควิธีการในการเป็นนักการเมือง เมื่อนักการเมืองมีประสบการณ์ มี
ความรู้ รู ้ทุกสิ่งที่ต้องทำ  ทำประโยชน์ในสิ่งที่รู ้เป็นการส่งผลให้ความนิยมของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
  การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
 คือการใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เข้ามาส่งเสริมความนิยมทางการเมืองให้กับนักการเมืองเป็น
การส่งเสริมให้ประชาชนมีความนิยมต่อนักการเมืองได้ดียิ่งขึ้นประกอบไปด้วย 

๑) โอบอ้อมอารี คือ การเป็นนักการเมืองต้องพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่ ถาม รับฟัง เข้าถึง
ประชาชนและพื้นที่ เมื่อเข้าใจเข้าถึงแล้วก็สนับสนุนให้สิ่งของหรือกำลังใจ สร้างสาธารณะประโยชน์
โดยส่วนร่วม พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นนักการเมืองให้ประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี 

๒) วจีไพเราะ คือ การเป็นนักการเมืองพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่พูดอย่างมีเหตุผล  พูดใน
ความจริง พูดแล้วกระทำได้ และทำได้สำเร็จได้ด้วยดี สื่อสารได้อย่างเข้าใจ เป็นที่น่าฟังและน่าชื่นชม
กับประชาชน กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแก้ไขปัญหา 



๑๖๕ 

๓) สงเคราะห์ประชาชน คือ นักการเมืองต้องพัฒนาตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม 
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประชาชน ประเทศชาติ เข้าร่วมงานช่วยเหลือประชาชนอยู่เป็นประจำ 
เป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นการสงเคราะห์ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๔) วางตนพอดี  คือ นักการเมืองต้องพัฒนาตนในเรื่องการวางตนพอดี วางตนเหมาะสม 
ทำตนเสมอตนเสมอปลาย วางตัวทำตนสม่ำเสมอ เขาถึงง่าย ช่วยเหลือประชาชนผู้มอบคะแนนเสียง
ให้ มีสุขทุกข์ร่วมกัน กล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตน  

๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย 
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการเมือง

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ “การส่งเสริมความนิยมทาง
การเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี” เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปความนิยมทาง
การเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมือง  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนมีต่อนักการเมือง และเพื่อศึกษาการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 

 
 

 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย 
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ความนิยมที่ประชาชนมีให้กับนักการเมืองปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวนักการเมือง

พื้นฐานดี

รู้หน้าที่

มีหลักธรรม

น าพัฒนา

๑.นิสัยด ี  ๒.มีฐานะ   ๓.ความรู้ฉะฉาน   ๔.ประสบการณ์มากล้น   ๕.ผู้คนนบัถือ 

๑.แสวงหาความรู ้
๒.ทำประโยชน์สว่นรวม 

๓.ตระหนกัในคุณธรรม 

๔.เข้าใจเขา้ถึง 
๕.นำชุมชนพัฒนา 

 

๑.ทาน(โอบอ้อมอารี)    ๒.ปยิวาจา(วจีไพเราะ)    ๓.อัตถจริยา(สงเคราะห์ประชาชน)    ๔.สมานัตตตา(วางตนพอดี) 
 

 

๑.พัฒนาตน (ความดีงาม) 
๒.พัฒนางาน (ความถูกต้อง) 

๓.พัฒนาสังคม (ความเหมาะสม) 

การส่งเสรมิความนยิม

ทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อ

นักการเมือง 



๑๖๖ 

เป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งที่ประชาชนในสังคมยอมรับร่วมกันว่านักการเมืองที่ดี เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
ทุกคน คือนักการเมืองต้องมีสิ่งสำคัญทั้ง ๔ ประการดังต่อไปนี้ 

๑. พื้นฐานดี มีคุณสมบัติพื้นฐานเฉพาะตัวเป็นต้นทุนเบื้องต้นที่จะสนับสนุนให้ทำหน้าที่
ทางการเมืองเป็นผู้แทนประชาชนทำหน้าที่เป็นนักการเมืองที่ดี ต้องประกอบไปด้วย 

๑.๑ นิสัยด ีหมายถึง การที่จะทำหน้าที่เป็นนักการเมือง ต้องมีนิสัยเป็นที่ยอมรับ
ของคนรอบข้าง คนในชุมชน คนในสังคม ประชาชนชื่นชอบนิสัยที่เป็นคนดี ชอบช่วยเหลือ มีอัธยาศัย
ที่เป็นมิตรกับทุกคน เป็นต้น 

๑.๒ ฐานะดี หมายถึง คุณสมบัติเบื้องต้นของการที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของ
ประชาชน ฐานะทางของผู้ที่จะทำหน้าที่นักการเมืองนั้น ต้องเป็นผู้มีฐานะที่ดี ถ้าฐานะยังไม่ดีส่งผลต่อ
การทำหน้าที่แทนประชาชนได้ไม่ดี  เพราะต้องมากังวลเรื่องทำมาหากินของตนเองและครอบครัว 
ฉะนั้นฐานะของการที่จะมาเป็นผู้แทนของประชาชนต้องดีพอสมควรแล้ว 

๑.๓ ความรู้ฉะฉาน  หมายถึง การที่จะเป็นนักการเมืองต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น
เฉพาะตน คือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษา แตกฉานในวิชา มีความสามารถ มีความรู้รอบด้าน ทั้ง
การบริหาร การปกครอง เป็นต้น 

๑.๔ ประสบการณ์มากล้น หมายถึง คุณสมบัติของผู้ที่จะทำหน้าที่นักการเมือง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมือง มีประสบการณ์การทำงาน การบริหารการปกครองท้องถิ่น หรือ
การทำงานด้านต่าง ๆ เป็นเหตุให้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เมื่อมีประสบการณ์ที่มากมายทำให้เป็น
คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นผู้แทนของประชาชน 

๑.๕ ผู้คนนับถือ หมายถึง ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน เป็นผู้ที่มี
ผู้คนให้ความเคารพ ให้ความนับถือ ให้ความยกย่อง เป็นที่ยองรับของคนท่ัวไป ซึ่งเป็นผู้ที่ประชาชนให้
ความช่วยเหลือ ให้การยอมรับ มีปัญหาอะไรแล้วผู้คนเข้าหาเพื่อปรึกษาและสามารถเป็นที่พึงของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี 

๒. รู้หน้าที่  นักการเมืองมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ดีแล้วต้องเป็นผู้ที่รู้หน้าที่ของตนเองในการ
ทำหน้าที่ทางการเมือง  ทำหน้าที่แทนพ่ีน้องประชาชน ซึ่งการรู้หน้าที่ของนักการเมืองนั้นประกอบไป
ด้วยประเด็นดังนี้ 

๒.๑ แสวงหาความรู้ หมายถึง การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เป็นผู้
ที่เรียนรู้ หาความรู้ให้รอบด้าน เป็นสิ่งที่ดีในการทำงานทุกอย่าง เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำหน้าที่แทน
ประชาชน ฉะนั้นนักการเมืองต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้  

๒.๒ ทำประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การทำหน้าที่นักการเมืองต้องเป็นผู้ทำ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย สร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติเป็นเนื่องนิตย์ 



๑๖๗ 

๒.๓ ตะหนักในคุณธรรม หมายถึง นักการเมืองต้องเป็นผู้ตระหนักในความถูก
ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่ในความถูกต้อง อยู่ในกฎเกณฑ์ กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี อย่าง
เหมาะสม 

๒.๔ เข้าใจเข้าถึง หมายถึง นักการเมืองต้องทำหน้าที่เป็นผู้ที่เข้าถึงประชาชน 
เมืองประชาชนมีความเดือนร้อน มีปัญหาต้องทำหน้าที่เป็นผู้ที ่เข้าถึงประชาชนอย่างเข้าใจ เข้า
ใจความต้องการความเดือนร้อนของพ่ีน้องประชาชน ทำหน้าที่อย่างเข้าใจและเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ 

๒.๕ นำชุมชนพัฒนา หมายถึง นักการเมืองเป็นผู้นำชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติพัฒนาอย่างต่อเนื่องในได้ โดยประสานความร่วมมือให้เกิดการจัดกิจกรรมทางการเมือง 
การขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งผลต่อสาธารณะชน ลดความขัดแย้ง แบ่งปันผลประโยชน์ สร้างความ
สามัคคีเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการจัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๓. มีหลักธรรม นักการเมืองเป็นผู้มีคุณธรรมในการทำหน้าที่นักการเมือง ไม่ทิ้งหลักใน
การทำหน้าที่พัฒนาสังคม เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ซึ่งการมีหลักธรรมในการปฏิบัติของการเป็น
นักการเมืองดังตอ่ไปนี้ 

๓.๑ ทาน (โอบอ้อมอารี) หมายถึง นักการเมืองเป็นผู้ให้ คือให้ความโอบอ้อม
อารี ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้ความสบายใจ ให้ความร่มเย็น ให้ความสะดวกสบาย ให้ความ
ไว้วางใจ เป็นต้น ฉะนั้นนักการเมืองเป็นผู้มีธรรมเป็นเบื้องต้นคือต้องเป็นผู้ให้ 

๓.๒ ปิยวาจา (วจีไพเราะ) หมายถึง นักการเมืองต้องรู้จักพูดจาปราศรัย หัด
พูดจาให้ไพเราะนุ่มนวลน่าฟัง ที่เรียกว่า ปิยวาจา คือ คำพูดที่พูดแล้วเป็นที่รัก ฟังแล้วเกิดกำลังใจ ที่
จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนอยากทำความดีให้ยิ่งขึ้นไป ไม่พูดจาส่อเสียด ก่อให้เกิดความแตกแยก 
พูดแต่คำที่จะทำให้เกิดความสามัคคี เปรียบเสมือนน้ำทิพย์ชโลมใจ ประสานใจทุกๆ ดวงให้เป็นหนึ่ง
เดียว พูดให้ประชาชนเข้าใจ สบายใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง 

๓.๓ อัตถจริยา (สงเคราะห์ประชาชน) หมายถึง นักการเมืองต้องเป็นผู้รู้จักทำ
ตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ให้มีน้ำใจประดุจพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกให้พ้นจากทุกข์ 
หากรู้ว่าใครกำลังประสบปัญหา แม้เขาไม่ขอความช่วยเหลือ ก็ให้มีมหากรุณา อาสาเข้าไปช่วย นี่เป็น
สิ่งที่แสดงถึงจิตใจอันดีงาม เป็นจิตใจของนักสร้างบารมีผู้รักในการฝึกฝนอบรมตน ซึ่งนอกจากจะฝึก
ตนเองให้บริสุทธิ์แล้ว ยังปรารถนาให้โลกบริสุทธิ์ด้วย 

๓.๔ สมานัตตตา (วางตนพอดี) หมายถึง นักการเมืองต้องเป็นผู้รู้จักวางตัวเสมอ
ต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะเข้าไปสู่สมาคมไหน ให้รักษาภาวะปกติที่ดีของตนไว้ รักษาใจให้บริสุทธิ์เป็น
กลางๆ ไม่หวั่นไหวไปตามกระแส ปรับตัวให้เข้ากันได้กับทุกๆ คน อีกทั้งควบคุมตนเองด้วยสติและ
ปัญญา เราย่อมเป็นที่รักที่พอใจของทุกคน 



๑๖๘ 

๔. นำพัฒนา นักการเมืองเป็นผู้นำการพัฒนาสู่สังคม พัฒนาด้วยความดีงาม ในพื้นด้าน
ความถูกต้อง และเหมาะสมในการทำหน้าที่ซึ่งประกอบไปด้วย 

๔.๑ พัฒนาตน (ความดีงาม) หมายถึง นักการเมืองมีความซื่อสัตย์ต่อนโยบายที่
ให้ไว้กับประชาชน เสียสละประโยชน์ส่วนตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมเพื่อตอบแทนคะแนนเสียงและ
ความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีมีจิตสำนึกที่ดีต่อบทบาทหน้าที่ที่ไดร้ับ
จากประชาชน รวมถึงการตระหนักในบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาให้
เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีคุณธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร 

๔.๒ พัฒนางาน (ความถูกต้อง) หมายถึง นักการเมืองตอ้งไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
ปฏิบัติตนภายใต้สิทธิตามกฎหมาย ปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรม มุ่งปกป้องรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสกฎหมาย ความถูกต้อง ตามระเบียบ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

๔.๓ พัฒนาสังคม (ความเหมาะสม) หมายถึง นักการเมืองปฏิบัติงานด้วยความ
เหมาะสม ยึดแนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการปฏิบัติแบบยึดหยุ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับประชาชนทุกภาคส่วนด้วยความยุติธรรม จัดการกับปัญหาและหาข้อยุติด้วยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ยึดมั่นอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งนำหลักธรรม คุณธรรมมาประยุกต์ใช้ให้ประชาชน
ประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สรุป นักการเมืองการได้มาซึ่งการเมืองนักการเมืองทำหน้าที่แทนประชาชน เป็นผู้ที่
ประชาชนให้ความไววางใจให้คะแนนเสียง และให้คะแนนเสียงอย่างต่อเนื่ องและตลอดไปอย่าง
ยาวนานได้เป็นเห็นมาจากองค์ความรู้ที่สงเคราะห์มาจากงานวิจัยนี้เป็นแบบอย่างดีที่ช่วยสนับสนุน
และส่งเสริมให้เป็นนักการเมืองที่ดี อยู่ในใจประชาชนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจตลอดมาและตลอดไปได้เป็น
อย่างดี คือการที่มีพ้ืนฐานที่ดี รู้หน้าที่ มีหลักธรรม นำพัฒนาดังที่กล่าวมานั้น 



 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี” มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี และ ๓. เพ่ือนำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนมีต่อ
นักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ได้ แก่  ก ารวิ จั ย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research) เป็ น การตอบ
แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน ๑๘ รูปหรือคน และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๒ รูปหรือคน ใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา ผลจากการศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
 สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองประกอบด้วย 
 ๑. ด้านค่านิยมเล็งผลประโยชน์ ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ นักการเมืองจะต้อง
เป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ และยึดถือประโยชน์
ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง โดยการวางแผนการทำประโยชน์ การศึกษาปัญหา การรับฟังปัญหาของพ้ืนที่ใน
ภาพรวม เข้าช่วยเหลือกความเดือนร้อนที่มี มีจิตในการพัฒนาคิดถึงประชาชนเป็นหลัก การดูแล
ประชาชนคือส่วนที่ต้องพัฒนา การพัฒนา คือการพัฒนาสาธารณูปโภค การบริการ คือการบริการ
ทั่วไป ด้านสุขภาพจิตประชาชน ประชาชนมีความเดือดร้อนตอนไหนไปดู ไปถาม ไปให้เห็นหน้า  ให้
โอกาสในการเข้าถึงแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเป็นอยู่ เรื่องของความ
มั่นคงที่อยู่อาศัย การศึกษา เรื่องปัจจัย ๔ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ใน
ชนบท ให้ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พ้ืนฐานเลย คือ เรื่องสินค้าการเกษตร การคมนาคมถนน 
กระบวนการคิดที่เป็นระบบต้องสู่กระบวนการแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ และต้องติดตามผลลัพธ์ที่เป็น
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รูปประธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมือง  
 ๒. ด้านความนิยมสถานะทางสังคม ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การมีสถานะทาง
การเงินที่ดี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สถานะทางการเงินถือว่าเป็นปัจจัยเบื้องต้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านักการเมือง
จะเล่นการเมืองไปแนวไหน เมืองไทยมีการเมืองให้เลือกตั้งหลายอย่าง การเป็นนักการเมืองนั้นต้องใช้
เงิน แต่ไม่ได้ใช้ซื้อเสียง ใช้เงินเพ่ือบริการเพ่ือดูแลสังคม หรือมีความสามารถทางเชิงวิชาการ ใช้ทุน
ทรัพย์ในการแก้ไข ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขปัญหาต้องใช้เงินในการแก้ไข เช่นการที่จะไปดูปัญหา ไป
รับทราบปัญหา ต้องใช้รถ ใช้น้ำมัน ต้องใช้เงินในเบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นต้องมีฐานะที่ดี สถานะนั้น
ช่วยให้มีความรู้ เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เพราะการทำอะไรต้องมีเงินช่วยในการพัฒนาสร้างความ
เจริญ งบประมาณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี ฐานะที่ดี คือมองในด้านเศรษฐกิจ
หรือมองฐานะในเรื่องของสภาพความเชื่อถือของสังคมและชุมชนนักการเมืองทุกระดับเอาฐานะทาง
การเงินมาเป็นตัวแปรการเป็นผู้แทนกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคล ภาพในการทำงานและการเงินเป็นตัวแปร
มีความพร้อมสมบูรณ์และการเงินของนักการเมืองดี นักการเมืองก็สามารถนำสิ่งที่ดีๆ มาขยายผลเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยเฉพาะการศึกษาเศรษฐกิจสังคม ทำให้บ้านเมืองที่นักการเมืองเป็น
ตัวแทนได้พัฒนาขึ้น มีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดี มีพวกพ้องลูกน้องที่
ดี เป็นที่รู้จัก เป็นที่รักของชุมชนสังคม เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของชุมชน สังคม  ฐานะของ
นักการเมืองดีก็จะได้ไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาได้ ส่วนนักการเมืองท่านใดถ้าไม่มีเงินก็จะเข้า ถึง
ประชาชนได้แต่ก็ประชาชนไม่ค่อยต้อนรับ ไม่ค่อยสนับสนุน เพราะความต้องการของประชาชน 
ต้องการความช่วยเหลือที่ได้ผลจริง และได้รับการสนับสนุน ประชาชนก็จะได้รับความม่ันใจ 
 ๓. ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การสื่อสารกับ
ประชาชน การติดป้ายให้ความรู้ความเข้าใจ ติดป้ายรับฟังปัญหาในพ้ืนที่ ออกรายการวิทยุ สื่อ เพ่ือ
สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลทางการเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าพ้ืนที่สื่อสารกับประชาชน และเข้า
พ้ืนที่พบประชาชนด้วยตัวนักการเมืองเอง ข่าวสารจะมีสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้  นักการเมืองทำงาน 
สังคมจะบอกต่อกันเอง การเข้าพ้ืนที่ การเข้ากับคน การเข้ากับงานที่รับผิดชอบของนักการเมือง เมื่อ
นักการเมืองทำได้แบบนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ อบรมกล่อมเกลาประชาชนให้รับรู้ข่าวสารได้
ด้วยดี เข้าพ้ืนที่พบประชาชนในชุมชน โดยรับข้อเรียกร้อง หรือให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ได้
เข้าใจปัญหาของประชาชนในแต่ละชุมชน และครอบครัว การใช้โซเชียลเป็นการสื่อสารให้รู้จักกัน 
เข้าใจและการได้ไปเจอกันมากกว่าจะมีรถขยายเสียงวิ่งไปทางตรงแต่เดี๋ ยวนี้สิ่งที่มันเพ่ิมขึ้นมาคือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ Social Network หน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่นในการสื่อสารนักการเมือง ลง
พ้ืนที่ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในภาพการเมืองนักการเมืองที่ดีของ
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นักการเมือง ยกตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจ เช่นนักเรียนสอบถามอะไรแล้วครูอธิบายได้อย่างเข้าใจ อันนี้ก็
เหมือนกันต้องถ่ายทอดสู่ประชาชน ความรู้ของประชาชนไม่เท่ากันต้องพูดภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 ๔. ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ นักการเมือง
เป็นผู้มีลักษณะชอบช่วยเหลือประชาชน มีความสื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง และเป็น
คนดี จิตสาธารณะช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและสังคม ทำงานเพ่ือสังคมด้วยลักษณะที่เป็นนิสัย
พ้ืนฐานเฉพาะตัว เป็นผู้ยึดมั่นในความดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่ผิดศีลธรรม 
ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม กล้าแสดงออก ผ่านทางบุคลิกภาพ การมีวาทศิลป์ ความเป็นผู้มี
อัธยาศัยดี มีความยุติธรรม พูดจริงทำจริงต่อคำสัญญา เห็นประโยชน์ส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดกับ
ประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในท้องถิ่น จะต้องมีความยุติธรรมยึดมั่นในกฎระเบียบ 
วินัย ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่เอนเอียงเข้าข้างแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่เห็นแก่ลาภสักการะส่วนตัว รักษา
สัจจะพูดสิ่งใดไว้ต้องทำให้ได้ ไม่เป็นอันธพาลในสภา ซึ่งนักการเมืองอุทัยธานีช่วงอภิปลายในสภาไป
ทำหน้าที่แปรญัตติอะไรต่างๆ อย่างจริงจังเพ่ือเป็นปากเสียงให้กับประชาชน 
 ๕. ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ มี
ความสามารถในการบริหาร การปกครอง มีเทคนิควิธีการหางบประมาณ มีความรู้ มีการศึกษา และมี
ประสบการณ์ทางการเมือง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง มีเทคนิควิธีการดึงงบประมาณ 
ซึ่งเป็นส่วนที่การเป็นนักการเมืองในพ้ืนที่ต้องนำงบประมาณมาพัฒนาพ้ืนที่ เป็นผู้ที่แบ่งเวลา มีการ
จัดการที่ดี ครองใจคน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไร 
เปลี่ยนพ้ืนที่ให้เจริญได้อย่างไร ต้องมีกำลังในการพัฒนา เป็นผู้ที่รู้จักของประชาชน ประชาชนไว้ใจ 
เห็นผลงานของนักการเมืองที่ทำประโยชน์ในกับตน 
 ๖. ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ เคยเป็น
นักการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน เคยเป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อน มีความรู้ มีประสบการณ์ทาง
การเมือง การบริหารจัดการ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับเล็กมากก่อน การที่ทำหน้าที่ด้วย
ความเข้าใจ จริงจัง เกิดจากประสบการณ์ของการทำหน้าที่การเมือง มีประสบการณ์ถึงจะเข้าถึง
ปัญหา แก้ปัญหาได้ตรงจุด มีประสบการณ์ไม่ใช่มีเงินแล้วจะเป็นนักการเมืองได้ การเป็นนักการเมือง
ต้องมีเวลาในการทำงานให้กับประชาชน ประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส่วนที่ช่วยให้นักการเมือง
ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึง เพราะประสบการณ์ช่วยในการทำหน้าที่ เริ่มจากสิ่งที่เราทำ สิ่งที่
ฟัง ทีพู่ด ได้จากผู้รู้ ประสบการณ์ในการลงพื้นที ่
 ๗. ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ มีเครือข่ายกับ
ชุมชน มีพวกหมู่ มีความสัมพันธ์กับนักการเมือง มีความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกระดับ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ นักการเมืองท้องถิ่น แต่ละระดับ เช่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายก
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องค์การบริหารส่วนตำบล มีเทคนิควิธีการที่จะสร้างเครือข่ายในสังคมและชุมชนหลายๆ ด้าน แต่ละ
เครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายนั้นเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ที่ให้ข้อคิดข้อเสนอแนวทางที่จะต้องเอาไปดำเนินการ
ในสภา หรือในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 
  

 ๕.๑.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
 จากการวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสำรวจ ได้ทำการแจกแบบสอบถามข้อมูลความ

นิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ได้แก่ ปัจจัยการการทำประโยชน์ สถานะทางสังคม ลักษณะนิสัย 
ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ของนักการเมือง  ที่ส่งผลต่อความนิยมของนักการเมือง  

ภาพรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความนิยมทาการเมืองที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองรายด้าน  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความนิยมทางการเมืองที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองแต่ละด้าน อยู่

ในระดับมาก (�̅�=๓.๗๙ , S.D.=๐.๗๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสังคหวัตถุ ๔ อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=๔.๐๗ , S.D.=๐.๗๗) มีระดับความคิดเห็นที่สูงสุด รองลงมาคือ  ด้านความรู้
ความสามารถพิเศษของนักการเมือง อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๒ , S.D.=๐.๘๔) ด้านลักษณะนิสัยของ
นักการเมือง อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๙๙ , S.D.=๐.๘๑) ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย อยู่ในระดับ
มาก (�̅�=๓.๘๖ , S.D.=๐.๘๓) ด้านความนิยมสถานะทางสังคม อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๘๓ , S.D.=
๐.๖๗) ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก (�̅�=๓.๗๗ , S.D.=๐.๗๖) ด้านค่านิยมการ
เล็งผลปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๔๖ , S.D.=๐.๗๒) ตามลำดับ และต่ำสุดคือด้านการกล่อม
เกลาทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�=๓.๓๔ , S.D.=๐.๘๐)  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยกำหนดให้ตัวแปรตามเป็นความ
นิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง (Y) และตัวแปรต้นเป็น ความนิยมของประชาชนที่
มีต่อนักการเมือง ได้แก่ การทำประโยชน์ สถานะทางสังคม ลักษณะนิสัย ความสามารถพิเศษ และ
ประสบการณ์ของนักการเมืองที่ มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
และสามารถสร้างสมการทำนายเชิงเส้นตรงได้  ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถ
คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคุณได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรที่สามารถทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมือง
ของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ได้แก่ ความนิยมของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง ได้แก่ การทำ
ประโยชน์ สถานะทางสังคม ลักษณะนิสัย ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ของนักการเมืองที่
ส่งผลต่อความนิยมของนักการเมือง 



๑๗๓ 

ผู้วิจัยจึงได้นำค่าสัมประสิทธิ์ของตัวทำนายมาเขียนเป็นสมการทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง (y) โดยใช้คะแนนดิบ ดังนี้ 

Y = -๐.๑๓๖ + ๐.๒๑๗(x๑) + ๐.๒๙๒(x๒) + ๐.๐๐๖(x๔) + ๐.๒๒๙(x๕) + ๐.๓๒๐(x๖) 
ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีต่อนักการเมือง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๑ ได้แก่ การทำประโยชน์ (x๑) 
สถานะทางสังคม (x๒) ลักษณะนิสัย (x๔) ความสามารถพิเศษ (x๕) และประสบการณ์ของนักการเมือง 
(x๖) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -๐.๑๓๖, ๐.๒๑๗, ๐.๒๙๒, ๐.๐๐๖, ๐.๒๒๙ และ ๐.๓๒๐ 
ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่า พฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมนักการเมือง คือ การ
ทำประโยชน์  (x๑) สถานะทางสังคม (x๒) ลักษณะนิสัย (x๔) ความสามารถพิเศษ (x๕) และ
ประสบการณ์ของนักการเมือง (x๖) เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด ความนิยมทางการเมืองของประชาชน
ที่มีต่อนักการเมือง y  
 

 ๕.๑.๓ นำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ในจังหวัดอุทัยธานี 
  การนำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานีเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติดังต่อต่อไปนี้ 

๑) นักการเมืองควรปฏิบัติตนเป็นผู้ให้ การให้ความช่วยเหลือประชาชน ประกอบไป
ด้วยหลักการสำคัญ คือ สอบถาม รับเรื่อง ช่วยเหลือ ช่วยงาน เข้าพ้ืนที่ เพ่ือพบปะประชาชนในพ้ืนที่
อยู่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่การเมืองนักการเมืองที่ดีและให้ประสบผลสำเร็จ ทำงาน
ด้วยจิตอาสา เข้าใจเข้าถึงประชาชน หาแนวทางในการทำงานร่วมกับประชาชนกับส่วนร่วม ทำงาน
ด้วยหลักการประจำใจของการเป็นนักการเมือง เข้าไปดูแล สอบถาม แก้ปัญหาได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา 
ทุกครั้งที่มีโอกาสในการทำงานเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ แก้ปัญหาตรงจุด ตรงใจประชาชน ให้ความ
ช่วยเหลือในเบื้องต้น มีความสุขกับการแก้ไขปัญหา มีความสุขต่อการบริการประชาชน การรู้ตัวตนว่า
ถ้าสิ่งใดไม่ถนัดอย่าไปทำ ต้องรักที่จะทำงานบริการให้พ่ีน้องประชาชน การทำงานจิตอาสา เป็นการ
ทำงานเพ่ือผู้อ่ืน การทำงานอาสาเป็นกิจกรรมที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง ด้วยความตั้งใจที่
ส่งเสริมสิ่งที่ดีหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อ่ืนให้ได้รับสิ่งที่ดี เป็นการช่วยส่งเสริมความนิยมกับ
ประชาชนที่มีต่อการเป็นนักการเมือง 

๒) นักการเมืองเป็นผู้ที่มีการพูดจาไพเราะ มีเหตุมีผล ถูกกาลเทศะ สื่อสารได้อย่าง
เข้าใจ เป็นผู้แทนประชาชนกล้าพูด กล้าแสดงออก พูดจามีเหตุผล ให้กำลังใจแก่ประชาชน พูดจริงทำ
จริง เป็นคนสาธารณะพูดแล้วต้องชัดเจน พูดในสิ่งที่เป็นจริง มีพลังมาจากการพูด เช่น พูดมีเหตุมีผลมี
ความน่าเชื่อถือ ต้องหนักแน่น ควรพูดจริงจังมีเหตุผลที่ สำคัญคือการเป็นนักการเมืองต้องสื่อสาร



๑๗๔ 

ถ่ายทอดสู่ประชาชน การพูดด้วยวาจาที่สุภาพด้วยความจริงใจ ผู้รับฟังได้ยินสิ่งที่พูด พบที่ไหนอะไร
ยังไม่ได้ยิน เห็นบุคลิกของนักการเมืองท่านนี้ เห็นรอยยิ้มมาแต่ต้นแล้ว คำพูดที่ออกมาน่าฟัง นอกจาก
คำพูดน่าฟังแล้วยังมองเห็นได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดมามีน้ำหนักในความจริงที่จะประกาศว่าการใช้วาจา
ทางการพูดก็ดีทางการสื่อสารต่างๆ 

๓) นักการเมืองเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชน ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม ไป
ร่วมงาน เป็นประธานให้กับงานของประชาชน และประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ทำตนให้เป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่ืน ลงพ้ืนที่รับทราบปัญหาและเข้าใจเข้าถึงปัญหาอย่างสม่ำเสมอ  งานศพงานบวชงานแต่งงาน
ต้องไปร่วมงานทั้งหมด งานสัมมนาประชุมชาวบ้านเพราะประชาชนแต่ละท่านมีความรู้ไม่เท่ากัน 
นักการเมืองต้องสื่อสารให้ประชาชนที่ไม่มีความรู้เลย แต่ต้องพูดใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ถ่ายทอดแล้ว
เข้าใจก็จะเป็นนักการเมืองที่ดี ช่วยสงเคราะห์ด้วยการลงพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่เป็นประจำ ถึงจะไม่ได้คะแนน
เสียงจากพ้ืนที่นั้น พัฒนาและทำให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข และให้ความช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่า
นักการเมืองจะอยู่พรรคไหน คือจะเป็นนักการเมืองอยู่หรือไม่ ประชาชนก็ยังเคารพและนับถือ
ตลอดไป ยิ้มให้ดูแล อยู่ด้วย มีกิจกรรมลงช่วยในการดำเนินการไม่มาก ก็น้อยต้องมีส่วนร่วมทุก ๆ 
กิจกรรมของชุมชน 

๔) นักการเมืองวางตนพอดี ทำตนเป็นตัวอย่างกับประชาชน พบปะง่าย อยู่ทุกที่ที่
ประชาชนต้องการ ทำตนเสมอต้นเสมอปลาย ทำตนถูกกาลเทศะ เข้าถึงง่าย เข้าถึงประชาชน พบปะ
ประชาชนเป็นประจำ ไม่ถือตัว สร้างความรักสามัคคี ให้กับประชาชน ทำตัวเหมือนเดิม จะเป็น
นักการเมืองหรือไม่เป็นนักการเมืองก็ทำตัวเหมือนเดิม เมืองเป็นนักการเมืองแล้วไม่เรียกร้องสิ่งพิเศษ 
ต้องคิดเสมอว่าสักวันหนึ่งก็อาจจะสอบตกได้ ถ้าสอบตกก็ต้องยอมรับ มีบุคลิกส่วนตัวที่แสดงออกถึง
ความสม่ำเสมอ ไม่ถือตัว เข้าถึงง่าย รับฟังทุกปัญหาอย่างเป็นประจำ โดยเฉพาะอุทัยธานีมีความรัก
สามัคคี ทั้งชุมชนมีความสามัคคีกันแล้วแก้ปัญหาอะไรก็สำเร็จได้ด้วยดี 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 ๕.๒.๑ สภาพทั่วไปปัจจัยความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง  

สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง  
๑. ด้านค่านิยมเล็งผลประโยชน์ ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ นักการเมืองจะต้อง

เป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ และยึดถือประโยชน์
ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง โดยการวางแผนการทำประโยชน์ การศึกษาปัญหา การรับฟังปัญหาของพ้ืนที่ใน
ภาพรวม เข้าช่วยเหลือกความเดือนร้อนที่มี มีจิตในการพัฒนาคิดถึงประชาชนเป็นหลัก การดูแล
ประชาชนคือส่วนที่ต้องพัฒนา การพัฒนา คือการพัฒนาสาธารณูปโภค การบริการ คือการบริการ
ทั่วไป ด้านสุขภาพจิตประชาชน ประชาชนมีความเดือดร้อนตอนไหนไปดู ไปถาม ไปให้เห็นหน้า ให้



๑๗๕ 

โอกาสในการเข้าถึงแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน ความเป็นอยู่ เรื่องของความ
มั่นคงที่อยู่อาศัย การศึกษา เรื่องปัจจัย ๔ เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับประชาชนโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ใน
ชนบท ให้ดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้าน พ้ืนฐานเลย คือ เรื่องสินค้าการเกษตร การคมนาคมถนน 
กระบวนการคิดที่เป็นระบบต้องสู่กระบวนการแนวปฏิบัติที่เป็นระบบ และต้องติดตามผลลัพธ์ที่เป็น
รูปประธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสภาพทั่วไปของความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมือง สอดคล้องกับ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด๑ ไดว้ิจัยเรื่อง ความนิยมของคน
อีสานที่มีต่อพรรคเพ่ือไทย : ศึกษากรณีจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ระดับความนิยมของคน
อีสานที่มีต่อพรรคเพ่ือไทย อยู่ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ ๖๓) สำหรับปัจจัยที่คนอีสาน
สนับสนุนพรรคเพ่ือไทยนั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับระดับความนิยมดังกล่าว และปัจจัยทางด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
บุคลิกภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย , การแสดงบทบาทในฐานะแกนนำพรรคในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน, ตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในพ้ืนที่, การสร้างฐานคะแนนเสียงในระดับพ้ืนที่ และปัจจัย
จากอิทธิพลส่วนตัวของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในพ้ืนที่ภาคอีสาน ก็มีความสัมพันธ์กับความนิยมพรรค
เพ่ือไทยในภาคอีสานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 

๒. ด้านความนิยมสถานะทางสังคม ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การมีสถานะทาง
การเงินที่ดี แต่ไม่ใช่ทั้งหมด สถานะทางการเงินถือว่าเป็นปัจจัยเบื้องต้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านักการเมือง
จะเล่นการเมืองไปแนวไหน เมืองไทยมีการเมืองให้เลือกตั้งหลายอย่าง การเป็นนักการเมืองนั้นต้องใช้
เงิน แต่ไม่ได้ใช้ซื้อเสียง ใช้เงินเพ่ือบริการเพ่ือดูแลสังคม หรือมีความสามารถทางเชิงวิชาการ ใช้ทุน
ทรัพย์ในการแก้ไข ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขปัญหาต้องใช้เงินในการแก้ไข เช่นการที่จะไปดูปัญหา ไป
รับทราบปัญหา ต้องใช้รถ ใช้น้ำมัน ต้องใช้เงินในเบื้องต้นแล้ว เพราะฉะนั้นต้องมีฐานะที่ดี สถานะนั้น
ช่วยให้มีความรู้ เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เพราะการทำอะไรต้องมีเงินช่วยในการพัฒนาสร้างความ
เจริญ งบประมาณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยดี ฐานะที่ดี คือมองในด้านเศรษฐกิจ
หรือมองฐานะในเรื่องของสภาพความเชื่อถือของสังคมและชุมชนนักการเมืองทุกระดับเอาฐานะทาง
การเงินมาเป็นตัวแปรการเป็นผู้แทนกลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคล ภาพในการทำงานและการเงินเป็นตัวแปร
มีความพร้อมสมบูรณ์และการเงินของนักการเมืองดี นักการเมืองก็สามารถนำสิ่งที่ดีๆ มาขยายผลเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยเฉพาะการศึกษาเศรษฐกิจสังคม ทำให้บ้านเมืองที่นักการเมืองเป็น
ตัวแทนได้พัฒนาขึ้น มีความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม มีความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดี มีพวกพ้องลูกน้องที่
ดี เป็นที่รู้จัก เป็นที่รักของชุมชนสังคม เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของชุมชน สังคม  ฐานะของ

 
๑ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด, “ความนิยมของคนอีสานที่มีต่อพรรคเพื่อไทย : ศึกษากรณี

จังหวัดขอนแก่น”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๗๖. 



๑๗๖ 

นักการเมืองดีก็จะได้ไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาได้ ส่วนนักการเมืองท่านใดถ้าไม่มีเงินก็จะเข้าถึง
ประชาชนได้แต่ก็ประชาชนไม่ค่อยต้อนรับ ไม่ค่อยสนับสนุน เพราะความต้องการของประชาชน 
ต้องการความช่วยเหลือที่ ได้ผลจริง และได้รับการสนับสนุน ประชาชนก็จะได้รับความมั่นใจ  
สอดคล้องกับ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด๒ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาการเมืองถิ่นและ
นักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผลการวิจัยพบว่า รับความนิยมจากประชาชน ได้แก่ พรรค
ความหวังใหม่ พรรคกิจสังคม และพรรคชาติพัฒนา และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ –ปัจจุบัน กระแส
ความนิยมของพรรคไทยรักไทยหรือพรรคการเมืองที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ให้การสนับสนุน เช่น พรรค
พลังประชาชน และพรรคเพ่ือไทย จะได้รับความนิยมจากประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูอย่างสูง 
สำหรับวิธีการ และกลวิธีการหาเสียงในการเลือกตั้งของนักการเมืองถิ่นในจังหวัดหนองบัวล ำภู มี
หลายรูปแบบ ได้แก่ การปราศรัย การใช้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ การให้เงินซื้อเสียง 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และการใช้หัวคะแนนในระดับหมู่บ้าน และบทบาทและความสัมพันธ์
ของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ พบว่า ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เครือข่าย
ระบบราชการในพ้ืนที่ การมีภูมิลำเนาในพ้ืนที่ และกลุ่มคนเสื้อแดงในพ้ืนที่ล้วนเป็นปัจจัยที่สนับสนุน
ทางการเมืองแก่นักการเมืองถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู  

๓. ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ การสื่อสารกับ
ประชาชน การติดป้ายให้ความรู้ความเข้าใจ ติดป้ายรับฟังปัญหาในพ้ืนที่ ออกรายการวิทยุ สื่อ เพ่ือ
สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลทางการเมือง ให้หน่วยงานภาครัฐเข้าพ้ืนที่สื่อสารกับประชาชน และเข้า
พ้ืนที่พบประชาชนด้วยตัวนักการเมืองเอง ข่าวสารจะมีสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้ นักการเมืองทำงาน 
สังคมจะบอกต่อกันเอง การเข้าพ้ืนที่ การเข้ากับคน การเข้ากับงานที่รับผิดชอบของนักการเมือง เมื่อ
นักการเมืองทำได้แบบนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ อบรมกล่อมเกลาประชาชนให้รับรู้ข่าวสารได้
ด้วยดี เข้าพ้ืนที่พบประชาชนในชุมชน โดยรับข้อเรียกร้อง หรือให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ได้
เข้าใจปัญหาของประชาชนในแต่ละชุมชน และครอบครัว การใช้โซเชียลเป็นการสื่อสารให้รู้จักกัน 
เข้าใจและการได้ไปเจอกันมากกว่าจะมีรถขยายเสียงวิ่งไปทางตรงแต่เดี๋ยวนี้สิ่งที่มันเพ่ิมขึ้นมาคือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่คือ Social Network หน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่นในการสื่อสารนักการเมือง ลง
พ้ืนที่ในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในภาพการเมืองนักการเมืองที่ดีของ
นักการเมือง ยกตัวอย่างเพ่ือให้เข้าใจ เช่นนักเรียนสอบถามอะไรแล้วครูอธิบายได้อย่างเข้าใจ อันนี้ก็
เหมือนกันต้องถ่ายทอดสู่ประชาชน ความรู้ของประชาชนไม่เท่ากันต้องพูดภาษาที่เข้าใจง่าย 

 
๒ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด, “การศึกษาการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัด

หนองบัวลำภู”, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม –มิถุนายน 
๒๕๕๘) : ๒๕. 



๑๗๗ 

สอดคล้องกับ พระทรงวุฒิ รัตนะ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม๓ ได้วิจัยเรื่อง การกล่อม
เกลาทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  
ผลการวิจัยพบว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปใน
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับ
มาก ด้านความรู้ทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้าน
ทัศนคติทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการ
กล่อมเกลาทางการเมือง ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ประชาชนได้รับความรู้ทางการเมือง หรือ
ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง จากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อได้มากเท่าที่ควร เพ่ิมช่องทางการได้รับข่าวสารทาง
การเมือง ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นในทาง
การเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นควรให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทาง
การเมือง ด้านทัศนคติทางการเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย ควรจัดสถานที่ ให้
ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

๔. ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ นักการเมือง
เป็นผู้มีลักษณะชอบช่วยเหลือประชาชน มีความสื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง และเป็น
คนดี จิตสาธารณะช่วยเหลือประชาชน ชุมชนและสังคม ทำงานเพ่ือสังคมด้วยลักษณะที่เป็นนิสัย
พ้ืนฐานเฉพาะตัว เป็นผู้ยึดมั่นในความดี ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ไม่ผิดศีลธรรม 
ทำตนเป็นประโยชน์แก่สังคม กล้าแสดงออก ผ่านทางบุคลิกภาพ การมีวาทศิลป์ ความเป็นผู้มี
อัธยาศัยดี มีความยุติธรรม พูดจริงทำจริงต่อคำสัญญา เห็นประโยชน์ส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดกับ
ประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในท้องถิ่น จะต้องมีความยุติธรรมยึดมั่ นในกฎระเบียบ 
วินัย ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่เอนเอียงเข้าข้างแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่เห็นแก่ลาภสักการะส่วนตัว  รักษา
สัจจะพูดสิ่งใดไว้ต้องทำให้ได้ ไม่เป็นอันธพาลในสภา ซึ่งนักการเมืองอุทัยธานีช่วงอภิปลายในสภาไป
ทำหน้าที่แปรญัตติอะไรต่างๆ อย่างจริงจังเพ่ือเป็นปากเสียงให้กับประชาชน  
  

 
๓ พระทรงวุฒิ รัตนะ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์,สุรพล สุยะพรหม, “การกล่อมเกลาทางการเมืองของ

ประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม ปี ๒๕๖๓, (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓ เมษายน ๒๕๖๓) : ๕๙๙. 



๑๗๘ 

สอดคล้องกับ ชนกนาถ พูลสวัสดิ์๔ ได้วิจัยเรื่อง ความผูกพันพรรคการเมืองในสังคมไทย ศึกษา
เปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์ในสงขลาและตาก ผลการวิจัยพบว่า ความนิยมหรือความผูกพันต่อ
พรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดจงขลาไม่ได้เกิดจากการสร้างฐานคะแนนเสียงอันมีประสิทธิภาพของ
พรรค แต่เกิดจากมุมมองและแบบแผนทางการเมืองที่พบได้ในคนใต้ทั่วไป โดยเฉพาะความนิยมอดีต
หัวหน้าพรรคนายชวน หลีกภัย นอกจากนี้ยังพบว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจาก
ครอบครัวและสังคมคนใต้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะที่ความผูกพัน
พรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดตากเกิดจากความนิยมในตัวผู้สมัครในการดูแลช่วยเหลือประชาชนใน
พ้ืนที่ และคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อความผูกพัน
และการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้พรรคประชาธิปัตย์ จะเห็นได้ว่าความผูกพันพรรค
ประชาธิปัตย์ของทั้งสองจังหวัดมีปัจจัยที่เป็นสาเหตุแตกต่างกัน แต่พบว่าในทั้งสองจังหวัดพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ได้มีการสร้างกลไกของพรรค เช่น สาขาพรรค เพื่อวางรากฐานการสนับสนุนและสร้าง
ฐานคะแนนเสียงอย่างยั่งยืน 

๕. ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ มี
ความสามารถในการบริหาร การปกครอง มีเทคนิควิธีการหางบประมาณ มีความรู้ มีการศึกษา และมี
ประสบการณ์ทางการเมือง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง มีเทคนิควิธีการดึงงบประมาณ 
ซึ่งเป็นส่วนที่การเป็นนักการเมืองในพ้ืนที่ต้องนำงบประมาณมาพัฒนาพ้ืนที่ เป็นผู้ที่แบ่งเวลา มีการ
จัดการที่ดี ครองใจคน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างไร 
เปลี่ยนพ้ืนที่ให้เจริญได้อย่างไร ต้องมีกำลังในการพัฒนา เป็นผู้ที่รู้จักของประชาชน ประชาชนไว้ใจ 
เห็นผลงานของนักการเมืองที่ทำประโยชน์ในกับตน สอดคล้องกับ พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี)๕ 
ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล
สนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความนิยมความ
คิดเห็นต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบล
สนับทึบ โดยรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ข้อเสนอแนะ คือ ต้องใจซื่อมือสะอาด ปราศจากประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการมี

 
๔ ชนกนาถ พูลสวัสดิ์, “ความนิยมทางการเมืองพรรคการเมืองในสังคมไทย ศึกษาเปรียบเทียบพรรค

ประชาธิปัตย์ในสงขลาและตาก”, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย , ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓, (กันยายน-
ธันวาคม, ๒๕๕๔) : ๑๗๑. 

๕ พระประเสริฐ เตชโก (ชาภักดี), “คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทางการเมืองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม ปี ๒๕๖๓, (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓ เมษายน ๒๕๖๓) : ๕๕. 



๑๗๙ 

ความรู้รอบกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ มีคุณธรรมในการบริหารให้ประชาชนเชื่อและศรัทธาปลอด
การทุจริต และสอดคล้องกับ วรยุทธ สถาปนาศุภกุล๖ ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะผู้นำทางการเมือง
ท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความนิยม ๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่พึง
ประสงค์ตามทัศนะของประชาชนตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน 
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านสติปัญญาและ ด้านบุคลิกภาพ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากตามลำดับ ๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปัญหา ดังนั้น ผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเศรษฐกิจดีเกิด
ความอุดมสมบูรณ์โจรผู้ร้ายก็อาจลดลงได้และหายจาท้องถิ่นไปในที่สุด ควรศึกษาจากประสบการณ์
ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จเพ่ือศึกษาถึงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ในการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จเพ่ือนำมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้า ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา ผู้นำท้องถิ่น
ควรพัฒนาคุณลักษณะในด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะสม
กับบทบาทของการเป็นผู้นำที่ดีและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนใน
ท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพ้ืนที ๔. ควรส่งเสริมให้แสดงออกต่อหน้าชุมชนมาก
ขึ้น ควรส่งเสริมให้ชุมชนได้เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ควรติดตามข่าวสารทางการเมืองให้ทันเหตุการณ์
ตลอดเวลา ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทำงานมากขึ้น 

๖. ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ เคยเป็น
นักการเมืองระดับท้องถิ่นมาก่อน เคยเป็นนักการเมืองระดับชาติมาก่อน มีความรู้ มีประสบการณ์ทาง
การเมือง การบริหารจัดการ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับเล็กมากก่อน การที่ทำหน้าที่ด้วย
ความเข้าใจ จริงจัง เกิดจากประสบการณ์ของการทำหน้าที่การเมือง มีประสบการณ์ถึงจะเข้าถึง
ปัญหา แก้ปัญหาได้ตรงจุด มีประสบการณ์ไม่ใช่มีเงินแล้วจะเป็นนักการเมืองได้ การเป็นนักการเมือง
ต้องมีเวลาในการทำงานให้กับประชาชน ประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส่วนที่ช่วยให้นักการเมือง
ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึง เพราะประสบการณ์ช่วยในการทำหน้าที่ เริ่มจากสิ่งที่เราทำ สิ่งที่
ฟัง ที่พูด ได้จากผู้รู้ ประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่ สอดคล้องกับ สะถิระ เผือกประพันธุ์๗ ได้วิจัยเรื่อง 

 
๖ วรยุทธ สถาปนาศุภกุล , “คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนะของ

ประชาชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารสถาบันวจิัยญาณสังวร, ปีที่ ๘ ฉบบัที ่๒ (กรกฎาคม –ธันวาคม
๒๕๖๐) : ๒๔๗. 

๗ สะถิระ เผือกประพันธุ์, “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของนักการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี”, 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๑๘๒. 



๑๘๐ 

ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของนักการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการ
สื่อสารทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการปกครองท้องถิ่น จ.ชลบุรี  ผลการวิจัยพบว่า 
ความสัมพันธ์และรูปแบบระบบอุปถัมภ์ของผู้นำชุมชนและประชาชน เป็นไปในลักษณะเป็นการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
วิถีชีวิตของสังคมไทย เพราะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลและการตอบแทน ที่
เราเรียกว่า “บุญคุณ” ความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้ นับว่ามีผลดีต่อคนไทยทั้งในด้านสังคมและ
เศรษฐกิจการเมืองในส่วนของรูปแบบเครือข่ายโครงสร้างทางสังคมพบว่า พัมนามาจากระบบเครือ
ญาติในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความสัมพันธ์ในระบบดังกล่าว จึงทำให้ระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนยิ่งเกาะเกี่ยวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเอง รวมทั้งความเกี่ยวข้องของความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้นำ
ชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น พบว่า หากผู้นำชุมชนมีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติและความรู้ ความสามารถที่ดี จะเป็นคุณสมบัติที่สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยผ่านสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของกับผู้นำชุมชนกับประชาชน ส่วนรูปแบบการสื่อสาร 
สามารถสรุปได้ ๓ รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารมวลชน และการประชุมอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประเด็นสุดท้าย คือ การนำรูปแบบการสื่อสารไปใช้ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่น ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ  

๗. ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประกอบไปด้วยหลักการสำคัญ คือ มีเครือข่ายกับ
ชุมชน มีพวกหมู่ มีความสัมพันธ์กับนักการเมือง มีความสัมพันธ์กับผู้นำท้องถิ่นในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ทุกระดับ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ นักการเมืองท้องถิ่น แต่ละระดับ เช่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาผู้แทน สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด น ายก
องค์การบริหารส่วนตำบล มีเทคนิควิธีการที่จะสร้างเครือข่ายในสังคมและชุมชนหลายๆ ด้าน แต่ละ
เครือข่ายเพื่อให้เครือข่ายนั้นเป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ที่ให้ข้อคิดข้อเสนอแนวทางที่จะต้องเอาไปดำเนินการ
ในสภา หรือในกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น สอดคล้องกับ ธาตรี มหันตรัตน์๘ ได้วิจัยเรื่อง 
นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า นักการเมืองถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ด้านภูมิหลังของ
นักการเมืองถิ่น ด้านการบริหารคะแนนเสียง ด้านสถานการณ์และวัฒนธรรมทางการเมือง ด้าน
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่าง ๆ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จ ที่ทำให้นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
ได้รับความนิยม ตามปัจจัยดังกล่าว เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต เมื่อรูปแบบการเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้ง และวิถีชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

 
๘ ธาตรี มหันตรัตน์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ 

(พฤษภาคม ๒๕๕๙) : ๔๙. 



๑๘๑ 

เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับ ณัฐพงศ์บุญเหลือ สุวิชา วรวิเชียรวงษ์๙ ได้วิจัยเรื่อง นักการเมือง
ถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประการแรก นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์จากระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมทางการเมือง เพ่ือรักษาบทบาทและความสัมพันธ์กับ
หัวคะแนน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนน สำหรับความล้มเหลว  หรือการพ่ายแพ้
ทางการเลือกตั้งของนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นผลจากการสูญเสียความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ที่มีต่อ กลุ่ม
หัวคะแนน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ประการที่สอง นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่มี
วัฒนธรรม การเมืองแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือมีความรู้ความเข้าใจในระบบและกระบวนการทางการ
เมืองพร้อมทั้งเข้าไปมี บทบาททางการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ยังยอมรับการตัดสินใจทางการเมือง
ของประชาชนในฐานะผู้ใช้อำนาจ  ทางการเมือง ประการสุดท้าย พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาเป็นลำดับ มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญ
ต่อนโยบายของพรรคและอำนาจทางการเมืองผ่านการใช้ อำนาจของตนเองในการตัดสินใจลงคะแนน
เสียงให้กับนักการเมืองและพรรคการเมือง 
 

๕.๒.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง จากปัจจัยความ

นิยมทางการเมืองทั้ง ๗ ตัว นำมาวิเคราะห์ทางสถิติ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองมีแค่ ๕ ตัว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ ๐.๐๑ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมนักการเมือง คือ การทำประโยชน์ (x๑) สถานะทางสังคม 
(x๒) ลักษณะนิสัย (x๓) ความสามารถพิเศษ (x๔) และประสบการณ์ของนักการเมือง (x๕) เป็นปัจจัยที่
เป็นตัวกำหนด ความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง y สอดคล้องกับ พระทรงวุฒิ 
รัตนะ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม๑๐ ได้วิจัยเรื่อง การกล่อมเกลาทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  ผลการวิจัยพบว่า การ
กล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหวัด
ลำพูน ผลการวิจัยพบว่า ๑. ระดับการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านทัศนคติแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ทาง

 
๙ ณัฐพงศ์ บุญเหลือ สุวิชา วรวิเชียรวงษ์, “นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี”, วารสารวิจัยและ

พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน 
– ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) : ๑๖๓. 

๑๐ พระทรงวุฒิ รัตนะ, เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม, “การกล่อมเกลาทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม ปี ๒๕๖๓, (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ๓ เมษายน ๒๕๖๓) : ๕๙๙. 



๑๘๒ 

การเมือง อยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับมาก ด้านทัศนคติทางการเมือง 
อยู่ในระดับปานกลาง ๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานการวิจัย ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการกล่อมเกลาทาง
การเมือง ด้านการได้รับความรู้ทางการเมือง ประชาชนได้รับความรู้ทางการเมือง หรือข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง จากเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อย การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ด้านการติดตามข่าวสารทางการ
เมือง ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงสื่อได้มากเท่าที่ควร เพ่ิมช่องทางการได้รับข่าวสารทางการเมือง ด้านการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นควรให้ประชาชนได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ด้านทัศนคติทาง
การเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองน้อย ควรจัดสถานที่ ให้ความรู้ทางด้านประชาธิปไตย
ให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ฉัตรสุรางค์ กองภา,วิเชียร ก่อกิจกุศล,เนตรชนก บัว
นาค๑๑ ได้วิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึงประสงค์และภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตาม
การรับรู้ของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของภาพลักษณ์พรรคการเมือง
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (X=๒.๖๒,S.D.=๐.๖๐) และรายด้านที่อยู่ในอันดับหนึ่งคือ ด้านที่ทำ
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนร่วม (X=๒.๖๔,S.D.=๐.๕๙) มีความสอดคล้องกับการสนทนา
กลุ่มในเรื่องการสร้างความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก สำหรับภาพรวมของภาพลักษณ์
พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ( X =๑.๙๗, S.D.=๐.๖๓) และรายด้านที่อยู่ใน
อันดับหนึ่งคือ ด้านที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน (X=๒.๐๑, S.D.=๐.๖๕) มีความสอดคล้องกัน
กับการสนทนากลุ่มในเรื่องการเป็นพรรคการเมืองที่เน้นประนีประนอม เดินทางสายการทางการเมือง 
และไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งและการกระทำผิดกฎหมาย สอดคล้องกับ นนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ 
ประชาชนมีความนิยมความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ปัญหา อุปสรรค คือ บุคลิกภาพของผู้นำเข้าถึงได้ยาก ไม่สื่อสารปัญหาอย่างตรงไปตรงมา และขาด
การประสานงานกับชุมชน ดังนั้น  
  

 
๑๑ ฉัตรสุรางค์ กองภา,วิเชียร ก่อกิจกุศล ,เนตรชนก บัวนาค, “ภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึง

ประสงค์และภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู้ของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา”, วารสารชุมชนวิจัย, ปีท่ี 
๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒) : ๒๓๗. 



๑๘๓ 

ควรปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้นำทางการเมืองให้เข้าถึงได้ง่ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและ
ประสานงานกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ๑๒ สอดคล้องกับ วรยุทธ สถาปนาศุภกุล๑๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความนิยม ๑. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองที่พึงประสงค์ตาม
ทัศนะของประชาชนตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
ความรู้ความสามารถ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
สติปัญญาและ ด้านบุคลิกภาพ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากตามลำดับ ๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา 
ดังนั้น ผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีเศรษฐกิจดีเกิดความ
อุดมสมบูรณ์โจรผู้ร้ายก็อาจลดลงได้และหายจาท้องถิ่นไปในที่สุด ควรศึกษาจากประสบการณ์ของ
ผู้นำที่ประสบความสำเร็จเพ่ือศึกษาถึงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ในการทำงานให้ประสบ
ความสำเร็จเพ่ือนำมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้า ๓. แนวทางแก้ไขปัญหา ผู้นำท้องถิ่น
ควรพัฒนาคุณลักษณะในด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะสม
กับบทบาทของการเป็นผู้นำที่ดีและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนใน
ท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพ้ืนที ๔. ควรส่งเสริมให้แสดงออกต่อหน้าชุมชนมาก
ขึ้น ควรส่งเสริมให้ชุมชนได้เสนอความคิดเห็นใหม่ๆ ควรติดตามข่าวสารทางการเมืองให้ทันเหตุการณ์
ตลอดเวลา ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบการทำงานมากขึ้น 
 ๕.๒.๓ นำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ในจังหวัดอุทัยธานี 
   นำเสนอการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองใน
จังหวัดอุทัยธานี ๑)นักการเมืองควรปฏิบัติตนเป็นผู้ให้ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา 
มีจิตสาธารณะ ช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต้องเป็นผู้เสียสละเป็นเบื้องต้น เมือง
นักการเมืองมีจิตใจเป็นผู้เสียสละช่วยเหลือแล้วเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองให้กับประชาชนมี
ต่อนักการเมืองได้เป็นอย่างดี ๒) นักการเมืองเป็นผู้ที่มีวาจาไพเราะ พูดถูกกาลเทศะ เป็นผู้ที่มีเหตุ มี
ผล คำพูดเป็นที่ทำให้ผู้อ่ืนคือประชาชนสบายใจ พูดตรงไปตรงมา ไม่รับปากในสิ่งที่ทำไม่ได้ พูดจริง 

 
๑๒ นนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ, “คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามหลักสัปปุริส

ธรรม ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี”, การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 
๒๕๖๓, (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓ 
เมษายน ๒๕๖๓) : ๑๑๙. 

๑๓ วรยุทธ สถาปนาศุภกุล , “คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนะของ
ประชาชนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, วารสารสถาบันวจิัยญาณสังวร, ปีที่ ๘ ฉบบัที ่๒ (กรกฎาคม –ธันวาคม
๒๕๖๐) : ๒๔๗. 



๑๘๔ 

ทำจริง รับปากแล้วต้องทำได้ เป็นผู้ที่สื่อสารได้เป็นอย่างดี อยู่ในสภาสื่อสารในสิ่งที่ประชาชนต้องการ 
เมื่อนักการเมืองมีการพูดที่ดีตามที่กล่าวมาเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองให้กับประชาชนมีต่อ
นักการเมืองได้เป็นอย่างดี ๓) นักการเมืองเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชน เมืองในชุมชนมีงาน มีกิจกรรม 
ประเพณีในชุมชน สังคม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ มีส่วนร่วม มีส่วนช่วยอยู่เสมอทุกงาน เมื่อมีกิจกรรมได้
เห็นนักการเมืองผู้เป็นตัวแทนของสังคมอยู่เป็นประจำ ช่วยเป็นประธานให้ เป็นต้น เป็นการไม่ทิ้ง
ประชาชนผู้ให้ความไว้วางใจเป็นผู้แทน เมื่อนักการเมืองสงเคราะห์ประชาชนอยู่เนื่องนิตย์เป็นการ
สร้างความนิยมทางการเมืองให้กับประชาชนมีต่อนักการเมืองได้เป็นอย่างดี ๔) นักการเมืองวางตน
พอดี วางตนเหมาะสม ทำตนเสมอตนเสมอปลาย วางตัวทำตนสม่ำเสมอ เขาถึงง่าย ไม่ทอดทิ้ง
ประชาชนผู้มอบคะแนนเสียงให้ มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ กล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของ
ตน เป็นผู้ที่ออกมาปกห้องประชาชน ไม่หนีเอาตัวรอดเมื่อประชาชนเดือนร้อน เมื่อนักการเมืองวางตน
พอดีเป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองกับประชาชนมีต่อนักการเมืองได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ 
ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์,เติมศักดิ์ ทองอินทร์, สุรพล สุยะพรหม๑๔ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้าง
จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ๑.จริยธรรม
ทางการเมืองประกอบด้วย ๑) ด้านความดีงาม ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ขยันอดทน 
๒) ด้านความถูกต้อง มีความโปร่งใส คำนึงถึงความสำเร็จของงาน ๓) ด้านความเหมาะสม ให้
ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ๒. การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม ๔
ได้แก่ ๑) หลักสัจจะ บริหารงานด้วยความโปร่งใส และเป็นแบบอย่างที่ดี ๒) หลักทมะ การใช้
สติปัญญา เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ๓) หลักขันติมีความอดทน ทำ
หน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ๔) หลักจาคะ เสียสละ อดทน เห็นประโยชน์ของประชาชน ๓. การ
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองประกอบด้วย ๑) การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ๒) การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต ๓) การสร้างความร่วมมือในชุมชนมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติงานธรรมาภิบาลก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน สอดคล้องกับ ไพวรรณ  
ปุริมาตร๑๕ ได้วิจัยเรื่อง พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน

 
๑๔ ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์,เติมศักดิ์ ทองอินทร์ , สุรพล สุยะพรหม, “การเสริมสร้างจริยธรรมทาง

การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๔ 
(ตุลาคม –ธันวาคม ๒๕๖๓) : ๑๔. 

๑๕ ไพวรรณ ปุริมาตร, “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น”, วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน, ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
เมษายน ๒๕๖๔) : ๑๒๐. 



๑๘๕ 

ระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นประกอบด้วย ๑) การมีความรูความเข้าใจและความ
ตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ๒) เคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
๓) รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต ๔) มีจิตสาธารณะ ๕) มีความสนใจและเข้าไปมี
ส่วนร่วมในทางการเมือง กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่นประกอบด้วย ๑ ) การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ๒) การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ๓) การเคารพกติกา
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย ๔)การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง ๕) 
การมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ๖) การม องโลกในแงดีมีความไว
วางใจเพ่ือนมนุษย์ ๗) การรูจักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ๘) การไม่มี
จิตใจแบบเผด็จการ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ในจังหวัดอุทัยธานี” ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๕.๓.๑.๑ ภาครัฐควรกำหนดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยการที่
ภาครัฐสำรวจความต้องการของประชาชน นำมากำหนดนโยบายเพื่อตอบสนองความต้องการ 
 ๕.๓.๑.๒ ภาครัฐควรมีนโยบายกำหนดคุณสมบัติของนักการเมืองต้นแบบ มีการพัฒนา
คุณสมบัตินักการเมืองให้เป็นไปตามความต้องการ 
 ๕.๓.๑.๓ พรรคการมเมืองควรกำหนดนโยบายการสร้างชื่อเสียงให้แก่นักการเมืองตาม
หลักการที่ดี เพ่ือการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเสริมด้วยการกำหนดให้นักการเมืองต้องลงพ้ืนที่เข้าหา
ประชาชน 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๕.๓.๒.๑ ควรส่งเสริมให้นักการเมืองต้องมีบทบาทสนองตอบสังคมชุมชนในพ้ืนที่  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 
 ๕.๓.๒.๒. ควรสนับสนุนให้นักการเมืองสร้างบุคลิก สร้างความรู้ความสามารถที่ดีให้มีใน
ตน เป็นการพัฒนาตนให้ทำงานเพ่ือสังคม 
 ๕.๓.๒.๓ ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักการเมืองให้เกิดการตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยการปลูกผังให้
นักการเมืองนับถือประชาชนและเข้าใจเข้าถึงประชาชน 
  



๑๘๖ 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๕.๓.๓.๑ ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
การเมือง 
 ๕.๓.๓.๒ ควรศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมือง 
 ๕.๓.๓.๓ ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความนิยม
ทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
 ๕.๓.๓.๔ ควรศึกษาวิจัยรากฐานการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อ
นักการเมือง 



๑๘๗ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

๑ หนังสือ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. อนาคตผู้นำการเมืองไทยในสองทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : ซัคเซ

สมีเดีย. ๒๕๓๙. 
กระมล ทองธรรมชาติและคณะ. การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา

พานิช. ๒๕๒๕. 
กระมล ทองธรรมชาติ. การเลือกตั้งพรรคการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล . กรุงเทพมหานคร : 

มาสเตอร เพรส. ๒๕๓๑. 
คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์. ๒๕๓๗. 
ชัยอนันต์ สมุทวนิช. การเมืองกับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๔.  
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. การเลือกตั ้งพรรคการเมือง รัฐสภาและคณะทหาร. กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์ บรรณกิจ.๒๕๒๔. 
ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี. สถาบันพระปกเกล้า. บริษัท เอ.พี. กราฟิค 

ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด. ๒๕๕๖. 
ทินพันธ์ นาคะตะ อ้างถึงใน ทิพาพร พิมพิสุทธิ ์และอนุสรณ ลิ ่มมณี. พฤติกรรมทางการเมือง. 

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ๒๕๒๔. 
ทิพาพร พิมพิสุทธิ์และอนุสรณ์ ลิ่มมณี. พฤติกรรมทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคำแหง. ๒๕๒๔. 
ธานินทร์  ศ ิลป ์จารุ . วิเคราะห์ข ้อม ูลทางสถ ิต ิด ้วย SPSS และ AMOS. พ ิมพ์คร ั ้ งท ี ่  ๑๓ . 

กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. ๒๕๕๕. 
ธรรมรักษา. พระไตรปิฎกฉบับสุภาษิต. กรุงเทพมหานคร : รุ่งแสงการพิมพ์. ๒๕๓๒. 
นิภา เมธาวิชัย. วิทยาการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี. ๒๕๓๕. 
บุญสิริ ชวลิตธำรง. ธรรมโอสถ. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์การพิมพ์. ๒๕๒๙. 



๑๘๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ปรีชา นันตาภิว ัฒน์ น.อ.พิเศษ. พจนานุกรมหลักธรรมพระพุทธศาสนา . กรุงเทพมหานคร:
สำนักพิมพ์ดวงแก้ว. ๒๕๔๔. 

พระธรรมปิฏก ป.อ. ปยุตฺโต. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั ้งที ่ ๑๒. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๑. 

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๘๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์
สวย จำกัด. ๒๕๕๐. 

พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
พระพุทธศาสนา. ๒๕๕๐. 

พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต . พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๙. 

พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต. ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ๒๕๕๐. 

พุทธทาสภิกขุ. บริหารธุรกิจแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : อตัมมโย . มปป. 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร.. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : บริษัท

ประชากรธุรกิจ จำกัด. ๒๕๕๘. 
ไพศาล หวังพานิช. การวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์. ๒๕๕๑. 
พฤทธิสาร ชุมพล. ระบบการเมืองความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ . 

๒๕๔๗. 
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย . กรุงเทพมหานคร : 

พิมพลักษณ์ ๒๕๔๖. 
ล ิข ิ ต  ธ ี ร เวค ิน .  ว ิว ัตนาการ เม ืองการปกครองไทย .  กร ุ ง เทพมหานคร : สำน ักพ ิม พ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๐. 
 . การเมืองการปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

๒๕๔๘. 
 . ขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สามศาสตร์ . 

๒๕๒๙. 
 . การเมืองไทยและประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก๊อบปี้. ๒๕๕๒. 



๑๘๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น. 
๒๕๔๐. 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ วาศน์ วาสโน. สังคหวัตถุ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราช
วิทยาลัย. ๒๕๒๘.  

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ เสมา
ธรรม. ๒๕๔๗. 

เสถียร เชยประทับ. การสื่อสารและการตลาดการเมือง. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 
กรุงเทพมหานคร. ๒๕๕๔. 

สิทธิพันธ พุทธหุน. การเมือง: ทฤษฎีพัฒนาการเมือง. กรุงเทพมหานคร : แสงจันทรการพิมพ์. 
๒๕๓๖. 

สนธิ บุญยรัตกลิน. การศึกษาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผู้นำทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ศึกษาเฉพาะกรณีความเห็นของชาวกรุงเทพมหานคร . รายงานวิชาการส่วนบุคคล:
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ ๑. ๒๕๕๒. 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง จำกัด. 
๒๕๔๗. 

สีดา เจตีร์ และอุษณีย์ ฉัตรานนท์. ฟิลิปปินส์ : จากประชาธิปไตยไปสู่เผด็จการในการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียอาคเนย์ . โครงการศึกษาพิเศษทางด้าน
เอเช ียอาคเนย์  คณะร ัฐศาสตร ์ มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร์ .  พิมพ์คร ั ้ งท ี ่  ๑ . 
กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา. ๒๕๑๘. 

สุจิตรา รณรื่น. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จำกัด. ๒๕๓๘. หน้า ๑๕. 
ส่งศรี ชมภูวงศ์. การวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 

๒๕๔๗. 
อมร รักษาสัตย์. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน . กรุงเทพมหานคร : 

สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน. ๒๕๔๔. 
อมรา พงศาพิชญ์ และ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ . ระบบอุปถัมภ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. 
อุดม เชยกีวงค์ และ กนิษฐาน แป้นสุวรรณ. พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร 

: สำนักพิมพ์แสงดาว. ๒๕๔๘. 



๑๙๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

แอนโทนี่ ฮอลล์. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ แนวคิด และคำศัพท์. ใน อมรา 
พงศาพิชญ์และ ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ บรรณาธิการ. ระบบอุปถัมภ์. กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๕. 

 
(๒) รายงานวิจัย: 
ประเทือง ม่วงอ่อน. “การเปลี ่ยนแปลงนโยบายสุรา : ศึกษากรณีการผลักดันนโยบายโดยกลุ่ม

เครือข่ายเหล้าพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย”. รายงานการวิจัย. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา
การปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๗. 

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. “การเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต ๓ ๑๘ เมษายน 
๒๕๒๖”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาการพิมพ์.๒๕๒๗. 

รัตน ยืนนาน.ชูศักดิ์เอกเพชร และสนธยา พลศรี. “ความนิยมของประชาชนที่มีต่อพรรคการเมือง
สำหรับการเลือกตั้งใน พ.ศ. ๒๕๒๖: ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี”. 
รายงานการวิจัย. สุราษฎรธานี : ศูนย์วิจัยวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี. ๒๕๒๖. 

สุทธิพงศ์ ปานเพ็ชร์ . “การประยุกต์หลักพุทธธรรมกับวิถีชีวิตชุมชน” . รายงานการวิจัยอิสระ. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ๒๕๕๐. 

 
(๓) วารสาร: 
ฉัตรสุรางค์ กองภา.วิเชียร ก่อกิจกุศล.เนตรชนก บัวนาค. “ภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึงประสงค์

และภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู ้ของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา”. 
วารสารชุมชนวิจัย. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๒. 

ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์.เติมศักดิ์ ทองอินทร์. สุรพล สุยะพรหม. “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. 
ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม –ธันวาคม ๒๕๖๓.  

ชนกนาถ พูลสวัสดิ์. “ความนิยมทางการเมืองพรรคการเมืองในสังคมไทย ศึกษาเปรียบเทียบพรรค
ประชาธิปัตย์ในสงขลาและตาก”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. ปีที่ ๔ 
ฉบับที่ ๓. กันยายน-ธันวาคม. ๒๕๕๔.  

ณัฐพงศ์ บุญเหลือ สุวิชา วรวิเชียรวงษ์. “นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๓ 
ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม. ๒๕๖๑.  



๑๙๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ธาตรี มหันตรัตน์. “นักการเมืองถิ่นจังหวัดอุทัยธานี” . วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม. ๒๕๕๙.  

ธรรมรัตน์ ธรรมยาฤทธิ์. “ความนิยมทางการเมืองของประชาชนหมู่บ้านเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี ที่มี
ต่อพรรคเพื่อไทยภายหลังการรัฐประหาร ๒๕๕๗”. วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ 
๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๑.  

ไพวรรณ ปุริมาตร. “พลวัตทางการเมืองกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น”. วารสาร มจร พุทธปญญาปริทรรศน. ปที่ ๖ 
ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๔.  

พระถวิล เทวสโร สิงห์เทพ เรียงดาว ทวะชาลี สัญญา เคณาภูมิ. “การบริหารงานตามหลักราชสังคห
วัตถุ ๔ ของเทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑. ๒๕๕๘.  

พระโสภณ โสภโณ ทองสม พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล พระครูวิจิตรศีลาจาร. “การประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ ๔ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนวัดใหม่ทุ่งคาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา”. 
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓.  

พระวาทิน กนฺตสีโล บัวบุญ. “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วน ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารมหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘.  

พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว. “พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง:ทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ์”. 
วารสารสังคมศาสตร์. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๙.  

มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา. “รูปแบบการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัด
นครปฐม”. วารสาร http://e-jodil.stou.ac.th. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๕๗. 

มนตรี วิชัยวงษ์. เจริญ กระพิลา. กมล บุตรชารี. “การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ 
ของชุมชนการเคหะหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. ปีที่ 
๑๐ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒. 

เวียงรัฐ เนติโพธิ์. “เจ้าพ่ออุปถัมภ์กับรัฐอุปถัมภ์”. วารสารสังคมศาสตร์. มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๔๖. 



๑๙๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วนาลี วงษ์สมบัติ และ มนัสนันท์ หัตถศักดิ์. “ผลของโปรแกรมสังคหวัตถุ ๔ เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ 
ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐. 

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ และนพพล อัคฮาด. “ความนิยมของคนอีสานที่มีต่อพรรคเพื่อไทย : ศึกษากรณี
จังหวัดขอนแก่น”. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ ๑ 
ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗. 

 . “การศึกษาการเมืองถิ่นและนักการเมืองถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู”. วารสารรัฐศาสตร์
ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม –มิถุนายน ๒๕๕๘. 

วรยุทธ สถาปนาศุภกุล. “คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามทัศนะของประชาชน
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร. ปีที ่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
กรกฎาคม –ธันวาคม ๒๕๖๐. 

สุชานุช พันธนียะ และฮาซันอักริม ดงนะเด็ง. “คุณลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ใน
ทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง”. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. กันยายน – 
ธันวาคม ๒๕๖๓. 

สะถิระ เผือกประพันธุ์ . “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของนักการเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองท้องถิ่นมีผลต่อการสื่อสารทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการปกครอง
ท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี”. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ 
มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘. 

อัศว์ศิริ ลาปิอี. “ภาพลักษณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในระดับท้องถิ่น 
ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง จังหวัดสงขลา”. วารสาร
วิทยบริการ. ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑. มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖. 

 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย. "สรุปข้อมูล อปท. ทั่วประเทศ". [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา : http://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp [๒๑ มกราคม ๒๕๖๔]. 
ชำนาญ จันทร์เรือง. นักการเมืองคือใคร จะควบคุมได้อย่างไร . กรุงเทพธุรกิจ. [ออนไลน์]. 

แหล ่ งท ี ่ มา : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/๖๓๙๗๘๐ [๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๓]. 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639780


๑๙๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ไชยันต์ ไชยพร. บุคลิกภาพกับการเมือง.คอลัมนิสต์ประจำ "ร้อยแปด วิถีทัศน์".”แปด วิถีทัศน์". 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646331 
[๑๐ มกราคม ๒๕๖๒]. 

วิกิพีเดีย สารานุกรรมเสรี. นักการเมือง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/
นักการเมือง. [๒๘ กันยายน ๒๕๖๓]. 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. ประชาชนตัดสินใจเลือกตั ้งอย่างไร . ผู ้จัดการออนไลน์. [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : https://mgronline.com/daily/detail/๙๖๑๐๐๐๐๐๙๔๕๑๔ [๖ มีนาคม 
๒๕๖๓]. 

ล ิ ข ิ ต  ธ ี ร เ วค ิ น .  ค ุณสมบ ั ต ิ ส ำคัญของน ั กการ เม ื อ งท ี ่ ดี . [ออนไลน ์ ] .  แหล ่ งท ี ่ ม า  : 
https://mgronline.com/daily/detail/9490000061572 วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๙. 

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ไชยบูลย์ ธมฺมชโย. มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ สังคหวัตถุธรรม . ธรรม
เทศนา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://buddha.dmc.tv/mongkol04-04.html [๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๒]. 

สาราน ุกรรมเสรี .  สมาช ิกสภาผ ู ้แทนราษฎรจ ังหว ัดอ ุท ัยธานี .  [ออนไลน์ ].  แหล ่งท ี ่มา 
https://th.wikipedia.org/wiki. [๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

สารานุกรรมเสรี. จังหวัดอุทัยธานี. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/. [๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓]. 

 
(๕) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ พระราชอุทัยโสภณ. ดร. มนัส สมชาโน. เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี และผู ้อำนวยการ

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
พระมหาลำพัน ปุญญามโน.ป.ธ.๙ .เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
คุณชาดา ไทยเศรษฐ์. รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
อุทัยธานีเขต ๒. ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔. 
คุณเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๑. ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๔. 
คุณสิงห์ชัย ทุ่งทอง. อดีตสมาชิกวุฒสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี . ๓๐ มีนาคม 
๒๕๖๔. 

https://th.wikipedia.org/wiki/นักการเมือง
https://th.wikipedia.org/wiki/นักการเมือง
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/639780%20%5b๖
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


๑๙๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สัมภาษณ์ คุณนพดล พนเสน. ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒. ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
นพ.ประเสร็ฐ มงคลศิริ. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒. ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔. 
นายณรงค์ รักร้อย. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายนายพีระพล ตัณฑ
โอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
ผศ.พิเศษ.ดร.อลงกต วรกี. รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
นายเผด็จ นุ้ยปรี.นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
นายองอาจ เกษศิลป์. นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี. ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
นายจักรพันธุ์ รอดอ่อง. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี. 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 
พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
นายสุวิชัย อินทกุล. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี. ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 
ดร.จิณณาวัตน์ โคมบัว.ที ่ปรึกษานายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔. 
พระครูอุทัยสุตกิจ.ดร.. รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔. 
นายสมบุญ ทิพรังศรี. ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
นายสมบัติ ชูมา. ผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันธรรมชาติพัฒนา. ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔. 

 
(๖) การสนทนากลุ่มเฉพาะ: 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชอุทัยโสภณ.ดร.. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี .เจ้าคณะจังหวัด

อุทัยธานี. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์.ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์. ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔. 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง.อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
ผศ.ดร.ยุทธนา ประณีต.เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์. ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔.  



๑๙๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.อนุภูมิ โซวเกษม. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต. ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๔. 
ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
อาจารย์สุวิชัย อินทกุล. อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี. 
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
ดร.ฐิตารีย์ พ่วงดวงงาม.หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร. ๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔. 
นายภูเบศ สุชีวะ.เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี. ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๔. 
นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ.นายอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
นายชลิต วงษ์สกุล.นักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี. ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔. 
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๑๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
  



๑๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 



๑๙๘ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

๑. รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.สวัสดิ์ จิรฎัฐิติกาล   
๒. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ธชัชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. รศ. อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. รศ. ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

  



๑๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

  



๒๐๐ 

  

  
 

  



๒๐๑ 

 
  



๒๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่า  IOC 



๒๐๓ 

ผลความสอดคลอ้ง (IOC) แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เรื่อง การส่งเสรมิความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมอืง 

ในจังหวัดอุทัยธานี 
------------------------------------------------------------ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 
๑.ท่านได้รับทราบว่านักการเมืองที่

ท่านชื่นชอบได้มีผลงานด้านพัฒนา
ชุมชนของท่านอย่างเห็นประจักษ์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒.ท่านได้รับข่าวสารการช่วยเหลือ
ด้านประเพณีต่าง ๆ เช่น งานบวช 
งานแต่ง จากนักการเมือง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓.นักการเมืองที ่ท่านชื ่นชอบได้มี
ผลงานทางด้านการปรับปรุงและ
สร ้ า งการคมนาคมในจ ั งหวั ด
อุทัยธานี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านความนิยมสถานะทางสังคม 
๔.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี

สถานภาพทางการเงินพอสมควร 
+๑ +๑ ๐ ๐ +๑ ๐.๖ ใช้ได้ 

๕.นักการเมืองที ่ท่านชื ่นชอบควร
เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่ดีในสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๖.นักการเมืองที ่ท่านชื ่นชอบควร
เป็นผู้ที ่ประชาชนให้ความเคารพ
ยกย่องนับถือ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
๗.ท่านได ้ร ับร ู ้ร ับทราบเก ี ่ยวกับ

นักการเมืองที ่ท ่านชื ่นชอบโดย
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๒๐๔ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

ครอบครัวของท่านพูดคุยสนทนา
กันบ่อย ๆ  

๘.ท่านได ้ร ับร ู ้ร ับทราบเก ี ่ยวกับ
นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบโดยกลุ่ม
เพื ่อนและชุมชนของท่านพูดคุย
สนทนากันบ่อย ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๙.ท่านชื ่นชอบนักการเมืองเพราะ
ไ ด ้ ร ั บ ร ู ้ ร ั บ ท ร า บ เ ก ี ่ ย ว กั บ
น ักการ เม ือ ง โดยการต ิ ดตาม
ข่าวสารทางสื่อมวลชน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง 
๑๐.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร

มีลัษณะอุปนิส ัยที ่ชอบให้การ
ช่วยเหลือสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๑.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๒.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
เป ็นคนที ่ม ี เหต ุม ีผล ม ีความ
รอบคอบ ไม่ฟังความข้างเดียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 
๑๓.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี

ความรู ้ความสามารถด้านการ
พัฒนาชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๔.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
เทคนิควิธีการแก้ปัญหาที่ดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๕.นักการเมืองควรมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่ดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง 



๒๐๕ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

๑๖.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
เช่น เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
,เคยเป็น ส.ส. ,เคยเป็น ส.ว. 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๗.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
ความรู้ความเข้าใจทางการเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๑๘.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี

ความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย
ก ับน ักการเม ืองท ้องถ ิ ่นและ
ภูมิภาค 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๙.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
ความส ัมพ ันธ ์ก ับหน ่วยงาน
ราชการ 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

การส่งเสริมความนิยมที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๒๐.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี

ความโอบอ้อมอารี 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๑.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
ช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งที ่มี
งานและมีโอกาส 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๒.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
ได ้จ ัดส ิ ่ งของหร ือส ิ ่ งจำเป็น
ช่วยเหลือสังคมหรือประชาชน
เมื ่อม ีความจำเป ็นหร ือได ้รับ
ความเดือนร้อน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๓.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
คำพูดไพเราะ  

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 



๒๐๖ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

๒๔.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
เป็นผู้พูดความจริง มีเหตุผล ได้
สารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๕.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
กล่าวคำขอโทษหรือขอบคุณกับ
เจ้าหน้าที่และประชาชน 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๖.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
จิตใจสงเคราะห์ประชาชน  

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๒๗.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
ทำหน้าที ่ โดยม ีจ ิตสำน ึกและ
ห ล ั ก ก า ร ใ น ก า ร ร ั ก ษ า
ผลประโยชน์ของทางบ้านเมือง 
และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
โดยส่วนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๘.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
เป็นผู้ที ่มีความประพฤติที่ดี ไม่
ประพฤติตนในทางที่มิชอบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒๙.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
วางตนพอดี ทำตัวเสมอตัวเสมอ
ปลาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓๐.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
ปฏิบัติตนต่อประชาชนด้วยความ
เป็นกันเองอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓๑.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดี 
และเป็นกันเองไม่ถือตัวเข้ากับ
คนได้ทุกระดับ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๒๐๗ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

ความภักดีที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับนักการเมือง 

๓๒.ท่านเลือกนักการเมืองที่ท่านชื่น
ชอบไม่ว ่าน ักการเม ืองน ั ้นจะ
เปลี่ยนไปเป็นสมาชิกของพรรค
ใดก็ตาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓๓.ท่านเลือกนักการเมืองที่ท่านชื่น
ชอบไม่ว่านักการเมืองนั ้นจะมี
นโยบายเปล ี ่ยนแปลงไปตาม
นโยบายของพรรคการเม ืองก็
ตาม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๓๔.ท่านเลือกนักการเมืองที่ท่านชื่น
ชอบไม่ว่านักการเมืองนั ้นจะมี
ผลงานเป็นอย่างไรก็ตาม 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๓๕.ท่านเลือกนักการเมืองที่ท่านชื่น
ชอบท่านน ั ้นท ุกคร ั ้ งท ี ่ม ีการ
เลือกตั้ง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 
๑. ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีชื่น

ช อ บ น ั ก ก า ร เ ม ื อ ง เ พ ร า ะ
นักการเมืองมีจุดเด่นหรือจุดแข็ง
อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๒. นักการเมืองมีจุดด้อยหรือจุดอ่อน
อย่างไรบ้างที่จะทำให้ประชาชน

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๒๐๘ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

ไม่ชื ่นชอบ มีกระบวนการและ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 

๓. เราสามารถที่จะมีโอกาสพัฒนา
ความช ื ่ นชอบน ั กการ เม ื อ ง
อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 

+๑ +๑ +๑ -๑ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๔. มีอุปสรรคต่อการชื ่นชอบของ
ประชาชนที ่ม ีต ่อนักการเม ือง
อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 

+๑ +๑ +๑ ๐ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

ด้านค่านิยมการเล็งผลปฎิบัติ 
๕.ท่านชื ่นชอบนักการเม ืองที ่ทำ

ประโยชน ์ท ั ้ งในอด ีตปัจจ ุบัน
หรือไม่ เพราะเหตุใด ยกตัวอย่าง
การทำประโยชน์เช่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านความนิยมสถานะทางสังคม 
๖.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี

สถานภาพทางการเงินและทาง
สังคมเป็นอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
๗.ท่านชื ่นชอบนักการเมืองเพราะ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับนักการเมือง
โดยผ่านช่องทางใดบ้าง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง 
๘.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี

ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ต ิ แ ล ะ
บุคคลิกลักษณะอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 



๒๐๙ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

๙.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี
ความรู ้ความสามารถพิเศษใน
ด้านใด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง 
๑๐.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมี

ประสบการณ ์ทางการ เม ือง
อย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๑๑.ท่านชื ่นชอบนักการเมืองที ่มี

ความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย
กับนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

การส่งเสริมความนิยมที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๑๒.นักการเมืองมีความโอบอ้อมอารี

ช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกครั้งที่
ม ี ง า น แ ล ะม ี โ อ ก า ส ใ น ก า ร
ช่วยเหลือใช่หรือไม่ มีอะไรบ้าง 
อย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๓.นักการเมืองมีวจีไพเราะ พูดจา
สุภาพ อ่อนหวาน มีเหตุผล มี
สารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ  
เป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๐.๘ ใช้ได้ 

๑ ๔ . น ั ก ก า ร เ ม ื อ ง ส ง เ ค ร า ะ ห์
ประชาชน เป ็นผ ู ้ ท ี ่ ม ี คว าม
ประพฤติที่ดี และไม่ประพฤติตน
ในทางท ี ่ม ิชอบใช ่หร ือไม่   มี
อะไรบ้าง อย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๕.นักการเมืองวางตนพอดี ปฏิบัติ
ตนต่อประชาชนด้วยความเป็น

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 



๒๑๐ 

คำถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

กันเองอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ใช่หรือไม ่ มีอะไรบ้างอย่างไร 

ความภักดีที่ประชาชนมีต่อนักการเมือง 
๑๖ .ท ่ า นม ี ค ว ามน ิ ย มชมชอบ

นักการเมืองโดยไม่เปลี่ยนแปลง 
เพราะอะไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๗.ท่านลงคะแนนเลือกตั ้งให้กับ
น ักการเม ืองที ่ท ่านชอบไม่ว่า
นักการเมืองท่านนั้นจะอยู่พรรค
ใดหร ือม ีนโยบายอย ่างไรใช่
หรือไม ่

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

๑๘. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควร
เป็นคนอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑ ใช้ได้ 

 
  



๒๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การหาค่าความเชื่อมั่น 

  



๒๑๒ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.959 35 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ผลปฏิบัติ๑ 3.50 .861 30 
ผลปฏิบัติ๒ 3.37 1.129 30 
ผลปฏิบัติ๓ 3.70 .702 30 
สถานะ๑ 4.00 .643 30 
สถานะ๒ 4.20 .761 30 
สถานะ๓ 4.30 .702 30 
กล่อมเกลา๑ 3.03 1.066 30 
กล่อมเกลา๒ 3.53 .776 30 
กล่อมเกลา๓ 3.77 .898 30 
นิสัย๑ 4.30 .750 30 
นิสัย๒ 4.37 .669 30 
นิสัย๓ 4.43 .817 30 
ประสบการณ์๑ 3.50 1.042 30 
ประสบการณ์๒ 4.17 .747 30 
สัมพันธ์๑ 4.27 .785 30 
สัมพันธ์๒ 4.10 .803 30 
ภักดี๑ 3.93 .785 30 
ภักดี๒ 3.77 .971 30 
ภักดี๓ 3.57 1.194 30 
ภักดี๔ 3.70 1.208 30 

  



๒๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 

  



๒๑๔ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การส่งเสรมิความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมอืง 

ในจังหวัดอุทัยธานี 
------------------------------------------------------------ 

คำชี้แจง 
 ๑.  แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของ
ประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี” โปรดตอบแบบสอบถามตามความเห็นอย่างแท้จริง
ให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม คำตอบของท่าน ผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ทั้งสิ้น  
 ๒.  แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย ๓ ตอนดังต่อไปนี้ 
 ตอนที ่๑  เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่
มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
 ตอนที ่๓ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค   
 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 

 
 
  

 
 
 
 
  

นายประคอง มาโต 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๑๕ 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
----------------------------------------------------------- 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง ❑ หน้าข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑.  เพศ 
  ❑  ชาย    ❑  หญิง 

๒. อาย ุ
  ❑๑๘ – ๒๕ ปี     ❑ ๒๖ – ๓๐ ป ี   

❑ ๓๑ – ๔๐ ป ี   ❑ ๔๑ – ๕๐ ป ี   
❑ ๕๑ – ๖๐ ป ี   ❑ ๖๐ ปีขึ้นไป   

๓. การศึกษา  
❑ ต่ำกว่าปริญญาตรี    ❑ ปริญญาตรี    

 ❑ สูงกว่าปริญญาตรี 
๔. อาชีพ 

❑ ข้าราชการ    ❑ เกษตรกร  
❑ อ่ืน ๆ .................................... 

๕. รายได้ต่อเดือน  
❑ ต่ำกว่า ๙,๐๐๐ บาท    ❑ ๙,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
❑ ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท   ❑ ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท 
❑ ๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป 

  

 



๒๑๖ 

ตอนที่ ๒  การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความคิดเห็น 
 

ประเด็นแบบสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 
๑.ท่านชื่นชอบนักการเมืองที่ทำประโยชน์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
แก่ท่านมาก 

     

๒.ท่านได้รับประโยชน์จากนักการเมืองมาก      
๓.นักการเมืองช่วยเหลือท่านมาก      
ความนิยมเรื่องความม่ันคั่ง 
๔.นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีสถานะทางสังคมดีมาก      
๕.นักการเมืองเป็นที่รู้จักของคนในสังคมมาก      
๖.นักการเมืองต้องมีบารมีมาก      
การกล่อมเกลาทางการเมือง 
๗.ท ่านช ื ่นชอบนักการเม ืองเพราะได ้ร ับความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
นักการเมืองโดยครอบครัวของท่านพูดคุยสนทนากันบ่อย ๆ  

     

๘.ท ่านช ื ่นชอบนักการเม ืองเพราะได ้ร ับความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
นักการเมืองโดยกลุ่มเพื่อนและชุมชนของท่านพูดคุยสนทนากัน
บ่อย ๆ 

     

๙.ท ่านช ื ่นชอบนักการเม ืองเพราะได ้ร ับความร ู ้ เก ี ่ยวกับ
นักการเมืองโดยการติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนบ่อย ๆ 

     

ลักษณะนิสัยของนักการเมือง 
๑๐.นักการเมืองควรมีความประพฤติที่ด ี      
๑๑.นักการเมืองควรมีนิสัยที่ดี      
๑๒.นักการเมืองควรมีบุคลิกภาพที่ดี      
ความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 
๑๓.นักการเมืองควรมีความรู้ความสามารถพิเศษ      
๑๔.นักการเมืองควรจบการศึกษาสูง      
๑๕.นักการเมืองควรมีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี      
มีประสบการณ์ทางการเมือง 



๒๑๗ 

ประเด็นแบบสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

๑๖.นักการเมืองควรมีประสบการณ์ทางการเมือง      
๑๗ นักการเมืองควรศึกษาเรื่องการเมือง      
๑๘.นักการเมืองควรเป็นนักการเมืองมาแล้ว      
ยึดตัวบุคคล      
๑๙.ท่านเลือกนักการเมืองโดยยึดตัวนักการเมืองเป็นหลัก      
๒๐.นักการเมืองเป็นที่รักของประชาชนในพื้นท่ี      
๒๑.นักการเมืองเป็นที่นิยมของประชาชนในพื้นท่ี      
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๒๒.นักการเม ืองควรมีความสัมพันธ์อ ันดีก ับเคร ือข ่ายกับ
นักการเมืองท้องถิ่น 

     

๒๓.นักการเมืองมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี      
๒๔.นักการเมืองมีเครือข่ายทางการเมืองที่ดี เช่น ความสัมพันธ์
ทุกภาคส่วน 

     

ผู้สนับสนุน/หัวคะแนน 
๒๕.ท่านรู้จักคุ้นเคยกับผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนน      
๒๖.ท่านได้รับการช่วยเหลือกจากผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนน      
๒๗.ผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนนกล่าวถึงผลงานของนักการเมือง
สม่ำเสมอ 

     

หลักการสงเคราะห์ ๔ ประการที ่น ักการเมืองควรมีเพื ่อเกิดความนิยมที ่ประชาชนมีต่อ
นักการเมือง 
๒๘.นักการเมืองมีความโอบอ้อมอารี      
๒๙.นักการเมืองช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งที่มีงานและมีโอกาส      
๓๐.นักการเมืองได้จัดสิ่งของหรือสิ่งจำเป็นให้แก่ประชาชนเมื่อมี
ความจำเป็นหรือได้รับความเดือนร้อน 

     

๓๑.นักการเมืองมีวจีไพเราะ       
๓๒.นักการเมืองเป็นผู้พูดความจริง มีเหตุผล ได้สารประโยชน์ 
และถูกกาลเทศะ 

     

๓๓.นักการเมืองกล่าวคำขอโทษหรือขอบคุณกับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน 

     



๒๑๘ 

ประเด็นแบบสอบถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

๓๔.นักการเมืองสงเคราะห์ประชาชน       
๓๕.นักการเมืองทำหน้าที ่โดยมีจิตสำนึกและหลักการในการ
รักษาผลประโยชน์ของทางบ้านเมือง และเอื ้อประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม 

     

๓๖.นักการเมืองเป็นผู ้ที ่มีความประพฤติที ่ดี ไม่ประพฤติตน
ในทางท่ีมิชอบ 

     

๓๗.นักการเมืองวางตนพอดี ทำตัวเสมอตัวเสมอปลาย      
๓๘.นักการเมืองปฏิบัติตนต่อประชาชนด้วยความเป็นกันเอง
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

     

๓๙.นักการเมืองประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกันเองไม่
ถือตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับ 

     

ความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อนักการเมือง 
๔๐.ท่านมีความจงรักภักดีต่อนักการเมืองที่ท่านเลือก      
๔๑.ท่านเชื่อมั่น และมั่นคงต่อนักการเมือง      
๔๒.ท่านมีความนิยมชมชอบต่อนักการเมือง      
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนที่ลงคะแนนให้กับนักการเมือง 
๔๓.ท่านจะลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนักการเมืองที่ท่านชอบไม่ว่า
นักการเมืองท่านนั้นจะอยู่พรรคหรือมีนโยบายอย่างไร 

     

๔๔.ท่านจะเลือกนักการเมืองที่ท่านชอบทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง      
๔๕.นักการเมืองที่ท่านเลือกได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมาก      

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
คำชี้แจง โปรดระบุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
 ปัญหาและอุปสรรค. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
 ข้อเสนอแนะ 
……..……………………………………………………………………………….………………………………………………………
.......................................................................................................................... ...................................... 

ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   



๒๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 

  



๒๒๐ 

 
 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง การส่งเสรมิความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมอืง 

ในจังหวัดอุทัยธานี 
---------------------------------------------------------- 

คำชี้แจง 
 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมความนิยมทาง
การเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี” ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์แบบสอบถาม โปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของ
ท่าน 
   

ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านในการให้สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ใน
ครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

 
 

 
  

นายประคอง มาโต 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 



๒๒๑ 

 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองในจังหวัดอุทัยธานี 

************ 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................ฉายา/นามสกุล............................ .............. 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน............................................................................................................................  
สถานที่เบอร์โทรติดต่อ........................................................................................................ .................... 
สถานที่สัมภาษณ์
............................................................................................................................. ........ 
วัน เดือน ปี
............................................................................................... ............................................... 

ตอนที่ ๒ คำถามเกี่ยวกับการส่งเสริมความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง
ในจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ 
ด้านค่านิยมการเล็งผลปฏิบัติ 

๑. ท่านชื่นชอบนักการเมืองที่ทำประโยชน์ทั้งในอดีตปัจจุบันหรือไม่ เพราะเหตุใด ยกตัวอย่าง
การทำประโยชน์เช่น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........ 
ด้านความนิยมสถานะทางสังคม 

๒. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีสถานะทางการเงินและทางสังคมเป็นอย่าง  
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................. ...................................................................................................  

 



๒๒๒ 

ด้านการกล่อมเกลาทางการเมือง 
๓. ท่านชื่นชอบนักการเมืองเพราะได้รับความรู้เกี่ยวกับนักการเมืองโดยผ่านช่องทางใดบ้าง 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
ด้านลักษณะนิสัยของนักการเมือง 

๔. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความประพฤติและบุคลิกลักษณะอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ............................................................... 
ด้านความรู้ความสามารถพิเศษของนักการเมือง 

๕. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีความรู้ความสามารถพิเศษในด้านใด 
.......................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ................................... 
ด้านมีประสบการณ์ทางการเมือง 

๖. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรมีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  



๒๒๓ 

ด้านความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๗. ท่านชื่นชอบนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่ 

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

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

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

............................................................................................................................................................. ... 
หลักการสงเคราะห์ ๔ ประการที่นักการเมืองควรมีเพื่อเกิดความนิยมที่ประชาชนมีต่อนักการเมือง 

๘. นักการเมืองมีความโอบอ้อมอารีช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกครั้งที่มีงานและมีโอกาสในการ
ช่วยเหลือใช่หรือไม่ มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 

๙. นักการเมืองมีวจีไพเราะ พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน มีเหตุผล มีสารประโยชน์ และถูก
กาลเทศะใช่หรือไม่ มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น 
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๑๐. นักการเมืองสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี และไม่ประพฤติ
ตนในทางท่ีมิชอบใช่หรือไม่  มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น 
......................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

๑๑. นักการเมืองวางตนพอดี ปฏิบัติตนต่อประชาชนด้วยความเป็นกันเองอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลายใช่หรือไม่  มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่น 
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  



๒๒๔ 

ความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อนักการเมือง 
๑๒. ท่านมีความนิยมชมชอบนักการเมืองโดยไม่เปลี่ยนแปลง เพราะอะไร 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
๑๓. ท่านลงคะแนนเลือกตั้งให้กับนักการเมืองที่ท่านชอบไม่ว่านักการเมืองท่านนั้นจะอยู่พรรค

ใดหรือมีนโยบายอย่างไรใช่หรือไม่ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................ 

๑๔. นักการเมืองที่ท่านชื่นชอบควรเป็นคนอย่างไร 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
สภาพทั่วไปความนิยมทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง 

๑๕. ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีชื่นชอบนักการเมืองเพราะนักการเมืองมีจุดเด่นหรือจุดแข็ง
อย่างไรบ้าง มีกระบวนการและตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๒๒๕ 

๑๖. นักการเมืองมีจุดด้อยหรือจุดอ่อนอย่างไรบ้างที ่จะทำให้ประชาชนไม่ชื ่นชอบ มี
กระบวนการและตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๑๗. เราสามารถที่จะมีโอกาสพัฒนาความชื่นชอบนักการเมืองอย่างไรบ้าง มีกระบวนการและ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๑๘. มีอุปสรรคต่อการชื่นชอบของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองอย่างไรบ้าง มีกระบวนการและ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ 

  



๒๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สมัภาษณ์) 

  



๒๒๗ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สมัภาษณ์) 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) จำนวน  ๑๘  รูปหรือคน 

ลำดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
๑ พระราชอุทัยโสภณ,ดร.  เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี  

และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
อุทัยธานี 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒ พระมหาลำพัน  ปุญญามโน
,ป.ธ.๙ 

เจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓ คุณชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๔ คุณเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานีเขต ๑ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๕ คุณสิงห์ชัย ทุ่งทอง   อดีตสมาชิกวุฒสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖ คุณนพดล  พนเสน   ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๗ นพ.ประเสร็ฐ มงคลศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๘ น า ย ณ ร ง ค ์  ร ั ก ร ้ อ ย  
มอบหมายให้นายนายพีระ
พล ตัณฑโอภาส 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุทัยธานี 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๙ ผศ.(พิเศษ),ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุทัยธานี 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๐ นายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  



๒๒๘ 

ลำดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง วันที่สัมภาษณ์ 
๑๑ นายองอาจ  เกษศิลป์  นายกองค์กรบริหารส่วนตำบล

หนองกลางดง อำเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๑๒ นายจักรพันธุ์ รอดอ่อง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลสุข
ฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี 

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๓ พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ   ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์อุทัยธานี 

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๔ นายสุวิชัย  อินทกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี 

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๕ ดร.จิณณาวัตน์ โคมบัว 
 

ที่ปรึกษานายชาดา ไทย
เศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจ
ไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๑๖ พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร.    
 

รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
๑๗ นายสมบุญ ทิพรังศรี 

 
ผู้ชำนาญการการบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
๑๘ นายสมบัติ  ชูมา ผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบัน

ธรรมชาติพัฒนา 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  



๒๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

  



๒๓๐ 

  

  



๒๓๑ 

  

 
 



๒๓๒ 

 
 

  

 

 

  



๒๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สนทนากลุม่เฉพาะ) 



๒๓๔ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

จำนวน ๑๒ รูปหรือคน 

ลำดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง 
๑ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ 
๒ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๓ พระราชอุทัยโสภณ,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ,เจ้าคณะจังหวัด

อุทัยธานี 
๔ ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕ ผศ,ดร.ยุทธนา ประณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๖ รศ.อนุภูมิ  โซวเกษม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๗ ดร.อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
๘ อาจารย์สุวิชัย  อินทกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์

อุทัยธานี 
๙ ดร.ฐิตารีย์  พ่วงดวงงาม หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 
๑๐ นายภูเบศ สุชีวะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
๑๑ นายกิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
๑๒ นายชลิต วงษ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 

 
  



๒๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 

 
 
 
 
 



๒๓๖ 

  

  



๒๓๗ 

  

 

 



๒๓๘ 

 
 

 
  



๒๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
ตัวอย่างภาพการสัมภาษณ ์

  



๒๔๐ 

 
สัมภาษณ์ท่านชาดา ไทยเศรษฐ์ 

รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒  
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
สัมภาษณ์ ผศ.(พิเศษ),ดร.อลงกต วรกี  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  



๒๔๑ 

 
สัมภาษณ์ คุณเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ 

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๑ 
 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
สัมภาษณ์ คุณนพดล  พนเสน 

 ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 

 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 



๒๔๒ 

 
สัมภาษณ์ นพ.ประเสร็ฐ มงคลศิริ 

 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีเขต ๒ 
 ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
สัมภาษณ์ คุณสิงห์ชัย ทุ่งทอง 

 อดีตสมาชิกวุฒสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธาน ี
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔. 

  



๒๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ  
ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

  



๒๔๔ 

 

 

 



๒๔๕ 

 

 
 

ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  ID 4567898993  

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๗.๐๐ น.  

 



๒๔๖ 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ-สกุล   นายประคอง  มาโต  
วัน เดือน ปีเกิด   ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ภูมิลำเนา  ๑๑๗  หมู่ที่ ๔ ต.หนองบ่มกล้วย  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี ๖๑๑๘๐ 
การศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ ๑)  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประสบการณ์ทำงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยวิทยบริการ ฯ จ.อุทัยธานี  
พ.ศ. ๒๕๕๗-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี โทร.๐๘๗-๘๔๒๖๙๒๔  
ผลงานทางวิชาการ   

ประคอง มาโต,พระครูอุทิศธรรมพินัย, พระสงฆ์กับการเมืองไทย,นิตยสาร
พุทธจักร ฉบับพิเศษ เนื่องในงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาสีหนุราช ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา  ๒๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔,หน้า ๕๘๘-๕๙๔. 
ประคอง มาโต,พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ,พระสมุห์พุฒิพงษ์ พุทฺธิวํโส,การ
พ ัฒนากระบวนการจ ั ดการท ่ อง เท ี ่ ย ว โดยช ุ มชนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนเมืองพระชนกจักรี อำเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี,วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ ๕ 
ฉบับที่ ๗ (กรกฎาคม ๒๕๖๓),หน้า ๑๔-๓๑. 
ประคอง มาโต, การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในพื้นที่
มรดกโลกห้วยขาแข้ง, วารสารวิจยวิชาการ   ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม), ๒๕๖๒ หน้า ๘๙-๑๐๕. 
ประคอง มาโต,การจัดการน้ำแบบพหุพาคีของชุมชนตามลำคลองของเขื่อน
ทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
ว ิทยาล ัยสงฆ์นครสวรรค์ . ป ีท ี ่  ๖ ฉบับที ่  ๑ มกราคม – เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๑,หน้า ๑๕๗-๑๗๐. 



๒๔๗ 

ประคอง มาโต ,พระครูสมุห์ส ุวรรณ อคฺควณฺโณ ,นายชลิต วงษ์สกุล, 
(๒๕๖๒). คันฉ่องส่องการเมืองการปกครองของไทย : การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ MCU CONGRESS III “นวัตกรรมทางการปกครอง
และการบริหารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒. 
ประคอง มาโต, ประเทศไทยอยู่จุดไหนของระบบการปกครอง,การประชุม
วิชาการระดับชาติ MCU CONGRESS ll “คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค 
THAILAND ๔.๐”,๒๕๖๑. 
ประคอง มาโต, รูปแบบการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การประชุมระดับชาติ, สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์, น่าน, ๒๕๕๘. 

ปีท่ีสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑๓๔ หมู่ที่ ๔ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ๖๑๑๗๐  
   โทรศัพท์ ๐๘๗-๘๔๔๒ ๖๙๒๔ E-mail: prakong_99@hotmail.com 
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