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กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่ จัดให กับประชาชน พรอมทั้งมี

การศึกษาทัศนคติของประชาชนในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและภาคประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน และวิเคราะหชุมชนและคัดเลือก

ชุมชนตนแบบพรอมกับพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส และ

หลักการมีสวนรวมของประชาชน โดยทําการเก็บขอมูลจากประชาชนใน 46 ชุมชน จํานวน 400 

กลุมตัวอยางใขเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และอาศัยอยูนอกชุมชน จํานวน 60 กลุมตัวอยาง รวม

ทั้งสิ้นกลุมตัวอยางในการวิเคราะห 460 คน รวมถึงทําการสัมภาษณผูนําชุมชน จํานวน 46 คน 

พบผลการวิจัยวา การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาเชิงพื้นที่และกิจกรรมสวนรวม

ของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางสวนดานการวิเคราะห

วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ประชาชนมีสวนรวมนอยที่สุด ในประเด็นการมีสวนรวมในกิจกรรม

ทางการเมืองในชวย 5 ปที่ผานมาประชาชนคิดวาตนเองมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตประจําวัน

อยางเต็มเปยม แตขาดการมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุมกันซึ่งมีการจัดกิจกรรมรวมกลุมจะมีทหาร

และเจาหนารัฐเขามาเฝาสังเกตการณรวมดวยเสมอ ทั้งนี้ประชาชนมีทัศนคติตอกิจกรรมทางการเมือง

และวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยอยางชัดเจนในมิติความจริงท่ีวาประชาชนให

ความสําคัญกับการมีความเชื่อม่ัน และชื่นชมในระบอบการปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปน

สถาบันสูงสุดที่จะสามารถแกปญหาของชาติใหมั่นคงยั่งยืน และมีความเหมาะสมตอการปกครองใน

ประเทศไทย อยูในระดับจริงหรือระดับมากท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา การ

ชวยเหลือเก้ือกูลกันหรือระบบอุปถัมภนั้นยังเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยูในสังคมไทย อยูในระดับจริง

เชนเดียวกัน พรอมกันนั้นประชาชนเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลดานความโปรงใสที่สุดในเร่ืองที่วาเมื่อ

มีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก ผูนําและ
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คณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรับรูและเปดโอกาสใหเขารวมอยาง

ทั่วถึงกันในชุมชน สวนหลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม ประชาชนใน 46 ชุมชนพบวาไดมีการเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับ

วิถีชีวิตของชุมชนโดยภาพรวมมีสวนรวมอยูระดับปานกลาง แตกลับพบวาระดับการมีสวนรวมมาก 

คือประชาชนมีความพรอมไปเลือกต้ังที่ จะเกิดขึ้นในป  พ.ศ. 2562 ดวยการแสดงออกเปน

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริงท่ีสุด นอกจากนี้ประชาชนไดคัดเลือก “ชุมชน

วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม” เปนชุมชนตนแบบประชาธิปไตยของเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมถึงวิถี-วิธี

ประชาธิปไตย ประชาชนมีความเห็นวา วิถีประชาธิปไตยตองสะทอนความเทาเทียมกันในสังคม

ประชาธิปไตย ถือวาทุกคนที่เกิดมาจะมีความเทาเทียมกันในฐานะการเปนประชากรของรัฐ ไดแก มี

สิทธิเสรีภาพ มีหนาที่เสมอภาคกัน ไมมีการแบงชนช้ันหรือการเลือกปฏิบัติ ควรดํารงชีวิตอยูรวมกัน

อยางสันติ ไมขมเหงรังแกคนที่ออนแอกวา สวนวิธีประชาธิปไตยโดยการแสดงออกทางกิจกรรม

ทางการเมือง “การมีสวนรวมของประชาชน” จึงเปนวิธีสําคัญของประชาชนในชุมชนเมืองเปนปกติ

วิสัย ชี้ใหเห็นวาวิธีประชาธิปไตยจริงแทตองให “อิสระในการตัดสินใจ ไมมีการบังคับในการใชสิทธ์ิ” 

ในสวนปจจัยพ้ืนฐานบุคคลที่สงผลตอกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ ไดแกประชาชนที่เปนผูชายมีสวนรวม

ในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตดุสิตมากกวาเพศหญิง และประชาชนที่สังกัดสมาชิกกลุมทางสังคม 

มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตดุสิตมากกวาผูที่ไมสังกัดกลุมทางสังคมใด ๆ เลย รวมถึง 

ประชาชนที่มีวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยมีความสัมพันธเชิงบวกอยูระดับ

ระดับปานกลางคอนไปสูง (r = 0.478**) กับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Research Title : The Community Development based on the Democratic  

   Governance: Transparency and Public Participation Principles  

   in Dusit District, Bangkok. 

Researchers :     Asst. Prof. Dr. Phusit Phukamchanoad 

Year of research :     2019 

------------------------------------------------- 

This research aims to explore the public participation in the area development 

activities, political activities and public activities organized by the governmental agencies 

for the citizens. It also studies the public attitudes on the public and private sectors’ 

operations, and analyzes each community in order to select model communities and 

develop the communities based on good governance: transparency and public 

participation in all communities. The data was collected from 400 samples residing in 46 

communities located in Dusit district, Bangkok and 60 samples outside the communities; 

therefore, there were 460 samples used as the unit of analysis in total. Moreover, there 

were interviews with 46 community leaders. The research results showed that the 

public participation in the area development activities and public activities 

conducted by governmental agencies for the citizens was overall rated at 

moderate level. In terms of the analytical planning for area development, there 

was the least amount of public participation.  Regarding the participation in 

political activities over the past five years, the samples believed that they had 

freedom and rights to living to the full extent, but they did not have freedom of 

assembly; during assembly activities, there were always soldiers and governmental 

officers observing them. Nonetheless, the samples had clear attitudes towards 

political activities and Thai democratic governance due to the fact that the 

samples gave importance to the confidence and admiration in constitutional 
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democracy and believed that it could sustainably solve the country’s problems 

and suit Thailand’s governance at true or high level, with the highest mean. Next, 

the statement in which the patronage system or interdependency is still a 

common practice in Thai society was rated at true level as well. Simultaneously, 

the samples were confident in the transparency-related good governance the most 

when the activities involved the collaboration with private organizations or 

external publicly academic sector. Community leaders and committees had shared 

information with the public and allowed the inclusive participation in the communities. 

In relation to “good governance: public participation” in 46 communities, it was 

found out that the samples were overall given with opportunities to engage in political 

administration and lifestyle-concerned community resources allocation at moderate 

level. However, there was high engagement when the samples were ready for 2019 

election; that was the most genuine democratic expression towards public participation. 

Furthermore, the samples had selected “Sawat-waree-sri-maram Temple 

Community” as the democratic-model community of Dusit district, Bangkok. With 

regards to the pathway and approach of democracy, the samples viewed that the 

democratic pathway must reflect the equality in the democratic society, considering that 

all people were equally born as the state citizens who have rights and freedoms and 

equal responsibilities. There must not be class division or discrimination. Individuals shall 

live together peacefully and shall not abuse the weaker ones. In terms of the 

democratic expression towards political activities, “public participation” thus is a 

crucial approach for urban citizens by nature, showing that the genuine democratic way 

of life shall constitute “freedom to decision-making and abolition of voter 

suppression”. When considering the demographic factors which influenced the area 

development activities, the results indicated that men engaged more in the area 

development activities in Dusit district than women, and the samples who were 

members of certain social groups engaged in the area development activities in Dusit 
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district more than those who were not members of any social groups. Moreover, there 

was a positive correlation between the samples who believed in Thai democratic 

governance and the participation in the area development activities in Dusit district, 

Bangkok at moderately high level (r = 0.478**). 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

 

ประเทศไทยนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 จนปจจุบัน มีรัฐธรรมนูญ

ถึง 18 ฉบับ หากพิจารณาระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยไทยภายในระยะเวลา 82 ปที่ผานมา เห็น

ไดวา พัฒนาการทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งการชะงักงันในข้ันตอนการพัฒนา

ไปสูการ สรางระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย การชะงักงันในการพัฒนาการเมืองไทยท่ีผานมา 

คือการที่รัฐบาล เขาบริหารประเทศมักประสบปญหาความไรเสถียรภาพของฝายบริหาร ปญหาความ 

ไมโปรงใสและการ ทุจริต ซึ่งเปนสาเหตุที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ทั้งโดยกระบวนการทาง

รัฐสภา และการรัฐประหาร โดยกองทัพ และนําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญชั่วคราว และทายที่สุด

กอเกิดเปนกระแสการเรียกรองการ ปกครองแบบประชาธิปไตยเรียกรองการเลือกตั้ง เรียกรองรัฐบาล

ที่มาจากประชาชน และการราง รัฐธรรมนูญฉบับใหมจากพัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยท่ี

ผานมา จะพบวากระบวนการมีสวนรวม ทางการเมืองโดยหลักแลวจะอยูภายใตบทบาทของชนชั้นนํา

เปนสําคัญ ในขณะท่ีประชาชนมีบทบาทหลัก เพียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแตเพียงอยางเดียว 

สงผลใหการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองแบบ ประชาธิปไตยในภาคประชาชนเปนไปอยางเชื่องชา 

บทบาทในการสงเสริมวัฒนธรรมการเมืองแบบ ประชาธิปไตยที่จะทําใหประชาชนใหเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองในฐานะความเปนพลเมืองน้ันไมเคย เกิดข้ึนจริงจังและเปนรูปธรรม ในสภาพความเปน

จริงประชาชนมีฐานะและแสดงบทบาทแคผูดูชม มากกวา ที่เขามามีบทบาทในฐานะพลเมือง ประเด็น

นี้ คือ ดัชนีชี้วัดความลมเหลวของการพัฒนาประชาธิปไตยไทย และการสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในประเทศไทย (สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2552: 52-53)  กรณีศึกษา: หลักการมี

สวนรวมทางการเมือง ในเหตุการณสําคัญที่สงผลถึงการเรียกรอง ประชาธิปไตย คือเม่ือเหตุการณ 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2516 จึงทําใหกระแสประชาธิปไตยกลับมาเฟองฟูใน สังคมไทยอีกครั้ง นับวาเปน

จุดเริ่มตนท่ีสําคัญที่ทําใหประชาชนชาวไทยตื่นตัวในการเขามามีสวนรวม ทางการเมืองมากขึ้น จนใน

ที่สุดกระแสประชาธิปไตยของโลกไดมีอิทธิพลเขามาขับเคลื่อนใหการมีสวนรวม ทางการเมืองของ

ประชาชนไดพัฒนาไปสูการสรางเครือขายการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาชน จนมี ความรูสึก

ประหนึ่งวา “การเมืองเปนเร่ืองท่ีประชาชนตองรับผิดชอบรวมกัน การใชอํานาจทางการเมืองลวน มี

ผลตอวิถีชี วิตของประชาชนทั้งสิ้น” (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2549 : 562-563) นอกจากนี้การที่ 



2 

รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 ไดกําหนดบทบาทของประชาชนเกี่ยวกับการเมืองก็เปนสาเหตุสําคัญท่ี

ซึ่ง สะทอนเหตุการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดอยางชัดเจนตามมาตรา 63 บุคคลยอมมี

เสรีภาพใน การชุมชนโดยสงบและปราศจากอาวุธ มาตรา 65 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกัน

จัดตั้งพรรค การเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนแลเพ่ือดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองให เปนไปตาม เจตนารมณนั้นตาม วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 17-18) เมื่อประชาชนไดรับการยอมรับ

ในการแสดงออกทางการเมืองอยางเปน ทางการจึงทําใหประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพหมานครซึ่ง

เปนเขตที่มีสถาบันทางการเมืองที่สําคัญของ ประเทศตั้งอยูมากมาย เชน รัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล 

พรรคการเมือง รวมถึงกรมกองของหนวยราชการตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบทางการเมืองโดยตรงตอ

ประชาชนแตกลับพบวา เม่ือการเลือกต้ังผูวาราชการจังหวัด กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 มกราคม 

พ.ศ. 2552 ที่ผานมา สถิติของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต พบวา

เขตที่มีผูมาใชสิทธินอยที่สุด คือ เขตดุสิต มีผูมาใชสิทธิทั้งสิ้น 38,869 คน จากจํานวนผูมีสิทธิ 84,610 

คน หรือคิดเปนรอยละ 45.94 (หนังสือพิมพมติชนออนไลน, 2552 อางถึงในภูสิทธ ภูคําชะโนด, 

2553: 1) และ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 พบวา ประชาชนเขตดุสิตมาใชสิทธินอยที่สุดเชนเดิม ผู

มีสิทธิ 81,260 คนผูมาใชสิทธิ 46,194 คน คิดเปนรอยละ 56.85 ในการเลือกตั้ งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเมื่อปพ.ศ.2556 จึงเกิดคําถามวาทําไมประชาชนจึงมีสวนรวมทางการเมืองตา  

สะทอนคานิยมประชาธิปไตยในภาคประชาชน นอยตามไปดวย ซึ่งขัดแยงกับบริบทเชิงพื้นท่ีท่ี

ประชาชนอาศัยอยู เพราะเขตดุสิตต้ังอยูทามใจกลางของ กรุงเทพมหานครยอมตองไดรับผลกระทบ

ทั้งที่เปนขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และกิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ มากมายที่เกิดข้ึนมากกก

วาประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ เปนสําคัญ และคานิยมประชาธิปไตยที่ สําคัญเบื้องตนในมิติการเมืองท่ี

สะทอนใหเห็นชัดเจนที่สุดและถูกตองตามกฎหมายคือ การออกไปใชสิทธิ์ เลือกตั้ง กลับไดรับการตอบ

รับที่นอย ซ่ึงสงผลกระทบตอการสรางคานิยมดานอื่น ๆ ไปดวย ดังนั้น ขาราชการ และประชาชน 

ตองหันกลับมาใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ “หลักการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี” ท่ีมีหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ  ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก ความ

โปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา นอกจากนี้ยังมีการระบุ

เพิ่มเติมไววา 9 หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไวมีหลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลัก

ประสิท ธิภาพ  (Efficiency) หลั กการตอบสนอง (Responsiveness) หลั กภาระรับ ผิดชอบ 

(Accountability) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการ

กระจายอํานาจ (Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552 : 4; กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2555: 2-

3; อริยธัช แกวเกาะสะบา. 2560: 4) นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิ
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บาลจําเปนตองเร่ิม ทั้งภาครัฐและประชาชนไปพรอม ๆ กัน และมุงเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไป

เพื่อสรางคานิยม ประชาธิปไตย และประชารัฐ ไดแก หลักความโปรงใส สําหรับภาครัฐที่มีตอองคกร

และ ประชาชน และหลักการมีสวนรวม ประชาชนมีผลตอรัฐและทองถ่ิน  ซึ่งคําวา “การมีสวนรวม

ของประชาชน” เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญและเปนเสมือนพฤติกรรมฐานรากของการพัฒนาสังคม เปนบันได

ขั้นแรกของการสรางชาติ สรางรัฐใหมั่นคงได การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนรากฐานใหกับรัฐ 

ราชการ เอกชน ประชาชน ตอการคิดพัฒนา ตอการสรางชุมชนและสังคม การมีสวนรวมมักสะทอน

พฤติกรรมหลายอยางท่ีเดนชัด เชน ความชวยเหลือเกื้อกูลกัน การตางพ่ึงพากัน การสนทนาปฏิสัมพันธ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจับมือรวมทํางาน การรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมรับผลประโยชน 

รวมทําการแกไขปรับปรุง การมีความเปนหนึ่งเดียว กลมเกลียวเหนี่ยวแนน ซึ่งแทบทุกคําสะทอนถึงคน

กับคน คนกับหนวยงาน คนกับรัฐ การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่หนึ่งใด จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของ

ประชาชนเปนแกนหลักสําคัญของการพัฒนา ซึ่งการมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 1) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงเปนนักประชาธิปไตย จึงทรงนํา

“ประชาพิจารณ” มาใชในการบริหารเพ่ือเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับ 

ไดมารวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่จะตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนหรือความ

ตองการของสาธารณชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 18) ดัง

พระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา 

“...สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน รูจักรับฟงความคิดเห็น 

แมกระทั่งความวิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาดเพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้น

แทจริงคือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลายมาอํานวยการปฏิบัติ

บริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณนั่นเอง...” 

จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในตอนนี้ทรงชี้ใหเจาหนาที่ ขาราชการไดเห็นวา ความสําเร็จสมบูรณตองเกิดจาก

การฟงอยางฉลาด ที ่เก ิดจากสติปญญาที่หลากหลาย ยิ ่งฟงมากยิ ่งฉลาดมีแนวทางในการ

แกปญหาหรือพัฒนามากขึ ้นนั่นเอง ทั ้งนี้การมีสวนรวมสะทอนความเปนประชาธิปไตยอยาง

สมบูรณดวย เชนเดียวกันถาหากรัฐตองการพัฒนาชุมชน สังคม หรือบริหารงานใหลุลวงไป

ดวยดีเพื่อสรางสังคมใหมีความผาสุก หรือเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประชาชนตอง

สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดข้ึน เพราะการมีสวนรวม หมายความถึง การที่

ประชาชนในชุมชนเขามามีบทบาทในการกระทําบางสิ่งบางอยางรวมกับคณะทํางานของชุมชน

ทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงาน การคนหาสาเหตุปญหา การรวมกัน

วางแผน การดําเนินงาน การรับผลประโยชน และการติดตามประเมินผล ซึ่งการกระทําทุกมัก
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สะทอนเปาหมายสําคัญคือความตองการอยูรวมกันอยางมีความสุข เกิดความสันติในชุมชน    

(ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2552: 11) ดังนั้นลักษณะของการมีสวนรวมกอความพฤติกรรมที่หยั่งราก

ของความสามัคคีของประชาชนใหมั ่นคง เมื ่อคนสามัคคีกันยอมสรางความสําเร็จตรงตาม

เปาหมายที่ต องการอยางสมบูรณ ซึ ่งพฤติกรรมการมีสวนรวมของประชาชนมักสะทอนออก

เบื้องตน ไดแก การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมใน

การรับผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล (Cohen, J. & Uphoff, N., 1980: 213) 

สวนความโปรงใสนั้นไดมีเกณฑเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดจําแนกออกเปน 10 

ตัวชี้วัด ไดแก 1) การปฏิบัติหนาท่ี 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ 4) การใชทรัพยสินของ

ราชการ 5) การแกไขปญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การ

ปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การเปดเผยขอมูล 10) การปองกันการทุจริต (ศูนยประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ, 2561: 8) ซึ่งเมื่อนํามาใชในการตอบคําถามของประชาชน

เพื่อการวิจัยในการทัศนคติและการมีสวนรวมกับผูนํา คณะกรรมการและสํานักงานของรัฐในทองถ่ิน 

จึงมีเพียงการปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการเพื่อ

ประชาชน คุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการเปดเผยขอมูล 

ผูวิจัยเชื่อมั่นวา การวิจัยอยางจริงจังที่เร่ิมตนจากฐานราก (ชุมชนหรือประชาชน) ท่ีเปน

องคาพยพ ที่สําคัญของการขับเคลื่อนการทํางานของทองถิ่นจริง ๆ และสรางคานิยมประชาธิปไตย 

(หลักเปดเผย/ โปรงใส) และประชารัฐ (การมีสวนรวม) จะเปนการสรางความมั่นคงของรัฐและสราง

ความซื่อสัตยสุจริต ใหกับขาราชการและประชาชนได สรางความกลาที่จะตอตานการทุจริตตั้งแต

เริ่มตน ครอบครัว ประชาชน จะไดปลูกฝงลูกฐานไปในทางท่ีถูกตอง มิใชวา ประชาชนยังคงมีแนวโนม

ทัศนคติอันตรายในหมูประชาชนวา ดวยการยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น ถาตนเองไดประโยชน 

ยังคงอยูเหมือนเดิม ไมไดลดลงอยางมี นัยสําคัญ คือรอยละ 65.5 (การสํารวจของสํานักวิจัยเอแบค

โพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เม่ือป 2556 ใน พื้นที่ 17 จังหวัดของประเทศ) หากกําหนดทิศทางใหม

คือใหความสําคัญกับฐานรากเสมือนรดน้ําตนไมจาก ราก มิใชรดน้ําจากยอดหรือใบกอน จะทําให

สามารถลด สุดทายแกปญหาการทุจริตคอรัปชั่นได ซึ่งถาหาก มองมิติทางการเมือง ที่กลาววา

การเมืองเปนเร่ืองของทุกคนนั้นก็ยอมใหความสําคัญกับสิทธิพลเมืองและสรางความตระหนักในสิทธิ

พ้ืนฐานของพลเมือง (Civil rights) และพันธะหนาที่ทางการเมืองของพลเมืองที่มีตอรัฐ (Obligations) 

นับเปนกระบวนการเรียนรูที่มีสําคัญตอการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ ประชาธิปไตย เพราะ

สังคมท่ีมีความเปนประชาธิปไตยยอมประกอบดวยเงื่อนไขพื้นฐาน คือ การมีประชาชน ที่มีความ

กระตือรือรนในการมีสวนรวมทางการเมืองอยางแข็งขัน และที่สําคัญประชาชนเหลานั้นจะตองมี 

สํานึกในความเทาเทียม (Sense of equality) กันในสิทธิระหวางปจเจกบุคคล ภายใตสถานะความ
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เปน พลเมืองของรัฐ (Citizenship) (สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2554: 53) ดังนั้นการวิจัยน้ีจึงมุง

วิจัยที่ ประชาชนรายชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตที่เปนพ้ืนที่เขตบรกิารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

และเปน พื้นที่ที่มีประเด็นการมีสวนรวมในทางการเมืองที่ตาง ๆ (การใชสิทธิ์เลือกตั้ง) โดยผูวิจัยให

ความสําคัญกับ ประชาชนและชุมชนอันเปนฐานรากสําคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา การสราง

คานิยมประชาธิปไตย การ ปลูกฝงจากครอบครัว เพ่ือนรวมงาน กลุมการเมืองในชุมชน ปลูกฝงความ

ซี่อสัตยสุจริตใหกับนักเรียน เยาวชน สรางวัฒนธรรมความดี สรางตนแบบชุมชนวิถีประชาธิปไตยที่ดี 

ยอมนําไปสูการสรางความมั่นคงที่ดี ใหกับทั้งภาครัฐ และประชาชนดีตามไปดวย 

 

1.2 วัตถปุระสงคของการวิจัย 

 
การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส

และหลักการ มีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใหไดองคความรูใหมท่ี

เปนรูปแบบ กระบวนการสรางชุมชน ตนแบบวิถีประชาธิปไตย ภายใตหลักธรรมาภิบาล: ความ

โปรงใส และการ มีสวนรวม และนี้ ไดชุมชนตนแบบเพ่ือ เปน พ้ืนที่ทดลอง ผูวิ จัยจึงกําหนด

วัตถุประสงคไวดังนี้  

1) เพื่อสํารวจการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรม

สวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

2) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและภาคประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน  

3) เพ่ือวิเคราะหชุมชนและคัดเลือกชุมชนตนแบบพรอมกับพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตาม

หลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชน 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตเพ่ือใหกระบวนการวิจัยครอบคลุม ครบถวนมีความสมบูรณ

สามารถคาดการณแผนความสําเร็จไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน หลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส วิถี

ชีวิตชุมชนเมือง ปญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยการศึกษาในรูปแบบของการวิจัย

แบบผสมผสาน (Mixed research) ระหวางการศึกษาเอกสาร (Documentary research) และ
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ศึกษาขอมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) 

2. ขอบเขตดานพ้ืนที่ ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 

(1) พื้นที่ ไดแก 46 ชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

(2) ผูนําชุมชน หรือประธานกรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

46 ชุมชน (สํานักงานเขตดุสิต ขอมูล ณ เดือน มกราคม 2555) ซึ่งผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสุม

แบบ เจาะจง โดยกําหนดสัมภาษณทั้ง 46 ชุมชน เฉพาะผูนําชุมชน หรือประธานกรรมการชุมชน 

จํานวน 1 คน เปนจํานวน 46 คน โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

(3) คัดเลือกจากประชาชนท่ีไมไดอาศัยอยูในเขตของชุมชน เชน เปนพ้ืนที่

บานเดี่ยว อาคารพาณิชย คอนโดมิเน่ียม แฟลต ทาวนเฮา คายทหาร เปนตน ทําการสัมภาษณเชิงลึก 

(Depth Interview) จํานวน 30 คน 

(4) ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 

81,260 คน (สํานักงานเขตดุสิต ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556) ผูวิจัยไดกําหนดเลือกขนาดของกลุม 

ตัวอยาง จํานวน 400 คน ในการวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บขอมูลผูท่ีอาศัยอยูนอกชุมชน จํานวน 60 กลุม

ตัวอยาง แบบสอบถามที่สมบูรณเก็บกับกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จํานวน 460 คน 

  4. ขอบเขตดานระยะเวลา 

ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตามกรอบปฏิทินปฏิบัติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ปงบประมาณ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง พฤติกรรมแหงการทํางาน

รวมกันของคนในพ้ืนท่ีเขตดุสิตทั้งอยูในชุมชนอยางเปนทางการ และนอกชุมชนโดยการที่ประชาชนใน

พ้ืนท่ีเขามามีบทบาทในการกระทําบางสิ่งบางอยางรวมกับผูนําของพ้ืนที่ เชน สํานักงานเขตดุสิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประธานชุมชน ผูขับเคลื่อนอ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องของการแสดงความ

คิดเห็นในการดําเนินงาน การคนหาสาเหตุปญหา การรวมกันวางแผน การดําเนินงาน การรับ

ผลประโยชน การติดตามประเมินผล และการรวมรับผิดชอบซึ่งการกระทําทุกอยางมักสะทอน

เปาหมายสําคัญคือ การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรม

สวนรวมของหนวยงานรฐัท่ีจัดใหกับประชาชน ทัศนคติของประชาชนในการดําเนินงานของหนวยงาน
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รัฐและภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน 

ยังมกีารคัดเลือกชุมชนตนแบบพรอมกับพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย (Democratic Political Participation) หมายถึง 

พฤติกรรมการเขาไปมีบทบาทในกิจกรรมที่ประชาชนมีความสําคัญอันสงผลการกระทํานั้นถึงรัฐบาล

หรือผูนําทางการเมือง ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ เชน การไปใชสิทธิเลือกต้ัง การชุมนุม

เรียกรองของประชาชนทางการเมือง การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลอันมีผลตอประชาชนทั้ง

ทางตรงและทางออม การทําประชาพิจารณ ผลแหงการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองอาจสําเร็จ

หรือไมสําเร็จก็ได (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 17) ซึ่งผูวิจัยใหนิยามสั้น ๆ ตอยอดวา การมีสวนรวม

การเมือง คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นทุกอยางที่เก่ียวกับการเมือง ทั้งทางตรงและทางออม ท่ีการเมืองเขา

มีกระทบบุคคลเปนจุดเริ่มตนทางอาน ดู ฟง คิด เขียน พูด ท้ังชอบ ไมชอบ ทุกประการท่ีเกี่ยวกับ

การเมืองถือวามีสวนรวมทางการเมืองทั้งหมดและขยายไปสูเพ่ือน กลุม พวกพอง ครอบครัว ชุมชน 

สังคมประเทศตามลําดับ 

การพัฒนาชุมชน (Community Development) หมายถึง กระบวนวิธีในการทํางานรวมกัน

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หรือหมูบานของตนใหมีความเจริญขึ้น ประชาชนอยูดี กินดี 

สะดวกสบาย มีความสงบสุข โดยการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมท่ีประชาชนรวมดวยชวยกันสามารถทํา

ไดทันที ยังมีกิจกรรมที่ประชาชนรวมมือกับรัฐทําไดตามแผนที่ทํารวมกัน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่

ตองอาศัยภาครัฐอยางเดียวท่ีทําเพราะงบประมาณและเทคโนโลยีสูง ชาวบานไมสามารถดําเนินการ

รวมไดนั่นเอง 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักธรรมาภิบาลที่สําคัญมี 6 ประการ 

ไดแก หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักคุณธรรม (Ethics) หลักความโปรงใส (Transparency) 

หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุมคา 

(Value for Money) ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ไดเนนศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่ดาน “การมีสวนรวมของ

ประชาชน และหลักความโปรงใส” มากที่สุด 

ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง การบริหารองคกรหรือหนวยงานของภาครฐัแบบมี

สวนรวมที่สามารถดําเนินการไดในสถานการณเฉพาะกิจอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด ในดานการ

ปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการ การแกไขปญหาการ

ทุจริต คุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทํางาน การเปดเผย

ขอมูล และการปองกันการทุจริต (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.), 2561: 8) 
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วิถีชีวิตชุมชนเมือง (Way of Urban Community) หมายถึง ชุมชนวิถีเมืองใหญ ๆ จะมี

ลักษณะเปนความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต วิธีคิด ความเจริญกาวหนาทาง

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ ชุมชนเปนท้ังแนวตั้งและ

แนวราบ รวมถึงไมมีระบบดวยสิ่งที่พบในชุมชนเมืองจะพบทั้งชุมชนสลัม เคหะชุมชน ชุมชนคอนโด 

ชุมชนหองแถวหอพัก ชุมชนทหาร ชุมชนรอบวัด ชุมชนตลาด ชุมชนบานจัดสรร ชุมชนราชการ 

ชุมชนธุรกิจ ชุมชนเรรอน ชุมชนกลางคืน ซึ่งมีอีกมากมายซอนตัวอยูในเมืองใหญ ๆ และมีความหลาก

ทางชีวิตภาพ สังคม วัฒนธรรม ดังนั้นชุมชนในเมืองจึงสลับซับซอนมากกวาชุมชนที่อยูในชนบทหรือ

ตาง ๆ จังหวัดมาก สิ่งที่เห็นไดชัดคือ ชุมชนเมืองเจริญวัตถุ สวนชุมชนชนบทเจริญจิตใจมากกวา

นั่นเอง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 85) สรุปสั้น ๆ วิถีชีวิตคนเมืองยึดโยงกับงานและเงิน ถาไมมี 2 สิ่ง

นี้จะยากและลําบากในการดํารงชีวิตอยางยิ่ง เพราะทุกอยางท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้งวันวนอยูกับ 2 สิ่งนี้ใน

ชีวิตประจําวันตั้งแตตื่นเชาจนเขานอน 

ชุมชน หมายความตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง หมูชน 

กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน 

ที่ที่มีคนอาศัยอยูมาก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2560) ยังหมายความตามลักษณะของชุมชนท่ีมีการแบง

ตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) การปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ท่ีวา ชุมชนหมูบาน ประกอบดวยบานหลายบานในทองท่ีเดียวกัน 

อยางนอยไมต่ํากวา 5 บานหรือยึดเอาที่จํานวนคนประมาณ 200 คน สามารถจัดตั้งเปนหมูบานได 

(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2534: 9-12) ซึ่งในการวิจัย ชุมชน หมายถึงหมูบานท่ีประชาชนรวมกันมีความ

ผูกพันในพ้ืนที่ทองถิ่นมีระยะเวลาอยูรวมกันอยางยาวนานตั้งแต 30 ปขึ้นไป จนเปนชุมชนหมูบาน

เขมแข็ง เปนตนแบบการบริหารการพัฒนา หรอืตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.5 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

 

การวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล : หลักความ

โปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อสิ้นสุดการวิจัย

ประโยชนสุขยอมเกิดแกประชาชน ชุมชนเมืองทั้ง 46 ชุมชนและหนวยงานรัฐ ซึ่งผูวิจัยคาดประโยชน

จะเกิดข้ึนดังน้ี 

ดานประชาชน 

(1) ประชาชนไดฐานขอมูลชุมชนตนแบบที่สําคัญใหแกผูนําชุมชน  
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(2) ผูนําชุมชนและประชาชนมีแผนการพัฒนาชุมชนเก่ียวกับการพัฒนาวิถี

ประชาธิปไตยใหกับประชาชนใหเกิดความตระหนักรูและสํานึกในความเปนคนเมอืงที่มีประชาธิปไตย 

ดานชุมชน 

(3) ชุมชนมีแนวทางและรูปแบบตัวอยางที่เหมาะสมในการพัฒนาประชาธิปไตยของ

การเปนชุมชนเมืองหลวง 

(4) เกิดการขยายผลเปนเครือขายชุมชนเมืองตนแบบประชาธิปไตย 

(5) สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสามารถนําองคความรูจากการวิจัยไป 

ประยุกตใชการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และเยาวชน 

ดานหนวยงานรัฐ 

(6) มีฐานขอมูลของชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงของรัฐและการ

เสรมิสรางธรรมาภิบาล 

ดานการเผยแพร มหาวิทยาลัย วิชาการ 

(7) งานวิจัยนี้ไปตีพิมพในวารสารระดับชาติและนาํเสนองานในระดับนานาชาติ 

ดานสาขาวิชา ภาควิชา คณะ 

(8) ผลการวิจัยในครั้งนี้เปนองคความรูที่สําคัญในการพัฒนานักศึกษาดานการนอม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวันเพราะสอดคลองกับรายวิชาที่ผูวิจัยไดทํา

การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เศรษฐกิจ สังคมตามแนวพระราชดําริ ในชั้นปท่ี 2 

และรายวิชากระบวนทัศนการพัฒนาสังคมพื้นฐาน และรายวิชาหลักการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

ชั้นปที่ 1 แขนงการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
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1.6 แผนการถายทอดการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

 

เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย ไดองความรูที่เปนรูปธรรมแลวและขอมูลที่สําคัญเฉพาะ มีกิจกรรมใน

การถายทอดความรู เปนลักษณะการบรกิารวิชาการแกสังคมดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1.1 แผนการถายทอดการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

องคความรู รายละเอียดผลผลิต กิจกรรม จํานวนคน/สถานท่ี ระยะเวลา 

“วิถี-วิธี

ประชาธิปไตย” 

วิถีประชาธิปไตย และ

วิธีการเกิดประชาธิปไตย

ของประชาชนชุมชนเมือง  

ตนน้ํา จัดเวทีชาวบาน

ถายทอดองคความรู (ทีม

นักวิจัย รบัผิดชอบ)  

กลุมผูนําชุมชน 44 

ชุมชน / สถานที่

ชุมชนตนแบบ  

1 วัน  

“ชุมชนตนแบบวิถี 

ประชาธิปไตย

สอดคลอง ตาม

หลักธรรมภิบาล” 

ชุมชนเมืองตนแบบ

ประชาธิปไตย 

กลางน้ํา จัดประชุมเพ่ือ

แจงผลการวิจัย 

(ผูทรงคณุวุฒิ/วิทยากร/

นักวิจัย)  

หนวยงานรัฐใน

พื้นที่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนัน

ทา  

1 วัน  

“กิจกรรมในการ

สราง คานิยม

ประชาธิปไตยและ 

ประชารัฐ” 

การรวมกิจกรรมในการ

สรางคานิยมประชาธิปไตย

และประชารัฐ  

กลางน้ํา เปดชุมชน

ตนแบบ/สรางกิจกรรม/

ทดลอง การใชตนแบบและ

ตัวแบบ (ชุมชน/

ประชาชน/นักวิจัย)  

ชุมชนตนแบบ  30 วัน  

การฝกอบรม “วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

เมือง วิธีประชาธิปไตย” 

ปลายน้ํา ถอดองคความรู/

วิเคราะหผล/ปรับปรุง 

แกไข/ฝกปฏิบัติตัวแบบ  

ชุมชนตนแบบ  10 วัน  

บทความทาง

วิชาการ 

ชุมชนตนแบบวิถีประชาธิป 

ไตย: หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม 

ปลายน้ํา ติดตาม

ประเมินผล/สรุปผล  

ชุมชนตนแบบ/

มรภ.สวนสุนันทา  

5 วัน  

การมีสวนรวมในกิจกรรม

การพัฒนาพ้ืนที่ กิจกรรม

ทางการเมืองและกิจกรรม

สวนรวมของหนวยงานรัฐท่ี 

   

การประชุม/

สัมมนาระดับชาติ 

“วิถีประชาธิปไตยในชุมชน

เมือง วิธีประชาธิปไตย” 

   

 



 
 

บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การศึกษาวิจัยน้ีไดคนควา รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของที่

สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย 

การพัฒนาชุมชน หลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส วิถีชีวิตชุมชนเมือง และการศึกษาความตองการ 

ปญหาของพ้ืนที่ไวเพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย “การพัฒนาชุมชนวิถี

ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล : หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนใน

พ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” โดยผูวิจัยนําเสนอตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. แนวคดิเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 

 2. แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย (Democratic Political 

Participation)  

 3. แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน (Community Development) 

 4. แนวคดิเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ความโปรงใส (Transparency) 

 5. แนวคดิเก่ียวกับวิถีชีวิตชุมชนเมือง (Way of Urban Community) 

6. การศกึษาความตองการ ปญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) 

  

 คําวา “การมีสวนรวม” ไดระบุไวในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ

ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่  9) โดยระบุอย างชัดเจนวา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนนักประชาธิปไตย จึงทรงนํา “ประชาพิจารณ” มาใชในการ

บริหาร เพื่อเปดโอกาสใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกันแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่จะตองคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชน 

ดังพระราชดํารัสความตอนหนึ่งวา “...สําคัญที่สุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวาง หนักรูจักรับฟง

ความคิดเห็น แมกระท่ังความวิพากษวิจารณจากผูอื่นอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาด

นั้นแทจริง คือ การระดมสติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวยการปฏิบัติ
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บริหารงานใหประสบความสําเร็จท่ีสมบูรณ น่ันเอง...” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557: 26) โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดอธิบายรายละเอียดการมีสวนรวม

ของประชาชนแยกตามประเดน็สําคัญดังน้ี 

 

2.1.1 ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 

คําวา “การมีสวนรวม (Participation)” เปนการกระทําท่ีสะทอนพฤติกรรมของมนุษยที่

เกิดจากการกระทําหลาย ๆ คนโดยมีเปาหมายเดียวกัน ทําในสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งสงผลในทางที่ดีขึ้น 

เจริญข้ึน พัฒนาขึ้นท้ังในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชนทองถิ่นและระดับชาติ นับเปนเงื่อนไขหรือ

ปจจัยหนึ่งที่สะทอยความเปนประชาธิปไตยดวย เปนกลไกของการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 

ดวย ยิ่งประเทศที่พัฒนาแลวจะเห็นวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนย่ิงสูงขึ้น อนึ่งคร้ันประเทศใด

ตองการใหมีความเจริญขึ้นยอมตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นดวย ซึ่งประเทศไทยเปน

อีกหนึ่งประเทศในหลาย ๆ ประเทศที่ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เห็นไดการ

ระบุการมีสวนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กําหนดไว

ในมาตรา 87 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก  1) สงเสริม

ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับชาติ

และระดับทองถิ่น 2) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 3) สงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกร

ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 4) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง

ในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการ

ดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนท่ีรวมตัวกันใน

ลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพ้ืนท่ี 

5) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดย

สุจริตและเท่ียงธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) ซึ่งการมสีวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตอง

คํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกันดวย นอกจากนี้รัฐธรรมนูญไดใหสิทธิของชุมชนในการ

บริหารจัดการดูแลสิ่งที่มีอยูในชุมชนดวยตนเองเพ่ือใหตรงกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

โดยไดตราไวในมาตรา 66 และมาตรา 67 กลาวคือ มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชน

ทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น 



13 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ

ยั่งยืน สวนมาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและ

การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง 

สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะ

ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง

ตามความเหมาะสม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง

ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษา 

และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระซึ่ง

ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรอืทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบกอนมีการ

ดําเนินการดังกลาว สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน

ทองถิ่น หรือองคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับความ

คุมครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 18-19) สะทอนใหทุกกภาคสวนไดเห็นถึงความสําคัญของคําวา 

“การมีสวนรวมของประชาชน” วาประเทศ คนในประเทศ องคาพยพตาง ๆ ของประเทศจําเปน

อยางย่ิงที่ตองใหประชาชนมีสวรวม จนถึงขนาดที่ประเทศไทยไดระบุในรัฐธรรมนูญของไทยไวอยาง

ชัดเจน ไมตางจากวิถีการปกครองที่สะทอนคําวา “การมีสวนรวม” เปนคําที่สะทอนความเปน

ประชาธิปไตยมากท่ีสุด และมักสะทอนความสําเร็จในการพัฒนามิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี หรือกระทั่งนโยบายที่เปนไทยแลนด 4.0 ยิ่งโดยเฉพาะการเมืองในชุมชนมี

ความใกลชิดกับประชาชนมากยอมตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนเปนลําดับแรก เปนการ

สรางและปลูกฝงการเมืองประชาธิปไตยจากฐานรากของประเทศดวยจึงทําใหนักวิชาการหลายทานได

ศึกษาและนิยามการมีสวนรวมไวอยางหลากหลายดังนี้ 

 

2.1.2 นิยาม “การมีสวนรวม” 

“การมีสวนรวม” เปนวลีที่สะทอนพฤติกรรมรวมกลุม ชวยกันที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด

ตอการพัฒนาไมวาระดับชาติ หรือระดับทองถ่ิน ถือวาการมีสวนรวมถูกกําหนดใหมีผลตอการพัฒนา

ของพื้นที่ตาง ๆ ไดอยางสมบูรณแบบ รวมถึงยังนับวาเปนแนวคิดท่ีเปดกวางในการศึกษาไวอยาง

มากมาย ท้ังการมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ใหประชาชนเขามามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน
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พัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกปญหาของตัวเอง เนนการมีสวนเก่ียวของอยางแข็งขันกับประชาชน 

ใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญของประชาชนแกไขรวมกับการใชวิทยาการท่ีเหมาะสมและ

สนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององคการและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ (Erwin W., 1976: 138) ยังคง

สะทอนถึงการมีสวนรวมในการพบปะสังสรรคทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล

และการมีสวนรวมของกลุม (Reeder W.W., 1974: 39) แนวคิดที่สําคัญของการมีสวนรวมคร้ัง

พิจารณามิติการมีสวนรวมการพัฒนาท่ีกลาวถึงนิยามและองคประกอบไววา การมีสวนรวมตอง

พิจารณา 3 มิติ ไดแก ลักษณะการมีสวนรวมพิจารณาจาก 4 องคประกอบไดแก (1) การมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ (2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (3) การมีสวนรวมในผลประโยชน และ (4) การมี

สวนรวมประเมินผล ยังไดสะทอนผูท่ีควรมีสวนรวมประกอบดวย (1) ประชาชนในทองถิ่น (2) ผูนํา

ทองถิ่น (3) บุคลากรของรัฐบาล และ (4) บุคลากรชาวตางชาติที่ทํางานในทองถิ่น นอกจากนี้ตอง

อธิบายรวมถึงพฤติกรรมการเขาไปมีสวนรวนไดทําอยางไรบาง ไดแก (1) การริเริ่มการมีสวนรวมมา

จากดานบนหรือดานลาง (2) การจูงใจในการเขารวมมีความสมัครใจหรือบีบบังคับ (3) โครงสราง (4) 

ชองทางของการมีสวนรวม เปนทางการหรือไมเปนทางการ โดยตรงหรือทางออม ควรใหความสําคัญ

กับ 5) ระยะเวลาและ (6) ขอบเขตการมีสวนรวม แบบตอเนื่องและไมวาจะเปนการขยายไปใน

ชวงกวางหรือแคบ ๆ (7) การเส ริมสรางพลั งอํานาจ (Cohen, J. & Uphoff, N., 1980) น่ัน

หมายความวาผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนทั้งหมดไดเขามามีบทบาทในการ

ดําเนินการพัฒนาเพ่ือเปนการรวมรับผลประโยชน และรวมลงทุนลงแรง (อรพินท สพโชคชัย, 2538: 

2) แลวพิจารณาการมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนตอโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งเปน

โครงการสาธารณะตาง ๆ รวมถึงการเกิดใหประชาชนมีทั้งสิทธิและหนาที่ที่จะเขารวมในการแกปญหา

ทางสุขภาพ มีความรับผิดชอบ ในการสํารวจตรวจสอบความจําเปนเรื่องสุขภาพอนามัย การระดม

ทรัพยากรทองถิ่น และเสนอแนะแนวทางแกไขใหม ๆ (นรินทรชัย พัฒนพงศา, 2533: 19-20) 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายทานที่รวมสะทอนความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม

อยางแทจริงวาจะตองเปนการมีสวนรวมชนิดท่ีประชาชนเปนตัวตั้งคือเจาของโครงการ สวน

บุคคลภายนอกเปนฝายสนับสนุน ชาวบานเปนผูวางแผนดําเนินตามรูปแบบ และวิธีการที่ชาวบาน

คุนเคย ตัดสินใจเม่ือตองการทางเลือกแบบตางๆ ในการแกปญหา ภูมิรู ภูมิปญญา และภูมิธรรม

รวมท้ังดานตัวบุคคลในการระดมความคิดในการแกปญหา ตองมาจากชุมชนเปนสวนใหญ รวมทั้งเปน

ผูแกไขขอผิดพลาดหรือความขัดแยงอันอาจจะเกิดข้ันตามวิธีการของตัวเองดวย (กาญจนา แกวเทพ, 

2538: 99) ยังหมายรวมการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ 

การรวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบทั้งตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน วุฒิเมธี, 
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2536: 20) โดยที่กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนท่ีกระทําการออกมาในลักษณะของการทํางาน

รวมกันที่จะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม ความสนใจรวมมีความตองการท่ีจะบรรลุถึงเปาหมาย

รวมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือดําเนินงานรวมกันเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจมติชน 

ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรือการดําเนินงานกันเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจทางการ

เมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุมชุมชน (ดิเรก ฤกษหราย, 2524: 71) 

นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงการทํางานรวมของชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนเขามามีบทบาทใน

การกระทําบางสิ่งบางอยางรวมกับคณะกรรมการของชุมชนทั้งในเร่ืองของการแสดงความคิดเห็นใน

การดําเนินงาน การคนหาสาเหตุปญหา การรวมกันวางแผน การดําเนินงาน การรับผลประโยชน การ

ติดตามประเมินผล และการรวมรับผิดชอบซึ่งการกระทําทุกอยามักสะทอนเปาหมายสําคัญคือความ

ตองการอยูรวมกันอยางมีความสุข เกิดความสันติขึ้นในชุมชน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2552: 11) สิ่ง

สําคัญที่สุดเมื่อกลาวถึงคําวาการมีสวนรวม จึงกลาวถึง การมีสวนรวมท่ีเปนกระบวนการเชื่อมตอ

กิจกรรมที่สอดประสานกันอยางลงตัวของตัวกิจกรรม ของประชาชน ของชุมชน โดยเริ่มแต

กระบวนการรวมรับรู เขาใจ รวมคิดวิเคราะห สังคมเคราะห รวมวางแผน รวมตัดสินใจหาทางแกไข 

พัฒนา ปรับปรุง รวมลงมือทําปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน และรวมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ

ทํางานรวมมือ รวมใจ รวมทํา จนกอใหเกิดความเขมแข็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งทางใดได ซึ่ง

การมีสวนรวมน้ันเปนพลังบางอยางที่ทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานไดใหสําเร็จสมบูรณ (ภูสิทธ ภูคําชะ

โนด, 2559: 10) นอกจากนี้ในมิติการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ินไดถูกอธิบายไว

โดย อรทัย กกผล (2552: 17-19) ไดใหความหมายไววา การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดให

ประชาชนเขาไปรวมในการกําหนดกฎเกรฑ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของทองถ่ิน

เพื่อผลประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง โดยตั้งแตเร่ิมตนไปจนจบสิ้น กลาวคือเร่ิตั้ง

แตการเกิดจิตสํานึกในตนเอง รวมคิดดวยกัน รวมกันวางแผนดําเนินงาน รวมดําเนินงาน รวมกัน

ติดตามประเมินผล และรวมรับผลประโยชน ภายใตเงื่อนไขความเต็มใจและความตั้งใจ ความเสมอ

ภาคและขีดความสามารถของแตละบุคคล และเสรภีาพในการตดัสินใจ 

ทั้งนี้ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแหงความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพ้ืนที่ผลกระทบนาขาวและนาเกลือดวยการมีสวนรวมของประชาชน อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธานี” ผูวิจัยจึงสรุปนิยามจากนักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและนอกประเทศ พบวา การมีสวนรวม

หรือการมีสวนรวมของประชาชนเปนคําเดียวกันที่มีความหมายถึง พฤติการณของบุคคลในการรวมตัว

กันกระทํากิจกรรมที่มีเปาหมายรวมกันทําจึงสําเร็จโดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการเชื่อมตอกิจกรรมที่เกิด

การรวมรับรู เขาใจ รวมคิดวิเคราะห สังคมเคราะห รวมวางแผน ออกแบบแนวทางกิจกรรม 
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ผูรับผิดชอบ รวมตัดสินใจหาทางแกไข พัฒนา ปรับปรุง รวมลงมือทําปฏิบัติ ลงทุนทั้งเวลา สถานท่ี 

บุคคล รวมรับผลประโยชน และรวมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํางานรวมมือ นอกจากนี้ตอง

รวมมือ รวมแรง รวมใจกันทําเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนที่มารวมตางมีบทบาทหนาที่ทํางานให

เกิดความตอเนื่องจนเปนพลังกลุม พลังชุมชน พลังประชาชนบางอยางกอใหเกิดการขับเคล่ือนงานได

ใหสําเร็จสมบูรณ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2560: 15) สวนในการวิจัยเร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซน

ภาคเหนือภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผูวิจัยมีการสรุปนิยามวา การมีสวนรวมเปน

กระบวนการเปนขั้นตอนของพฤติกรรมเชิงสังคมของมนุษยที่ตองการทํางานดวยกัน ชวยเหลืองาน

ตามหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายโดยเร่ิมทําตั้งแตการรับรู ความเขาใจที่ตรงกัน การคิด วิเคราะห 

ออกแบบ วางแผน ลงมือทํา รับผิดชอบรวมกัน รับผลประโยชน ติดตาม ประเมินผล แกไข รวมมือ

รวมใจกันทํางานใหบรรลุเปาหมายภายใตความเอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน สามารถนําทางไปสูความสําเร็จใน

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว และสามารถแกไขความเหลื่อมล้ําไดถาเราใชการมีสวนรวม

ของประชาชนใหรวมรับผลอยางเทาเทียมกัน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 20) 

 

2.1.3 กระบวนการวิเคราะหการมีสวนรวม 

กระบวนการวิเคราะหการมีสวนรวมถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีตองรูและเขาใจให

ถองแทเพ่ือผลลัพธในการวิเคราะหเปนไปอยางถูกตอง โดยกระบวนการวิเคราะหการมีสวนรวมมี

โครงสรางพ้ืนฐานจําแนกเปน 3 มิติไดแก (Cohen, J. & Uphoff, N., 1977: 7-26)  

มิติ ท่ี  1 การมีสวนรวมเก่ียวกับเรื่องอะไร (What participation are we concerned 

with?) หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา ลักษณะของการมีสวนรวม (kinds of participation) ซึ่งทั้งสอง

กลาววาม ี4 ลักษณะ ไดแก 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (participation in implementation) 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) 

มิติ ท่ี  2 การมีสวนรวม เก่ียวของกับ ใคร (Whose participation are we concerned 

with?) ซึ่งคําที่ ใชนี้มีความหมายกวางคําหนึ่ ง คือ “การมีสวนรวมของประชาชน” (popular 

participation) และยังไดจําแนกเปนกลุมบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจําแนกออกเปน 4 กลุมใหญ ไดแก 

1. ผูที่อาศัยอยูในทองถ่ิน (local residents or local people) 
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2. ผูนําทองถ่ิน (local leaders) 

3. เจาหนาที่ของรัฐ (government personnel) 

4. คนตางชาติ (foreign personnel) 

คุณลักษณะของบุคคลท้ัง 4 กลุม ที่ควรพิจารณาอยางชัดเจน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพของ

ครอบครัว, การศึกษา, การแบงกลุมในสังคม ไดแก กลุมชนชาติ เผา เชื้อชาติ ศาสนาที่นับถือ ชั้น

วรรณะ ภาษาที่ใช แหลงกําเนิด และอ่ืน ๆ อาชีพ, รายได, ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน, ระยะทาง

ของท่ีพักกับที่ตั้งของโครงการความรวมมือ, สถานภาพของการถือครองท่ีดิน, สถานภาพของการไดรับ

จางงาน (เชน ทํางานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา) 

มิติที่ 3 การมีสวนรวมเกิดข้ึนไดอยางไร (How is participation occurring within the 

project?) ในมิตินี้มีประเด็นที่ควรพิจารณาที่สําคัญอยู 4 ประเด็นดังนี้ 

1) พื้นฐานของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับแรงที่กระทําใหเกิดการมีสวนรวมมาจากเบื้อง

บนหรอืเบ้ืองลาง และแรงท่ีสงเสริมการมีสวนรวมมาจากที่ใด 

2) รปูแบบของการมีสวนรวมพิจารณาเก่ียวกับรูปแบบขององคกร และการมีสวนรวมโดยตรง

หรอืโดยออม 

3) ขอบเขตของการมีสวนรวม พิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาที่เขามามีสวนรวม และชวงของ

กิจกรรม 

4) ประสิทธิผลของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับการใหอํานาจแกผูเขามามีสวนรวมและ

ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะตาง ๆ ของสิ่งที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

นอกจาก 3 มิติ ของการมีสวนรวมน้ีแลวยังตองมีการวิเคราะหการมีสวนรวมถึงความเปนจริง

ของเงื่อนไขตางๆ ซึ่งจําแนกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ (Cohen, J. & Uphoff, N., 1977: 122-138, 

144-158) 

1) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ งโค ร งก ารที่ ก ร ะท บ ต อ ก า ร มี ส ว น ร ว ม  (effects of project 

characteristics on participation) ไดแก ผลกระทบของสิ่งนําเขาสูโครงการ (entry effects) ไดแก 

ความซับซอนของเทคโนโลยีที่ใชในโครงการ และทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เปนตน 

1.2 ผ ล ก ระท บ ที่ เป น ป ระ โย ช น จ าก โค รงก าร  (benefits effects) ได แ ก 

ผลประโยชนที่สามารถสัมผัสไดหรือผลประโยชนท่ีมีตัวตนใหสัมผัสได (tangibility), ความเปนไปได

ของผลประโยชนที่จะไดรับ (probability), ผลประโยชนที่ไดรับทันที (immediacy), การกระจาย

ผลประโยชน (distribution) 
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1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (design effects) ไดแก การเชื่อมโยงโครงการ 

(programme linkages), ความยืดหยุนของโครงการ (programme flexibility), ความสามารถใน

การเขาถึ งไดในแงบ ริหาร (administrative accessibility) และความครอบคลุมในแงบ ริหาร 

(administrative coverage) 

2) ผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอกิจกรรมการมีสวนรวม (task environment) ไดแก ปจจัย

ดานกายภาพและชีวภาพ (physical and biological factors) ปจจัยดานเศรษฐกิจ (economic 

factors) ปจจัยดานการเมือง (political factors) ปจจัยดานสังคม (social factors) ปจจัยดาน

วัฒนธรรม (cultural factors) และปจจัยดานประวัติความเปนมา (historical factors) 

 นอกจากนี้มิติท้ัง 3 ประการดังกลาวขางยังพบวาการมีสวนรวมจะตองมีลักษณะ 5 ลักษณะ

ดวยกัน ไดแก การมีสวนรวมในข้ันริเริ่มการพัฒนา การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนการพัฒนา การมี

สวนรวมในขั้นการดําเนินงานการพัฒนา การมีสวนรวมในขั้นรับผลประโยชนจากการพัฒนา และการ

มีสวนรวมในขั้นประเมินผล (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) จากขอมูลกระบวนการวิเคราะหการมี

สวนรวมดังกลาวมา ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2559: 12-13) ไดสรุปไววา กระบวนการวิเคราะหการมีสวน

รวม หากพิจารณาจากสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น กระบวนการการมีสวนรวม มี 2 รปูแบบดังน้ี  

1) การมีสวนรวมเชิงรุก หมายความถึง การมีสวนรวมที่ผูประสงคตองการสิ่งหนึ่งใดใหเกิดขึ้น

จากความสําเร็จ จึงตองรุกเขาหากลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมเกิดขึ้น ภายใตเงื่อนไข เร่ือง

อะไร วิธีการอยางไร ใครผูมีสวนไดสวนเสียกับการมีสวนรวมคร้ังนี้ และผลจะเกิดข้ึนกับใครบาง 

สวนมากจะเปนหนวยงานเอกชน ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  

2) การมีสวนรวมเชิงรับแบบรอคอย หมายความถึง การมีสวนรวมท่ีรอใหกลุมเปาหมายมาก

ใชบริการหรือเขามามีสวนรวม ซึ่งจะเปนการพัฒนาท่ีชาและไมเกิดข้ึนจากความตองการที่เปนจริงแต

เกิดจากความจํายอมและจําเปนของกลุมเปาหมายที่มามีสวนรวม เชน ตองเปนไปตามกฎหมาย 

ตองการอํานาจทางราชการชวยเหลือในชีวิตประจําวัน สวนมากจะเปนหนวยงานราชการท่ีมักทํางาน

แบบเชาชามเย็นชาม  

ชี้ใหเห็นวาการวิเคราะหกระบวนการการมีสวนรวม จึงตองเร่ิมที่ การมีความตองการ(เรื่อง)ท่ี

ตรงกัน กําหนดบทบาทโครงสรางหนาที่ที่ทุกคนตองรวมรับผิดชอบ (ประชาพิจารณ) สอดคลองกับ

กลุมเปาหมายที่ไดรับผลโดยตรง มีกระบวนการรวมมือ รวมทํา รวมใจกัน รวมรับสิ่งที่จะเกิดข้ึนทั้งดี

และไมดีรวมกัน และรวมกันผาทางทันรวมกัน 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสังคมแหงความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาขาวและนาเกลือดวยการมีสวนรวมของประชาชน อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี” 
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ผูวิจัยจึงสรุปกระบวนการมีสวนรวมไววา กระบวนการมีสวนรวมเกิดจากการไดรับผลกระทบที่เกิดกับ

ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศท้ังทางดีและไมดี จนตองการเขามีบทบาทรวมในการพัฒนาสิ่ง

ดีใหดีขึ้น และสิ่งไมดีใหแกปญหาไป การมีสวนรวมจึงเปนบทบาทหนาที่ของทุกฝายที่ไดรับผลกระทบ

นั้น ๆ หมายความถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับการพัฒนาหรือการแกไขปญหานั่นเองซึ่งหากปญหาวงกวาง

ตองเปนภาคประชาชน เอกชน และรัฐ จะขาดภาคหน่ึงใดมิได (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2560: 18) สวน

การวิจัยเร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

ของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผูวิจัยจึง

สรุปกระบวนการมีสวนรวมมี 5 กระบวนการสําคัญ ไดแก ขั้นแรกเร่ิมเราการมีสวนรวม ขั้นที่สอง 

ออกแบบกําหนดผูมีสวนรวม ขั้นที่สามลงมือทํางานรวมกัน ขั้นที่สี่รับผลของการมีสวนรวม ขั้นสุดทาย

สรปุผล ประเมินผลและใชประโยชนกับการมีสวนรวม (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 23) 

 

2.1.4 รูปแบบและระดับการมีสวนรวม 

คําวา “รูปแบบและระดับการมีสวนรวมของประชาชน” มีนักวิชาการไดใหลักษณะที่สําคัญไว

แตกตางกันแตมีอยู 6 ระดับ ท่ีนาสนใจ ดังนี้ (สุนีย  มัลลิกะมาลย, 2545: 57-62)  

1) ระดับที่ 1 รวมรับรู หมายถึง รัฐไดใหขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับโครงการหรือกิจกรรม

แกประชาชน เมื่อรัฐมีความคิดริเร่ิมหรือมีนโยบายที่จะใหมีโครงการหรือกิจกรรมน้ัน ๆ แลวเปด

โอกาสใหประชาชนไดรับรูโดยการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน หรือใหสิทธิแกประชาชนในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารของราชการที่มอบใหแกประชาชนนั้น นับวาเปนจุดเร่ิมตนของการใหประชาชน

ไดมีโอกาสเขามีสวนรวมดวย   

2) ระดับที่ 2 รวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชนไดรวมรับรูขอมูล

ขาวสารจากรัฐแลวประชาชนก็จะรวมคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ความจําเปนและความตองการ

ที่ตองใหมีโครงการหรือกิจกรรมนั้นพรอมรวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือหนวยงานเจาของโครงหรือ

กิจกรรม หรือหนวยงาน หรอืผูมีอํานาจตัดสินใจนําไปใชประกอบการพิจารณาตอไป 

3) ระดับที่ 3 รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ หมายถึง รวมพิจารณาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ

โครงการหรือกิจกรรม การเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ โดยเฉพาะประชาชนที่อยูในพ้ืนท่ีที่จะต้ังโครงการ

ควรจะมีสวนรวมพิจารณารับหรือปฏิเสธไมใหโครงการตั้งในพ้ืนที่หากเห็นวามาตรการที่จะใชในการ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบไมชัดเจนและไมเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมตรวจสอบดวย 
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4) ระดับท่ี  4 รวมดําเนินการ  หมายถึง  รวมในการลงทุน  รวมในการคัดเลือกผูปฏิบัติงาน

หรือรวมปฏิบัติงานเอง   ในระดับการมีสวนรวมนี้อาจจะทําไมไดในทุกประเภทของโครงการเชน  

หากเปนโครงการที่จําเปนตองใชผูมีความรูเฉพาะดานผูชํานาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแลว  บางครั้ง

เปนความยุงยากที่จะใหประชาชนเขามีสวนรวมปฏิบัติงานไดแตหากเปนโครงการหรือกิจกรรมระดับ

ทองถ่ิน เชน การจัดการปา ลุมน้ําหรือทรัพยากรอื่นที่ใชภูมิปญญาชาวบานได   ชาวบานหรือ

ประชาชนในทองถ่ินก็เขารวมดําเนินการได  หรือเปนการรวมดําเนินการดวยการลงทุนถือหุนก็ยอม

ถือวามีการรวมดําเนินการได 

5) ระดับที่ 5  รวมติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การรวมตรวจสอบ และ

ติดตามการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ วาเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค

หรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนโครงการหรือกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลวไดนํา

มาตรการลดผลกระทบมาใชหรือไม มีการใชระบบการติดตามตรวจสอบเพื่อปองกันปญหาเกิดขึ้น

หรือไมการมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้ จะเปนประโยชนตอการพิทักษรักษาทรัพยากรธรรม- 

ชาติและสิ่งแวดลอมอยางมาก เพราะประชาชนจะทําหนาที่คอยเฝาระวังและเตือนภัย (Watch dog) 

การดําเนนิงานโครงการเพื่อปองกัน และแกไขปญหาไดทนัทวงทีกอนที่จะมีผลรายเกิดขึ้น  

6) ระดับท่ี 6 รวมรับผล หมายถึง การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินไปแลว ยอม

ไดมาซึ่งผลประโยชนและผลกระทบทั้งที่เปนผลกระทบดานบวกและผลกระทบดานลบทั้งตอ

ประชาชนและตอสิ่งแวดลอม โดยที่ประชาชนหลีกเลี่ยงไมพนที่จะตองรับเอาผลที่เกิดขึ้นมานั้น 

นอกจากนี้ตัวแบบระดับการมีสวนรวมที่นาสนใจเก่ียวของกับประชาชนและทองถิ่น คือ ตัว

แบบขั้นบันไดการมีสวนรวมของพลเมืองของ Arnstein (1969: 216-224 อางถึงใน อรทัย กกผล, 

2552: 20) ไดอธิบายตัวแบบไว 8 ขั้นบันได ไดแก 1) ข้ันการควบคุม (Manipulation) 2) ขั้นการ

รักษา (Therapy) 3) ข้ันการใหขอมูล (Informing) 4) ขั้นการรับฟงความคิดเห็น (Consultation) 5) 

ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation) 6) ข้ันการเปนหุนสวน (Partnership) 7) ขั้นมอบหมายอํานาจ 

(Delegated Power) และ8) ขั้นอํานาจพลเมือง (Citizen Control) ดังภาพที่ 2.1  
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8 ขั้นอํานาจพลเมือง (Citizen Control)  
   

7 ขั้นมอบหมายอํานาจ (Delegated Power)  
   

6 ขั้นการเปนหุนสวน (Partnership)  
   

5 ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation)  
   

4 ขั้นการรับฟงความคิดเห็น (Consultation)  
   

3 ขั้นการใหขอมลู (Informing)  
   

2 ขั้นการรักษา (Therapy)  
   

1 ขั้นการควบคุม (Manipulation)  
   

ภาพที่ 2.1 ขั้นบันไดการมีสวนรวมของพลเมือง (Ladder of Citizen Participation) ตามตัวแบบ 
Arnstein (1969) 

ที่มา: Arnstein (1969: 216-224 อางถึงใน อรทัย กกผล, 2552: 21) 

 ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2559: 14-15) ไดสรุปไดวา รูปแบบและระดับการมีสวนรวม ในความ

เปนจริงรูปแบบการมีสวนรวม ก็คือ ทุกคนในพ้ืนท่ีเปาหมายที่มีสวนไดสวนเสียตองรวมมือรวมใจ สอด

ประสานหรือเชื่อมตองานกันและกัน สวนระดับการมีสวนรวม หากพูดถึงความสําคัญที่สุด คือ การลง

มือทํา สําคัญที่สุด คร้ันใหระบุถึงระดับนั้นกําหนดไดเปน 7 ระดับ ไดแก (1) ระดับท่ี 1 รวมรับรู 

เขาใจ (2) ระดับที่ 2 รวมคนหา คิดวิเคราะห สังเคราะห (3) ระดับที่ 3 รวมวางแผน ตัดสินใจ (4) 

ระดับที่ 4 รวมปฏิบัติ ลงมือทํา (5) ระดับที่ 5 รวมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแกไข (6) 

ระดับที่ 6 รวมรับผลประโยชนรวมกัน และ (7) ระดับที่ 7 รวมรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งมีรูปแบบของการ

สอดประสานการทํางานที่แยกออกจากกันไมได ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

Citizen Power 

Tokenism 

Nonparticipation 
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ภาพที่ 2.2 การเชื่อมโยงการมีสวนรวมของประชาชน 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2559: 15) ปรบัปรุง พ.ศ. 2561 

 การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสังคมแหงความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาขาวและนาเกลือดวยการมีสวนรวมของประชาชน อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี” 

ผูวิจัยจึงสรุปวา รูปแบบหรือระดับการมีสวนรวมของประชาชนท้ัง 7 ระดับไมสามารถแยกจากกันได

โดยเดนขาดทุกระดับตองมีจุดเชื่อมตอที่เปนความต้ังใจเดียวกันหรืออุดมการณเดียวกันจึงจะสามารถ

นําไปสูการแกปญหาไดอยางแทจริง ระยะทางของเวลาในการแกไขปญหาหรือการพัฒนาจะเปนตัว

แปรสําคัญในการทําลายทุกข้ันตอน ดังนั้นความตอเนื่องและการบูรณาการทุกองคาพยพผูที่ไดรับ

ผลกระทบจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการมีสวนรวมเปนความหวังเดียวท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการ

แกปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ไดจนนําไปสูแนวทางการพัฒนาสังคมอยางมีความสุขที่สมดุลยตามหลัก

รวมรับรู เขาใจ

รวมคนหา คิด
วิเคราะห สังเคราะห

รวมวางแผน 
ตัดสินใจ

รวมปฏิบัติ ลงมือทํา
รวมติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และแกไข

รวมรับผลประโยชน
รวมกัน

รวมรับผิดชอบ
รวมกัน

ภาคประชาชนคนใน

ชุมชนทองถิ่น 

ภาคเอกชนในชุมชน

ทองถิ่น 

ภาคผูนําในชุมชน

ทองถิ่น 

ภาครัฐ หนวยงานรัฐ

ในชุมชนทองถ่ิน 

ภาควิชาการใน

ชมุชนทองถิ่น 

ภาคบุคลากร

ตางชาติในชุมชน

การมีสวนรวมตองเกิดดวยความสมัครใจ สมัครสมานสามัคคีของทุกคน 

การเช่ือม

ประสาน

รวมกัน 

การเช่ือม

ประสาน

รวมกัน 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภูสิทธ ภูคําชะ

โนด, 2560: 21-22) จึงสรุปไวเปนภาพที่ 2.3 ความสมดุลยในการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาสังคมแหง

ความสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ความสมดุลยในการมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาสังคมแหงความสุข 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2560: 21-22) 

สวนในการวิจัยเร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ผูวิจัยจึงสรุปวา รูปแบบหรือระดับการมีสวนรวมของประชาชนทั้ง 7 ระดับไมสามารถแยก

จากกันไดทั้งทุกระดับการมีสวนรวม ผูมีสวนรวมสวนเสียกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายรวมกัน 

(ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 28) 

 

2.1.5 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม 

 ปจจัยตาง ๆ ท่ีสําคัญอันมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวคิดของรีดเดอร ได

กําหนดไว 11 ประการ ไดแก  (1) การปฏิบัติตนใหสอดคลองตามความเชื่อถือพื้นฐาน (2) มาตรฐาน

คุณคาของตัวเอง (3) เปาหมาย (4) ประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา (5) ความคาดหมาย (6) การมอง

 

 

พ้ืนท่ี

ปญหา/

การพัฒนา 

ผูมีสวนรวม/สวนได/สวนเสีย 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

7 ระดับการมีสวนรวม 

การทํารวมกันอยางตอเน่ือง/ครบทุกองคาพยพ 

อยูรวมกันอยางมีสุขดวยการรวมแรง รวมใจ  

คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
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แตตัวเอง (7) การบีบบังคับ (8) นิสัยและประเพณี (9) โอกาส (10) ความสามารถ และ (11) การ

สนับสนุน (Reeder, W.W., 1963: 2) นอกจากนี้ ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2559: 16) ไดอธิบายวา การมี

สวนรวมของภาคประชาชนจึงมีความสําคัญอยางย่ิงยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนาของทองถิ่น ทั้ง

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรม และการทองเที่ยวอยางย่ังยืน ดังนั้นงานวิจัยใด ๆ หากเปนการวิจัยที่

เชื่อมโยงกับทองถ่ินตองใชกระบวนการมีสวนรวมของทองถิ่นจึงจะประสบความสําเร็จได เชนเดียวกัน

งานวิจัยนี้ตองอาศัยผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนภาคประชาชนในทองถิ่นเขามามีบทบาทสําคัญในการ

รวมมือกันขับเคลื่อนใหเกิดการทองเที่ยวในเชิงอนุรักษทรัพยากรท่ีเปนภูมิสังคมของชุมชนไวจึงจะ

สําเร็จไดเชนเดียวกัน สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม จะสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายไดรายจาย 

การอบรมเลี้ยงดู(ครอบครัว) ภาวะจิตใจ ระดับคุณธรรมความดี ทัศนคติ การเก้ือกูล(ทําบุญ) จิตสํานึก 

รวมถึงการปฏิสัมพันธ 

2) ปจจัยแวดลอมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เชน การอาศัย

อยูในชุมชน บทบาทหนาที่ในชุมชน ฐานะตําแหนงหนาที่การงาน อุดมการณการเมือง ภาวะ

เศรษฐกิจ การติดตามขาวสาร การใชเทคโนโลยี การปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาสังคมแหงความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนท่ี

ผลกระทบนาขาวและนาเกลือดวยการมีสวนรวมของประชาชน อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี” 

ผูวิจัยจึงสรุปวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนที่จะทําใหกิจกรรมหนึ่งใดสําเร็จไดตอง

ประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก ปจจัยพ้ืนฐานบุคคล ปจจัยทางอารมณและจิตใจ ปจจัยทางการศึกษา 

ปจจัยเศรษฐกิจ ปจจัยสังคมวัฒนธรรม ปจจัยการเมือง ปจจัยเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม แตปจจัย

หลักที่สงผลโดยตรงท้ังหมดคือ การตองดิ้นรนทํามาหากินหรือไมวางที่จะเขามารวมมือ รวมแรง รวม

ใจกันทํางาน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2560: 24) ในการวิจัยเร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมในการบริหาร

การพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือ

ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู วิจัยจึงสรุปวาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนซึ่งเก่ียวกับเรื่องของเวลา อาชีพ การศึกษา จํานวนสมาชิกของคนในครอบครัว การมี

ตําแหนงสมาชิกทางสังคม กิจกรรมการบริหารพัฒนา การใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

(ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2560: 29-30)  

บทสรุปภาพรวมคําวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ตามการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชน

วิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล : หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนใน

พ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยสรุปวา พื้นที่กิจกรรมที่เปดรับพฤติกรรมของผูคนที่เขามามี
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ความรวมมือทํากิจกรรมหน่ึงกิจกรรมใดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน ทํางาน

สอดคลองประสานกันภายใตเปาหมายเดียวกัน การมีสวนรวมจึงเกิดภาพของการรวมกันกอนเปน

ลําดับแรก แลวคิดรวมกัน วางแผนรวมกัน แบงหนาที่กัน ลงมือปฏิบัติรวมกัน กําหนดเวลาใหชัดเจน 

มีความรับผิดชอบรวมกัน แกปญหารวมกัน ติดตามผลประเมินรวมกัน ดังนั้น การมีสวนรวมจึงมี

พฤติกรรมรวมกันของคนตั้งแต 2 คนข้ึนไป ทั้งนี้ในการวิจัยหมายเอาการมีสวนรวมในพฤติกรรมของ

การทํางานรวมกันของคนท้ัง 46 ชุมชนที่เปนผูนําหรือผูขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนใหมิติการเมือง ท่ี

เปนการตรวจสอบโดยประชาชนตามทัศนคติหรือมุมมองของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล หลัก

ความโปรงใสของเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย  

(Democratic Political Participation) 

  

พระราชาประชาธิปไตย เปนหัวขอหนึ่งท่ีนาสนใจในหนังสือพิมพไทยรัฐฉบับพิมพ เมื่อวันที่ 

25 ต.ค. 2560 ท่ีระบุไวทุกขอความวา “มีคํากลาวสดุดียกยองพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณีย

กิจทั้งหลาย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงเปนอัครศิลปน กษัตริย

นักพัฒนา พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรนํ้า และพระราชสมัญญานามอื่นๆอีกมาก แตอีกเร่ือง

หนึ่งซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย น่ันก็คือทรงเปน

พระมหากษัตริยนักประชาธิปไตย” (หนังสือพิมพไทยรัฐฉบับพิมพ วันที่ 25 ต.ค. 2560) 

เริ่มตนแตพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิ เษกเปน

พระมหากษัตริย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2494 ความวา “เราจะครองแผนดินโดย

ธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระองคทรงใชคําวา “ครองแผนดิน” 

ไมใช “ปกครองแผนดิน” เนื่องจากทรงเปนพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ทรง

เปนประมุข ไมใชผูปกครองประเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับบัญญัติไวตรงกันวา “อํานาจ

อธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจทาง

รัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล” พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ทรงมีพระ

ราชอํานาจในการใหคําแนะนําหรือตักเตือนการยับยั้งรางกฎหมาย และการใหความ

เมตตา เชน การพระราชทานอภัยโทษ 
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บรรดาโครงการตามพระราชดํารปิระมาณ 4,685 โครงการ ซึ่งเปนคุณูปการ

ใหญหลวงแกพสกนิกรทั่วประเทศ นาจะเปนพระราชอํานาจในการใหคําแนะนํา

เชนเดียวกับพระบรมราโชโอวาท เร่ืองการสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 

และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได ก็นาจะอยูใน

พระราชอํานาจในการใหคําแนะนํา 

พระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ ไมไดปกครองประเทศดวยพระองคเอง 

แตทรงใชอํานาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและ ศาล รัฐธรรมนูญบัญญัติไววา บท

กฎหมาย และพระบรมราชโองการอันเก่ียวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนาม

รับสนองพระ บรมราชโองการ และผูลงนามตองเปนผูรับผิดชอบในกิจการทั้งปวง ใน

หลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทุกประการ 

ในขณะท่ีเกิดวิกฤติการเมืองอันเนื่องมาจากความขัดแยงจนถึงทางตัน มีผู

เรียกรองขอ “นายกรัฐมนตรีพระราชทาน” ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 พระองคมีพระ

ราช ดํารัสวาขอยืนยันวามาตรา 7 ไมไดหมายถึงมอบใหพระมหากษัตริยมีหนาท่ีที่จะ

ทําอะไรตามใจชอบ ตัดสินใจทุกอยาง ถาทําเขาจะตองวาพระมหากษัตริยทําเกิน

หนาที่ ถาทําเกินหนาที่ก็ไมใชประชาธิปไตย 

บรรดาบุคคลที่ มีโอกาสสนองงานใกลชิด ไมวาจะเปนองคมนตรีหรือ

นายกรัฐมนตรีตางยืน ยันตรงกันวา รัชกาลที่  9 ทรงเปนพระมหากษัตริย ใต

รัฐธรรมนูญ นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กลาวสดุดีวา พระองคทาน

ทรงเปนนักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกงท่ีสุด เปนบุคคลที่เชี่ยวชาญตัวบทรัฐธรรมนูญ 

และวิธีปฏิบัติมากที่สุด ครบถวนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ. 

 จากขอความดังกลาวแลวยังมีพระราชดํารัสที่นาสนใจเก่ียวกับประชาธิปไตย คือ ประกาศ

สํานักพระราชวัง เมื่อวันเสารท่ี 23 มีนาคม 2562 เวลา 22.43 น. โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง

ประเทศไทย เผยแพรประกาศสํานักพระราชวัง โดยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร ทรงกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ไดพระราชทานไวในพิธีเปดงาน

ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ คร้ังที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 11 

ธันวาคม พุทธศักราช 2512 ความตอนหนึ่งวา 

“ขอใหทราบถึงสิ่งสําคัญในการปกครองไววา ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและ

คนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความ
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ปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ให

คนดีไดปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอน

วุนวายได” 

ทั้งนี้  ทรงมีพระราชประสงคใหประชาชนในชาติ ตลอดจนขาราชการทุกหมู เหลา ทั้ ง

ขาราชการพลเรือน ทหาร และตํารวจ ซึ่งมีหนาที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติ และบําบัดทุกข

บํารุงสุขใหกับประชาชน ไดทบทวนและตระหนักถึงพระบรมราโชวาทท่ีไดพระราชทานไว ดวยทรงมี

ความหวงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ ความรูสึกและความสุขของประชาชน จึงไดพระราชทาน

เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ และเปนการเตือนสติ ใหนอมนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือความ

สมัครสมานสามัคคี ความมั่นคงของชาติบานเมือง และความสุขของประชาชน เปนการรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงรักและหวงใยในชาติบานเมืองและประชาชนมา

โดยตลอด จึงประกาศใหทราบ 

สาํนักพระราชวัง 

 
ภาพที่ 2.4 ประกาศสํานักพระราชวัง 

ที่มา: ประกาศสํานักพระราชวัง (วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2562) 

¢ÍãË�·ÃÒº¶Ö§ÊÔè§ÊíÒ¤Ñã¹¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§äÇ�Ç�Ò ã¹º�Ò¹àÁ×Í§
¹Ñé¹ ÁÕ·Ñé§¤¹ ṌáÅÐ¤¹äÁ� Ṍ äÁ�ÁÕã¤Ã¨Ð·íÒãË�¤¹·Ø¡¤¹à»�¹
¤¹ Ṍä �́·Ñé §ËÁ´ ¡ÒÃ·íÒãË�º�Ò¹àÁ×Í§ÁÕ¤ÇÒÁ»Ã¡µÔÊØ¢
àÃÕÂºÃ�ÍÂ Ö̈§ÁÔãª�¡ÒÃ·íÒãË�·Ø¡¤¹à»�¹¤¹´Õ ËÒ¡áµ�ÍÂÙ�·Õè
¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¤¹ Ṍ ãË�¤¹ Ṍä �́»¡¤ÃÍ§º�Ò¹àÁ×Í§ áÅÐ
¤Çº¤ØÁ¤¹äÁ�´ÕäÁ�ãË�ÁÕÍíÒ¹Ò¨ äÁ�ãË�¡�Í¤ÇÒÁà ×́Í´Ã�Í¹
ÇØ�¹ÇÒÂä´� 
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ไมเพียงขอมูลที่กลาวมาขางตนยังพบวา บทสัมภาษณของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดระบุ

ชัดเจนในหนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประสบการณการ

เรียนรู ตามรอยพระยุคลบาท ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีกลาววา “ทรงแสดงความเปนประชาธิปไตย

... ทรงละพระราชอํานาจส่ังการ ...เดิมเราคิดกันไววาจะใช ช่ือคณะกรรมการโครงการตาม

พระราชดําริตามที่เราคุนเคย แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงทักทวงและรับสั่งวาไมไดหรอก 

เปนเผด็จการ พระเจาแผนดินจะมาส่ังอะไรตอมิอะไรไมไดหนาท่ีเราคือตองคิด เห็นดวยหรือไมเห็น

ดวย หนวยงานราชการสามารถทําไดเต็มที่ ซึ่งทรงแสดงความเปนประชาธิปไตย และทรงเนนยํ้า

ในระยะตอมาหลายคร้ังหลายหนวา หนาท่ีของพระองคทรงเปนที่ปรึกษา ไมไดเกี่ยวของกับ

กระทรวง ทบวง กรม พระองคไมทรงมีอํานาจอะไรท่ีจะมาสั่งงาน ทรงมีพระราชประสงคที่จะ

ชวยเหลือประเทศในฐานะที่ปรึกษา” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ, 2554: 14) 

 
2.2.1 คําวา “ประชาธิปไตย” 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยมีธรรมเนียมที่กลาวถึงกันทุกวันน้ีเปนการอางอิง

ของชาติ ตะวันตกที่ไดรับการถายทอดวัฒนธรรมมากจากสมัยกรีกโบราณอีกตอหน่ึง กลาวคือราว 

2,500 ปมาแลว น่ันเองซึ่งแมแตคําวาประชาธิปไตย ก็มาจากคําวา “ประชา+อธิปไตย” ภาษาอังกฤษ

วา Democracy ซึ่งมา จากภาษากรีกวา Demokratia (demos คือประชาชน และ cratos คือการ

ปกครอง) ความหมายดั้งเดิม ตามอริสโตเติ้ล (Aristotle) ใหคําจํากัดความ ไววา ประชาธิปไตยคือ

สภาวะท่ีคนที่เปนไทยและคนยากจน ซึ่งมีจํานวนขางมากในสังคมไดรับมอบหมายใหกุมอํานาจของรัฐ

ไวในมือ ประชาธิปไตยที่บริสุทธ์ิท่ีสุดไดรับ การเรียกเชนนั้นไดก็เพราะมีสภาพแหงความเสมอภาค

ปรากฏอยูในท่ีนั้นและกฎหมายของรัฐมุงรับรองความ เสมอภาคนั้น และเพราะวาคนยากจนจะไมตอง

อยูภายใตบังคับของกฎหมายต่ําตอยกวาคนร่ํารวย หรือวา อํานาจสูงสุดจะไมตองอยูในกํามือของฝาย

ใด แตทั้งสองฝายจะมีสวนใชอํานาจนั้นดวยกัน ถาตามที่คนสวน ใหญเห็นวาเสรีภาพและความเสมอ

ภาคจะมีอยูในประชาธิปไตยแลวทุกแผนการของรัฐบาลก็จะตองเปดประตูใหแกทุกคน ดังน้ันท่ีใดท่ี

เปนประชาชนเปนฝายขางมาก และสิ่งที่พวกเขาลงคะแนนแลวจะเปน กฎหมาย จึงเปนขอพิสูจนได

วาในสภาวะเชนนั้นก็ควรจะเรียกไดวาเปนประชาธิปไตย (อมร รักษาสัตย และ คณะ, 2543 : 9-10) 

และท้ังนี้คนจํานวนไมนอยในโลกปจจุบันที่เรียนรูความหมายของประชาธิปไตยจาก สุนทรพจนของ

ประธานาธิบดีอับราอัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) ที่เก็ตติสเบอรก เม่ือ ค.ศ. 1864 ที่ กลาวไว



29 

วา ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน (government 

of the people, by the people and for the people) นอกจากน้ีเอเลียต (Elyot) ไดนิยามไวใน

ป ค.ศ. 1531 วา ประชาธิปไตย คือ รูปแบบการปกครองประเภทหนึ่งซึ่งใชกันในหมูชาวเอเธนส ซึ่ง

ถือเอาความ เสมอภาค (equalitie) เปนลักษณะสําคัญของประชาชน การปกครองในลักษณะนี้เรียก

ในภาษากรีกวา Democratia ซึ่งเทากับความหมายในภาษาละตินวา Popularis potential และใน

ภาษาอังกฤษเรียกวา การปกครองของสามัญชน (comminaltie) (สมเกียรติ วันทะนะ, 2544 : 175-

176) ดังนั้นผูวิจัย สามารถสรุปความหมายของคําวา ประชาธิปไตย หมายถึง “การปกครองเปนของ

ประชาชนสวนใหญของ ประเทศท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความเปนธรรมและเสมอภาค” หลักการสําคัญ

ของประชาธิปไตย การใหสัมภาษณของทาน ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน  ในหนังสือพิมพผูจัดการออนไลน 

วันท่ี 26 เมษายน 2549 ซึ่งไดกลาวถึงหลักการประชาธิปไตยไวอยางสนใจซึ่งหลักการน้ีเหมาะสมกับ

นักการเมืองอยางยิ่ง โดย มีใจความวา (ลิขิต ธีรเวคิน, 2562: ออนไลน; ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 

68-71) หลักการประชาธิปไตย 12 ประการ ที่นักการเมืองตองเขาใจและยึดถือ อํานาจอธิปไตยเปน

ของปวงชน (popular sovereignty) ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือระบบที่ประชาชนมี

อํานาจอธิปไตย และมอบหมายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจาก การเลือกตั้งทําหนาที่แทนตน 

การเลือกตั้งจึงเปนการแสดงออกถึงสิทธิและอํานาจของประชาชน จนมีคํา กลาววา เสียงของ

ประชาชนคอืเสียงของสวรรค   

คําวา “สิทธิเสรีภาพ” (rights and freedom) เปนหัวใจสําคัญของระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตย สิทธิดังกลาวตองกําหนดในรัฐธรรมนูญและการบังคับกฎหมาย เจาหนาที่ของรัฐ

ไดแก ผูดํารง ตําแหนงบริหารและขาราชการประจําท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย จะตองยึดถือตัวบท

กฎหมายอยางเครงครัด ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพราะถามีการกระทําดังกลาวก็เทากับ

ละเมิดเจาของอํานาจอธิปไตย ความเสมอภาค (equality) ความเสมอภาคภายใตระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยถือวาทุกคนเสมอภาคเทากันหมด หนึ่งคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงไดหนึ่งเสียง (one 

man one vote) ความเสมอภาคดังกลาวนี้หมายถึงความเสมอภาคทางการเมือง และความเสมอภาค

ตอหนากฎหมาย (equality before the law) การเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลอันใดก็ตามถือวาขัดตอ

หลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม (the rule of law) ไดแก การใชกฎหมายในการบริหารประเทศ 

โดยกฎหมายดังกลาวน้ันตองผานกระบวนการรางกฎหมายอยางถูกตอง และหลักของกฎหมายนั้น

ตองเปน กฎหมายที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและอํานาจอธิปไตยของประชาชน โดยกระบวนการยุติธรรม 

(due process of law) จะตองเปนไปตามครรลอง หลักนิติธรรม (the rule of law) จึงตางจาก the 

rule by law ซึ่ง หมายถึงการใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศโดยไมคํานึงถึงหลักการ
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ประชาธิปไตย และ บอยคร้ังก็กลายเปนการบริหารงานโดยตัวบุคคล (the rule by men) มากกวา

หลักการ คานิยมและจิตวิญญาณความเปนประชาธิปไตย (the democratic ethos) ซึ่งหมายถึง 

คานิยมที่ไดรับการอบรมตั้งแตครอบครัว สถาบันการศึกษา และทางสังคม ใหมีความเชื่อและศรัทธา

ใน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย มีพฤติกรรมท่ีเปนประชาธิปไตย มองคนอื่นดวยสายตาท่ี

เสมอภาค ทั้งหมดนี้ถือไดวาเปนการพัฒนาจิตวิญญาณประชาธิปไตย ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอ

ความสําเร็จของการ พัฒนาและธํารงไวซึ่งระบบประชาธิปไตย ความอดทนอดกลั้น (tolerance) 

ความใจกวาง (open-mindedness) และความมีน้ําใจนักกีฬา (sporting spirit) ท้ังหมดนี้เปนหัวใจ

สําคัญของสังคมประชาธิปไตย เพราะในสังคม ประชาธิปไตยนั้นจะตองยอมรับความแตกตางทั้งใน

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี จุดยืน และความคิดเห็นทางการเมืองของคนใน

สังคม การรูแพรูชนะ เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงนักปราชญราชบัณฑิต

และผูมีประสบการณ เพ่ือนํามาประมวลใชใหเปนประโยชนในการ ทํางาน ที่สําคัญอะไรที่ตนไมชอบ

และไมพอใจแตตราบเทาท่ีไมกระทบตอสิทธิของตนก็ตองยอมใหสิ่งนั้น ปรากฏอยู เพราะเปนสิทธิ

สวนบุคคลภายใตระบบที่มีความเสมอภาค ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยคือกรรมวิธี 

(means) เพ่ือเปาหมายทางการเมือง แตขณะเดียวกันระบบประชาธิปไตยก็เปนเปาหมายอันสูงสง 

(noble end) ในตัวของมันเอง การมองวาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนเฉพาะกรรมวิธี

หรือ means จึงไมถูกตอง ถึงแมวา noble end คือผลประโยชนจะตกตอสังคมก็ตาม เพราะถา

ทําลายกระบวนของความถูกตองแมจะสงผลในทางบวกตอ สังคม แตถามีผลกระทบในทางลบตอ

ระบบก็จะเปนการทําลายเปาหมายอันสูงสงของระบบประชาธิปไตย อันเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนาอยาง

ยิ่ง ประชาธิปไตยจึงเปนทั้งกรรมวิธี (means) และเปาหมาย (noble end) ในตัว ของมันเอง ท้ังสอง

สวนนี้ตองไปดวยกัน ผูดํารงตําแหนงบริหารระดับสูงทั้งในนิติบัญญัติ บริหาร และศาลรัฐธรรมนูญ 

จะตองตระหนักวาตนเปนผูซึ่งไดรับอาณัติจากประชาชน ดังนั้น ผลประโยชนสูงสุดจะตองเปน

ผลประโยชนที่  เอ้ืออํานวยตอผลประโยชนของประชาชนสวนใหญ  การกระทําอันใดขัดตอ

ผลประโยชนของประชาชนซึ่งเปน เจาของอํานาจอธิปไตย การนั้นยอมไมถูกตอง นอกจากนั้นยังตอง

มีความรูสึกวาส่ิงที่ตนทําอยูนั้นเปนการ ประกอบภารกิจศักดิ์สิทธ์ิ (sacred mission) หรือหนาที่อัน

สูงสง (noblesse oblige) เพ่ือประชาชน เพ่ือ ชาติและแผนดิน ผูซึ่งดํารงตําแหนงบริหารระดับสูงทั้ง

ในนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ จําเปนอยางยิ่งตองยึดถือหลักจริยธรรมทางการเมือง รวมตลอดทั้ง

มารยาททางการเมือง โดยจะตองกระทําหนาท่ีอยางซื่อสัตย สุจริต คํานึงถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดตอ

ประชาชน ชาติ และบานเมือง เสียสละความสุขสวนตัวเพื่อสวนรวม เพราะงานการเมืองเปนงาน

อาสาสมัครที่ไดรับมอบหมายจากประชาชน ภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การ
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กระทําอันใดก็ตามตองคํานึงถึงหลักการใหญๆ ดังตอไปน้ี คือ ความถูกตองตามกฎหมาย (legality) 

ความชอบธรรมทางการเมือง (legitimacy) ความถูกตองเหมาะสม (decency) ความนาเชื่อถือ 

(credibility) ทั้งหลายทั้งปวงดังกลาวจะ ทําใหงานที่รับผิดชอบอยูนั้นประสบความสําเร็จ การมุงเนน

ไปท่ีตัวบทกฎหมายตามลายลักษณอักษรแต เพียงอยางเดียวเปนสิ่งที่ไมพอเพียง การกระทําอันใดท่ี

ไมเหมาะสมแมจะถูกตองตามกฎหมายก็จะขาด ความชอบธรรมทางการเมือง อันจะสงผลถึงความ

นาเชื่อถือของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในที่สุด การบริหารบานเมืองจะตองอิงหลักธรรมรัฐาภิบาล 

(good governance) ซึ่ ง ได แ ก  ค วามชอบ ธรรม ทางการเมื อ ง  (legitimacy) ความ โป ร ง ใส 

(transparency) การมีสวนรวมของประชาชน (participation) ความรับผิดชอบเปดใหไลเบ้ียได 

(accountability) และความมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล (efficiency and effectiveness) ซึ่ง

หมายถึงการกระทํานั้นตองสงผลในทางบวกทั้งในแงผลได (output) และผลลัพธ (outcome) ผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองโดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารระดับสูง ซึ่งสามารถนําประเทศชาติและสังคมไปสู

ความเจริญ หรอืไปสูความเสียหายในดานตางๆ ทั้งในแงการเมือง สังคม เศรษฐกิจ อุดมการณ ศรทัธา

และความเชื่อในระบบ ฯลฯ ตองเปนบุคคลท่ีเปยมไปดวยคุณสมบัติอันไดแก การมีอุดมการณทาง

การเมือง (political ideology) การมีจริยธรรมทางการเมือง (political ethics) การมี ความรูทาง

การเมือง (political knowledge) การมีประสาทสัมผัสทางการเมือง (political sense) และ การ

เขาใจอารมณทางการเมือง (political mood) ของประชาชนอยางถูกตอง นอกจากน้ันยังตองบริหาร 

ประเทศโดยคํานึงถึงหลักนิติธรรมและคุณสมบัติอื่นๆ ที่กลาวมา 11 ขอเบื้องตน เพ่ือจะธํารงไวซึ่ง 

ความชอบธรรมท่ีจะดํารงตําแหนงบริหารและการใชอํานาจรัฐ (moral authority) ผูใดก็ตามที่ขาด

หลักการ ขอที่ 12 ดังกลาวมานี้ยอมจะเสียความชอบธรรมทางการเมืองในการดํารงตําแหนงทาง

การเมือง นอกจากนี้ยังพบวา วิชัย ตันศิริ (2548 : 302-319) ไดสรุปหลักการที่สําคัญของระบบ

การเมืองแบบประชาธิปไตย จะตองประกอบดวยหลักการ ไดแก หลัก “อํานาจอธิปไตย” เปนของ

มวลชน หรือมาจากประชาชน หลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน หลักการที่สําคัญประการที่สาม คือ 

หลัก “การปกครองของกฎหมาย” (The Rule of Law) หลักของการรวมศูนยอํานาจในรัฐสภา และ

หลักการแยกอํานาจการคานอํานาจ อนึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยยังมีลักษณะสําคัญในแง

ของหลักการและอุดมการณ ไวดังนี้ (อมร รักษาสัตย และคณะ, 2543 : 32-34) ประชาชนเปน

เจาของอํานาจอธิปไตย เปนผูทรงอํานาจสูงสุด รัฐไดอํานาจมาจากประชาชนหรือโดยความยินยอม

ของประชาชน ในประเทศขนาดใหญในสมัยใหมที่ตองใชประชาธิปไตยทางออมนั้นจะตองมีการ

เลือกตั้งผูแทน และพนักงานของรฐัอยางบริสุทธ์ิยุตธรรมโดยประชาชนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดอยาง

อิสระ สถาบันทางการเมืองที่ทําหนาที่ตัดสินใจทางการเมืองหรือวางนโยบายสาธารณะตองตั้งขึ้นดวย 
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วิถีทางแหงการแขงขันเพ่ือใหไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากประชาชน ประชาชนตองมีสวนรวมใน

การปกครองประเทศตลอดเวลาผานกลไกตาง ๆ หรือใชสิทธ์ิท่ีจะ แสดงบทบาทตาง ๆ ไดโดยตรง 

รัฐบาลตองรับผิดชอบตอประชาชน ประชาชนมีสิทธ์ิติชมควบคุมการทํางานของรัฐบาล ตลอดเวลา 

และมีสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการท่ีกําหนดไว อํานาจในการปกครองประเทศตองไมอยูในกํา

มือของคนคนเดียวหรือกลุมเดียว ตองมีการแบง อํานาจปกครองประเทศอยางนอยในระดับหนึ่ง 

รัฐบาลตอมีอํานาจจํากัด มีการแบงและกระจายอํานาจ มีการตรวจสอบ และถวงดุลหรอืคาน อํานาจ

ซึ่งกันและกัน หนาท่ีหลักของรัฐบาลคือการสงเสริมปจเจกชน เสรภีาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ

ของ พลเมือง การตัดสินใจสําคัญตองเปนไปตามเสียงฝายขางมาก โดยคํานึงถึงสิทธิของฝายขางนอย 

ประชาชนมีความเสมอภาคกันในดานตาง ๆ โดยเฉพาะความเสมอภาคในสายตาของกฎหมาย และ

ความมีโอกาสเทาเทียมกันในดานตาง ๆ ทุกคนมีศักดิ์ศรีและไมมีใครมีอภิสิทธิ์เหนือผูอื่น ซึ่งประชาชน

มีสิทธิเสรีภาพตาง ๆ อยางกวางขวางโดยรัฐบาลใหหลักประกัน และคุมครองการใช สิทธิเสรีภาพ

เหลานั้นอยางนอยในสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่สําคัญ ประชาชนตองมีอิสระในการพูด การพิมพ การ

แสดงความคิดเห็น การรวมชุมนุม การตั้งพรรค การเมืองเพ่ือใหสามารถมีสวนรวมในการปกครอง

ประเทศไดจริงและอยางมีขอมูลขาวสาร รัฐบาลตองใชหลักการปกครองโดยกฎหมาย หรือหลักเนติ

ธรรม ไมใชอํานาจตามอําเภอใจ เชน บุคคลจะถูกจับกุมคุมขังหรือถูกลงโทษไดก็เฉพาะเมื่อมีกฎหมาย

กําหนดวามีความผิด และจะตองไดรับการ พิจารณาโดยรวดเร็วเปดเผยโดยคณะตุลาการที่ไมลําเอียง 

ฯลฯ วัฒนธรรมทางการเมือง ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เปน

กระบวนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองดวยความศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณคาของ

ระบอบประชาธิปไตย ตองทําใหประชาชนมี ความรู ความเขาใจและความมุงมั่นอยางจริงใจของผูนํา

ทางการเมือง และการเรียกรองอยางแข็งขันจาก ประชาชนอยางกวางขวาง หากปราศจากปจจัย

ดังกลาว การเสริมสรางใหประชาชนมีวัฒนธรรมทาง การเมืองแบบประชาธิปไตยคงตองอาศัยเวลาท่ี

ยาวนาน ดังนั้น วัฒนธรรมทางการเมือง การพัฒนาทาง การเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกันที่เปน เอกภาพจนไมอาจละท้ิงสวนใดสวน

หนึ่งได สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2549: 662) ไดอธิบายถึงความสําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองวา การ

ที่สังคมการเมืองของประเทศกําลังพัฒนาที่มีแตกเพียงสถาบันทางการเมืองตามรูปแบบการปกครอง

ใน ระบอบประชาธิปไตยเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอที่จะสงผลใหสังคมการเมืองดังกลาว พัฒนาการ

ทาง การเมืองไปสูความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงได จําเปนที่จะตองเสริมสรางใหประชาชนในสังคม

มีวัฒนธรรม ทางการเมืองที่สอดคลองตองกันมาสนับสนุนดวย นอกจากนี้ยังมีคุณ จําเรียง จันทร

ประภา ไดอธิบายไวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ไวในคลังความรูของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา วา 
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ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดย

กลุมบุคคลที่กอการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย ทหารและพลเรือนที่เรียกวา คณะราษฎรซึ่งยึดหลัก 6 

ประการท่ีตองดําเนินการ คือ (1) รักษาความเปนเอกราช (2) รักษาความปลอดภัยในประเทศใหการ

ประทุษรายตอกันลดลง (3) บํารุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ (4) ใหราษฎรมีสิทธิ

เสมอภาคกัน (5) ใหราษฎรมีเสรีภาพท่ีไมขัดตอหลัก 4 ประการขางตน และ (6) ใหการศึกษาอยาง

เต็มท่ีแกราษฎร ซึ่งนับเปนเวลา 77 ปแลว ที่คําวา ประชาธิปไตยที่แทจริงและเหมาะสมกับประเทศ

ไทย คือ ประชาธิปไตยแบบใด? นี่คือคําถามที่เกิดข้ึนมาตลอดระยะเวลา 77 ปแลว ซึ่งไมสามารถหา

คําตอบไดเลยนับแต น้ันจนปจจุบัน เพื่อใหเปนการศึกษาไวอยางกลาง ๆ จึงมีการนิยามไวเพ่ือ

การศึกษาเทานั้น ซึ่ง คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพทรัฐศาสตรไดบัญญัติคําประชาธิปไตยนี้ มา

จากศัพทภาษาอังกฤษวา democracy วาคํานี้มีรากศัพทมาจากภาษากรีกโบราณ คือ คําวา demos 

หมายถึง ประชาชน และ kratos หมายถึง อํานาจปกครอง ดังนั้นประชาธิปไตยจึงหมายความถึง การ

ปกครองที่ประชาชนเปนผูมีอํานาจปกครองหรือการปกครองดวยตนเองโดยตรงไดเพราะมีจํานวนมาก 

จึงตองใชระบบการเลือกตั้งผูแทนเพ่ือใชอํานาจแทนประชาชน  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

แบ งออกเปนหลายระบบ ระบบที่ สําคัญ ไดแก  การปกครองระบบรัฐสภา (parliamentary 

government) เปนการปกครองที่ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติแยกออกจากกัน แตก็ยังมีความ

เกี่ยวพันกัน และการปกครองระบบประธานาธิบดี (presidential government) เปนการปกครองที่

แยกฝายบริหารออกเปนอิสระจากฝายนิติบัญญัติและฝายนิติบัญญัติไมมีอํานาจควบคุมฝายบริหาร 

(จําเรียง จันทรประภา, 2552) ยังมีแนวคิดท่ีนาสนใจเก่ียวกับประชาธิปไตย กลาวคือ หลักการที่

สําคัญของประชาธิปไตย จะตองประกอบดวย หลักความเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรม หลักสิทธิ

เสรภีาพ หลักความเคารพซึ่งกันและกัน หลักของการปกครองอยางมีสวนรวมของประชาชน หลักการ

ยอมรับอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน การแสดงประชามติและหลักการยอมรับเสียงสวนใหญ

เคารพเสียงสวนนอย นอกจากนี้ตองยึดหลักของการรวมรับผิดชอบในการเปนเจาของประเทศของทุก

คน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 79) นอกจากนี้ยังมีคําวา “ประชาธิปไตยแบบไทย” ที่สะทอนวา

สังคมไทยเปนสังคมที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานพอสมควร วิวัฒนาการของสถาบัน   ตาง ๆ คานิยม 

ความเชื่อ รวมทั้งชนชั้นปกครองซึ่งสืบตอกันมาโดยไมขาดชวงนั้น ยอมจะคงไวซึ่งมรดกตกทอดในอดีต 

ระบบประชาธิปไตยที่นํามาใชในสังคมไทยนั้นมิไดเขามาในชองวาง หากแตในสภาพแวดลอมซึ่งมีมา

แตด้ังเดิม และสภาพแวดลอมดังกลาวนั้น ในหลายสวนก็มีลักษณะขัดกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

เชน ความเชื่อเร่ืองคนเรามีสถานะทางสังคมแตกตางกัน เพราะคนเรายอมมีกรรมหรือกุศลที่สรางสม
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ไวตางกัน เพราะฉะนั้นความเสมอภาคกันในแงประชาธิปไตยยอมเปนสิ่งที่ยอมรับไดยาก นอกจากน้ี 

ความอดกลั้น ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก็ยังไมไดเกิดข้ึนอยางกวางขวาง 

วัฒนธรรมการเคารพอาวุโส หามเด็กเถียงผูใหญ ยังคงมีอิทธิพลอยูมาก การที่จะใหมีความอดกลั้น

เกิดข้ึนฉับพลัน กรรมการยืนเถียงตํารวจชั้นผูใหญหรือยืนเถียงอธิบดีกรมใดกรมหนึ่งนั้นคงยากท่ีจะ

เปนที่ยอมรับ ท้ังตัวอธิบดีเองและทั้งตัวกรรมกร ยิ่งเปนชาวนาในชนบทย่ิงไปกันใหญ จากวัฒนธรรม

การเมืองซึ่งยังขาดความเขมขนในแงวัฒนธรรมประชาธิปไตยนี้ ไดนําไปสูความคิดที่วาประชาธิปไตย

แบบตะวันตกนั้นเปรียบเสมือนตนไมที่นํามาปลูกในดินและภูมิอากาศท่ีไมเอ้ืออํานวย ทําใหไมสามารถ

ออกผลและมีรสชาติที่กลายไป ดังนั้นทางสังคมและวัฒนธรรมจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมและคานิยมดวยการศึกษาอบรมหรือการกลอมเกลาเรียนรู หรือรอใหสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจเปลี่ยนไป เชนประชากรเพ่ิมข้ึน ฐานะเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ชองวางคนรวยคนจน

แคบลง ก็อาจจะสงเสริมเร่ืองความเสมอภาคมากข้ึน หรือโดยการปฏิบัติประชาธิปไตยแบบครึ่งใบน้ี

สืบตอไปเปนระยะเวลานานพอสมควรจนการปฏิบัติดังกลาวกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของ

สังคมไทยและกระบวนการเมืองไทย ก็จะชวยแปรเปลี่ยนประชาธิปไตยคร่ึงใบหรือแบบไทย (อันเปน

ความพยายามประสานคานิยมเกาและคานิยมใหม) ใหกลายเปนประชาธิปไตยแบบเต็มใบหรือเต็ม

สมบูรณได แตทั้งนี้ ตองใชเวลาและโอกาสในการที่ระบบและวัฒนธรรมดังกลาวจะเจริญเติมโต

วิวัฒนาการ ไมใชถูกขัดจังหวะ ดังวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548 : 159-160 อางถึง

ใน ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 84-85) นอกจากนี้คําวา “ประชาธิปไตย” อาจใชใน ๓ ความหมาย

ใหญๆ ซึ่งถากําหนดเปนวงกรอบหรือฐานะใหญๆ 3 ฐานะ ไดแกใน 1) เชิงความคิด 2) รูปแบบการ

ปกครอง และ 3) วิถีชีวิต ดังนี้ (ใยอนงค ทิมสุวรรณ, มปป.: 3) 

1) ในวงกรอบหรือฐานะเปนปรัชญา ทฤษฎีหรืออุดมการณทางการเมืองในความหมายนี้มุงไป

ในเร่ืองของความคิด เปนสภาพทางมโนกรรม (การกระทําทางใจซึ่งแตกตางจากกายกรรมและ

วจีกรรม) ท้ังของชนระดับนํา (elites) และคนทั่วไป (ordinary citizens) 

2) ในวงกรอบหรือฐานะเปนรูปแบบการปกครองเปนการพิจารณาในเชิงโครงสรางของ

รัฐบาลแบบประชาธิปไตย เชน 1) ระบบรัฐสภา 2) ระบบประธานาธิบดี 

3) ในวงกรอบหรือฐานะวิถีชีวิต (way of life) ไดแก 1) วิถีทางแหงการยอมรับ “เสียงขาง

มาก” 2) การมีใจกวาง 3) มีขันติธรรม 4) การไมใชความรุนแรงแกปญหา และ 5) การมีความเอาใจ

ใสในกิจการบานเมือง อันเปนเร่ืองการประพฤติปฏิบัติในสังคม 

บทสรุปสําหรับผูวิจัยเกี่ยกับคําวา “ประชาธิปไตย” ไววา ประชาธิปไตย คือ ประชาชนเปน

ใหญ การปกครองที่มีอํานาจของประชาชนเปนผูตัดสินใจในการรวมสรางรัฐ ประชาชนจึงมีบทบาท
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สําคัญ หรือเปนองคประกอบสําคัญในการสรางบานแปงเมืองทุกยุคยุคสมัย ดังนั้นการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย จึงเปนไปโดยประชาชน เปนของประชาชน และทําเพ่ือประชาชน นั่นเอง นอกจากน้ี

ความเปนประชาธิปไตยตองมีสภาพแวดลอมทางการเมืองที่เปน “วิถีทางการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตย” มีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.2.1.1 พฤติกรรมทางการเมือง 

พฤติกรรมทางการเมืองเปนลักษณะของการแสดงออกบางอยางของบุคคลที่เขาไปมี

สวนในงานที่เก่ียวกับรัฐ หรือแผนดิน หรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ ทั้งอาจเปนการติดตอ

ประสานงาน การเรียกรอง การมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมรวมกับการพัฒนาที่รัฐจัดทําข้ึน การเลือกตั้ง 

การแสดงออกซ่ึงการเปนสวนหน่ึงของประเทศนั่นเอง ซ่ึง ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 51) ไดสรุป

พฤติกรรมทางการเมืองไววา พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนสามารถแสดงออกมาในทาง

ลักษณะภายในของปจเจกบุคคล  ไดแก ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและบุคลิกภาพ เปนตน และ

แสดงออกโดยอาศัยลักษณะภายนอกท่ีเปนสภาวะแวดลอม ไดแก สถานการณ ศาสนา การศึกษา 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และองคกรตาง ๆ เปนตน ซ่ึงผูวิจัยแสดงปจจัยที่สงผลตอการแสดงออก

ของพฤติกรรทางการเมืองของประชาชนเปนภาพประกอบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 ปจจัยที่สงผลตอการแสดงออกของพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 51) 

 นอกจากนี้ยังพบวา ดานพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เร่ือง

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 

ลกัษณะภายในของปจเจกบุคคล 

พฤติกรรมทางการเมือง 

ลักษณะภายนอกที่เปนสภาวะแวดลอม 

ความเชื่อ ทศันคติ คานิยมและบุคลิกภาพ 

สถานการณ การศึกษา การเมอืง เศรษฐกิจ สังคม องคกรตาง ๆ ศาสนา 
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2553: 174-176) พบวา ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นทางการเมืองดาน

พฤติกรรมทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.03) เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา 

ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองระดับสูงเปนสวนใหญ ไดแก การทุจริตคอรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐ 

นักการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติทําใหประชาชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมา 

(คาเฉลี่ย 3.24) โดยมีความคิดเห็นอยู ในระดับจริง (รอยละ 43.27) การเคลื่อนไหว ชุมนุมทาง

การเมืองของกลุมองคกรทางการเมืองตาง ๆ ยอมมีผลประโยชนแอบแฝงอยูกับเปาหมายในการแสดง

พฤติกรรมทางการเมืองนั้น ๆ เสมอ (คาเฉลี่ย 3.17) การแสดงออกซึ่งความไมเปนธรรม หรือการมี 2 

มาตรฐานในสังคมไทยกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนออกมาเสมอ (คาเฉลี่ย 

3.15) ปจจุบันคนไทยยังมีคานิยมเคารพนับถือคนที่มีเงิน ฐานะชนชั้นสูงทางสังคม ตําแหนงหนาที่การ

งานระดับสูงอยางเชนเดิม (คาเฉลี่ย 3.10) และการท่ีครอบครวัเปนสถาบันที่มีความสําคัญอันดับแรก

ในการปลูกฝงทัศนคติทางการเมืองใหกับเยาวชนที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองใน

อนาคต (คาเฉลี่ย 3.09) สวนประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองระดับปานกลาง ไดแก ปญหาทาง

เศรษฐกิจ ความเปนอยูเรื่องปากทองของประชาชนไมสงผลตอการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชน (คาเฉลี่ย 2.85) และการมีความเชื่อที่วาการเมืองไทยเปนเรื่องของชนชั้นนํา ทหาร นัก

ธุรกิจ ผูมีการศึกษาสูงเทานั้น (คาเฉลี่ย 2.62) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับจริง (รอยละ 30.08) ดัง

ตารางตอไปน้ี 

ตารางที่ 2.1 ระดับความคิดเห็นดานพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

ดานพฤติกรรมทางการเมือง 
ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 

Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ทางการเมือง 

จริงที่สุด จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจริง 

*1. ทานมีความเชื่อที่วาการเมืองไทยเปน
เร่ืองของชนช้ันนํา ทหาร นักธุรกิจ ผูมี
การศึกษาสูงเทาน้ัน 

61 
(16.09) 

114 
(30.08) 

111 
(29.29) 

93 
(24.54) 

2.62 1.02 ปานกลาง 

2. ทานคิดวาครอบครัวเปนสถาบันท่ีมี
ความสําคัญอันดับแรกในการปลูกฝง
ทัศนคติทางการเมืองใหกับเยาวชนที่
สงผลตอการแสดงพฤติกรรมทางการเมือง
ในอนาคต 

121 
(31.84) 

181 
(47.63) 

70 
(18.42) 

8 
(2.11) 

3.09 0.76 สูง 

3. ทานคิดวาปจจุบันคนไทยยังมีคานิยม
เคารพนับถือคนที่มีเงิน ฐานะชนช้ันสูง
ทางสังคม ตาํแหนงหนาที่การงาน
ระดับสูงอยางเชนเดิม 

124 
(32.72) 

186 
(49.08) 

53 
(13.98) 

16 
(4.22) 

3.10 0.79 สูง 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

ดานพฤติกรรมทางการเมือง 
ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 

Mean S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ทางการเมือง 

จริงที่สุด จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจริง 

*4. ปญหาทางเศรษฐกิจ ความเปนอยูเร่ือง
ปากทองของประชาชนไมสงผลตอการ
แสดงพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชน 

49 
(12.89) 

89 
(23.42) 

112 
(29.47) 

130 
(34.21) 

2.85 1.04 ปานกลาง 

5. การทุจริตคอรัปช่ันของเจาหนาที่รัฐ 
นักการเมืองท้ังระดับทองถ่ินและ
ระดับชาติทําใหประชาชนแสดงพฤติกรรม
ทางการเมืองออกมา 

159 
(41.95) 

164 
(43.27) 

44 
(11.61) 

12 
(3.17) 

3.24 0.78 สูง 

6. การแสดงออกซึ่งความไมเปนธรรม หรือ
การม ี2 มาตรฐานในสังคมไทยกอใหเกิด
การแสดงพฤติกรรมทางการเมอืงของ
ประชาชนออกมาเสมอ 

134 
(35.26) 

181 
(47.63) 

54 
(14.21) 

11 
(2.89) 

3.15 0.77 สูง 

7. ทานคิดวาการเคล่ือนไหว ชุมนุมทาง
การเมืองของกลุมองคกรทางการเมืองตาง 
ๆ ยอมมีผลประโยชนแอบแฝงอยูกับ
เปาหมายในการแสดงพฤติกรรมทาง
การเมืองน้ัน ๆ เสมอ 

148 
(38.85) 

170 
(44.62) 

41 
(10.76) 

22 
(5.77) 

3.17 0.84 สูง 

รวม 3.03 0.40 สูง 

* ขอคําถามเชิงลบ 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 175-176) 

ทั้งนี้พฤติกรรมทางการเมืองยังมีผลตอปจจัยดานเมื่อทดสอบความแตกตางปจจัยทาง

จิตวิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมทางการเมือง จําแนก

ตามอาชีพเปนรายคู พบวา มีคูที่แตกตางกันอยู 6 คู ดังนี้ (ภูสิทธ ภูคาํชะโนด, 2553: 268) 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีอาชีพ

พอบาน แมบาน รับจาง คาขาย และลูกจางบริษัทเอกชน  

ประชาชนที่มีอาชีพนักศึกษามีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพ

รับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแก ธุรกิจสวนตัว มีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวา

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ 

รวมถึงยังสงผลตอปจจัยดานการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 272) 

บทบาทในชุมชน ซึ่งผูนําและกรรมการชุมชนดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการชุมชนมีพฤติกรรมทาง
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การเมืองมากกวาลูกบาน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 282) ปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองดาน

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธเชิงปฏิฐาน(Positive 

Correlations) อยูในระดับต่ํากับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r 

= 0.115 sig. = .025) (ภูสิทธ ภูคาํชะโนด, 2553: 290)  

คําวา “การเมืองเปนเร่ืองของทุกคน ซึ่ งเปนคํากลาวที่ ไม เกินจริงอยางแนนอนเมื่อ

เปรียบเทียบกับสถานการณทางการเมืองของไทยในปจจุบัน และผลจากการเมืองนี้เองที่ทําใหชีวิต

ของมนุษยไดแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา เชน การประทวงเมื่อไมพอใจกับการบริหารบานเมือง

ของรัฐบาล การตอตาน และเรียกรองเมื่อมีนโยบายใดนโยบายหนึ่งมีผลกระทบทางลบกับประชาชน 

รวมถึงการออกไปใชสิทธิเลือกต้ังท่ีประชาชนไดแสดงพฤติกรรมออกที่ชัดเจนที่สุดและถูกตองตาม

กฎหมายสูงสุดของประเทศ ดังนั้นวิถีชีวิตของมนุษยยอมหนีไมพนจากการเมือง เพราะการเมืองเปน

สวนหนึ่งของชีวิตมนุษยไปแลว” (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 48) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด

ของนักวิชาการหลายทานที่กลาววา พฤติกรรมทางการเมือง หมายถึง ลักษณะการแสดงออกในการ

กระทําหรือการปฏิบัติที่มีผลกอใหเกิดการพัฒนารวมมือหรือขัดแยง และวิถีทางที่ใชในการดํารงชีวิต

ในสังคม กลุมตนเองและสังคม เปนพฤติกรรมของมนุษยยอมเกี่ยวหรือผูกพันกับการเมืองอยาง

หลีกเลี่ยงไมได และในชีวิตประจําวันของเรานั้นจะเห็นวาระบบการเมืองไมรวมเฉพาะการเมืองที่เปน

ทางการเทานั้น แตจะรวมถึงรูปแบบของความสัมพันธของมนุษยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

รัฐบาลดวย ซึ่งกลุมอิทธิพลมีท้ังเปนพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน และอาจมีอิทธิพลในการ

กําหนดพฤติกรรมของมนุษยออกไปดวย ไดแก อิทธิพลทางสังคมจากกลุมตาง ๆ เชน กลุมปฐมภูมิ 

ทุติยภูมิ และกลุมอางอิง อิทธิพลทางสังคมจากชนชั้นในสังคม อิทธิพลของบุคลิกภาพตอพฤติกรรม

ทางการเมือง อิทธิพลของวัฒนธรรมตอพฤติกรรมทางการเมือง และอิทธิพลของโครงสรางตอ

พฤติกรรมทางการเมือง นอกจากนี้พฤติกรรมทางการเมืองของมนุษยยังสะทอนออกมาจากมายัง

ลักษณะนิสัย ซึ่งประกอบดวย ความเชื่อ คานิยมและบุคลิกภาพ สิ่งกระตุนพฤติกรรมและพลัง เชน

อาหาร เสียงปน เปนตน ทัศนคติ สถานการณ และและความตองการทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา 

(จรูญ สุภาพ, 2514 : 1; ณรงค สินสวัสดิ์, 2518 : 24-36; นันทนา วรรธนะภูติ, 2539 : 40; Lester 

W. Milbrath and M. L. Goel, 1971: 1; อนุสรณ ลิ่มมณี และทิพาพร พิมพสุทธ์ิ, 2520: 20-36; พี

ระศักดิ์ หินเมืองเกา, 2537: 25) 

บทสรุปของนักวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมืองในชุมชนเมืองเปนลักษณะการแสดงออก

ของประชาชนท่ีมีสวนรวมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการบริหารของผูนําชุมชน คณะกรรมการชุมชน 
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และท่ีไดรับจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีผลกระทบตอชุมชน รวมถึงลักษณะที่แสดงออกตอ

การเมืองระดับทองถ่ิน ระดับชาติดวย 

 

2.2.1.2 วัฒนธรรมทางการเมือง 

คําวา “วัฒนธรรมทางการเมือง” เปนแนวปฏิบัติที่ไดวางเปนแบบอยางในการยึดมั่น

ของวิถีการดําเนินงานที่เรียกวาวัฒนธรรมถูกหย่ังรากลึกลงไปในทางการเมือง อันเปนแนวทางหนึ่งท่ี

สะทอนพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนประเทศนั้น ๆ ไดอยางชัดเจน จนกระทั่งมีการเรียกขาน

ตามแตละประเทศ เชน วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีประชาธิปไตยแบบไทย ๆ โดยมีวิถีการดําเนินแบบ

งาย ๆ เชื้อผูนํา ยอมรับท่ีมีการคอรัปชั่นแตพัฒนาใหประเทศเจริญได มีการปฏิวัติลมลางกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ จนประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแลว 20 ฉบับ ซึ่งฉบับลาสุด คือ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 51) นอกจากนี้ ภูสิทธ ภูคําชะโนด 

(2553: 58) ไดใหนิยามคําวา “วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึงระบบทางความคิด ความเชื่อ 

ทัศนคติและแนวคิดทางการเมืองที่สั่งสมมากับบุคคลแตละยุคแตละสมัยจนกลายเปนแบบแผนแนว

ทางการปฏิบัติทางการเมือง โดยเปาหมายคือการบรรลุผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงวัฒนธรรมทาง

การเมืองจะมีความสําคัญตอการพัฒนาการทางการเมืองของปจเจกบุคคลอยางมาก แตถึงอยางไร

วัฒนธรรมทางการเมืองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได แตกตางกันไดข้ึนอยูกับปจเจกบุคคลที่ไดอบรม

กลอมเกลาทางการเมือง กลุมบุคคล เชนกลุมชนชั้นรากหญา(ลาง) กลุมชนชั้นกลาง และกลุมชนชั้นสูง 

จะมีแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีแตกตางกันไป ทั้งนี้รวมถึงปจจัยความโนมเอียงที่มีตอโครงสราง

ทางการปกครอง ความโนมเอียงที่มีตอปจจัยตาง ๆ ในระบบการเมือง และความโนมเอียงของบุคคลที่

มีตอกิจกรรมทางการเมืองดวย” นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดสําคัญอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง 

อัลมอนด (Almond, 1956: 398) เปนผูเริ่มใชคําวา “วัฒนธรรมทางการเมือง” 

(Political Culture) เปนแนวทางในการอธิบายแบบแผนพฤติกรรมทางการเมือง โดยใหความหมาย

ของคําวา วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ ของบุคคล

ตอระบบการเมืองและสวนอ่ืน ๆ ของระบบการเมือง นอกจากนี้ยังมีนิยามของ วัฒนธรรมทาง

การเมือง ไววา แบบแผนของทัศนคติ ความเชื่อ สภาวะอารมณ ความรูสึกซึ่งเปนสิ่งที่สั่งการ และมี

ความหมายตอกระบวนการทางการเมือง ที่เก่ียวกับเปาหมายทางการเมืองรวมกันซึ่งเปาหมายที่วานั้น

คือการมีผลประโยชนรวมกันในขั้นมูลฐานและการประเมินคาที่เหมือนกัน ยังสะทอนความรูสึกและ

คานิยมตอระบบการเมือง การประเมินคาตอเหตุการณทางการเมือง และการอบรมกลอมเกลาของ
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บุคคลที่มีตอระบบการเมืองและบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังเปนความเชื่อในแงประจักษในวิถีชีวิตที่เปน

จริงทางการเมือง หรืออาจจะเปนความเชื่อในเปาหมาย หรือคานิยมที่ควรจะนํามาปฏิบัติใชได (Pye, 

1968: 218; Yinger, 1962: 380-381; Dahl, 1966: 352-355; Jarol B. Manheim, 1975: 30; 

Verba, 1965: 516) ยังมีการกลาวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเกิดจากการสะสมบรรดาความโนมเอียง

ของประชาชนท่ีมีตอองคประกอบพื้นฐานของระบบการเมือง ซึ่งสามารถแบงศึกษาไดเปน 3 ระดับ 

(Walter A. Rosenbaum, 1975: 4) ไดแก (1) วัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวกับความคิด ความเชื่อ

ของสมาชิกในสังคมตอระบบการเมือง เชน ความชื่นชมการปกครองในระบบประชาธิปไตย การยก

ยอมเสรีภาพ และความเทาเทียมกันของคนในสังคม เปนตน (2) วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับการ

กระทํา เปนแบบแผนวิธีการปฏิบัติในทางการเมือง เชน การเลือกตั้ง การหาเสียง และการชุมชน

ประทวง เปนตน (3) วัฒนธรรมทางการเมืองเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ ซึ่งระบบสังคมไดจัดตั้งข้ึน ไดแก 

สถาบันการเมืองตาง ๆ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน เปนตน  

นอกจากนี้นักวิชาการชาวไทยหลายทานไดนิยาม วัฒนธรรมทางการเมืองไวเชนกัน ดังนี้ 

ลิขิต ธีรเวคิน (2529: 116) ไดอธิบายถึง วัฒนธรรมทางการเมืองในหลายประเด็น ดังน้ี 

(1) วัฒนธรรมทางการเมืองเปนแบบในการคิดเรื่องการเมืองหรืออํานาจของคนใน

สังคมหนึ่ง ซึ่งเปนท้ังความรู ความเชื่อ อุดมการณ คานิยมทางการเมือง 

(2) เปนแบบในการกระทําหรือดําเนินการทางการเมือง 

(3) เปนสวนท่ีเปนวัฒนธรรมทางสัญลักษณ และไดสรุปถึงวัฒนธรรมทางการเมืองวา 

ความรู ความเชื่อ อุดมการณ คานิยม บรรทัดฐานและสัญลักษณ รวมทั้งวัตถุทางการเมืองของคนกลุม

ใดกลุมหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง 

สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2549: 649) ไดอธิบายวา วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) 

เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคม (Social Culture) โดยวัฒนธรรมทางสังคมจะครอบคลุมมิติตาง ๆ 

ทั้งหมดในสังคมทั้งมิติทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมิติตาง ๆ ทางสังคมจะมีอิทธิพลทั้ง

ทางตรงและทางออมตอวัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกในสังคมน้ัน ดังนั้นในการศึกษาวัฒนธรรม

ทางการเมืองของสังคมใดจึงตองเขาใจบริบท (Context) ของคนในสังคมน้ันดวย เนื่องจากวัฒนธรรม

ทางการเมืองเกิดจากกระบวนการปลูกฝงอบรมหลอหลอมกลอมเกลาทางการเมือง (Political 

Socialization Process) ท้ังทางตรงและทางออมที่สืบตอเนื่องกันมาเปนเวลายาวนาน จนทําให

บุคคลในสังคมมีความรูทางการเมือง (Political Knowledge) ตามแบบที่ ไดรับการปลูกฝงมา 

จนกระทั่งกลายเปนระบบความเชื่อ คานิยม และทัศนคติทางการเมืองของบุคคลในสังคมนั้น ซึ่งจะมี

ผลตอพฤติกรรมทางการเมือง (Political Behavior) ของบุคคลในสังคม และเม่ือบุคคลในสังคมมี
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พฤติกรรมทางการเมืองจนเปนแบบแผน (Pattern) พฤติกรรมทางการเมืองที่เปนแบบแผนก็จะ

กลายเปนวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคมนั้น ยังสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการไทย

อีกจํานวนมากท่ีกลาววา วัฒนธรรมทางการเมือง ตองเขาใจแตเบื้องตนวา “คน” และ “วัฒนธรรม” 

มิไดแยกออกจากันโดยเด็ดขาด วัฒนธรรมหลอหลอมอุปนิสัย มารยาทและความคิด คานิยม 

ปทัสถานในการประพฤติปฏิบัติของคนจะเปนปจจัยท่ีกําหนดพฤติกรรม (Behavior) และความคิด 

ความเขาใจ (perceptions and ideas) ที่ตองจัดสรรและแบงปนกันและกันใหแกใคร และในเงื่อนไข

อะไร ซึ่งปจจุบันเรียกวาตองเขาใจ “อัตลักษณ” น่ันเอง (วิชัย ตันศิริ, 2548: 475; สมชาย ภคภาสน

วิวัฒน, 2542: 121; นิธิ เอียวศรีวงศ, 2550: 6) และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2550: 275-276) ไดชี้

ชัดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไววา วัฒนธรรมการเมืองของสังคมไทยมีลักษณะทวิลักษณ ซึ่ง

แสดงออกผานโครงสรางทางความคิดเชิงปฏิบัติการทางการเมืองและการเลือกตั้งของกลุมชนสองกลุม

ใหญในสังคม คือ กลุมชาวบานหรือชาวชนบท และกลุมชนชั้นกลางหรือชาวเมือง โครงสรางทาง

ความคิดเชิงปฏิบัติ เปนการบูรณาการของระบบคิด ความปรารถนา ความเชื่อ การรับรู การเขาใจ 

การตีความและการประเมินโลกทางสังคม ซึ่งแสดงใหปรากฏโดยการกระทําทางสังคมของบุคคลหรือ

กลุมคน อยางเปนแบบแผนมคีวามตอเนื่อง ขณะเดยีวกันก็สามารถถายทอดและเปลี่ยนแปลงได 

ผูวิจัยสรุปวา วัฒนธรรมทางการเมือง คือ วิถีการเมืองที่ประชาชนดํารงอยูตามแบบแผนที่

ตนเองปฏิบัติเปนกิจกรรมประจําวันภายใตโครงสรางระบอบการปกครองของรัฐ และผลิตซ้ําการ

กระทํานั้นจนมีทัศนคติ ความเชื่อ ความปรารถนาในกลุมตนเองใหไดรับประโยชนที่เปนธรรม 

2. ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมอืงของกลุมคนในสังคมตาง ๆ สามารถจําแนกออกเปน 

3 ลักษณะตามแนวคิดของ อัลมอนดและเวอรบา (Almond & Verba, 1965: 17-23) ไดแก 

2.1 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิม เปนวัฒนธรรมทางการเมืองของ

บุคคลที่ไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการเมืองเลย ไมมีการรับรูไมมีความเห็น และไมใสใจ

ระบบการเมือง ไมคิดวาตนเองมีความจําเปนตองมีสวนรวมทางการเมือง เปนวัฒนธรรมทางการเมือง

ของสังคมดั้งเดิม  

2.2 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา เปนวัฒนธรรมทางการเมืองของ

บุคคลที่มีความรูความเขาใจตอระบบการเมืองโดยท่ัวไป ๆ ไป แตไมสนใจที่จะเขามีสวนรวมทางการ

เมืองในทุกกระบวนการ และไมมีความรูสึกวาตนเองมีความหมายหรือมีอิทธิพลตอระบบการเมือง 

บุคคลเหลานี้จะยอมรับอํานาจรัฐ เคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมาย บุคคลเหลานี้จะไมเรียกรอง 



42 

ไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา จะพบไดในกลุมคนชั้น

กลาง  

2.3 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม เปนวัฒนธรรมทางการเมือง

ของบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระบบการเมืองเปนอยางดี เห็นคณุคาและความสําคัญในการ

เขามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อควบคุมกํากับ และตรวจสอบใหผูปกครองทําการปกครอง เพื่อ

สนองตอบความตองการของประชาชน บุคคลในสังคมนี้จะมีความรูสึกวา เขาสามารถที่จะกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองได ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม สวนใหญ จะพบ

เห็นไดในชนชั้นกลางของประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้เพราะประชาชนสวน

ใหญเปนเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจรงิ  

 ผูวิจัยเชื่อวา ประเภทวัฒนธรรมทางการเมืองที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สุดคือ วัฒนธรรม

การเมืองแบบมีสวนรวม เปนการเมืองแบบใหโอกาสและยอมรับกติกาของการอยูรวมกันอยางสันติ

ที่สุด 

3. ความสําคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 

วิวัฒน เอ่ียมไพรวัน (2540: 154-155) ไดอธิบายความสําคัญของวัฒนธรรมทาง

การเมือง 3 ประการ ไดแก (1) วัฒนธรรมทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญในการสรางเสริมความชอบ

ธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) ประชาชนจะใหความรวมมือกับรัฐโดยการเชื่อฟงคําสั่ง

ของประมุข และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเปนการรักษาระเบียบของสังคมการเมือง (2) วัฒนธรรม

ทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญในการริเริ่มทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ไดรับอิทธิพลมาจาก

วัฒนธรรมทางการเมืองของกลุมประเทศตะวันตก (3) วัฒนธรรมทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญของ

การพัฒนาการทางการเมือง สามารถนําอุดมการณทางการเมืองน้ันมาชี้นําเปนแนวทางปฏิบัติที่

สอดคลองกับวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน เพ่ือบรรลุเปาหมายของอุดมการณทางการเมือง

ได นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการเมืองยังมีความสําคัญในการสังคมการเมืองของประเทศกําลังพัฒนาท่ี

มีแตเพียงสถาบันทางการเมืองตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพียงอยางเดียวยังไม

เพียงพอที่จะสงผลใหสังคมการเมืองดังกลาว พัฒนาการทางการเมืองไปสูความเปนประชาธิปไตยท่ี

แทจริงได จําเปนที่จะตองเสริมสรางใหประชาชนในสังคมมีวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีสอดคลอง

ตองกันมาสนับสนุนดวย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 662) ชี้ใหเห็นวา วัฒนธรรมทางการเมืองมี

ความจําเปนตอการวางรากฐานที่ ม่ันคงใหกับรัฐประชาธิปไตย ที่ตองสงเสริมและสนับสนุนให

ประชาชนเขาใจ ตระหนกัในวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีพึงประสงคเปนธรรม 
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4. องคประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง 

องคประกอบหลักของวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการสราง

ระเบียบแบบแผนทางการเมืองของคนในประเทศชาติหนึ่ง ๆ ได สวนประกอบที่เปนแกนของแนวโนม 

ทัศนคติ หรือความโนมเอียงที่มีตอปจจัยตาง ๆ ในระบบการเมือง (Walter A. Rosenbaum, 1975: 

6-7) ไดอธิบายไวดังนี้ 

1. ความโนมเอียงที่มตีอโครงสรางทางการปกครอง แบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

  1.1 ความโนมเอียงที่มีตอระบบการปกครอง หมายความวา การที่ “ปจเจกชน” 

ประเมินคาและใหการตอบสนองตอสถาบันการปกครองหลักของสังคมอยางไร 

1.2 ความโนมเอียงที่มีตอปจจัยนําเขา และปจจัยสงออก หมายความวา ปจเจกชน

รูสึกและตอบสนองตอขอเรียกรองตาง ๆ ที่มุงหวังตอการไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะ และการตัดสินใจ

อยางไร 

2. ความโนมเอียงที่มีตอปจจัยตาง ๆ ในระบบการเมือง แบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

2.1 ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง หมายความวา ความรูสึกเปนเจาของ

หนวยงานการปกครอง (ชาติ รัฐ เมือง ชุมชน) และรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ตองมีความ

จงรักภักดีผูกพัน หรือมีภาระหนาที่ตอหนวยปกครองดวย 

2.2 ความไววางใจทางการเมือง หมายความวา ขอบเขตทัศนคติของบุคคลท่ี

เก่ียวกับความรูสึกท่ีเปดกวาง รวมมือ และอดกลั้นตอการทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะท่ีตนเปนเมือง

รวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงความไววางใจในทางการเมืองที่แสดงออกตอความเชื่อของบุคคลวา บุคคล

อ่ืนหรอืกลุมอื่นมีความหมายตอเขาในทางที่ดีในการมีชีวิตการเมืองรวมกัน 

2.3 การยึดถือกติกา หมาความวา แนวความคิดของบุคคลที่ยอมรับและปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมายของสังคม 

3. ความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอกิจกรรมทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

3.1 ความสามารถทางการเมือง หมายความวา บุคคลไดเขามีสวนรวมทางการเมือง

ในฐานะที่ตนเปนพลเมืองบอยครั้งเพียงใด กลาวคือ บุคคลไดใชทรัพยากรทางการเมืองที่เขามีอยูเพื่อ

กิจกรรมทางการเมืองเพียงใด ซึ่งในกรณีนี้ หมายความถึงการประเมินคุณคาความรู ความสามารถ

ของเขาในการใชทรัพยากรทางการเมืองดวย 

3.2 ความมีประสิทธิภาพทางการเมือง การมีความรูสึกวาการดําเนินการทาง

การเมืองของปจเจกบุคคลสงผลกระทบตอระบบการเมืองหรือไม ซึ่งหมายถึงความเชื่อที่วา การ
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เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเปนสิ่งที่เปนไปได และการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ สามารถทําใหสําเร็จไดโดย

ประชาชนซึ่งก็คือบุคคลมีสํานึกในประสิทธิภาพทางการเมืองของตนนั่นเอง 

ทั้งนี้ ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 166-168) ไดสะทอนผลการวิจัยวัฒนธรรมทางการเมือง

ภายใตรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหาคร พบวา ประชาชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นดานวัฒนธรรมทางการเมืองภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

(คาเฉลี่ย 2.94) คอนไปทางระดับสูง เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ประชาชนที่มีความคิดเห็น

ทางการเมืองระดับสูง ไดแก การมีความเชื่อมั่น และชื่นชมในระบอบการปกครองที่มีสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดท่ีจะสามารถแกปญหาของชาติใหมั่นคงย่ังยืน และมีความเหมาะสม

ตอการปกครองในประเทศไทย (คาเฉลี่ย 3.48) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับจริงท่ีสุด (รอยละ 

60.37) ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขสามารถสรางความ

กลมเกลียวเหนียวแนนใหกับคนในชาติไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.44) การชวยเหลือเก้ือกูลกันหรือ

ระบบอุปถัมภนั้นยังเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยูในสังคมไทย (คาเฉลี่ย 3.19) ระบบพรรคพวก เครือ

ญาตินั้นถือเปนคานิยมที่มีความสําคัญทางการเมืองในสังคมปจจุบัน (คาเฉลี่ย 3.13) เชนเดียวกัน สวน

ประชาชนท่ีมีความคิดเห็นทางการเมืองระดับปานกลาง ไดแก การเปนเรื่องธรรมดาท่ีคนรวยจะไดรับ

อภิสิทธ์ิจากกฎหมายมากกวาคนจน คนรากหญา (คาเฉลี่ย 2.72) ผูนํารัฐบาลเปรียบเสมือนหัวหนา

ครอบครัวใหญ ฉะนั้นเราควรจะทําตามการตัดสินใจของเขา (คาเฉลี่ย 2.67) และกฎกติกา กฎหมาย

ในปจจุบันไมสามารถแกปญหาสถานการณทางการเมืองของไทยได (คาเฉลี่ย 2.17) ซึ่งมีความคิดเห็น

อยูในระดับจริง (รอยละ 39.89) ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.2 ระดับความคิดเห็นดานวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต  

กรงุเทพมหานคร 

ดานวัฒนธรรมทางการเมือง 
ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 

Mean S.D. 
ระดบัความ

คิดเห็น
ทางการเมือง 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจรงิ 

1. ทานมีความเช่ือมั่น และช่ืนชมในระบอบ
การปกครองท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริย
เปนสถาบันสูงสุดท่ีจะสามารถแกปญหา
ของชาติใหมั่นคงย่ังยืน และมีความ
เหมาะสมตอการปกครองในประเทศไทย 

230 
(60.37) 

111 
(29.13) 

32 
(8.40) 

8 
(2.10) 

3.48 0.74 สูง 

*2. ผูนํารัฐบาลเปรียบเสมือนหัวหนา
ครอบครัวใหญ ฉะน้ันเราควรจะทําตาม
การตัดสินใจของเขา 

52 
(13.65) 

100 
(26.25) 

151 
(39.63) 

78 
(20.47) 

2.67 0.95 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 

ดานวัฒนธรรมทางการเมือง 
ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 

Mean S.D. 
ระดบัความ

คิดเห็น
ทางการเมือง 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจรงิ 

3. ทานเช่ือวาระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุขสามารถสรางความกลมเกลียว
เหนียวแนนใหกับคนในชาติไดอยาง
เหมาะสม 

208 
(55.61) 

130 
(34.76) 

29 
(7.75) 

7 
(1.87) 

3.44 0.72 สูง 

4. เปนเร่ืองธรรมดาที่คนรวยจะไดรับ
อภิสิทธ์ิจากกฎหมายมากกวาคนจน คน
รากหญา 

92 
(24.47) 

148 
(39.36) 

74 
(19.68) 

62 
(16.49) 

2.72 1.01 ปานกลาง 

5. ระบบพรรคพวก เครือญาติน้ันถือเปน
คานิยมที่มีความสําคัญทางการเมืองใน
สังคมปจจุบัน 

130 
(34.76) 

177 
(47.33) 

54 
(14.44) 

13 
(3.48) 

3.13 0.78 สูง 

6. การชวยเหลือเก้ือกูลกันหรือระบบ
อุปถัมภน้ันยังเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติกัน
อยูในสังคมไทย 

134 
(35.54) 

186 
(49.34) 

51 
(13.53) 

6 
(1.59) 

3.19 0.72 สูง 

*7. กฎกติกา กฎหมายในปจจุบันไมสามารถ
แกปญหาสถานการณทางการเมืองของ
ไทยได 

103 
(27.39) 

150 
(39.89) 

80 
(21.28) 

43 
(11.44) 

2.17 0.96 ปานกลาง 

รวม 2.94 0.40 ปานกลาง 

* ขอคําถามเชิงลบ 

 นอกจากนี้ปจจัยดานวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่

จําแนกตามบทบาทในชุมชน มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนท่ีเปนผูนํ าชุมชนหรือ

คณะกรรมการของชุมชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองมากกวาลูกบาน นั่นเอง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 

263) 

 

2.2.1.3 การกลอมเกลาทางการเมือง 

คําวา “การกลอมเกลาทางการเมือง” ไดมีการใชคํานี้ในหลายรูปแบบ เชน “การ

เรียนรูทางการเมือง” “การขัดเกลาทางการเมือง” “กระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง” “การ

เรียนรูชีวิตทางการเมือง” “สังคมกรณทางการเมือง” “สังคมประกิตทางการเมือง” ซึ่งท้ังหมดนี้ตรง

กับภาษาอังกฤษคําวา “Political Socialization” ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงยกคําศัพทท้ังหมดไวเปน

แนวคิดเกี่ยวกับการกลอมเกลาทางการเมือง โดยมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายและแสดง

แนวคิดไวดังนี้ 
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1. ความหมายของการกลอมเกลาทางการเมือง 

คําวา “การกลอมเกลาทางการเมือง” เปนการเรียนรูที่ทําให เกิดทัศนคติและ

พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล เปนการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลซึ่งกระทําตอกันและเปน

กระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง นอกจากนี้ยังเปนกระบวนการกลอมเกลาในการเรียนรู

ทางการเมือง ที่เก่ียวของกับความรูหรือความเชื่อ ทัศนคติและความรูสึก คานิยมที่เก่ียวกับระบบ

การเมือง โดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมท่ีเปนการอบรม สั่งสอน สืบตอ 

ถายทอด การศึกษา เรียนรู และพฤติกรรมตาง ๆ ของสมาชิกในสังคม (ทินพันธุ นาคตะ , 2517: 16-

18; ประทีป สยามชัย, 2526: 93; พรศักดิ์ ผองแผว และ สายทิพย สุคติพันธ, 2526: 19-20; วรรณ

ธรรม กาญจนสุวรรณ, 2544: 158) ยังพบวา สัญญา สัญญาวิวัฒน (2532: 204) แสดงในชื่ออื่น 

เรียกวา การขัดเกลาทางการเมือง โดยใหความหมายไววา กระบวนการท่ีบุคคลไดมีความรูหรือ

ความคุนเคยกับระบบการเมืองและกระบวนการที่กําหนดลักษณะทางการเมือง การทําความเขาใจ

เกี่ยวกับการเมืองของบุคคล ตลอดจนลักษณะที่บุคคลมีปฏิกิริยาหรือความรูสึกตอปรากฏการณทาง

การเมือง นอกจากน้ียังมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา “กระบวนการกลอมเกลา

ทางการเมือง” อาทิ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2549: 670-671) ไดสรุปวา กระบวนการกลอมเกลาทาง

การเมืองเปนกระบวนการเรียนรู ถายทอด สืบตอ แนวคิด การกระทํา พฤติกรรมทางการเมืองของ

มนุษย ท่ีสงไปยังสมาชิกที่อยูในสังคมเพ่ือใหเกิดการรักษา เรียนรูและปฏิบัติอยางตอเนื่อง ทั้งนี้มีคํา

กลาวที่เก่ียวของในชื่อวา “สังคมกรณหรือการเรียนรูทางการเมือง” ซึ่งหมายถึง กระบวนการเรียนรู

และถายทอดความรูที่บุคคลหรือมวลชนไดรับการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง อันไดแก ทัศนคติ 

ความเชื่อ โลกทัศน หรืออุดมการณ ความเชื่อและความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอการเมือง ระบบ

การเมือง จากคนยุคหนึ่งไปยังคนอีกยุคหนึ่งโดยอาศัยสื่อกลาง เชน ครอบครัว กลุมเพื่อน ศาสนา 

พรรคการเมือง รัฐบาล สถาบันการศึกษา สมาคม และสื่อสารมวลชน สังคมกรณทางการเมืองเปน

กระบวนการชวยสรางเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพทางการเมือง คือ ลักษณะประจําชาติหรือ

เอกลักษณทางการเมืองท่ีพึงประสงคใหแกพลเมืองของรัฐ โดยมีใหผูรับการถายทอดมีความโนมเอียง 

ความรู ทัศนคติ บุคลิกภาพ บรรทัดฐาน และคานิยมตาง ๆ ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกับผู

ถายทอด(ประจิตร มหาหิง, 2529: 201; บรรจง กลิ่นสงวน, 2547: 10) สวนแนวคิดของนักวิชาการ

ตางประเทศ ไดนิยามกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองไววา กระบวนการที่นํามาซึ่งวัฒนธรรมทาง

การเมืองแกประชาชน กระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองชวยสงผานวัฒนธรรมทางการเมืองเดิม 

หรือความโนมเอียงทางการเมือง ซึ่งไดแก ความรู ทัศนคติ บรรทัดฐาน และคานิยมทางการเมืองของ

คนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งของสังคม หรือเปนกระบวนการที่ปจเจกบุคคล รูวาตนอยูในระบบ
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การเมืองและมีความเขาใจ (Perception) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของสังคมที่บุคคลนั้นเปนสมาชิกอยู (Gabriel A. Almond and G. Bingham Powell, 

Jr., 1980: 36; Easton and Dennis, 1969: 7-8; Michael Rush and Phillip Athoff, 1971: 16)  

นอกจากนี้ยังพบวา ณัฐพล พุกประเสริฐ(2545: 7) ไดกลาวถึงแนวคิดของ Robert E. 

Dowes and John A. Hughed (1972) ถึงกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของสังคมมีระบบ

ขั้นตอนดังแผนภูมิตอไปนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 กระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง 

ที่มา: ณัฐพล พุกประเสรฐิ (2545: 7; อางถึงใน ภูสิทธ ภูคาํชะโนด, 2553: 61) 

 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การกลอมเกลาทางการเมืองนั้นเปน

กระบวนการสงผานการเรียนรู แนวคิด คานิยม การกระทํา พฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจน

วัฒนธรรมทางการเมืองของปจเจกบุคคลและกลุมบุคคล หรือจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ไปยังสมาชิกใน

สังคมเพื่อใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติกันอยางเปนกระบวนการตอเนื่องและดํารงอยูได (ภูสิทธ ภูคํา

ชะโนด, 2553: 62) 

 
 
 

ครอบครัว 

โรงเรียน 

การขัดเกลาขั้นปฐมภูมิ 

PRIMARY 

SOCIALIZATION 

สถาบันการศึกษา ที่ทาํงาน 

การขดัเกลาขนัทตุิยภมูิ SECONDARY 

SOCIALIZATION 

พฤติกรรมที่เก่ียวของการเมืองถูก

หลอหลอมและแสดงออกผาน 

- กลุมผลประโยชน 

- พรรคการเมือง 

-การเลือกต้ัง 

- สื่อมวลชน 

- อิทธิพลสวนบุคคล 

- กลุมเพ่ือน 

- กลุมอางอิง 

คอยขัดเกลาทั้งวัยเด็กและ

วัยผูใหญ 
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2. องคประกอบของการกลอมเกลาทางการเมือง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2532: 205-207) ไดแบงองคประกอบของการกลอมเกลาทาง

การเมืองไว ไดแก (1) ความรูและประสบการณทางการเมือง (2) การกระทําระหวางกันทางสังคม 

(Social Interaction) (3)  ภ า ษ า  (Language) (4)  ค ว าม รั ก ค วาม ช อ บ พ อ  (Affection) (5) 

สภาพแวดลอม  

3. ตัวกลางในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง 

ตัวกลาง หนวยหรือองคการ ที่เปนสื่อกลางในการถายทอดกระบวนการกลอมเกลา

ทางการเมืองใหแกสมาชิกที่อยูในสังคมนั้น ๆ บางตัวมีบทบาทตอการสรางการกลอมเกลาทาง

การเมืองอยางชัดเจน เชน การสอนวิชาหนาที่พลเมืองในโรงเรียน แตบางตัวกลางมีบทบาทในการ

กลอมเกลาทางการเมืองทางออม เชนกลุมเพ่ือน กลุมอาชีพ กลุมศาสนา เปนตน ซึ่ง วรรณธรรม กาญ

จนสุวรรณ (2544: 162) ไดแก (1) ครอบครัว เปนกระบวนการกลอมเกลาเรียนรูขั้นปฐมภูมิของ

บุคคล (2) สถาบันการศึกษา โรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญในการใหความรูแกเด็กและเยาวชนใน

ลักษณะที่เปนรูปธรรมมากข้ึน นอกจากนี้ ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2541: 69-78) ไดกลาวถึงองคกรที่มี

บทบาทใหการขัดเกลาทางสังคมไวหลายประการไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน กลุมอาชีพ 

สื่อมวลชน และองคกรศาสนา ซึ่งสามารถกลาวสรุปไดวา (1) ครอบครัว ใชวิธีการอบรมแกเด็กทั้งโดย

จงใจหรือทางตรงและทางออม หรือกลาวไดวา “บานเปนศูนยกลางของการขัดเกลาทางสังคมโดยมี

บิดามารดาเปนสื่อกลางของการเรียนรู” สวน Almond and Powell (1980: 38) เห็นวา ครอบครัว

เปนตัวการในการกลอมเกลาทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลสูงตอเน่ืองเปนระยะยาว ทั้งโดยตรงและ

ทางออมอิทธิพลที่สําคัญของครอบครัว คือ การสรางทัศนคติตออํานาจ คือภายในครอบครัวจะมี

ลั กษ ณ ะการตั ด สิ น ใจร วม  (Collective Decision) ซึ่ ง เป น ลั กษ ณ ะการใช อํ าน าจหน า ท่ี 

(Authoritative) ในทัศนคติของเด็ก เนื่องจากการปฏิบัติตามหรือไมเชื่อวังจะนําไปสูการลงโทษ 

หรือไมไดรับสิ่งที่ตองการ ดังนั้นประสบการณของเด็กเที่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

ครอบครัว จะสงผลตอความรูสึก มีความสามารถทางการเมือง(Political Competence) สรางทักษะ

เก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธทางการเมือง และนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในอนาคต ถาเด็กถูก

อบรมสั่งสอนใหมีพฤติกรรมแบบยอมรับเชื่อฟง อาจทําใหเด็กนั้นมีพฤติกรรมทางการเมืองแบบนั้นใน

อนาคตได (2) กลุมเพ่ือนมีความสําคัญทางออมในการขัดเกลาทางสังคมของบุคคลกฎเกณฑระเบียบ

ขอบังคับบางอยางบุคคลจําตองทํา เพ่ือใหกลุม เพ่ือนยอมรับ เชน การเลน กีฬา กลุม เพ่ือนสอนให

บุคคลรูจักอะลุมอะหลวยชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอนใหรูจักรับผิดชอบรวมมือในกิจกรรมรวมกัน

นอกจากนี้กลุมเพ่ือนยังมีสภาพเหมือนดาบสองคม กลาวคือมีผลในการชวยถายทอดคุณคาและวิธีการ
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ระเบียบกฎเกณฑท่ีผูใหญตองการใหได ซึ่งปจจุบันชีวิตในเมืองใหญมีผลทําใหกลุมเพื่อนมีความสําคัญ

มากขึ้น เพราะประการที่หนึ่ง ครอบครัวสมัยใหมมีขนาดเล็ก เด็กใชเวลาสวนใหญเลนกับเพ่ือน 

ประการท่ีสอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ ที่เปนไปอยางรวดเร็วทํา ใหเกิด

ชองวางระหวางรุนอายุได พอ แมหรือผูปกครองกลายเปนคนสมัยหัวโบราณ ขณะที่เพ่ือนๆ ทันสมัย

กวา และประการที่สาม โอกาสท่ีบุคคลจะทําการเคลื่อนยายทางสังคมโดยอาศัยการศึกษา ในปจจุบัน

มีมากกวาสมัยกอน ทําใหเด็กมีความมุมานะในการศึกษา ซึ่งพอแมไมสามารถใหคําแนะนําพึ่งพาได

ขณะที่กลุมเพ่ือนชวยเหลือได (3) โรงเรียนเปนสถานศึกษาอยางเปนทางการเปนสิ่งสําคัญที่มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คุณคาและแนวความคิด ความเชื่อของบุคคล กลาวไดวาประสบการณ

ทางการศึกษาชวยพัฒนาความสามารถ ทัศนคติและรูปแบบพฤติกรรมอ่ืนๆ ซึ่งมีคุณคาทางบวกตอ

สังคม ประสบการณที่บุคคลไดรับจากโรงเรียนอันเปนประสบการณที่ไดรับการคัดเลือกและควบคุม 

จะชวยให บุคคลมีความรูความสามารถที่จะศึกษาและพิจารณาเพื่อรับคุณคา ใหมตามความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม สวน พฤทธิสาณ ชุมพล (2540: 77-88) ไดอธิบายสรุปถึงบทบาทของโรงเรียน

ในการทําหนาที่กลอมเกลาทางการเมืองไว 3 ประการ คือ 1) โดยการจําลองรูปแบบสังคมเมือง 

อํานาจท่ีไดพบในโรงเรียนมีความเปนสวนบุคคลนอยกวาอํานาจของพอแมในครอบครัว เชน ใน

รูปแบบของครู หัวหนาชั้น หัวหนาทีมฟุตบอล บทบาทที่แตละคนไดรับน้ันแสดงโดยอาศัยหลักเกณฑ

ทางดานความสามารถแทนที่จะเปนโดยธรรมชาติและสังคมยังประกอบไปดวย บทบาทเฉพาะหลาย

บทบาทเห็นไดจากการจัดระบบของโรงเรียน ไดจําลองสภาพของสังคมการเมืองออกมาใหเด็กไดเรียน

มากกวาครอบครัว 2) ในทางตรง เดก็จะไดรับการกลอมเกลาทางการเมือง โดยผานหลักสูตรการเรียน

ซึ่งมีการสอนวิชาหนาท่ีพลเมือง ซึ่งผลการวิจัยของกิตติ อมตะชีวิต พบวา หลังการสอนทดลองความรู

ในลัทธิประชาธิปไตยของนักเรียน กลุมควบคมและกลุมทดลองมีความแตกตางกัน โดยนักเรียนกลุม

ทดลองมีความรูในลัทธิประชาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึนกวากลุมควบคุมจากผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวา 

โรงเรียนเปนแหลงถายทอดความรูการเมืองโดยตรงได โดยเฉพาะทางดานการเรียนรูกับความรูในลัทธิ

ประชาธิปไตย และ 3) ในทางออม การกลอมเกลาทางการเมืองไมไดเกิดข้ึนในการเรียนการสอน เชน

การเลนกีฬา เปนการปลูกฝงใหเด็กเคารพกฎเกณฑและกติกา ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการที่จะเคารพ

กฎหมายในอนาคต การมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชน ยอมเปนการกลอมเกลาที่เหมาะสมแกการ

ดํารงชีวิตการเมืองแบบประชาธิปไตย ในทางตรงกันขาม ถาไมมีการรูจักแพ รูจักชนะ ก็จะเปน

พ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตในระบอบอํานาจนิยม หรือเผด็จการได นอกจานี้ยังมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เชน

การมีสวนรวมในชมรม การเขาเปนสมาชิกสมาคม เหลานี้ลวนเปนการฝกฝนใหเด็กไดเรียนรู

กระบวนการทางสังคมและกระบวนการบริหาร โดยไดสัมผัสและปฏิบัติจริง ๆ นอกจากนั้น
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สถาบันการศึกษายังมีบทบาทในการสงผานคานิยมและทัศนคติของสังคมอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การสรางทัศนคติเก่ียวกับกฎเกณฑทางการเมืองท่ีไมเปนลายลักษณอักษร และความผูกพันกับ

สัญลักษณตาง ๆ ของระบบการเมือง เชน ธงชาติ เพลงชาติ เปนตน และยังพบวา วัลลภ ลําพาย 

(2534: 20-21) ไดกลาวถึงเด็กจะไดรับการถายทอดความเชื่อและทัศนคติทางการเมืองจากโรงเรียน 

อาจจะอยูในลักษณะและวิธีการในการใหความรู คือ ถาเปนโรงเรียนที่ครูเปดโอกาสใหเด็กนักเรียนได

แสดงความคิดเห็นมาก ๆ แลว เด็กจะไมมีความกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น และอาจเกิดจากการสอน

โดยตรง เชน วิชาที่สอนเก่ียวกับการเมืองก็จะชวยสรางความเชื่อและคานิยมบางอยางใหแกเด็ก เชน 

อาจจะสอนความหมายของคําวาประชาธิปไตยลําดับชั้นของความเปนมาหรือวิวัฒนาการระบบ

การเมือง เปนตน (4) กลุมอาชีพ เมื่อบุคคลผานพนการศึกษาจากโรงเรียน จะเริ่มประกอบอาชีพเลี้ยง

ตัวเอง บุคคลจะพบเพ่ือนรวมงานตามแตอาชีพของตน ซึ่งมีระเบียบวิธีการแตกตางกันออกไป บุคคล

จําตองเรียนรูและรับไวหากตองการอยูในกลุมนั้น ความเปนสมาชิกในกลุมอาชีพใดอาชีพหนึ่งเปน

เวลานาน อาจทําใหบุคคลผูน้ันมีอุปนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความตองการของชีวิตแตกตางไปจากที่เคย

ไดรับการฝกฝนอบรมมาในระยะตนของชีวิตก็ได (5) สื่อมวลชน เปนท่ียอมรับรวมกันโดยทั่วไปวา 

หนาที่ของสื่อมวลชนที่มีตอสังคมมีอยู 5 ประการ ไดแก  ประการแรก สื่อมวลชนตางๆ ทําหนาที่ให

แหลงขาวสารเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคม  ประการที่สอง 

สื่อมวลชนตางๆ ทําหนาท่ีเปนเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอประเด็นปญหาขอขัดแยงตางๆ 

ที่มีผลกระทบกระเทือนตอประชาชนที่อยูในสังคม ประการที่สาม สื่อมวลชนตางๆ ทําหนาที่ใหความรู

แกประชาชน เทากับเปนแหลงเพ่ิมพูนปญญาอันจะนํามาซึ่งความกาวหนาของตนเองและสังคม 

ประการที่สี่ สื่อมวลชนตางๆ ทําหนาที่ใหความบันเทิง เพ่ือการพักผอนทางดานจิตใจผอนคลายความ

ตึงเครียด และใหความสนุกสนาน ประการสุดทาย สื่อมวลชนตางๆ ทําหนาที่ใหบรกิารทางธุรกิจ เพ่ือ

ประโยชนแกการคาขาย และเศรษฐกิจของสังคม ท้ังนี้สื่อท่ีไดทําหนาที่ดังกลาวนี้ ไดแก วิทยุ โทรทัศน 

ภาพยนตร สิ่งพิมพ และภาพถายเปนตน สื่อท้ังหลายเหลาน้ีไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของ

บุคคลมาก โดยเฉพาะในสังคมท่ีมีความเจรญิทางดานเศรษฐกิจและสังคม สื่อมวลชนจึงเปนแหลงที่ให

การขัดเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางออมอยางมีคุณคาและมีโทษดวย โดยทั่วไปแลวสื่อมวลชน

เปนแหลงท่ีใหสาระและขาวสารเพ่ือประโยชนแกการดํารงชีวิต การตัดสินใจ การคาดหวังตอชีวิตของ

บุคคล (6) องคกรศาสนา ซึ่งนักสังคมวิทยาและนักจิตวิทยาอธิบายถึงหนาที่หลักของศาสนากวาง ๆ 

ไวสองประการ คือหนาที่ตอบุคคล และหนาที่ตอสังคม โดยหนาที่ตอบุคคล คือ ศาสนาสนองความ

ตองการสวนตัวของบุคคลในดานการอยากรูอยากเห็น การแสวงหาสิ่งท่ีเปนสาระในชีวิต และการ

แสดงออกทางอารมณ สวนหนาที่ตอสังคมมีหลายประการในสวนของการขัดเกลาทางสังคม สถาบัน
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ทางศาสนาจะชวยใหบุคคลมีการเรียนรูเพ่ือปรับตัวใหสอดคลองกับบรรทัดฐาน และคานิยมในสังคม 

และชวยใหบุคคลมีอุดมคติในการดํารงชีวิตการขัดเกลาทางสังคมโดยผานองคกรทางศาสนาใน

สังคมไทยมีมาชานานแลวในประวัติศาสตร โดยเฉพาะเด็กผูชายจะมีโอกาสเขาไปศึกษาหาความรูทั้ง

ในลักษณะเปน ครั้งคราว หรืออาศัยอยูในวัดที่เรียกกันวาเด็กวัด โดยคอยปรนนิบัติพระและศึกษาเลา

เรียน อาน เขียน ทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย ตามสติปญญาและความสามารถของแตละคน อีกทั้งยัง

ฝกฝนวิชาชีพท่ีสามารถเปน ความรูติดตัวตอไป เชน ยุทธวิธีปองกันตัว กระบี่กระบอง วิชาอาคม 

เมตตามหานิยม ชางฝมือ หมอโบราณ เปนตน ขณะที่ใชชีวิตในวัดก็จะไดรับการขัดเกลาทางสังคมทั้ง

วิชาความรู ศีลธรรม จรรยา มารยาท ควบคูกันไป นอกจากน้ีดีน แจโรส ยังไดเพิ่มเติมไววา นอกจาก

ตัวกลางในกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง ดังกลาวขางตนแลว ตองมีสถาบันทางการเมือง เปน

ตัวกลางที่ทําใหประชาชนไดมีความรอบรูเกี่ยวกับการเมือง มีความสนในทางการเมือง และที่สําคัญคือ

บทบาทในการสรางความโนมเอียงที่จะเปนผูเขามีสวนรวมทางการเมือง (Participant Orientation) 

ในสถาบันการเมืองตาง ๆ เชน พรรคการเมือง กลุมผลประโยชน เปนตน (Dean Jaros, 1973: 182) 

จากแนวคิดดังกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปไดวา ตัวกลางในกระบวนการกลอมเกลาทาง

การเมือง มีตั้งแตหนวยข้ันปฐมภูมิ คือ ครอบครัว เชนพอแม ญาติพี่นอง เปนตน ข้ันทุติยภูมิ คือ 

โรงเรียน กลุมเพ่ือน กลุมอาชีพ องคกรศาสนา สื่อมวลชน รวมถึงสถาบันทางการเมือง ซึ่งกลุมเหลาน้ี

จะเปนตัวกลางในการกลอมเกลาความรู แนวคิด คานิยม พฤติกรรมทางการเมืองใหแกสมาชิกใน

สังคมอยางตอเน่ือง (ภูสิทธ ภูคาํชะโนด, 2553: 67) 

ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 177-178) ไดอธิบายระดับการกลอมเกลาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไววา ปจจัยทางจิตวิทยาดานการกลอมเกลาทางการเมือง มีผล

การวิเคราะห พบวา ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีการกลอมเกลาทางการเมืองโดยภาพ

รวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.77) เม่ือพิจารณาตามรายขอ พบวา ประชาชนท่ีมีการกลอม

เกลาทางการเมืองอยูในระดับสูง ไดแก เมื่อบิดา มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดแสดงความคิดเห็น

ขัดแยง ทานมักจะแสดงความไมพอใจ (คาเฉลี่ย 3.10) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับไมจริง (รอยละ 

38.42) และประชาชนสวนใหญมีการกลอมเกลาทางการเมืองในระดับปานกลาง ไดแก เมื่อบิดา 

มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดตําหนิเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทานไดมีโอกาสชี้แจงเหตุผลเสมอ (คาเฉลี่ย 

2.83) การมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นที่สําคัญบางอยางในครอบครัว เชน การ

วางแผนครอบครัว การไปเท่ียว การทานอาหาร เปนตน (คาเฉลี่ย 2.81) การมีโอกาสดําเนินกิจกรรม

ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งสวนหนึ่งนั้นเปนผลมาจากการตัดสินใจของทานคนเดียว (คาเฉลี่ย 2.77) การท่ี

ทานกับคนในครอบครัว หรอืเพ่ือน ๆ ไดเคยรวมกันวิจารณการทํางานของรัฐบาล รวมถึงสถานการณ
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ทางการเมืองเสมอ (คาเฉลี่ย 2.65) การมีความเชื่อในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

เหมาะสมกับประเทศไทย และเมื่อมีโอกาสสนทนากับกลุมเพื่อน ๆ เก่ียวกับการเมือง ทานไดถายทอด

ความรูนี้ (คาเฉลี่ย 2.63) และการมีโอกาส ทานจะพูดคุยปญหาทางการเมืองรวมกันภายในครอบครัว

อยูเสมอ (คาเฉลี่ย 2.59) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับไมคอยจริง (รอยละ 37.27) ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.3 ระดับความคดิเห็นดานการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 
กรงุเทพมหานคร 

ดานการกลอมเกลาทางการเมือง 
ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 

Mean S.D. 
ระดับการ 
กลอมเกลา 

ทางการเมือง 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจรงิ 

1. เมื่อทานมีโอกาส ทานจะพูดคุยปญหา
ทางการเมืองรวมกันภายในครอบครัวอยู
เสมอ 

60 
(15.75) 

141 
(37.01) 

142 
(37.27) 

38 
(9.97) 

2.59 0.87 ปานกลาง 

*2. เม่ือทานมีโอกาสดําเนินกิจกรรมในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึงสวนหน่ึงน้ันเปนผลมาจากการ
ตัดสินใจของทานคนเดยีว 

33 
(8.73) 

111 
(29.37) 

145 
(38.36) 

89 
(23.54) 

2.77 0.91 ปานกลาง 

3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดง
ความคิดเห็นที่สําคัญบางอยางใน
ครอบครัว เชน การวางแผนครอบครัว 
การไปเที่ยว การทานอาหาร เปนตน 

67 
(17.63) 

194 
(51.05) 

99 
(26.05) 

20 
(5.26) 

2.81 0.78 ปานกลาง 

4. เมื่อบิดา มารดา หรือเพื่อน ๆ ของทานได
ตําหนิเร่ืองใดเรื่องหน่ึง ทานไดมีโอกาส
ช้ีแจงเหตุผลเสมอ 

70 
(18.52) 

196 
(51.85) 

88 
(23.28) 

24 
(6.35) 

2.83 0.80 ปานกลาง 

5. ทานกับคนในครอบครัว หรือเพ่ือน ๆ ได
เคยรวมกันวิจารณการทาํงานของรัฐบาล 
รวมถึงสถานการณทางการเมืองเสมอ 

67 
(17.68) 

148 
(39.05) 

130 
(34.30) 

34 
(8.97) 

2.65 0.87 ปานกลาง 

6. ทานมีความเช่ือในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศ
ไทย และเม่ือมีโอกาสสนทนากับกลุม
เพ่ือน ๆ เก่ียวกับการเมือง ทานได
ถายทอดความรูน้ี 

62 
(16.27) 

160 
(41.99) 

115 
(30.18) 

44 
(11.55) 

2.63 0.89 ปานกลาง 

*7. เม่ือบิดา มารดา หรือเพื่อน ๆ ของทาน
ไดแสดงความคิดเห็นขัดแยง ทานมักจะ
แสดงความไมพอใจ 

14 
(3.68) 

79 
(20.79) 

141 
(37.11) 

146 
(38.42) 

3.10 0.85 สูง 

รวม 2.77 0.41 ปานกลาง 

* ขอคําถามเชิงลบ 
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 นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนพบวา ดาน

อายุ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ (ภู

สิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 221) 

ตารางที่ 2.4 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชน

เขตดุสิต กรงุเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามอายุเปนรายคู 

อายุ Mean 
18-29 ป 30-49 ป 50 ปขึ้นไป 

2.60 2.81 2.89 

18-29 ป 2.60 - 0.202** 0.281** 

30-49 ป 2.81 0.080 

50 ปข้ึนไป 2.89 - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา มีคูท่ีแตกตางกัน

อยู 2 คู ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 30-49 ป และอายุ 50 ปข้ึนไปมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง

มากกวาประชาชนที่มีอายุ 18-29 ป 

รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการเกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานสถานภาพ เม่ือ

เปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ (ภูสิทธ ภูคํา

ชะโนด, 2553: 226) 

ตารางที่ 2.5 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามสถานภาพเปน

รายคู 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส มาย/หยาราง แยกกันอยู 

2.65 2.87 2.84 2.89 

โสด 2.65 - 0.222** 0.191** 0.241** 

สมรส 2.87 - -0.031 0.019 

มาย/หยาราง 2.84 - 0.050 

แยกกันอยู 2.89 - 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามสถานภาพเปนรายคู พบวา มีคูที่
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แตกตางกันอยู 3 คู ไดแก ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส, มาย/หยาราง และแยกกันอยู มีปจจัยทาง

จิตวิทยาทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีสถานภาพโสด 

พรอมยังพบปจจัยที่มีผลตอการเกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานอาชีพ เม่ือ

เปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ (ภูสิทธ ภูคํา

ชะโนด, 2553: 269-270) 

ตารางที่ 2.6 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามอาชีพเปนราย

คู 

อาชีพ Mean 

พอบาน 
แมบาน 

รับจาง คาขาย ลูกจาง
บริษัท 
เอกชน 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

นักศึกษา ขาราชการ
บํานาญ/

เกษียณอายุ
ราชการ 

อ่ืน ๆ 

2.85 2.71 2.84 2.74 2.56 2.96 2.54 2.99 2.54 

พอบาน แมบาน 2.85 - -0.142 -0.007 -0.106 -0.294** 0.113 -0.308** 0.141 -0.313** 
รับจาง 2.71 - 0.135** 0.036 -0.152 0.255** -0.167** 0.282** -0.171 
คาขาย 2.84 - -0.099 -0.287** 0.120 -0.302** 0.147 -0.306** 
ลูกจางบริษัทเอกชน 2.74 - -0.188 0.219** -0.202** 0.247** -0.207 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.56 - 0.407** -0.014 0.435** -0.019 
รับราชการ 2.96 - -0.422** 0.028 -0.426** 
นักศึกษา 2.54 - 0.449** -0.005 
ขาราชการบํานาญ/
เกษียณอายุราชการ 

2.99        - -0.454** 

อ่ืน ๆ 2.54 
        

- 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามอาชีพเปนรายคู พบวา มีคูท่ีแตกตาง

กันอยู 19 คู ดังนี้ 

ประชาชนที่มีอาชีพคาขายมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีอาชีพ

รับจาง 

ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานรฐัวิสาหกิจมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชน

ที่มีอาชีพพอบาน แมบาน และคาขาย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีอาชีพ

รับจาง ลูกจางบริษัทเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ประชาชนที่มีอาชีพนักศึกษามีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพ

พอบาน แมบาน รับจาง คาขาย ลูกจางบริษัทเอกชนและรบัราชการ 
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ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง

มากกวาประชาชนที่มีอาชีพรับจาง ลูกจางบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศกึษา 

ประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ ไดแก ธุรกิจสวนตัว มีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวา

ประชาชนที่มีอาชีพพอบาน แมบาน คาขาย รับราชการ และขาราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการ 

รวมถึงปจจัยดานการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม มีผลตอการกลอมเกลาทางการเมือง โดย

ประชาชนผูที่เปนสมาชิกกลุมทางสังคมมีการกลอมเกลาทางการเมืองมากกวาประชาชนที่ไมสังกัด

กลุมทางสังคม (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 272) และเม่ือทําการเปรียบเทียบในมิติของบทบาทหนาที่

ในครอบครวัเปนรายคู พบวาปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามบทบาทหนาท่ีในครอบครัวเปนรายคูมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังตารางตอไปนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 278) 

ตารางที่ 2.7 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามบทบาทหนาท่ี

ในครอบครัวเปนรายคู 

บทบาทหนาที่ในครอบครัว Mean 

พอ(หัวหนา
ครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลัก
ในครอบครัว 

แม(หัวหนา
ครอบครัว)เปน
ผูรับผิดชอบ

หลักใน
ครอบครัว 

ปูยา ตายาย ลุงปา
นาอา(หัวหนา
ครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลัก 

สมาชิกใน
ครอบครัว/ผู

อาศัย 

2.86 2.84 2.91 2.66 
พอ(หัวหนาครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 
2.86 - -0.028 0.050 -0.201** 

แม(หัวหนาครอบครัว)เปน
ผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 

2.84  - 0.078 -0.173** 

ปูยา ตายาย ลุงปานาอา(หัวหนา
ครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลัก 

2.91   - -0.251** 

สมาชิกในครอบครัว/ผูอาศัย 2.66    - 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานการกลอมเกลาทางการเมือง จําแนกตามบทบาทหนาที่ในครอบครัวเปนรายคู 

พบวา มีคูท่ีแตกตางกันอยู 3 คู ไดแก ประชาชนที่มีบทบาทหนาที่ในครอบครัวในฐานะสมาชิกใน

ครอบครัว/ผูอาศัย มีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนท่ีมีบทบาทหนาท่ีใน

ครอบครัวในฐานะท่ีมีบทบาทในครอบครัวฐานะพอ(หัวหนาครอบครัว)เปนผู รับผิดชอบหลักใน
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ครอบครัว แม(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว และปูยา ตายาย ลุงปานาอา

(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลัก 

นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่มีผลตอการกลอมเกลาทางการเมืองที่นาสนใจอีกปจจัยหน่ึงคือ 

บทบาทหนาที่ในชุมชน ซึ่งประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครที่มีบทบาทหนาที่ในชุมชนในฐานะท่ี

เปนผูนําและกรรมการชุมชนดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการชุมชน มีการกลอมเกลาทางการเมือง

มากกวาประชาชนที่อยูในฐานะสมาชิกทั่วไปของชุมชน หรือเรียกอีกอยางวา ลูกบาน นั่นเอง (ภูสิทธ 

ภูคําชะโนด, 2553: 282) และพบวา ปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองดานการกลอมเกลาทางการเมือง

ของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธเชิงปฏิฐาน(Positive Correlations) อยูใน

ระดับปานกลางกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.348 sig. 

= .000) และยังพบวามีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีทรงอิทธิพลตอการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดแก ปจจัยดานการรับรูขาวสารทางการเมือง 

ดานการพัฒนาทางการเมือง ดานความสนใจทางการเมือง ดานพฤติกรรมทางการเมือง และดานการ

กลอมเกลาทางการเมือง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 291-292) 

 

2.2.1.4 อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

คําวา “อุดมการณ” (Ideology) ถูกกําหนดขึ้นมาใชเปนคร้ังแรกโดยนักคิดชาวฝร่ังเศส ชื่อ 

Antoine Destult de Tracy(1754-1836) ในชวงป  1796-8 ซึ่ งตามความหมายดั้ งเดิมของ De 

Tracy คํานี้เกิดจากการประกอบดวยคําภาษากรีก คือ “eidos” และ “logos” เขาดวยกันโดย

หมายถึงศาสตรที่วาดวยความคิดของมนุษย De Tracy ก็เหมือนกับนักปราชญในยุคแหงความรูแจง 

(Enlightenment) คนอื่น ๆ อีกหลายคน ที่เชื่อมั่นวาเหตุผล (Reason) จะเขามามีบทบาทตอชีวิต

มนุษยแทนท่ีความศรัทธาทางศาสนา (Faith) ที่เคยครอบงําความคิดจิตใจของมนุษยชาติมากอนเปน

เวลายาวนาน ยิ่งกวาน้ีเขามีความมั่นใจถึงขนาดที่วาศาสตรที่ชื่ออุดมการณนี้ โดยเน้ือแทแลวก็เปน

สาขาหนึ่งของวิชาสัตววิทยา (Zoology) นั่นเอง กลาวคือเปนวิชาที่เราสามารถศึกษาคนควาไดในเชิง

ประจักษ (Empirical Study) เพราะความคิดอานของมนุษยก็มีพ้ืนฐานมาจากลักษณะทางสรีระของ

มนุษยนั่นเอง ในเมื่อเราสามารถวิจัยหากฎเกณฑทางสรีรวิทยาไดเราก็ควรจะหากฎเกณฑในการ

กอกําเนิดและเติบโตของของความคิดไดเชนกัน กลาวในเชิงเทียบเคียงไดอีกอยางหนึ่งวา ถาไอแซก 

นิวตัน (Isaac Newton, 1642-1727) สามารถคนพบกฎแหงความโนมถวงซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการ

ไขไปสูความลี้ลับของจักรวาลได ทําไมมนุษยเราจะคนพบกฎท่ีบงการความคิดของมนุษยบางไมได สิ่ง

ที่ De Tracy ตองการและเขามองวาตัวเขาเองกําลังแบกรับภารกิจอันนั้นอยูก็คือ “นิวตันในทาง
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ศาสตรแหงความคิด” และนี้คือความใฝฝนและความหมายดั้งเดิมของคําวา “อุดมการณ” ซึ่งหมายถึง

ศาสตรแหงความคดิที่ศึกษาไดในเชิงประจักษ (สมเกียรติ วันทะนะ, 2544: 1)  

1. ความหมายของคําวาอุดมการณทางการเมือง 

สมเกียรติ วันทะนะ (2544: 4) ไดกลาวอางแนวคิดของเซลิเกอร (Seliger) ไววา 

อุดมการณคือ ชุดของความคิดท่ีมีความสอดคลองกัน ซึ่งใชเปนรากฐานใหกับกิจกรรมทางการเมืองที่

เกิ ด ข้ึนโดยผานการจัดตั้ ง (a coherent set of ideas that provides a basis for organized 

political action) อุดมการณตามความหมายนี้จะมุงผดุงรักษาระบบการเมืองที่ดํารงอยู หรือจะมุง

แกไขปรับปรุง หรอืแมกระทั่งมุงโคนลมทําลายระบบน้ัน ๆ ก็ได กลาวอีกในหนึ่งวา อุดมการณทุกชนิด

จะตองมีลักษณะพ้ืนฐานรวมกันบางประการ คือ (1) “โลกทัศน” (world view) (2) ตองเสนอตัวแบบ 

(model) ของสังคมท่ีพึงปรารถนาในอนาคตวาเปนเชนไร นั่นคือ ตองใหญาณทัศน  (vision: 

วิสัยทัศน) วาสังคมที่ดีในอนาคตควรเปนสังคมแบบไหน (3) ตองชี้นําไดวาการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองในรูปใดจึงจะสามารถพาไปสูสังคมที่พึงปรารถนาได (4) ในตัวของมันเอง อุดมการณไมใช

ระบบความคิดที่ปดตายแนนอน แตมีความยืดหยุนเคลื่อนไหวได เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป ใน

ระดับ “พื้นฐาน” อุดมการณทางการเมืองจึงมีความคลายคลึงกับปรัชญาการเมืองในแงของการ

แสวงหาและอธิบายกฎเกณฑทั่วไปทางการเมืองแตในระดับ “ปฏิบัติการ” อุดมการณของการเมือง

ปรากฏตัวในรูปของความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมีความหลากหลายตามกาลเทศะ นอกจากนี้ 

สมเกียรติ วันทะนะ ยังไดสรุปคําวาอุดมการณทางการเมือง คือ ระบบคิดที่อธิบายถึงการดํารงอยูของ

สังคมการเมืองปจจุบัน สังคมการเมืองที่พึงปรารถนาและวิธีการในการปฏิบัติเพื่อใหไดมาซึ่งสังคม

การเมืองอันพึงปรารถนานั้น 

อุดมการณนั้นยังหมายถึงความเชื่อ แตความเชื่อโดยทั่วไปไมใชอุดมการณ ความเชื่อที่จะ

เรียกวา อุดมการณไดน้ันจะตองเปนความเชื่อท่ียึดถือรวมกัน และนําความเชื่อนั้นมาเปนหลักเกณฑ

ในการประพฤติปฏิบัติตัวในหลายโอกาสและกรณีจากความหมายดังกลาวพอจะทําใหเขาใจไดวา 

อุดมการณมีลักษณะเกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตและการเมืองเปนอยางมาก เพ่ือใหเขาใจชัดเจนขึ้น

จึงสรุปเปนประเด็นไว 4 ประการ ดังตอไปนี้ (ชัยอนันต สมุทรวณิช, 2523ข: 8-10) 

1. เปนความเชื่อท่ีไดรับการยอมรบัรวมในกลุมชน 

2. ความเชื่อนั้นจะตองเกี่ยวกับเรื่องที่มีความสําคัญตอกลุม เชน หลักเกณฑในการ

ประพฤติปฏิบัติตัวและการดําเนินชีวิต 

3. ความเชื่อนั้ นจะตองเปนความเชื่อ ท่ีคนหันเข าหาและใช เปนแนวทางใน

กําหนดการประพฤติปฏิบัติตัวอยางสมํ่าเสมอและในหลาย ๆ โอกาส 
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4. ความเชื่อนั้นตองชวยยึดเหนี่ยวคนในกลุมไวดวยกัน หรือชวยสนับสนุนหรือใหคน

นํามาใชเปนขออางในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

นอกจากนั้น พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530: 613) ยังอธิบายความหมายของ

อุดมการณ  หมายถึง อุดมคติอันสูงสงที่จูงใจมนุษยใหพยายามบรรลุถึง สวนอุดมคติ หมายถึง

จินตนาการท่ีถือเปนหลักแหงความดี ความงาม และความจริงที่มนุษยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิต 

รวมทั้งความหมายของอุดมการณท่ีหมายถึง ความเห็น ทัศนคติ และคานิยมที่เก่ียวกับสังคมและ

มนุษยในสังคม อันมีความหมายกวางขางรวมไปถึงวิถีชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา เปนตน 

(Adorno and associates, 1964: 2) และคําวา อุดมการณยังเปนระบบความคิดและวิธีคิดท่ีอธิบาย

สภาวะที่เปนอยูในขณะน้ัน และคนในสังคมขณะนั้นไมคัดคานหรือยอมรับวาเปนสิ่งที่ดีงาม” (กระมล 

ทองธรรมชาติ, 2515: 144) นอกจากนี้ ณัฐพล ขันธไชย (2519: 152-90) ไดสรุปความหมายของ

อุดมการณไววา อุดมการณเปนลัทธิความเชื่ออันเปนที่ยอมรับนับถือและปฏิบัติรวมกันของบุคคล 

ความเชื่อดังกลาวอาจเปนความเชื่อในเร่ืองความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวางคนกับสังคมหรือความ

เชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาลก็ได ซึ่งเปนความเชื่อที่มีตอสภาพความเปนจริง ความเชื่อน้ันอาจมิใช

ขอเท็จจริงและไมจําเปนตองเปนไปดวยหลักเหตุผลหรือความเปนจริงเสมอไปไดแตผูที่มีความเชื่อนั้น

ถือวาเปนความจริงหรือมีความเชื่อวาเปนความจริง สวน พอเนตร พึ่งหลวง (2544: 34-35) ไดสรุป

ความหมายของอุดมการณ คือระบบความคิดของบุคคลหนึ่ง ๆ หรือกลุมหนึ่ง ๆ ที่เก่ียวกับสภาพ

สังคมของตนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง (อาจคาบเกี่ยวทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต) ในหลาย ๆ ดาน คือ

วิถีชีวิต การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อาจแตกตางกันไปในแตละสังคมขึ้นอยูกับการยอมรับซึ่งยาก

จะพิสูจนไดวาอุดมการณแบบไหนดีกวากัน อุดมการณตองเปนสิ่งที่คนในสังคมใชบอย ๆ ในหลาย

โอกาสโดยผูใชจะรูตัวหรือไมก็ตาม อุดมการณมีทั้งแบบชัดเจนที่เปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรและ

แบบที่ไมชัดเจนซึ่งมักแฝงอยูในการแสดงออก ดังนั้น ในสังคมหนึ่ง ๆ อาจมีอุดมการณอยูรวมกัน อาจ

เปนอุดมการณท่ีสอดคลองหรือขัดแยงกันก็ได อุดมการณมีลักษณะที่ไมแนนอน (สามารถปรับเปลี่ยน/

เปลี่ยนแปลงได) จึงเปนสิ่งจํากัดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง(ไมเปนสากล) และในคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

สวนคําวา “อุดมการณทางการเมือง” นั้นมีความหมายวา ระบบความเชื่อที่มุงอธิบายและ

สนับสนุนใหเห็นวา ระเบียบทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่งเปนท่ีพึงประสงคสําหรับสังคมที่มีอยูแลว

หรือเสนอใหมีข้ึนใหม โดยมีแนวทางหรือวิธีการในการไปสูวัตถุประสงคของอุดมการณน้ันไวดวย นั่น

คืออุดมการณทางการเมืองมีลักษณะเปนกฎเกณฑทางการเมืองที่วางไวเปนแบบแผนเพ่ือใชเปน

แนวทางท่ีจะใหมีการปฏิบัติตาม โดยมีเปาหมายท่ีตองการบรรลุดวย (วิสุทธ์ิ โพธิแทน, 2524: 55) 

นอกจากนี้ ชัยอนันต สมุทรวณิช (2523ข: 235-236) ไดอธิบายไววา อุดมการณทางการเมืองตางกับ
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ทฤษฎีหรือปรัชญาทางการเมืองในสองลักษณะใหญ ๆ ดวยกัน กลาวคือ ในระดับการจัดระเบียบ

ความคิดและในความมุงหมาย ทั้งนี้ทฤษฎีหรือปรัชญาทางการเมืองนั้นมีความสลับซับซอนและ

กวางขวางกวาระดับความคิดของอุดมการณ และมุงที่จะศึกษาลักษณะของระบบการเมือง ความ

เปนมาทางการเมืองในแงของการเสนอแนวความคิดที่เก่ียวกับรัฐ ความสัมพันธระหวางคนกับรัฐและ

บทบาทของรัฐ สวนอุดมการณทางการเมืองนั้นมีเปาหมายในการท่ีจะนําเอาบางสวนของทฤษฎีหรือ

ปรัชญาทางการเมืองมาใชเปนขออางแนวทาง เปนการนําวิถีท่ีจะกอใหเกิดการกระทําทางการเมือง 

ซึ่งพฤติกรรมถูกกําหนดโดยหลักเกณฑของอุดมการณทางการเมือง อุดมการณทางการเมืองจึงเปน

ระบบความเชื่อ หรือระบบความคิดที่อธิบายถึงบทบาทของคนในสังคม อธิบายความสัมพันธระหวาง

คนในสังคม คนกับรัฐ และอธิบายสภาพความเปนไปทางสังคมวาเหตุใดจึง เปนเชนน้ัน สภาพเชนนั้น

พึงปรารถนาหรือไม ในความเห็น ความเชื่อของอุดมการณทางการเมืองนั้นมีวาอยางไร ควรมีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาเปลี่ยนแปลงจะมีวิธีการอยางไร และมีการวาดภาพพจนของสังคมใน

อนาคตภายหลัง การนําอุดมการณนั้น ๆ มาใชแลววาจะเปนไปในวิถีทางใด ดังน้ันอุดมการณจึงมีขอ

เรียกรองที่จะใหคนยอมรับ เชื่อมศรัทธาเพ่ือใหเกิดความรวมมือกันในกลุมชนที่จะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดังที่มุงไว สวน แดน สวางวัฒน (2546: 9) ไดสรุปคําวาอุดมการณทางการเมืองไววา 

อุดมการณทางการเมืองเปนระบบความเชื่อของกลุมคนในทางการเมืองท่ีกลุมคนนั้นยอมรับและใช

เปนหลักเกณฑทางการเมือง เพ่ือการอธิบาย ตัดสิน และยึดถือปฏิบัติในทางการเมืองรวมกัน 

อุดมการณทางการเมืองเปนระบบความเชื่อท่ีมีลักษณะสําคัญคือเปนที่ยอมรับของกลุมคน เปนสิ่งท่ี

กลุมคนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและชวยใหกลุมคนนํามาเปนขออางในการทํากิจกรรมทางการ

เมือง นอกจากน้ีสมเกียรติ วันทะนะ (2544: 178-179) ไดกลาวถึงแนวคิดพ้ืนฐานของอุดมการณทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยวามีพื้นฐานสําคัญมากท่ีสุด 7 ประการ คือ 1) อํานาจของประชาชน 

(Popular Sovereignty) 2) สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของปจเจกบุคคล (Individual Rights, 

Liberty, Equality) 3) ฉันทานุ มัติ  (Consent) 4) การเป น ตัวแทน (Representation) 5) การ

ปกครองโดยเสียงสวนใหญ (Majority Rule) 6) รัฐบาลที่เปดเผยและตรวจสอบได (Open and 

Accountable Government) และ 7) สาธารณะประโยชน (Public Interest) 

ทั้งน้ี “อุดมการณทางการเมือง” ยังหมายถึงลัทธิทางการเมืองที่อธิบายความเปนมาของ

ระบบสังคมมนุษยในอดีต สภาพความเปนอยูปจจุบัน และแนวโนมตอของอนาคต วางแนวทางการ

ประพฤติปฏิบัติสําหรับสมาชิกในปจจุบัน และสําหรับการบรรลุถึงความมุงหวังของอนาคต พรอมทั้ง

ใหความหมายแกชีวิตแกความประพฤติ และความสัมพันธที่มนุษยมีตอสิ่งแวดลอมและระบบสังคมทั้ง

มวล (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548: 209) นอกจากนี้แลวตองใหความสําคัญอุดมการณประชาธิปไตยที่ตองยึด
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หลักความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ ลักทธิประชาธิปไตยเคารพศักดิ์ศรีของมนุษยทุกคนวามีความ

เสมอภาคเทาเทียมกัน คนทุกคนอยางนอยที่สุดก็มีความสามารถในการปกครองตนเอง ดวยเหตุที่ถือ

วาความเสมอภาคเปนเร่ืองสําคัญ ประชาธิปไตยจึงยึดม่ันในสิทธิเสรีภาพ เพราะถาขาดสิทธิเสรีภาพ

แลวก็ยอมขาดหลักประกันในเร่ืองความเสมอภาค อุดมการณประชาธิปไตยจึงเนนเร่ืองความเสมอ

ภาคและสิทธิเสรีภาพควบคูกัน (สุขุม นวลสกุล, 2543: 12) จากแนวคิดที่กลาวมาขางตนผูวิจัย

สามารถสรุปไดวา อุดมการณทางการเมือง หมายถึง ความเชื่อที่มีระบบแบบแผนในการกําหนด

แนวทางทางการเมืองของบุคคล สามารถใชเปนหลักการในการดําเนินงาน ตัดสินใจแตมนุษยไดเพ่ือ

เชื่อมความศรัทธาใหกับมนุษยจนทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดในอนาคต 

2. ประโยชนในการมีอุดมการณทางการเมือง 

ลิขิต ธีรเวคิน (2548: 210) ไดอธิบายอุดมการณทางการเมืองมีประโยชนและทํา

หนาท่ี (1) มนุษยตองการหลักเกณฑที่จะอธิบายปรากฏการณพัฒนาสังคม และมนุษยจําตองมีเหตุผล

อางอิงสําหรับความประพฤติและการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และมนุษยยังตองมีภาพอนาคตและ

จุดหมายบั้นปลายของชีวิต (2) อุดมการณทางการเมืองทําหนาที่ใหระบบการเมือง สังคมและ

เศรษฐกิจเปนที่ยอมรับของสมาชิก (Legitimization of the social system) การคงอยูของระบบ

สังคมอยูที่การยอมรับของมวลสมาชิก อุดมการณทางการเมืองจึงทําหนาท่ีดังกลาว (3) อุดมการณ

ทางการเมืองทําหนาที่เปนเครื่องมือในการระดมพล (Mobilization) (4) อุดมการณทางการเมือง

ชี้ใหเห็นแนวโนมสําหรับอนาคตของระบบการเมืองและสังคม ซึ่งอาจเปนไปไดจริงหรืออาจมีลักษณะ

ยูโธเปย(utopia) เชน มารกซกลาวถึงสังคมที่อุดมไปดวยวัตถุและปราศจากชนชั้น เปนตน พรอมกับ

การมีสภาพและความมุงหวังของอนาคตน้ี อุดมการณทางการเมืองยังวางแนวไวสําหรับการบรรลุถึง

เปาหมายดวย นอกจากนี้ยังไดอธิบายอุดมการณทางการณเมืองเปนแนวคิดที่เปนนามธรรมซึ่งอยูดวย

ตัวของมันเองไดยาก เชนเดียวกับศาสนาท่ีจะตองมีสถาบันหรือองคการ เชน วัด โบสถ และพระคอย

ถายทอดและกําหนดการปฏิบัติ อุดมการณทางการเมืองจึงตองควบคูกับองคการทางการเมืองดวย 

เชน อุดมการณทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยก็มีรัฐสภา พรรคการเมือง และการเลือกตั้ง 

เปนองคประกอบที่สําคัญ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2541: 211) 

3. อุดมการณทางการเมืองกับนักการเมืองไทย 

อุดมการณทางการเมืองในสมัยโบราณของไทย คือ การใชความเช่ือทางศาสนาเพื่อ

ประโยชนในทางการเมือง เชนสมัยสุโขทัย ใชไตรภูมิพระรวง สมัยอยุธยาใชมหาชาติคําหลวง พระ

มาลัยคําหลวง เพ่ือการกลอมเกลาเรยีนรูสําหรบพลเรือน นอกเหนือจากนี้ยังเปนการสรางความชอบ

ธรรมใหกับผูปกครองและชนชั้นสูงของสังคม โดยใชหลักของกรรมและการสรางสมบารมี ทําใหเกิด
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การยอมรับวาผูอยูในอํานาจคือผูซึ่งมีกุศลบารมีมากพอ และจากความเชื่อในแงนี้เอง กลาวกันวาการ

ยึดอํานาจในสังคมไทยกลายเปนสภาวะที่ปกติ โดยเฉพาะถากระทําไดสําเร็จ เพราะความสําเร็จในการ

ยึดอํานาจจะเปนการบงชี้ในตัวเองวาผูกระทํามีบารมีพอ ดังนั้นจึงสมควรที่จะไดตําแหนง ผลก็คือ

อํานาจเปนธรรม ถากระทําไดสําเร็จ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548: 41-42)  

การเมืองเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับอํานาจเพื่อใชอํานาจดังกลาวแจกแจงสิ่งซึ่งมีคุณคา

ตอสังคม ซึ่งไดแกผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การแจกแจงฐานะทางสังคม และการกําหนดที่มาของ

อํานาจการปกครองบริหารรวมตลอดทั้งการควบคุมการใชอํานาจและการเปลี่ยนแปลงตัวผูนํา เปนที่

ยอมรับวากันแลววาอํานาจทําใหผูอยูในตําแหนงอํานาจเกิดความหลงใหลและอาจลุแกอํานาจไดถาไม

ระมัดระวัง ดังน้ัน ระบบการเมืองการปกครองจึงตองมีกลไกที่ควบคุมไมใหมีการใชอํานาจกันอยางผิด 

ๆ แตขณะเดียวกันการควบคุมดวยระบบอยางเดียวยังไมพอ จําเปนตองมีการสอดสองตรวจสอบโดย

สื่อมวลชนและประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตย แตส่ิงซึ่งมีความสําคัญ ๆ พอกับการควบคุม

ดังกลาวก็คืออุดมการณ ซึ่งบางครั้งก็มีการพูดถึงจริยธรรมทางการเมือง แตในความเปนจริงอุดมการณ

ทางการเมืองจะครอบคลุมทุกอยาง ตั้งแตความชอบธรรมของระบบการเมือง วิสัยทัศนของการ

ปกครองบริหาร จริยธรรม และคุณธรรมฯลฯ ความรูในทางวิชาการและทางเทคนิคไมสามารถจะ

ประกันไดวาการกระทําหนาที่ในฐานะผูบริหารจะดําเนินไปดวยดี ซ่ึงตองอาศัยอุดมการณทาง

การเมืองเปนเหมือนกับการสรางวิญญาณใหกับผูปกครองบริหารใหเกิดความมีชีวิตจิตใจและมี

ชีวิตชีวา ดําเนินการปกครองบริหารไปในทางที่ถูกตอง ทําใหการปฏิบัติตามหนาท่ีนั้นเปนไปใน

ลักษณะของคนซึ่งมีจิตวิญญาณ มีน้ําหลอเลี้ยงดวยปณิธานอันสูงสงและความปรารถนาแรงกลาที่จะ

ทําประโยชนใหกับสังคม ดังนั้นผูปกครองบริหาร ซึ่งไดแก นักการเมืองและขาราชการจึงเปนบุคคลที่

ควรมีความรูทั้งในแงการเมืองการปกครองบริหาร เศรษฐศาสตร อันรวมถึงเศรษฐกิจและธุรกิจทั้ง

ภายในและตางประเทศในระดับกวางมีความรูทางสังคมวิทยาการเมือง และจิตวิทยาสังคม โดยความรู

ทั้งหมดนั้นตองอยูภายใตการช้ีแนะชี้นําการปฏิบัติดวยปรัชญาทางการเมือง ซึ่งทําหนาที่ เปน

อุดมการณทางการเมือง หรือเปนสวนของดวงวิญญาณของนักปกครองบริหาร ซึ่งในประเทศไทยรอบ 

20 ปที่ผานมามีนักการเมืองที่มีอุดมการณทางการเมืองนั้นนอยมากนี้คือชองวางที่เกิดข้ึนในสังคมไทย 

และมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองปดชองวางดังกลาวเพ่ือใหอุดมการณทางการเมืองอันมี

พ้ืนฐานมาจากปรัชญาทางการเมืองและจริยธรรมทางการเมืองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2548: 425-427) นอกจากนี้ พรรคการเมืองก็

ตองมีอุดมการณทางการเมืองดวยเชนกัน ซึ่ง ปฐม มณีโรจน ไดกลาวไวในบทความเร่ือง ปญหาพรรค

การเมืองไทย (2) บทปริทัศน ที่วา พรรคการเมืองเปนสถาบันการเมืองที่สําคัญ นอกจากบทบาท
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โดยตรงในการดําเนินการทางการเมือง ยังมีบทบาทโดยปริยายในการใหความรูความเขาใจ หรือ

การศึกษากลอมเกลาทางการเมือง (political socialization) ใหประชาชนไดรับทราบอุดมการณ 

คานิยมและแนวทางที่ถูกตองไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง พรรคการเมืองทุกพรรคควรมีอุดมการณ และ

อุดมการณควรปรากฏอยางชัดเจนในชื่อของพรรค พรรคการเมืองไมควรใชนโยบายตั้งชื่อโดยอาศัย

ลําพังใหเดนสะดุดตาทํานองเดียวกับการตั้งแบรนดสินคาตามหลักการตลาด ชื่อสะดุดตาแตไมสื่อ

ความหมายดานอุดมการณใดๆ เพ่ือเปนสารสนเทศอันเปนประโยชนแกผูประสงคจะเขามารวมพรรค 

หรือใชชื่อที่บงบอกอุดมการณแบบหนึ่ง แตความจริงมีอุดมการณการเมืองอีกแนวหนึ่ง เหลานี้

นอกจากจะไมเอื้อตอการพัฒนาทางการเมืองแลว ยังอาจจะเปนการสรางความสับสนแกสมาชิกใน

ระบบการเมืองทั้งรวมพรรคและตางพรรค ซึ่งกลุมอุดมการณการเมืองที่ใชเปนกรอบในการจําแนก

พรรคการเมืองไทยมี 11 กลุม ไดแก (ปฐม มณีโรจน, 2553: ออนไลน) 

เส รีนิยม: ประชาธิปตย  เสรีประชาธิปไตย อิสระ เสรีม นังคศิลา อิสระธรรม แนว

ประชาธิปไตย สหพันธประชาธิปไตย ประชาธิปไตย เสรีชน ประชาธรรม พลังประชาชน พลังราษฎร 

แนวรวมประชาธิปไตย พลังเสรี ไทยอิสระ ประชาเสรี สหประชาธิปไตย เสรีนิยม เสรีธรรม  

สังคมนิยมและรัฐสวัสดิการ: สังคมนิยม สังคมนิยมแหงประเทศไทย แนวรวมสังคมนิยม, 

กรรมกร สังคมประชาธิปไตย เศรษฐกร สงเคราะหอาชีพและการกุศล แรงงาน แนวรวมเศรษฐกร กสิ

กรรมกร สังคมประชาธรรม สังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย แรงงานประชาธิปไตย พลังสังคม

ประชาธิปไตย  

อนุรักษนิยม: แนวรัฐธรรมนูญ สยามประเทศ ปตุภูมิ สยาม แหลมทอง แผนดินไทย อธิปตย 

พิทักษไทย กรุงสยาม พลังสยาม สามัคคีธรรม เอกภาพ เพ่ือแผนดิน ประชาราช มัชฌิมาธิปไตย  

ชาตินิยม: ชาตินิยม ชาติประชาธิปไตย พลังสังคมชาตินิยม ชาติไทย ฟนฟูชาติไทย ไทยรวม

ไทย สังคมชาตินิยม ชาติสยาม นิยมไทย ชาติประชาธิปไตย  

ธรรมนิยม: ธรรมาธิปตย คนดี รัฐบุรุษ ธรรมสังคม ธรรมาธิปไตย สังคมประชาธรรม พลัง

ธรรม 

ภาคสวนนิยม: กรรมกร ชาวนา สหพันธเกษตรกร เศรษฐกร ไทยมุสลิม อีสาน ชาวนาชาวไร 

แรงงาน สัมมาอาชีพชวยชาวนา กสิกรรมกร พัฒนาจังหวัด เกษตรกร เกษตรสังคม กิจประชาคม ถิ่น

ไทย สนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์  

สังคมโดยรวม: ประชาชน ราษฎร ประชาราษฎร สหประชาไทย ไทธิปตย ไท พลังสยาม 

พลังราษฎร พลังประชาชน ไทยรวมไทย รวมไทย ประชาชน ประเทศชาติประชาธิปไตย ประชากร

ไทย ปวงชนชาวไทย ไทยรักไทย รวมใจไทยชาติพัฒนา  
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พัฒนานิยม: กาวหนา สยามใหม ประชาพัฒนา ประชากาวหนา กิจสังคม สังคมพัฒนา 

สังคมกาวหนา พลังใหม นําไทย กิจประชาธิปไตย สยามปฏิรูป ความหวังใหม ชาติพัฒนา  

สันติภาพ: แนวสันติ สันติชน ประชาสันต ิไทยสันติภาพ  

มวลชน มหาชน: ขบวนการมวลชน มหาชน มวลชน  

อ่ืนๆ: หนุมไทย สหพรรค สหภราดร สหสชีพ ขบวนการไฮดปารก สหภูมิ ขบวนการ

สหพันธรัฐสากลนิยม ศรีอาริยเมตไตร ศรีอาริยะ ไทสังคม สนับสนุนนโยบายเกรยีงศักด์ิ  

ดังนั้นผูวิจัยสามารถสรุปไดวา อุดมการณทางการเมืองของนักการเมืองไทยจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนจิตสํานึกและจิตวิญญาณใหม เนื่องจากปจจุบันอุดมการณทางการเมืองแตกตางจากใน

อดีตของประเทศไทยอยางมาก ซึ่งในอดีตอุดมการณอยูบนพื้นฐานของศาสนาเห็นประโยชนสวนรวม

ของประเทศชาติเปนสําคัญ แตปจจุบันอุดมการณกลับเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิงอุดมการณของ

นักการเมืองไปอยูที่ วัตถุและผลตอบแทนอันเปนประโยชนสวนตัวมากกวา ดังนั้นอุดมการณทาง

การเมืองจะเปลี่ยนไดหรือไมข้ึนอยูกับตัวนักการเมืองและพรรคการเมืองน่ันเอง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 

2553: 93) 

นอกจากนี้ยังพบวา ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 180-181) ไดอธิบายระดับอุดมการณทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยที่ เกิดขึ้นในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไววา ประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานครมีอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยภาพรวมอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 

3.09) เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ประชาชนที่มีอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยูใน

ระดับสูง คือ การที่รัฐบาลมีการบริหารประเทศท่ีโปรงใส ตรวจสอบได เปนสิ่งสําคัญในระบอบ

ประชาธิปไตย (คาเฉลี่ย 3.47) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับจริงที่สุด (รอยละ 56.73) รองลงมา 

ไดแก ประชาธิปไตยตองคํานึงถึงเสียงสวนใหญของประชาชนท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.41) อํานาจอธิปไตยถือเปนอํานาจสูงสุดของประชาชน อันเปนหัวใจของ

ประชาธิปไตย (คาเฉลี่ย 3.30) และการเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิยุติธรรมทําใหไดผูแทนท่ีถูกตองตามแนวคิด

ของประชาธิปไตย (คาเฉลี่ย 3.28) สวนประชาชนสวนใหญมีอุดมการณทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในระดับปานกลาง ไดแก หลักเสรีภาพเปนการที่บุคคลกระทําสิ่งใดก็ไดท่ีเหมาะสมกับ

ตนเองไมจําเปนตองคํานึงวาจะกระทบหรือละเมิดผูอ่ืน (คาเฉลี่ย 2.80) การใชอํานาจในการตัดสินใจ

เด็ดขาด รวดเร็วมีความจําเปนในการแกไขปญหาบานเมืองในปจจุบัน (คาเฉลี่ย 2.70) และการท่ี

นักการเมืองไทยจะมีนายทุนเปนผูอุปถัมภถือวาไมใชเร่ืองท่ีเสียหายตอระบอบประชาธิปไตย (คาเฉลี่ย 

2.67) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับไมจริง(รอยละ 31.48) และมีสัดสวนใกลเคียงกับความคิดเห็นใน

ระดับจริง (รอยละ 29.37)  
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ตารางที่ 2.8 ระดับความคิดเห็นดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน     

เขตดุสิต กรงุเทพมหานคร 

ดานอุดมการณทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 

ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็นทางการ

เมือง 
จริง
ที่สุด 

จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจริง 

1. อํานาจอธิปไตยถือเปนอํานาจสูงสุดของ
ประชาชน อันเปนหัวใจของประชาธิปไตย 

180 
(47.49) 

148 
(39.05) 

35 
(9.23) 

16 
(4.22) 

3.30 0.81 สูง 

*2. หลักเสรภีาพนั้นเปนการท่ีบุคคลกระทํา
ส่ิงใดก็ไดที่เหมาะสมกับตนเองไม
จําเปนตองคํานึงวาจะกระทบหรือละเมิด
ผูอื่น 

47 
(12.37) 

102 
(26.84) 

111 
(29.21) 

120 
(31.58) 

2.80 1.02 ปานกลาง 

3. การใชอํานาจในการตัดสินใจเด็ดขาด 
รวดเร็วมีความจําเปนในการแกไขปญหา
บานเมืองในปจจุบัน 

94 
(24.74) 

140 
(36.84) 

85 
(22.37) 

61 
(16.05) 

2.70 1.01 ปานกลาง 

4. การเลือกต้ังท่ีบริสุทธิ์ยุติธรรมทําใหได
ผูแทนที่ถูกตองตามแนวคิดของ
ประชาธิปไตย 

160 
(42.22) 

172 
(45.38) 

39 
(10.29) 

8 
(2.11) 

3.28 0.73 สูง 

5. ประชาธิปไตยตองคํานึงถึงเสียงสวนใหญ
ของประชาชนท้ังน้ีเพื่อใหเกิดประโยชน
แกสวนรวมมากที่สุด 

203 
(53.42) 

137 
(36.05) 

33 
(8.68) 

7 
(1.84) 

3.41 0.73 สูง 

6. รัฐบาลที่มีการบริหารประเทศที่โปรงใส 
ตรวจสอบได เปนสิ่งสาํคัญในระบอบ
ประชาธิปไตย 

215 
(56.73) 

133 
(35.09) 

25 
(6.60) 

6 
(1.58) 

3.47 0.69 สูง 

*7. นักการเมืองไทยจะมีนายทุนเปนผู
อุปถัมภถือวาไมใชเร่ืองท่ีเสียหายตอ
ระบอบประชาธิปไตย 

66 
(17.46) 

111 
(29.37) 

82 
(21.69) 

119 
(31.48) 

2.67 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.09 0.42 สูง 

* ขอคําถามเชิงลบ 

นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยท่ีมีผลตออุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน

พบวา ดานอายุ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตาง

รางดังนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 222) 
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ตารางที่ 2.9 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของประชาชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จําแนกตาม

อายุเปนรายคู 

อายุ Mean 
18-29 ป 30-49 ป 50 ปขึ้นไป 

2.98 3.10 3.19 
18-29 ป 2.98 - 0.127** 0.213** 
30-49 ป 3.10 0.086 
50 ปข้ึนไป 3.19 - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา มี

คูที่แตกตางกันอยู 2 คู ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 30-49 ป และอายุ 50 ปข้ึนไปมีปจจัยทางจิตวิทยา

ทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีอายุ 18-29 ป 

พรอมกันนั้นยังพบวาปจจัยที่มีผลตออุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ

ประชาชนพบวา ดานสถานภาพ เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคู

พบผลตามตางรางดังนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 227) 

ตารางที่  2.10 แสดงคาเฉล่ียเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

จําแนกตามสถานภาพเปนรายคู 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส มาย/หยาราง แยกกันอยู 
3.01 3.18 3.21 2.98 

โสด 3.01 - 0.168** 0.204** -0.027 
สมรส 3.18 - 0.036 -0.195 
มาย/หยาราง 3.21 - -0.231 
แยกกันอยู 2.98 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จําแนกตามสถานภาพเปนรายคู 

พบวา มีคูที่แตกตางกันอยู 2 คู ไดแก ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส และมาย/หยาราง มีปจจัยทาง

จิตวิทยาทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีสถานภาพโสด 
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 รวมถึงปจจัยที่มีผลตออุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนพบวา ดาน

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม โดยประชาชนที่สังกัดสมาชิกกลุมทางสังคมมีอุดมการณทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยมากกวาผูที่ ไมสังกัดกลุมทางสังคมนั่นเอง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 272) 

นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยดานบทบาทหนาท่ีในครอบครัวมีผลตอปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ 0.05 โดยเปรียบเทียบรายคูตามตารางดังนี้ (ภูสิทธ ภูคาํชะโนด, 2553: 280-281) 

ตารางที่  2.11 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

จําแนกตามบทบาทหนาที่ในครอบครัวเปนรายคู 

บทบาทหนาที่ในครอบครัว Mean 

พอ(หัวหนา
ครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลัก
ในครอบครัว 

แม(หัวหนา
ครอบครัว)เปน
ผูรับผิดชอบ

หลักใน
ครอบครัว 

ปูยา ตายาย ลุงปา
นาอา(หัวหนา
ครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลัก 

สมาชิกใน
ครอบครัว/ผู

อาศัย 

3.11 3.15 3.35 3.01 
พอ(หัวหนาครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 
3.11 - 0.037 0.234** -0.101** 

แม(หัวหนาครอบครัว)เปน
ผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 

3.15  - 0.197** -0.138** 

ปูยา ตายาย ลุงปานาอา(หัวหนา
ครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลัก 

3.35   - -0.335** 

สมาชิกในครอบครัว/ผูอาศัย 3.01    - 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จําแนกตามบทบาทหนาที่ใน

ครอบครัวเปนรายคู พบวา มีคูท่ีแตกตางกันอยู 5 คู ไดแก ประชาชนที่มีบทบาทหนาที่ในครอบครัวใน

ฐานะปูยา ตายาย ลุงปานาอา(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลักมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการ

เมืองมากกวาประชาชนที่มีบทบาทหนาท่ีในครอบครัวในฐานะที่มีบทบาทในครอบครัวฐานะพอ

(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครวั และแม(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลัก

ในครอบครัว สวนประชาชนท่ีมีบทบาทหนาที่ในครอบครัวในฐานะสมาชิกในครอบครัว/ผูอาศัย มี

ปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มีบทบาทหนาที่ในครอบครัวในฐานะที่มีบทบาท

ในครอบครัวฐานะพอ(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว แม(หัวหนาครอบครัว)เปน

ผูรบัผิดชอบหลักในครอบครัว และปูยา ตายาย ลุงปานาอา(หัวหนาครอบครวั)เปนผูรับผิดชอบหลัก 
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 ยังพบผลการวิจัยวา ปจจัยดานบทบาทหนาที่ในชุมชนมีผลตออุดมการณทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย โดยประชาชนที่มีฐานะเปนผูนําและกรรมการชุมชนดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการ

ชุมชนมีอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากกวาประชาชนที่เปนสมาชิกชุมชนทั่วไป       

(ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 282) 

 

2.2.1.5 ความสนใจทางการเมือง 

ความสนใจนั้นเปนแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีนักจิตวิทยาไดใหความสําคัญในการคนหา

ความหมายและแสดงแนวคิดตาง ๆ ตอความสนใจไววา ความสนใจความรูสึกของบุคคล ซึ่งบง

ลักษณะออกมาเปนความเอาใจใสไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปนแรงผลักดันอันหนึ่งที่กระตุนใหทําการ หรือมี

ความโนมเอียงที่จะทําสิ่งที่ตนเองรูสึกชอบมากกวาสิ่งอ่ืน การที่ตนไดมีโอกาสทํางานท่ีตนชอบหรือมี

ความสนใจยอมกอใหเกิดความพึงพอใจ และรักงานอาชีพนั้น ความสนใจจึงเปนองคประกอบสําคัญ

ประการหนึ่งในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จไปดวยดี โดยความสนใจน้ันอยูในระดับความรูสึก (สวัสด 

เรืองฉาย, 2518: 16; คมเพชร ฉัตรศุภกุล, 2521: 104; สําเริง บุญเรืองรัตน (2524: 2) สอดคลองกับ

ความหมายไวกลาววา ความสนใจเปนความรูสึกจดจอ อยากรูอยากเห็น อยากกระทํา สิ่งที่ตนสนใจ

นั้น ความสนใจเปนองคประกอบที่สําคัญท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน หรือการทํางาน และเปน

ความรูสึกที่โนมเอียงในการท่ีจะเลือกทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเก่ียวของ พรอมที่จะเสาะหาสิ่งสนใจดวยความ

ตั้งใจและยอมรับในคุณคาของสิ่งนั้น ๆ (วัชรี ทรัพยมี, 2523: 8; วิไลพร ดําสะอาด, 2542: 25; อดิศร 

เหลาแตว, 2547: 27) สวนความหมายตอความสนใจทางการเมืองนั้น ณรงค สินสวัสดิ์ (2518: 14) ได

กลาวไววา ความสนใจทางการเมืองนั้นเปนพ้ืนฐานของความโนมเอียงพ้ืนฐานทางการเมืองประเภท

อ่ืน ๆ เชน ความไววางใจทางการเมือง ความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมือง ฯลฯ จากการศึกษาวิจัยของ 

พบวา บุคคลที่มีความสนใจทางการเมืองสูงมักจะมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมทางการเมืองมากกวา

บุคคลทั่ว ๆ ไป นอกจากนั้นยังไดแสดงทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจทางการเมืองไว (1) ผูที่มี

ความสนใจทางการเมืองมาก มีแนวโนมที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูท่ีไมสนใจทาง

การเมือง (2) ผูท่ีมีความเลื่อมใสในพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเปนพิเศษ มีแนวโนมท่ีจะเขาไปมี

สวนรวมทางการเมืองมากกวาผูอ่ืน (3) ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง มักจะสนใจทาง

การเมือง และมีความปรารถนาทางการเมือง คืออยากจะใหการเมืองเปนไปในรูปนั้นรูปน้ีดวย (4) คน

ที่มีการศึกษาสูงมักจะรูความเปนไปหรือขาวคราวความเคลื่อนไหวทางการเมืองดีกวาคนที่มีการศึกษา

ต่ํากวา (5) เด็กอาจเปลี่ยนความนิยมพรรคการเมืองที่เคยนิยมได และ (6) ผูท่ีไดรับการศึกษาสูงขึ้น 
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โดยเฉพาะผูเขามหาวิทยาลัยจะมีแนวโนมที่จะเขามีสวนรวมทางการเมือง เชน ไปเลือกตั้ง ชวย

ผูสมัครบางคนหาเสียง หรือเขารวมโดยวิธีอ่ืนๆ (ณรงค สินสวัสดิ์, 2522: 111) 

ทั้งนี้ วัลลภ ลําพาย (2534: 59-60) ไดสรุปความหมายของความสนใจทางการเมือง หมายถึง 

การใหความสนใจตอเหตุการณบานเมือง การเปดรับขาวสารการเมือง ขาวราชการ ขาวอ่ืนๆ การ

สนทนาพูดคุยในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมือง ความรูเกี่ยวกับการเมือง ตลอดจนการเขามีสวน

รวมทางการเมือง เชน การชุมนุมทางการเมือง การฟงอภิปรายหรือชมนิทรรศการทางการเมือง การ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง การสมัครรับเลือกต้ัง การชวยหาเสียง

เลือกตั้ง เปนตน เชนเดียวกับ คันธรส แสนวงศ (2539: 20) ที่ไดสรุปความสนใจทางการเมือง

(political interest) ไววา เปนการสื่อความหมายหนึ่งซึ่งหมายถึงความสนใจที่บุคคลมีตอเหตุการณ

บานเมือง การเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งหลาย นักรัฐศาสตรโดยท่ัวไปมักจะนําไปโยงเขากับ

ความรูสึกทางจิตวิทยาในดานตัวบุคคล คือความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ดังกลาวแลว

เนื่องจากความสัมพันธระหวางตัวแปรท้ังสองคือระดับความในใจทางการเมืองจะมีความเก่ียวพันกับ

ระดับความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมือง นอกจากนี้แลว อดิศร เหลาแตว (2547: 29-30) ไดอธิบายถึง

ความสนใจทางการเมืองของแตละบุคคลไววา บุคคลที่มีความสนใจทางการเมืองนัน้จะเปนผูท่ีเขาไปมี

สวนรวมทางการเมืองอยางแทจริงมีความตื่นตัว และจะพยายามแสวงหาอํานาจทางการเมืองหรือไมก็

เขาไปมีอิทธิตอการตัดสินใจทางการเมืองในรูปใดรูปหน่ึง ซึ่งสามารถแบงกลุมของบุคคลที่มีความ

สนใจทางการเมืองไดเปน 2 กลุม ไดแก (1) กลุมที่แสวงหาอํานาจ (Power seekers) เพื่อประโยชน

สุขของประชาชนโดยสวนรวม เพ่ือประโยชนสวนตน และเปนการตอบสนองตอแรงกระตุนจากจิตใต

สํานึก (2) กลุมผู นําที่มี อํานาจ (Powerful elites) ในที่นี้หมายถึงกลุมบุคคลที่สามารถนํา เอา

ทรัพยากรที่มีอยูมาใชอยางมีประสิทธิภาพและชํานาญกวาในการใหไดมาซึ่งอํานาจทางการเมืองสวน

บุคคลที่ไมมีความสนใจทางการเมืองนั้นจะมีลักษณะ ไมยินดียินราย ไมมีความต่ืนตัวกระตือรือรนทาง

การเมือง ความสนใจทางการเมืองนั้น มีความสําคัญมากตอการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะวาถาประชาชนมีความสนใจทางการเมืองมากก็จะสงผลใหประชาชนเขามีสวน

รวมทางการเมืองมากดวยเชนกัน 

ดังนั้นสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความสนใจทางการเมืองไววา ความรูสึกของบุคคลตอ

เหตุการณบานเมือง ในเร่ืองความรับรูขาวสารบานเมือง การรับฟงการอภิปราย การหาเสียง การไป

ลงคะแนนเสียง การติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการตัดสินลงสมัครรับ

เลือกตั้ง ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกมาของความสนใจน้ันจะมากนอยตางกันออกไปดวยปจจัยสวน

บุคคล ซึ่งความสนใจนั้นนักรัฐศาสตรจัดเปนพฤติกรรมทางจิตวิทยาสวนบุคคล (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 
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2553: 109) ผูวิจัยเชื่อวา ความสนใจทางการเมือง มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคล และภาวะทางอาชีพที่

ตองเลี้ยงดูครอบครัว เนื่องจากการเมืองไมไดสงผลโดยตรงกับการดํารงชีพ ความสนใจทางการเมือง

ของแตละคนจึงแตกตางกันออกไป ถาชวงนั้นการเมืองมีผลกระทบเชิงบวกกับเราโดยตรงจะใหความ

สนใจมาก แตถาอยูในภาวะที่การเมืองสงผลกระทบเชิงลบเราอาจจะรูสึกเบื่อหนาย ไมสนใจการเมือง

ไปเลยก็ได ความสนใจการเมืองจึงขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ไมใชสิ่งคงทนกับ

พฤติกรรม มีการเปลี่ยนแปลงไปไดเชนกัน 

นอกจากนี้ยังพบวา ระดับความสนใจทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

มีผลการวิเคราะหที่กลาวถึงประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นทางการเมืองดาน

ความสนใจทางการเมืองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.64) เมื่อพิจารณาตามรายขอ 

พบวา ประชาชนที่มีความสนใจทางการเมืองระดับสูง ไดแก เหตุการณทางการเมืองไมมีผลกระทบใด 

ๆ ตอการดํารงชีวิตประจําวัน (คาเฉลี่ย 3.05) โดยมีความคิดเห็นในระดับไมคอยจริง (รอยละ 39.84) 

สวนประชาชนท่ีมีความสนใจทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง ไดแก สื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ 

และอื่น ๆ ไดนําเสนอขอมูลขาวสารทางการเมืองทุก ๆ วันไดกระตุนใหทานสนใจเหตุการณบานเมือง

เพิ่มขึ้น (คาเฉลี่ย 2.84) เมื่อมีการเลือกตั้งทองถ่ิน หรือระดับชาติมีการเฝาติดตามขาวสารผลการ

เลือกตั้งเสมอ (คาเฉลี่ย 2.81) มีการติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ 

วารสาร บทความวิชาการเปนประจํา (คาเฉลี่ย 2.80) การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง

ภายในครอบครัวเสมอ (คาเฉลี่ย 2.65) และการมีโอกาสเขาไปมีบทบาททางการเมือง เชน การ

รณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง การฟงปราศรัยของนักการเมือง การไปเลือกตั้ง การชุมนุม

ประทวง รวมถึงการเคลื่อนไหวเรียกรองตาง ๆ ทานจะเขารวมเสมอ (คาเฉลี่ย 2.38) สวนประชาชนท่ี

มีความสนใจทางการเมืองอยูในระดับต่ํา คือ มีการติดตามรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ 

อภิสิทธ์ิ" เปนประจําทุกสัปดาห (คาเฉลี่ย 1.91) โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับไมจริง (รอยละ 39.21) 

ดังตารางตอไปนี้ (ภูสิทธ ภูคาํชะโนด, 2553: 173-174) 

ตารางที่ 2.12 ระดับความสนใจทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ดานความสนใจทางการเมือง 
ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 

Mean S.D. 
ระดับความ

สนใจ 
ทางการเมือง 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจรงิ 

1. ทานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางการเมืองภายในครอบครัวเสมอ 

58 
(15.30) 

166 
(43.80) 

120 
(31.66) 

35 
(9.23) 

2.65 0.85 ปานกลาง 

2. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อ
วิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร 
บทความวิชาการเปนประจํา 

83 
(21.84) 

164 
(43.16) 

107 
(28.16) 

26 
(6.84) 

2.80 0.86 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2.12 (ตอ) 

ดานความสนใจทางการเมือง 
ระดับคุณภาพ(จํานวน/รอยละ) 

Mean S.D. 
ระดับความ

สนใจ 
ทางการเมือง 

จริง
ที่สุด 

จริง 
ไมคอย
จริง 

ไมจรงิ 

*3. เหตุการณทางการเมืองไมมีผลกระทบใด 
ๆ ตอการดํารงชีวิตประจําวันของทาน 

15 
(3.96) 

82 
(21.64) 

151 
(39.84) 

131 
(34.56) 

3.05 0.85 สูง 

4. ทานติดตามรายการ "เชื่อม่ันประเทศไทย
กับนายกฯ อภิสิทธิ์" เปนประจําทุก
สัปดาห 

17 
(4.47) 

79 
(20.79) 

135 
(35.53) 

149 
(39.21) 

1.91 0.88 ต่ํา 

5. เมื่อมีการเลือกต้ังทองถ่ิน หรือระดบัชาติ
ทานเฝาติดตามขาวสารผลการเลือกต้ัง
เสมอ 

81 
(21.32) 

173 
(45.53) 

100 
(26.32) 

26 
(6.84) 

2.81 0.85 ปานกลาง 

6. สื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ และอื่น ๆ 
ไดนําเสนอขอมูลขาวสารทางการเมือง   
ทุก ๆ วันไดกระตุนใหทานสนใจเหตุการณ
บานเมืองเพิ่มข้ึน 

92 
(24.21) 

168 
(44.21) 

89 
(23.42) 

31 
(8.16) 

2.84 0.88 ปานกลาง 

7. หากทานมีโอกาสเขาไปมีบทบาททาง
การเมือง เชน การรณรงคประชาสัมพันธ
การเลือกตั้ง การฟงปราศรัยของ
นักการเมือง การไปเลือกตั้ง การชุมนุม
ประทวง รวมถึงการเคล่ือนไหวเรียกรอง
ตาง ๆ ทานจะเขารวมเสมอ 

42 
(11.08) 

141 
(37.20) 

116 
(30.61) 

80 
(21.11) 

2.38 0.94 ปานกลาง 

รวม 2.64 0.55 ปานกลาง 

* ขอคําถามเชิงลบ 

 นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสนใจทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานอายุ 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ (ภูสิทธ   

ภูคําชะโนด, 2553: 220) 

ตารางท่ี 2.13 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตามอายุ

เปนรายคู 

อายุ Mean 
18-29 ป 30-49 ป 50 ปขึ้นไป 

2.41 2.67 2.83 

18-29 ป 2.41 - 0.265** 0.425** 

30-49 ป 2.67 - 0.159** 

50 ปข้ึนไป 2.83 - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตามอายุเปนรายคู พบวา มีคูที่แตกตางกันอยู 

3 คู ไดแก ประชาชนท่ีมีอายุ 30-49 ป และอายุ 50 ปขึ้นไปมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง

มากกวาประชาชนที่มีอายุ 18-29 ป และประชาชนท่ีมีอายุ 50 ปขึ้นไปมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการ

เมืองมากกวาประชาชนที่มีอายุ 30-49 ป 

 รวมถึงปจจัยที่มีผลตอความสนใจทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานสถานภาพ เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ (ภูสิทธ ภูคํา

ชะโนด, 2553: 225) 

ตารางท่ี 2.14 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตาม

สถานภาพเปนรายคู 

สถานภาพ Mean 
โสด สมรส มาย/หยาราง แยกกันอยู 
2.46 2.81 2.71 2.77 

โสด 2.46 - 0.352** 0.250** 0.317** 
สมรส 2.81 - -0.102 -0.035 
มาย/หยาราง 2.71 - 0.067 
แยกกันอยู 2.77 - 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตามสถานภาพเปนรายคู พบวา มีคูที่แตกตาง

กันอยู 3 คู ไดแก ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส, มาย/หยาราง และแยกกันอยู มีปจจัยทางจิตวิทยา

ทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มสีถานภาพโสด 

 ยังพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสนใจทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานการศึกษา เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ (ภูสิทธ ภูคํา

ชะโนด, 2553: 229) 
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ตารางที่  2.15 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตาม

การศึกษาเปนรายคู 

การศึกษา Mean 
ต่ํากวา 
ม.3 

ม.3 ม.6 หรือ 
ปวช. 

อนุปริญญา 
หรือ ปวส. 

ปริญญาตรี สงูกวา
ปริญญาตรี 

2.47 2.63 2.81 2.60 2.54 2.65 
ตํ่ากวา ม.3 2.47 - 0.159 0.345** 0.137 0.072 0.182 
ม.3 2.63 - 0.186** -0.022 -0.087 0.023 
ม.6 หรือ ปวช. 2.81 - -0.208** -0.273** -0.163 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 2.60 - -0.064 0.045 
ปริญญาตรี 2.54 - 0.110 
สูงกวาปริญญาตรี 2.65 - 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 
เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตามการศึกษาเปนรายคู พบวา มีคูที่แตกตาง

กันอยู 4 คู ไดแก ประชาชนที่มีการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช. มีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง

มากกวาประชาชนที่ มีการศึกษาระดับ ม.3 และต่ํากวา ม.3 และประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ

อนุปริญญา หรือ ปวส. และปริญญาตรี มีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มี

การศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. 

 รวมท้ังปจจัยที่มีผลตอความสนใจทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานอาชีพ เมื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ (ภูสิทธ       

ภูคําชะโนด, 2553: 266-267) 

ตารางท่ี 2.16 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรงุเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตามอาชีพ

เปนรายคู 

อาชีพ Mean 

พอบาน 
แมบาน 

รับจาง คาขาย ลูกจาง
บรษิัท 
เอกชน 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

นักศึกษา ขาราชการ
บํานาญ/

เกษียณอายุ
ราชการ 

อ่ืน ๆ 

2.80 2.61 2.71 2.53 2.30 2.86 2.31 2.95 2.38 

พอบาน แมบาน 2.80 - -0.198** -0.092 -0.274** -0.504** 0.056 -0.498** 0.142 -0.423** 

รับจาง 2.61 - 0.106 -0.077 -0.306** 0.253** -0.300** 0.340** -0.226 

คาขาย 2.71 - -0.182 -0.412** 0.148 -0.406** 0.234 -0.331** 

ลูกจางบริษัทเอกชน 2.53 - -0.229 0.330** -0.223 0.416** -0.149 
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ตารางที่ 2.16 (ตอ) 

อาชีพ Mean 

พอบาน 
แมบาน 

รับจาง คาขาย ลูกจาง
บรษิัท 
เอกชน 

พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

รับ
ราชการ 

นักศึกษา ขาราชการ
บํานาญ/

เกษียณอายุ
ราชการ 

อ่ืน ๆ 

2.80 2.61 2.71 2.53 2.30 2.86 2.31 2.95 2.38 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.30 - 0.559** 0.006 0.646** 0.080 

รับราชการ 2.86 - -0.553** 0.086 -0.479** 

นักศึกษา 2.31 - 0.640** 0.074 
ขาราชการบํานาญ/
เกษียณอายุราชการ 

2.95  - -0.565** 

อ่ืน ๆ 2.38 
        

- 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตามอาชีพเปนรายคู พบวา มีคูที่แตกตางกัน

อยู 20 คู ดังนี้ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับจางมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพ

พอบาน แมบาน 

ประชาชนท่ีมีอาชีพลูกจางบริษัทเอกชนมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชน

ที่มีอาชีพพอบาน แมบาน 

ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานรฐัวิสาหกิจมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชน

ที่มีอาชีพพอบาน แมบาน รบัจาง และคาขาย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีอาชีพ

รับจาง ลูกจางบริษัทเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ประชาชนที่มีอาชีพนักศึกษามีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มีอาชีพ

พอบาน แมบาน รับจาง คาขายและรับราชการ 

ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง

มากกวาประชาชนที่มีอาชีพรับจาง ลูกจางบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศกึษา 

ประชาชนที่มีอาชีพอื่น ๆ ไดแก ธุรกิจสวนตัว มีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มี

อาชีพพอบาน แมบาน คาขาย รับราชการ และขาราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการ 

 รวมถึงปจจัยที่มีผลตอความสนใจทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานบทบาทหนาที่ใน

ครอบครัว เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาการเมืองเปนรายคูพบผลตามตางรางดังนี้ 

(ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 277) 
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ตารางท่ี 2.17 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตาม

บทบาทหนาที่ในครอบครัวเปนรายคู 

บทบาทหนาที่ในครอบครัว Mean 

พอ(หัวหนา
ครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลัก
ในครอบครัว 

แม(หัวหนา
ครอบครัว)เปน
ผูรับผิดชอบ

หลักใน
ครอบครัว 

ปูยา ตายาย ลุงปา
นาอา(หัวหนา
ครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลัก 

สมาชิกใน
ครอบครัว/ผู

อาศัย 

2.80 2.76 2.91 2.45 
พอ(หัวหนาครอบครัว)เปน

ผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 
2.80 - -0.039 0.105 -0.349** 

แม(หัวหนาครอบครัว)เปน
ผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 

2.76  - 0.144 -0.310** 

ปูยา ตายาย ลุงปานาอา(หัวหนา
ครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลัก 

2.91   - -0.454** 

สมาชิกในครอบครัว/ผูอาศัย 2.45    - 

** มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เมื่ อทดสอบความแตกตางปจจัยทางจิต วิทยาทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดานความสนใจทางการเมือง จําแนกตามบทบาทหนาที่ในครอบครัวเปนรายคู 

พบวา มีคูท่ีแตกตางกันอยู 3 คู ไดแก ประชาชนที่มีบทบาทหนาที่ในครอบครัวในฐานะสมาชิกใน

ครอบครัว/ผูอาศัยมีปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองนอยกวาประชาชนที่มีบทบาทหนาท่ีในครอบครัว

ในฐานะพอ(หัวหนาครอบครัว)เปนผู รับผิดชอบหลักในครอบครัว แม(หัวหนาครอบครัว)เปน

ผูรบัผิดชอบหลักในครอบครัว และปูยา ตายาย ลุงปานาอา(หัวหนาครอบครวั)เปนผูรับผิดชอบหลัก 

นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอความสนใจทางการเมืองของประชาชนพบวา ดานบทบาทในชุมชน 

ประชาชนที่มีฐานะผูนําและกรรมการชุมชนดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการชุมชนมีความสนใจทาง

การเมืองมากกวาผูที่เปนสมาชิกชุมชนทั่วไป (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 282) รวมถึงยังพบวา ปจจัย

ทางจิตวิทยาทางการเมืองดานความสนใจทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธเชิงปฏิฐาน(Positive Correlations) อยูในระดับปานกลางกับการมีสวนรวมทางการ

เมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = 0.515 sig. = .000) (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 290) 

ทั้งนี้ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่คาดวาจะทรงอิทธิพลตอการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา จากปจจัยท่ีเปนตัวแปรอิสระ

ทั้ง 9 ดาน เมื่อทําการทดสอบและวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนแลวไดตัวแปรที่เขาสูการ

วิเคราะหเปนอันดับแรก คือ ความสนใจทางการเมือง ซึ่งมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวม
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ทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง (R = 0.5168) และทดสอบสัมประสิทธ์ิการทํานาย(R2)โดยมีความ

ผันแปรของการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดรอยละ 26.71 

(R2 = 0.2671) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (BE = 

0.475) ซึ่งอธิบายไดวา ความสนใจทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งสามารถพยากรณไดวาประชาชนที่มีความสนใจทาง

การเมืองสูง จะมีแนวโนมในการมีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้นตามไปดวย (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 

293-294) 

 

2.2.2 การมีสวนรวมทางการเมือง 

 คําวา “การเมืองเปนเร่ืองของทุกคน” ซึ่งหลวงพอพุทธทาสภิกขุ ไดใหนิยามไววา การเมือง 

หมายถึง ระเบียบปฏิบัติชวยกันจัดบานเมืองหรือสังคม หรือโลกใหมันหมดปญหา หรือการชวย

แกปญหาบานเมือง สังคมทั้งหมดนั่นเอง (พุทธทาสภิกขุ, 2546: 21) การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองรักษาความสมดุลระหวางผูบริหารประเทศ หรือรัฐบาล กับผูรับ

ผลประโยชนอันเกิดจากการบริหารประเทศ หรือประชาชน “การมีสวนรวมทางการเมืองจึงไดมี

นักวิชาการศึกษาไวอยางกวางขวาง ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.2.2.1 นิยามคําวา “การมีสวนรวมทางการเมือง” 

คํากลาวที่วา “การเมืองเปนเรื่องของคนทุกคน และทุกคนก็ไมสามารถปฏิเสธ

ผลกระทบทางการเมืองตอการดํารงชีวิตของประชาชนได” (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 12) คํากลาวนี้

ไดสะทอนใหนักวิชาการหลายทานไดหันมาใหความสนใจและศึกษาไวอยางมากมายจนสามารถ

สะทอนแนวคิดตาง ๆ ออกมาตามบริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะ

ประเด็นความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองมีผูใหแนวคิดไวอยางหลากหลาย เชน ไมรอน วีเนอร 

ไดรวบรวมความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไวในหลายลักษณะตาง ๆ ใน 10 ประการ 

ไดแก (Myron Wiener, 1971 : 161-163) 

1. การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําในรูปแบบการสนับสนุนหรือเปนการ

กระทําเพ่ือเรียกรองตอรัฐบาล (support and demand) 

 2. การเขารวมทางการเมือง คือ พยายามเพื่อกอใหเกิดสัมฤทธิผลการในการใช

อิทธิพล (influence) ตอการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผูนํารัฐบาล 

 3. การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําท่ีถูกตองตามกฎหมายของพลเมือง 

(legitimate) 
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 4. ก าร เข า ร วม ท างก าร เมื อ ง  คื อ  ก ารกระทํ า ท่ี มี ตั ว แท น ท างก าร เมื อ ง 

(representation) 

 5. การเขารวมทางการเมือง คือ สภาพที่บุคคลไมตองการที่จะเขามามีสวนรวม

ทางการเมือง (alienation) เพราะเห็นวา การเขามามีสวนรวมนั้นไมไดกอใหเกิดประโยชนกับตัวเอง 

ซึ่งแตกตางจากการเฉยเมยทางการเมือง (apathy) เปนการขาดความสนใจตอการเมืองทั้งสิ้น 

 6. ผูที่เขารวมทางการเมืองจะหมายถึงผูกระตือรอืรน (active) หรือผูที่มีความตื่นตัว

ทางการเมืองเปนพิเศษ (activists) เชนผูที่สมัครเขารับการเลือกตั้ง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

การรวมประชุมทางการเมือง และการใหความสนใจตอปญหาสาธารณะ นอกจากน้ันยังรวมถึงการเขา

รวมทางการเมืองในระดับตน ๆ ไดแก การไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง (ซึ่งถือเปนการกระทําที่มีแรงจูงใจนอย

มาก) หรือการไมไดไปใชสิทธ์ิเลือกตั้ง แตมีการพูดคุยกับเพ่ือนบานในเรื่องเก่ียวกับการเมือง การแสดง

ความคิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมือง รวมทั้งการใหความสนใจติดตามขาวสารทางการ

เมืองจากสื่อมวลชน 

 7. การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่มีตอเนื่องอยูตลอดเวลา (persistence 

continuum) ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีความเปนสถาบัน (institutionalized) และมีการจัดตั้ง นอกจากนั้น 

ยังรวมไปถึงการกระทําที่เปนคร้ังคราว ซึ่งเกิดข้ึนมาอยางทันทีทันใด และบีบคั้นความรุนแรง เชน การ

จลาจล การยกพวกตีกัน การรวมกลุม และการลอบฆานักการเมอืง 

 8. การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่เปนความพยายามในการที่จะเขามามี

อิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ (bureaucratic actions) และนโยบายสาธารณะ (public 

policy)  

 9. การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําที่มีผลตอการเมืองในระดับชาติ 

(national politics) และการเมืองในระดับทองถิ่น 

 10. การเขารวมทางการเมือง คือ การกระทําทางการเมือง (political action) แต

ในขณะเดียวกัน แตละสังคมมีการกระทําทางการเมืองแตกตางกันออกไป ตามบริบทของสังคมนั้น ๆ 

เชนวา ในสังคมหนึ่งถือวาการมีสวนรวมทางการเมือง เปนการกระทําที่เกิดจากความสมัครใจไมวาจะ

ประสบผลสําเร็จหรือไมก็ตาม หรืออาจเกิดข้ึนเพียงบางครั้งคราวหรือตอเนื่อง อาจถูกตองตาม

กฎหมายหรือไมก็ได ซึ่งการกระทําเหลานี้เพ่ือการมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและ

บรหิารนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการเลือกผูนําทางการเมืองท้ังในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน 

การมีสวนรวมทางการเมืองยังเปนการกระทําที่สมัครใจของสมาชิกในสังคม เพื่อที่จะคัดเลือก

ผูปกครองและกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งโดยทางตรงและทางออม กิจกรรมเหลานี้ไดแก การ
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ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตามขาวสารทางการเมือง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางการเมือง การชุมชนทางการเมือง การชวยเหลือทางการเงินใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรค

การเมือง การติดตอสัมพันธกับผูแทนราษฎร ยังรวมถึงลักษณะที่กระตือรือรนทางการเมืองพิจารณา

จากการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปนทางการ การชวยเขียนสุนทรพจนในการหาเสียง 

การแขงขันเปนเจาหนาที่พรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตไมรวมถึงกิจกรรมที่ไมสมัครใจ เชน

การเสียภาษี การเปนทหารหรือเจาหนาที่ตุลาการ (Herbert Mc Closky, 1968: 252-253) ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ กอฟเฟรย เค โรเบิรต ที่กลาววา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรม

โดยสมัครใจของแตละบุคคลในกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งทการลงคะแนนเสียง การเปนสมาชิก

และกิจกรรมที่เก่ียวของกับกลุมการเมือง เชน ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน 

เจาหนาท่ีสถาบันการเมือง กิจกรรมที่ไมเปนทางการ เชน การอภิปรายทางการเมืองหรือรวมฟง

เหตุการณทางการเมือง การชักชวนทางการเมืองของเจาหนาที่หรือสมาชิกของกลุมการเมือง  

(Geoffrey K. Robert, 1971: 145) และการมีสวนรวมทางการเมืองยังไดสะทอนใหเห็นวาเปนเร่ือง

ของกิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแตละคนที่ตองการมีอิทธิพลผลักดัน หรือยอมรับสนับสนุนตอ

รัฐบาล ซึ่งไมเพียงแตเปนการรวมบทบาทในการสรางอิทธิพลผลักดัน ใหเกิดผลทางการเมืองตาม

ตองการเทานั้น ยังรวมถึงกิจกรรมที่ เปนที่สนับสนุนและใหเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติดวย 

(ceremonial and support activities) สวนผูที่ยอมรับรัฐบาลก็แสดงออกโดยการปรับพฤติกรรม

ตามคําสั่งหรือขอเรียกรองของรัฐบาล แตผูไมเห็นดวยก็พยายามสรางอิทธิพลผลักดันใหมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขปญหาใหม  ดังน้ันการมีสวนรวมทางการเมืองจึงเปนทั้งการตอตาน เชน การ

เดินประทวง การกอจลาจล และทั้งท่ีเปนการสนับสนุน เชน การใหความรวมมือกับทางการในการเสีย

ภาษี การเกณฑทหาร เปนตน (Lester W. Milbrath & M. L. Goal, 1977: 2) ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของซามูเอล ฮันทิงตันและจอรจ ไอ โดมินเกซท่ีกลาววา  การมีสวนรวมทางการเมืองเปน

กิจกรรมหรือการกระทําของประชาชนที่ตองการมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาลโดยที่การกระทํา

นั้นเปนไปทั้งถูกตองตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ใชกําลังหรือไมใชกําลัง ท้ังที่สําเร็จหรือลมเหลว ทั้ง

ที่สมัครใจหรือไมสมัครใจ รวมถึงกิจกรรมท่ีการรวมรณรงคหาเสียง การเลือกตั้ง การรวมตัวกันเพื่อ

โนมนาวหรือกดดันรัฐบาล การประทวง และการใชความรุนแรง (Samuel Huntington & Jorge I. 

Dominguez, 1975: 33) อนึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองจะตองเปนเร่ืองของกิจกรรมมิใชทัศนคติ ใช

กับบุคคลทั่วไปมิใชนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง เพราะเปนอาชีพท่ีถือวาเปนเรื่องของการมี

บทบาทการเมือง การจะตัดสินใจวาจะมีสวนรวมทางการเมืองหรือมีบทบาททางการเมือง อาจถือวา

เปนลักษณะของบุคคลนั้นกระทําอยู เชน การเปนสมาชิกพรรคไมไดทํางานดานการเมืองเปนหลัก แต
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มีหนาที่เพียงการไปสอดแนมหรือหาเสียงใหกับผูสมัครบางเปนคร้ังคราวเทาน้ัน จึงเรียกไดวาเปนการ

มีสวนรวมทางการเมือง (Samuel Huntington and Joan Nelson, 1982: 5) และจะตองสะทอน

ลักษณะที่สําคัญที่วา 1) เปนเร่ืองเก่ียวกับกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล รวมถึงผูที่เฉื่อยชาตอ

กฎเกณฑ แตเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยอาชีพ รวมท้ังเจาหนาท่ีรัฐบาล เจาหนาที่พรรค

การเมือง และพวกหัวคะแนน 2) เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

เลือกตั้งของรัฐบาลหรือเจาหนาท่ีของรัฐบาล และ 3) เปนการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในการ

ปกครองโดยการกระทํากิจกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีถูกตองตามกฎหมายของพลเมืองท่ีมีจุดมุงหมาย

เพื่อเลือกกําหนดบุคคลในวงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาลใหกระทําตามที่กลุมนั้นตองการ (Norman 

H. Nie and Sidney Verba, 1975: 1) สอดคลองกับแนวคิดของ สุจิต บุญบงการ (2542: 36-38) ที่

กลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมืองไววา 1) การมีสวนรวมทางการเมืองมีความหมายในเร่ืองของ

กิจกรรมมิใชทัศนคติ ไมใชเปนเร่ืองของความคิด ความรูสึกหรือความเชื่อทางการเมือง แตยอมรับวา

ทัศนคติทางการเมืองมีผลตอรูปแบบหรือการแสดงออกของการมีสวนรวมทางการเมืองไมใชเปน

กิจกรรม 2) การมีสวนรวมทางการเมือง ใชกับบุคคลธรรมดาท่ัวไป สวนนักการเมืองหรือผูนําทาง

การเมืองนั้นถือวาเปนบทบาททางการเมือง(Political role) 3) เปนเร่ืองของการแสดงออกเพ่ือใหมีผล

ตอการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผูนําประเทศ และ 4) การมีสวนรวมทางการเมืองอาจไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงทางการตัดสินใจของผูนําหรือรัฐบาลแตอยางใด แมวาผูมีสวนรวมทางการเมืองจะมี

วัตถุประสงคเพ่ือกดดันรัฐบาลก็ตาม และบางคร้ังการมีสวนรวมทางการเมืองมีไมมากและไมสามารถ

ผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลไดตลอดเวลาและทุก ๆ เร่ือง 

 นอกจากนี้ยังมนีักวิชาการไทยอีกหลายทานไดสะทอนแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนไวอยางหลากหลาย เชนเดียวกัน ดังเชนความหมายที่วา การมีสวนรวม

ทางการเมืองเปนการมีสวนรวมที่ประชาชนจะพึงมีในการกําหนดนโยบาย เชน การเขาเปนรัฐบาล 

การมีอิทธิพลตอรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (จรูญ สุภาพ, 2527: 310) ยังหมายถึง

การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมาย

กําหนดใหกระทําได เปนการกระทําที่ตองเกิดขึ้นจากความสมัครใจของประชาชน เพ่ือใหมีอิทธิพลตอ

การกําหนดนโยบายของรัฐท้ังในการเมืองการปกครองระดับทองถ่ินและระดับชาติ (จันทนา สุทธิจารี, 

2544: 410) สอดคลองกับแนวคิดของ พรศักดิ์ ผองแผว (2523: 23-24) ที่ไดอธิบายการมีสวนรวม

ทางการเมืองไววา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมตาง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกใน

สังคมการเมืองที่จะกระทํา โดยมีจุดมุงหมายทั้งทางตรงและทางออมตองการมีอิทธิพลตอการกําหนด

นโยบายหรือการทํางานของรัฐบาล ไมวาจะในระดับทองถิ่นหรือระดับชาติ รวมถึงกิจกรรมงาย ๆ เชน 
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การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การถกเถียงปญหาการเมือง หรือการสมัครรับเลือกตั้งเปนตัวแทนของ

ประชาชน เปนตน ซึ่งการกระทําอาจจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย อาจใชความรุนแรงหรือไมใช

ความรุนแรง การกระทําตาง ๆ อาจโดยสํานึกทางการเมืองหรือถูกชักจูงระดมพลังก็ไดเชนกัน และ

ตองสะทอนการกระทํา (Activity) ของแตละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาลเรียกวา 

“การมีสวนรวมโดยตนเอง” (Autonomous Participation) การมีสวนรวมซึ่งมีอิทธิพลตอการ

ตัดสิน ใจในนโยบายโดยออม เรียกวา  “การมีส วนรวมโดยการถูกระดม” (Mobilization 

Participation)  (ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ, 2521: 204-205) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณรงค สินสวัสดิ์ 

(2518: 117) ที่ไดอธิบายการมีสวนรวมทางการเมืองไววา บุคคลที่สนใจทางการเมือง มีความเขาใจ

การเมือง เชื่อวาตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมือง มีความศรัทธาในกระบวนการทางการเมือง ตัว

นักการเมือง และคิดวาการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเปนหนาที่ของตนซึ่งเปนคนท่ีมีความสามารถ

ในการเขาสังคมและเปนคนที่มีความหวังในชีวิต รวมถึงการมีสวนรวมที่เปนพฤติกรรมในการกําหนด

ตัวผูปกครอง การถอดถอนผูปกครอง การตัดสินใจในโครงการขนาดใหญของรัฐโดยการรวมทําประชา

พิจารณ การรวมผลักดันการกําหนดนโยบายของรัฐ การวิพากษวิจารณและการเคลื่อนไหวชุมนุมทาง

การเมือง (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 570) นอกจากน้ี สิทธิพันธ พุทธหุน (2541: 156-157) ไดสรุป

ความหมายของการเขามีสวนรวมทางการเมือง ไววา กิจกรรมของประชาชนที่มุงจะเขาไปมีอิทธิพล

ตอการตัดสินนโยบายของรัฐบาลในระดับตาง ๆ ซึ่งรูปแบบการเขาไปมีสวนรวมในทางการเมืองในแต

ละสังคมยอมแตกตางกันไปดวย รวมถึง ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2546: 8) ใหความหมายการมีสวน

รวมทางการเมืองไววา การปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งดวยความสมัครใจ ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะใช

วิธีการท่ีถูกตองตามกฎหมายหรือไมมีกฎหมายบัญญัติรองรบั มีการดําเนินการแบบจัดองคกรหรือไมมี 

โดยจะเปนการกระทําที่มีความตอเนื่องหรือเปนคร้ังคราวก็ได รวมทั้งจะเปนผลสําเร็จหรือไมก็ตาม 

การกระทํานั้นมุงประสงคที่จะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบายสาธารณะ การบริหารงานนโยบาย

สาธารณะ และการเลือกผูนําทางการเมืองไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับทองถิ่น 

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของนักวิชการดังกลาวขางตน สามารถสรุปการมีสวนรวมทางการ

เมืองไววา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกิจกรรมที่ประชาชนเขาไปมีบทบาทเปนสําคัญที่สงผลการ

กระทํานั้นถึงรัฐบาลหรือผูนําทางการเมือง ท้ังในระดับทองถิ่นและระดับชาติ เชน การไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง การชุมนุมเรียกรองของประชาชนทางการเมือง การตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาลอันมีผล

ตอประชาชนทั้งทางตรงและทางออม การทําประชาพิจารณ ผลแหงการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

การเมืองอาจสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ได (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 17) ผูวิจัยใหนิยามสั้น ๆ วา การมี

สวนรวมการเมือง คือ พฤติกรรมที่เกิดข้ึนทุกอยางที่เก่ียวกับการเมือง ทั้งทางตรงและทางออม ที่
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การเมืองเขามีกระทบบุคคลเปนจุดเร่ิมตนทางอาน ดู ฟง คดิ เขียน พูด ทั้งชอบ ไมชอบ ทุกประการที่

เกี่ยวกับการเมืองถือวามีสวนรวมทางการเมืองทั้งหมดและขยายไปสูเพ่ือน กลุม พวกพอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคมประเทศตามลําดับ 

2.2.2.2 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง 

รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองถือวาเปนภาพสะทอนของการมีสวนรวมทางการ

เมืองภาคประชาชนอยางเห็นไดชัด ซึ่งตามแนวคิดของ บารเบอร เจ เดวิด ไดแบงรูปแบบการมีสวน

รวมทางการเมือง ไว 2 ประการ ดังน้ี (Barber J. David, 1972: 3) 

1. การมีสวนรวมโดยตรง เปนลักษณะที่ประชาชนเปนผูดําเนินการปกครองตนเอง

โดยตรง เชน การบริหารงาน การกําหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเอง 

2. การมีสวนรวมโดยทางออม เปนลักษณะที่ประชาชนเขามีสวนรวมแตมิไดเปน

ผูดําเนินการปกครองดวยตนเองโดยตรง แตเปนการเลือกตัวแทนเขาไปทําหนาท่ีดวยวิธีการเลือกตั้ง

โดยประชาชนอยางเสรี ซึ่งกลไกนี้ตองการใหประชาชนเขามาควบคุมการบริหารงานฝายปกครองให

เปนไปตามความตองการ สวนแนวคิดของ เจมส อาร ทาวนเซนด  ไดมองภาพกวางที่สะทอนระบอบ

การปกครอง ท่ีวารูปแบบของกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองวามี 2 ลักษณะ ไดแก 1) ลักษณะ

แบบตะวันตก ในประเทศท่ีมีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนมักจะเก่ียวของ

กับการเมืองโดยความสมัครใจอยูเสมอ 2) ลักษณะแบบสังคมคอมมิวนิสต ซึ่งประชาชนถูกบังคับให

เข ามาเก่ียวของกับการเมืองในเร่ืองที่ รัฐบาลเห็นวามีความจําเปนตอการบริหาร (James R. 

Townsend, 1967: 25-29) นอกจากนี้  อัลมอนดและโพเวลล ไดจําแนกรูปแบบการมีสวนรวม

ทางการเมืองเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ ดังนี้ (Almond and Powell, 1976: 145-146) 

 1) รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ  (Conventional Forms) สามารถ

แบงเปนรูปแบบยอย ๆ ไดแก การออกเสียงเลือกตั้ง การสนทนาเร่ืองการเมือง การรณรงคหาเสียง

เลือกตั้ง การจัดตั้งและการเขารวมเปนสมาชิกกลุมตาง ๆ และการติดตอสวนตัวกับเจาหนาที่การเมือง 

 2) รูปแบบท่ีไมเปนไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ (Unconventional Forms) 

แบงเปนรูปแบบยอย ๆ ไดแก การยื่นขอเรียกรอง การเดินขบวน การเขาประจันหนากัน การละเมิด

กฎหมายของสังคม การใชความรนุแรงทางการเมือง สงครามแบบกองโจรและการปฏิวัติรัฐประหาร 

อนึ่งในการจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเดนชัดอีกทานหนึ่ง คือ เลสเตอร 

ดับเบิลยู มิลบราท ไดจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองไว 6 รูปแบบดวยกัน ไดแก 1)การ

เลือกตั้ง (Voting) 2) การเปนเจาหนาที่พรรคการเมืองและผูรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง (Party and 

Campaign Workers) 3) การเปนผูมีบทบาทในชุมชน (Community Activities) 4) การติดตอกับ
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ทางราชการ (Contracting Officials) 5) การเปนผูประทวง (Protestors) 6) การเปนผูสื่อขาวสาร

ทางการเมือง (Communicators) (Lester W. Milbrath, 1971: 12-16) ยังไดสอดคลองกับแนวคิด

ของซามูเอล พี ฮันทิงตัน และ โจแอน เอ็ม เนลสัน เชนเดียวกัน ซึ่งไดแบงการมีสวนรวมทางการเมือง

ออกเปน 5 รูปแบบ ไดแก 1) กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึงกิจกรรมการออก

เสียงเลือกตั้งและการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 2) การว่ิงเตน (Lobby) หมายถึง การติดตอเจาหนาที่

หรือผูนําทางการเมือง เพ่ือหาทางเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายของรัฐบาล 

โดยใชขอมูลตาง ๆ เพ่ือผลประโยชนของกลุมเปนเกณฑ 3) กิจกรรมขององคการ (Organization 

Activity) เปนกิจกรรมทางการเมืองของกลุมองคการใดองคการหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายที่จะเขาไปมี

สวนรวมในเร่ืองผลประโยชนเฉพาะอยางหรืออาจจะเปนผลประโยชนตอสวนรวมก็ได 4) การติดตอใน

บางประเด็น (Counteracting) หมายถึง การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ทางการเปน

สวนตัว โดยมุงหวังประโยชนสวนตัว เฉพาะครอบครัวหรือหมูคณะของตน และ 5) การใชความ

รุนแรง (Violence) หมายถึง กิจกรรมที่พยายามสรางผลกระทบตอการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย

ของรัฐบาล โดยการทํารายรางกาย ทําลายทรัพยสิน กิจกรรมนี้อาจดําเนินไปโดยมีจุดมุงหมายในการ

เปลี่ยนแปลงผูนําทางการเมือง เชน การกอการรัฐประหาร การลอบสังหารผูนําทางการเมือง หรืออาจ

มุงที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง เปนตน (Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, 

1982: 12-13) นอกจากน้ียังพบวา นอรแมน เอช ไน และ ซิดนีย เวอรบา ไดจําแนกรูปแบบและ

กิจกรรมในการเขามีสวนรวมทางการเมืองไว 4 รูป ไดแก 1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เปนกิจกรรม

ที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูนําเปน

อยางย่ิง เนื่องจากการเลือกตั้งเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชน หรืออาจจะเปนแรง

กดดัน เพ่ือใหผูนําตองปรับนโยบายของตนทั้งนี้เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชนตอไป 2) การ

รณรงคหาเสียง เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญ เทากับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนื่องจากกิจกรรมการ

รณรงคทําใหประชาชนสามารถเพ่ิมอิทธิพลตอผูนําทางการเมืองได การรณรงคหาเสียงยังเปนวิธีการ

สื่อขาวสารหรือบงบอกเก่ียวกับความชื่นชอบของประชาชนไดมากกวา ดวยเหตุที่ประชาชนที่รวม

รณรงคหาเสียงจะมีความสัมพันธติดตอกับผูสมัครรับเลือกตั้งไดอยางใกลชิดมากขึ้น เชน การชักชวน

ใหผูอ่ืนไปลงคะแนนเสียงเพื่อพรรคการเมือง การรวมประชุมทางการเมือง การบริจาคเงินใหกับพรรค

การเมือง และการเปนสมาชิกสโมสรทางการเมือง 3) การติดตองานของประชาชน คือการติดตอ

เผชิญหนาของบุคคลท่ีมีตอรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลดวยตัวเองและเปนการตัดสินใจเก่ียวกับ

ระยะเวลา เปาหมายและเนื้อหาสาระการเขามีสวนรวมของบุคคลไดเอง เปนกิจกรรมที่ตองการ

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคคอนขางมาก กิจกรรมในรูปแบบนี้ ไดแก การติดตอกับเจาหนาที่ทองถิ่น
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เกี่ยวกับปญหาเฉพาะหรือปญหาสวนรวม ท้ังนี้เพ่ือรองเรียนในการแกไขปรับปรุงจากรฐับาล และ 4) 

การรวมในกิจกรรมบางอยางขององคกร หรือกลุมเก่ียวกับปญหาการเมืองและสังคมเปนกิจกรรมท่ี

บุคคลกระทํารวมกับผูอื่น ซึ่งอาจจะกระทํารวมกันในองคกรที่เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได 

การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีอิทธิพลตอรัฐบาลมาก เนื่องจากมีคนจํานวนมากเขารวมและ

อาจเกิดความขัดแยงระหวางกลุมได เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความคิดริเร่ิมสรางสรรคดวย (Norman 

H. Nie and Sidney Verba, 1975: 9-12) สวนนักวิชาการของไทยไดสะทอนแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ

การมีสวนรวมทางการเมืองไวเชนเดียวกัน และมีความสอดคลองและคลายคลึงกับนักวิชาการ

ชาวตางชาติ ดังเชน การมีสวนรวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเปน 2 รูปแบบ ไดแก 1) 

การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ ไดแก การเลือกตั้ง การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง การจัดตั้งและเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง การมีสวนรวมโดยการรวมตัวเปน

กลุมผลประโยชน 2) การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ ไดแก การเดินขบวนหรือชุมนุม

ประทวง และการกอความไมสงบทางการเมือง (จันทนา สุทธิจารี,  2544: 412-414) 

นอกจากนี้ วรทิพย มีมาก และคณะ (2547: 48-49) ไดอธิบายรูปแบบการมีสวนรวมทางการ

เมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญไวอยางนาสนใจดังนี้ 

1) การมีสวนรวมในรูปแบบของกลุมผลประโยชน การรวมตัวกันของบุคคลเปนกลุม

หรือองคกรในสังคม จะมีเปาหมายหลักอยูที่การรักษาผลประโยชนของกลุมตนเทานั้น โดยไมมี

เปาหมายที่จะเขาไปเปนรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศแตอยางใด สําหรับเปาหมายของแตละกลุมจะ

แตกตางกันไป บางกลุมอาจเรียกรองใหรัฐบาลทําตามสิ่งที่กลุมตนตองการ เชน สมัชชาคนจน ก็จะ

เรียกรองใหรัฐแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากิน หนี้สินของเกษตรกร ฯลฯ กลุมผูปกระกอบการเอกชนก็จะ

เรียกรองใหมีการแกไขกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเดิม หรือการออกกฎหมายหรือระเบียบ

ขอบังคับใหม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกกลุมของตน เชน กฎหมายภาษี กฎหมายการคาและการ

ลงทุน ฯลฯ บางกลุมอาจเรียกรองใหรัฐบาลจัดทํานโยบายหรือโครงการที่กลุมตนไดประโยชน เชน 

การสรางบอนกาสิโน การขยายเวลาปดสถานเริงรมย เปนตน 

2) การมีสวนรวมในรูปแบบของพรรคการเมือง เปนการเขามารวมกลุมกันของ

บุคคลที่มีความเชื่อทางการเมืองที่คลายคลึงกัน เปาหมายหลักจะอยู ท่ีการสงสมาชิกลงสมัครรับ

เลือกตั้งเพ่ือไปทําหนาที่ท้ังผานนิติบัญญัติและฝายบรหิาร อยางไรก็ตาม การเขามารวมตัวกันรูปแบบ

พรรคการเมืองยังมีเปาหมายอื่นอีกเชน การใหการศึกษาทางการเมืองแกประชาชน การดูแลและ

รักษาผลประโยชนของสวนรวม การสรางผูนําทางการเมือง การควบคุมติดตามและตรวจสอบทางการ

เมือง ฯลฯ ในสวนของประชาชนก็สามารถเขาไปมีสวนรวมในพรรคการเมืองได เชน การสมัครเปน



83 

สมาชิกพรรค การเขาประชุมพรรค การประชาสัมพันธกิจกรรมของพรรค การชวยรณรงคหาเสียง

ในชวงท่ีมีการเลือกตั้ง ฯลฯ 

3) การมีสวนรวมในรูปแบบของการไปใชสิทธิเลือกตั้ง การไปออกเสียงเลือกตั้งถือ

เปนรูปแบบท่ีมีความสําคญัของการบริหารในระบอบประชาธิปไตยแตสิ่งที่ควรตระหนักคือ ประเทศที่

ใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือประเทศที่ประชาชน ไปใชสิทธิเลือกตั้งกันอยางมากมายไมได

หมายความวา ประเทศนั้นจะเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง การไปใชสิทธิเลือกตั้งในรูปแบบของ

ประชาธิปไตยที่แทจริงนั้น ตองมีลักษณะดังนี้ 

 - การใชสิทธิโดยอิสระ กลาวคือ การไปออกเสียงตองเกิดจากความสมัครใจ 

ไมไดเกิดมาจากการบังคับหรือขมขอหรือสัญญาวาจะใหผลตอบแทนในการไปออกเสียง 

 - การเลือกตั้งโดยลับ การออกเสียงตองกระทําในคูหาเลือกตั้งแตเพียง

ลําพัง โดยไมมีผูอ่ืนอยูรวมดวย เฉพาะผูกาบัตรเทานั้นที่จะทราบวา ตนเองออกเสียงใหแกผูสมัครคน

ใด การออกเสียงเลือกตั้งของบุคคล ไมสามารถประกาศใหทราบเปนการทั่วไปได 

 - ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง บุคคลแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดคนละ

หนึ่งเสียงเทานั้น บัตรที่มกีารกาหมายเลขมากกวาหนึ่งหมายเลข ถือเปนบัตรเสียง  

 - ความเปนกลาง บุคคลที่เขาไปมีสวนเก่ียวของในการเลือกต้ังทุกคนตอง

ปฏิบัติหนาที่อยางเท่ียงธรรม ไมลําเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 

4) การมีสวนรวมในรูปแบบของการแสดงออก บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพซึ่งการแสดงออกเหลานี้อาจอยูในรูปแบบของการ

วิพากษ วิจารณตามสื่อตาง ๆ รานกาแฟ บานเรือน สถานที่สาธารณะ ฯลฯ รัฐบาลตองไมขัดขวาง

หรือหามปรามการแสดงออกของประชาชน โดยเฉพาะโครงการท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและความ

เปนอยูของประชาชนและชุมชน รวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติแลว รัฐบาลตองเปด

โอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นกอนลงมือดําเนินการเสมอเชน การสรางทอกาซ การสราง

เข่ือน การสรางสนามบิน ฯลฯ นอกจานี้ การแสดงออกที่สําคัญอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การชุมนุมหรือ

การประทวงโดยสงบและปราศจากอาวุธ รัฐบาลตองเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงออกเชนกัน ทั้งนี้

เพื่อจะไดแสดงความโปรงใสในการทํางานออกมาใหมากที่สุด 

สําหรับการเขาไปมีสวนรวมของประชาชนนี้ ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารตามระบอบ

ประชาธิปไตยประชาชนตองตระหนักวาตนเองเปนเจาของประเทศและตองเขาไปรับผิดชอบในกิจการ

บานเมืองในทุกโอกาสที่สามารถกระทําได ประชาชนตองไมละเลยหรือเพิกเฉยการกระทําหนาที่ใน

ฐานะพลเมืองดีของสังคม หนาท่ีสําคัญยิ่งของประชาชนคือ การสรางเสริมคนดีใหเขามาบริหาร
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บานเมือง ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงพระราชทานไววา “ใน

บานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนดีไดท้ังหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีได

ปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได” 

ดังน้ันเมื่อกลาวโดยสรุปการมีสวนรวมทางการเมืองมีอยู 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ การมีสวนรวม

ทางการเมืองตามที่กฎหมายรับรอง ซึ่งเปนการกระทําท่ีไมผิดกฎหมายและไดรับการตราไวใน

กฎหมายอยางถูกตอง อีกรูปแบบหนึ่งคือ การมีสวนรวมทางการเมืองที่ผิดกฎหมาย เปนการชุมชนที่มี

อุดมการณลมลางสถาบันใดสถาบันหนึ่ง นอกจากนี้การมีสวนรวมทางการเมืองมักจะเปนไปตามกลุม

ผลประโยชน และลักษณะของการแสดงออกไดเชนกัน เชน แสดงออกทางการพูด การเขียน การ

โฆษณา การวิพากษวิจารณ เปนตน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 24) ผู วิจัยคิดวา การมีสวนรวม

ทางการเมือง มี 3 รูปแบบ คือ 1) ไมเปนทางการสวนบุคคล 2) เปนทางการถูกตองตามกฎหมาย 3) 

เปนทางการผิดกฎหมาย กลาวคือ เร่ิมตนที่ถูกกฎหมายชุมชนประทวงท่ีปราศจากอาวุธแลวยกระดับ

ขึ้นสูการทําผิดกฎหมาย คือ ชุมนุมประทวงที่มีอาวุธ ทําลายสถานที่ราชการ ทํารายบุคคล ละเมิด

บุคคลอ่ืน ๆ สรางความเดือนรอนใหคนอื่น เปนตน 

2.2.2.3 ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 

การมีสวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจนไดสามารถวัดความมากนอยไดจึงมีนักวิชาการ

หลายทานไดจัดเรียงลําดับการมีสวนรวมไวเชน เลสเตอร ดับเบิลยู มิลบราท ไดจัดเรียงลําดับการมี

สวนรวมทางการเมืองจากนอยไปมาก ไดแก (Lester W. Milbrath, 1965: 18) 

1. การที่บุคคลตอบสนองสิ่งเราทางการเมือง เชน การติดตามขาวสารทางการเมือง 

2. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

3. การอภิปรายถกเถียงปญหาทางการเมือง 

4. การพยายามพูดจาชักชวนผูอื่นเพ่ือไปออกเสียงเลือกตั้ง 

5. การคดิเครื่องหมายหรือแผนปายโฆษณาหาเสียง 

6. การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือผูนําทางการเมือง 

7. การชวยเหลือทางการเงินแกพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง 

8. การเขารวมประชุมทางการเมือง 

9. การสละเวลาเพ่ือชวยหาเสียงเลือกตั้ง 

10. การเปนสมาชิกผูกระตือรือรนของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง 

11. การเขารวมประชุมในคณะกรรมการกลางของพรรคการเมือง 
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12. การชวยหาทุนใหพรรคการเมือง 

13. การสมัครเขารับการเลือกตั้ง 

14. การไดรับเลือกเขาดํารงตําแหนงของรัฐบาลและพรรคการเมือง 

นอกจากนี้ไมเคิล รัช  ไดจัดลําดับการมีสวนรวมทางการเมืองไว 10 ระดับ เรียงจาก

สูงไปต่ําไวอยางนาสนใจ ไดแก (Micheal Rush, 1992 : 112 อางถึงใน วัชรี ดานกุล, 2541: 16-17) 

1. การดํ ารงตํ าแหน งด านการบ ริหารหรือการเมือง (Holding Political or 

Administrative Officer) ไดแก ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

2. การเสาะแสวงหาตําแหนงดานการบริหารหรือทางการเมือง 

3. การเขารวมในรูปของการเปนสมาชิกที่ เขมแข็ง (Active Membership) ใน

องคการทางการเมือง (Political Organization) ไดแก การปฏิบัติหนาที่ในพรรคการเมืองหรือกลุม

ผลประโยชน 

4. การเขารวมในรูปของการเปนสมาชิกเฉย ๆ (Passive Membership) ในองคการ

ทางการเมือง ซึ่งหมายถึงการเปนสมาชิกโดยไมไดปฏิบัติหนาที่อยางไร เพียงแตเปนการจายคาสมาชิก

อยูเปนประจําเทานั้น 

5. การมีสวนรวมในรูปของการเปนสมาชิกที่เขมแข็งขององคการ ที่คลายคลึงกับ

องคการทางการเมือง (Quasi Political Organization) ไดแก กลุมผลประโยชนทั้งหลายที่มีหนาที่ 

(Function) เก่ียวกับการเมืองเปนบางสวนเทานั้น 

6. การมีสวนรวมในรูปแบบของการเปนสมาชิกเฉย ๆ ขององคการท่ีคลายคลึงกับ

องคการทางการเมือง 

7. การเขารวมในรูปแบบการชุมนุมในที่สาธารณะหรือชุมนุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง การรวมเดินขบวนตาง ๆ (Demonstration) 

8. การเขารวมในรูปขอการอภิปรายถกเถียงขอปญหาทางการเมืองในรูปแบบไมเปน

ทางการ (Informal Political Discussion) 

9. การเขารวมในรปูของการใหความสนใจทั่วไปตอเร่ืองราวทางการเมือง 

10. การเขารวมในรูปของการใชสิทธิเลือกตั้ง (Voting) 

แนวคิดของแอนกัส แคมเบล ไดสรุปการจัดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไว 

3 ระดับ ไดแก (Angus Campbell, 1968: 459) 

1. ระดับสูง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเขามีสวนรวมอ่ืน ๆ  

2. ระดับกลาง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอยางเดียวเทานั้น 
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3. ระดับต่ํา แสดงถึงการไมมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแมวาจะมีสวนรวมอ่ืน ๆ 

นอกจากนี้ยังพบวามีนักวิชาการของไทยไดจัดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมือง

ของสตรีท่ีสอดคลองกับแนวคิดของแอนกัส แคมเบลแตมีรายละเอียดที่นาสนใจซึ่งสอดคลองกับบรบิท

ของคนไทยซึ่งไดจัดแบงไว 3 ระดับ จากระดับต่ําไปหาระดับสูงและยังจําแนกระดับยอย ๆ ไดดังน้ี 

(ขัตติยา กรรณสูต, 2535: 128-130) 

1. การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 1.1 ระดับต่ําสูญ ไดแก การไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 1.2 ระดับต่ําสุด ไดแก การไปเลือกตั้งเฉย ๆ โดยไมมีเหตุผล 

 1.3 ระดับต่ํา ๆ ไดแก การไปเลือกตั้งโดยถูกชักจูง 

 1.4 ระดับต่ํากลาง ไดแก การไปเลือกตั้งโดยคิดวาเปนหนาที่ 

 1.5 ระดับต่ําสูง ไดแก การไปเลือกตั้งโดยคิดวาเสียงของตน คือพลังในการ

เปลี่ยนแปลงนโยบาย บุคคลเหลานี้จึงมีขอมูลเกี่ยวกับปญหาทางการเมืองมาก 

2. การเขาเปนสมาชิกกลุม แบงไดดังนี ้

 2.1 ระดับปานกลางต่ํา ไดแก การเขารวมในระดับสมาชิกทั่วไปโดยมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยในนโยบายกลุม 

 2.2 ระดับปานกลาง ไดแก การไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการของกลุมที่มี

อํานาจในการตัดสินใจแทนสมาชิกคนอื่น 

 2.3 ระดับปานกลางสูง ไดแก การไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานหรือหัวหนา

กลุมท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจและมีโอกาสในการสรางบารมีใหคนยอมรับได  

3. การเขารับการเลือกตั้งเปนผูแทน ซึ่งอาจจะเปนผูแทนในระดับทองถิ่นหรือ

ระดับชาติ   ก็ตาม แบงไดดังนี้ 

 3.1 ระดับสูงต่ํา ไดแก ระดับที่ไดรับการยอมรับจากกลุมใหสมัครใหเขารับ

การเลือกตั้งในนามของกลุมหรือพรรคได 

 3.2 ระดับสูงปานกลาง ไดแก ระดับที่ผูสมัครไดรับการคัดเลือก คือ 1) 

ระดับทองถิ่น ไดแก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาพเทศบาล สมาชิกสภาเขต 2) ระดับจังหวัด ไดแก 

สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 3) ระดับชาติ ไดแก สมาชิกสภาพผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา 

 3.3 ระดับสูงสุด ไดแก ระดับผูท่ีไดรับการเลือกตั้ง และไดรับการคัดเลือกให

ดํารงตําแหนงทางการเมือง เชน ตําแหนงกรรมาธิการ ตําแหนงรัฐมนตรี เปนตน  



87 

นอกจากนี้ณรงค สินสวัสดิ์ (2527: 10) ไดแบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองจาก

ระดับสูงไประดับต่ํา ดังนี้ 

1. ผูมีตําแหนงทางการเมือง ไดแก ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร นายกเทศมนตรี 

2. ผูสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาวขางตน 

3. การชวยโฆษณาหาเสียง เชน การแจกใบปลิว การวางแผนเลือกตั้ง 

4. การเขารวมโดยทางออม เชน การอานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศนเกี่ยวกับปญหา

บานเมือง การถกปญหาการเมือง การติดกระดุมที่มีตราพรรคการเมือง 

5. ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

6. การไมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การไมรูความเปนไปทางการเมือง 

รวมถึงนักวิชาการไทยอีกทานที่ไดสะทอนระดับของการมีสวนรวมทางการเมืองไว 3 ระดับ 

ไดแก 1) การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับปจเจกบุคคล 2) การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับ

องคการหรือกลุม และ 3) การสรางเครือขายการมีสวนรวมขององคกรภาคประชาชน (สมบัติ ธํารง

ธัญวงศ, 2549: 579) นอกจากนี้แลวยังพบวา บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548: 64) ได

สะทอนแนวคิดการมีสวนรวมในมิติหนึ่งของประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลดวย การวัดระดับการเปน

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลจึงมักจะวัดที่ระดับของการมีสวนรวมดวยปจจัยหนึ่ง แตในท่ีนี้จะให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเปนมิติหนึ่งของการเปนประชาธิปไตยโดยมีลําดับของ

การมีสวนรวมทางการเมืองโดยเม่ือป 2543 ถวิลวดี บุรีกุล ได พัฒนามาจาก Milbrath (1965) และ 

Roth &Wilson (1980) พอสรุปไดดังภาพตอไปนี้ 
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     14. รวมดําเนินกิจกรรมสาธารณะ และดูแลกิจกรรมของ

พรรคการเมือง 

    13. เปนผูสมัครรับเลอืกตั้งในนามพรรคการเมือง 

    12. ดําเนินกิจกรรมหาเงินเขาพรรคการเมือง 

    11. รวมกิจกรรมของพรรคเชนเขารวมประชุม 

   
10. สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

   9. ชวยรณรงคหาเสียง  

  8. รวมการประชุม ฟงการหาเสียง แนะนําตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง 

  7. บริจาคเงิน/สิ่งของชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 6. ติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือผูนําทางการเมือง  

5. รวมประชาสัมพันธทางการเมือง เชน การสวมเส้ือหรือติดสติกเกอรที่รถยนต 

 4. พยายามพูดเชิญชวนใหผูอ่ืนไปเลือกผูที่ตนสนับสนุน  

 3. เปนผูเปดประเด็นพูดคุยเร่ืองการเมือง ใหความรูผูอ่ืน   

 2. ไปเลือกต้ัง      

1. แสดงตนเปนผูสนใจทางการเมืองเชนรวมพูดคุยเรื่องการเมือง 

0. ไมสนใจและเขารวมกิจกรรมใดเลย     

ภาพท่ี 2.7 ลําดับข้ันของการมีสวนรวมทางการเมืองในบริบทสากล 

ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุล (2543: 15) พัฒนามาจาก Milbrath (1965) และ Roth และ Wilson (1980) 

อางถึงใน ภูสิทธ ภูคาํชะโนด (2553: 29) 

 

 ตารางดังกลาวขางตนไดสรุปไวใหเขาใจอยางเปนระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไวตามที่ 

ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2546: 8-9) ซึ่งระดับของการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง ท้ังที่เปนการ

บัญญัติไวตามรัฐธรรมนูญโดยตรงและกิจกรรมที่เปนผล โดยออมจากการที่รัฐธรรมนูญไดเปดกวางไว 

เพื่อทําความเขาใจระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน โดยใชคําถามท่ีถามถึงความถ่ีของ

การมีสวนรวมในการกระทํากิจกรรมตางๆ ไดแก  

 ก. ความสนใจและการมสีวนรวมระดับต่ํา 

1. พูดคุยเรื่องการเมือง 

2. ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งทองถิ่น 

3. ไปลงคะแนนในการเลือกตั้งระดับชาติ 

สนใจและ 

มีสวนรวมมาก 

สนใจและมีสวนรวมปานกลาง 

สนใจและมีสวนรวมนอย 

ไมมีสวนรวม 
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4. พูดชักชวนผูอ่ืน ใหไปลงคะแนน 

5. รวมประชาสัมพันธทางการเมือง 

ข. ความสนใจและการมีสวนรวมระดับปานกลาง 

1. มีการติดตอกับนักการเมือง 

2. เคยบริจาคเงินหรือสิ่งของ 

3. รวมชุมนุมฟงการหาเสียง/แนะนําตัว 

4. เขารวมในเวทีสาธารณะ 

5. มีการรวมตัวกับคนอื่นเปนกลุมผลประโยชนหรือเปนสมาชิกกลุม 

6. ชวยผูสมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียง 

7. บริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนพรรคการเมือง 

8. เปนสมาชิกพรรคการเมือง 

ค. ความสนใจและการมีสวนรวมระดับสูง 

1. ดํารงตําแหนงสําคัญในพรรคการเมือง 

2. ลงสมัครรับเลือกตั้ง 

 ดังแนวคิดของนักวิชาการที่กลาวมาขางตนสามารถสรปุไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนมีหลายระดับตามแตบริบทท่ีผูเขียนแตละทานจะหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห เชน บริบทเชิง

พ้ืนที่ ก็จะมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ิน และระดับชาติ ถึงอยางไรก็ตามยังสามารถ

มองลงไปในระดับทองถ่ินลงไปอีกมาก ดวยเหตุนี้หากพิจารณาถึงความมากนอยเปนเกณฑในการวัด

พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง ผูวิจัยสามารถแบงอยางกวาง ๆ ไว 3 ประการ ไดแก การมีสวน

รวมทางการเมืองระดับมาก ปานกลาง และนอย (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 29) ผูวิจัยคิดวา การมี

สวนรวมทางการเมืองของประเทศไทย ณ ปจจุบัน มี 6 ระดับเรียงจากมากไปนอย คือ 1) มีสวนรวม

ทางการเมืองมากที่สุด กลาวคือ มีความจริงจังกับการเมืองมาก มีการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง 

ติดตามขาวสาร พูดคุย ชุมนุม เรียกรอง ไปเลือกตั้ง และเฝามองการทํางานของรัฐในการเลือกตั้ง มี

บทบาทสําคัญทางการขับเคลื่อนทางการเมืองในตั้งแตหมูบาน หรือชุมชนไปถึงระดับชาติ 2) มีสวน

รวมทางการเมืองมาก ไมจริงจังนัก แตมีการรวมชุมนุม ฟงการปราศรัย ติดตามขาวสารการเมือง

ตลอด แสดงความคิดเห็นทางการเมืองกับครอบครัว กลุมเพ่ือน ไปเลือกตั้งทุกคร้ังและมีบทบาท

สําคัญทางการขับเคลื่อนทางการเมืองในตั้งแตหมูบาน หรือชุมชนไปถึงระดับชาติ 3) มีสวนรวม

ทางการเมืองบางปานกลาง มีลักษณะติดตามขาวสารทางการเมืองปกติ มีความคิดเห็นทางการเมือง

บางกับเพ่ือน ไมตกขาวการเมือง ฟงการปราศรัยบาง ไปเลือกตั้งตามที่กําหนด 4) มีสวนรวมทางการ
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เมืองนอย กลาวคือ ติดตามขาวสารบางเทาที่จําเปน พูดคุย และไปเลือกตั้งบาง ติดตามพอมีเร่ือง

พูดคุยได ตามสถานการณ 5) มีสวนรวมทางการเมืองนอยท่ีสุด กลาวคือ การไปเลือกตั้ง เทาท่ีจําเปน 

ไมใสใจในการเมืองเนนประกอบอาชีพ 6) ไมสนใจการเมืองเลย ใหความสําคัญกับการประกอบอาชีพ

มากกวาเพราะคิดวา เบ่ือหนาย ไมวาการเมืองจะเปลี่ยนไปเพียงใด ก็ไมมีผลตอเรา เรายังทําชีวิตปกติ

ไมดีข้ึน ไมเจริญขึ้นกับผลทางการเมือง 

2.2.2.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

ปจจัยที่ทรงอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน น่ันหมายความวา 

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยอมจะขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายประการที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนดวย ดังนี้ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 595-604) 

 1.ระบบการเมือง  

  1.1 ระบอบประชาธิปไตย เปนระบบการเมืองที่เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองมากที่สุด กลาวคือ 

   - การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน คือ 

การที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย อํานาจสูงสุดในการปกครองเปนของประชาชน 

   - การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชาชน คือ 

ประชาชนเปนผูกําหนดผูปกครอง ผูปกครองเปนตัวแทนท่ีไดรับมอบฉันทะจากประชาชนใหเขามาทํา

หนาที่ในการปกครอง 

   - การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองเพ่ือประชาชน คือ 

การที่ผูแทนประชาชนที่ไดรับมอบฉันทะใหเขามาทําหนาที่ปกครองจะตองใชอํานาจปกครองกระทํา

การบรหิารเพ่ือสนองตอบความตองการของประชาชน ใหประชาชนอยูดีกินดี 

 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กําหนดใหประชาชนมีเสรีภาพในทางการเมือง ไดแก 

การใชสิทธิในการกําหนดผูปกครอง การวิพากษวิจารณทางการเมือง การผลักดันการตัดสินใจทาง

การเมืองของรัฐบาล และการชุมนุมเคลื่อนไหวทั้งการคัดคานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาล 

การเผยแพรขอมูล ความคิด ความเห็นตาง ๆ ทางการเมือง เปนตน 

  1.2 ระบอบเผด็จการอํานาจนิยม เปนระบบการเมืองที่กีดกัน หรือปดโอกาสการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนเพราะอํานาจเด็ดขาดมีแตเพียงผูเดียว ซึ่งมีลักษณะการปกครอง

ดังน้ี 

   - อํานาจการปกครองทั้งหมดเปนของผูปกครอง อาจเรียกวาอํานาจ

อธิปไตยเปนของผูปกครอง 
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   - ประชาชนถูกตัดขาดออกจากการมีสวนรวมทางการเมือง ถาหากมีก็

เกิดขึ้นเฉพาะเปนคําสั่งของผูปกครองใหเพ่ือสนับสนุนเจตนารมณของผูปกครองเทานั้น 

   - ประชาชนถูกปลูกฝงใหเชื่อวาประชาชนที่ดีจะตองเชื่อฟงยอมรับ และ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีผูปกครองกําหนด 

 2. วัฒนธรรมทางการเมือง 

 ลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เปนกระบวนการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองดวยความศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณคาของระบอบประชาธิปไตย ตอง

ทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจและความมุงมั่นอยางจริงใจของผูนําทางการเมือง และการ

เรียกรองอยางแข็งขันจากประชาชนอยางกวางขวาง หากปราศจากปจจัยดังกลาว การเสริมสรางให

ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยคงตองอาศัยเวลาที่ยาวนาน ดังนั้น วัฒนธรรม

ทางการเมือง การพัฒนาทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมี

ความสัมพันธอันหนึ่งอันเดียวกันที่เปนเอกภาพจนไมอาจละทิ้งสวนใดสวนหนึ่งได 

 3. โครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 ปจจัยนี้มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน ระดับการศึกษา

ของประชาชนในสังคมจะมีผลตอลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของคน

สังคมนั้น ๆ โดยการศึกษาทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความสํานึกในบทบาทหนาที่ของ

ตนที่พึงกระทําตอระบบการเมืองมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีฐานะทางเศรษฐกิจก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี

อิทธิพลเก่ียวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน ผูท่ีมีรายไดนอย ประชาชน

ที่ยากจน จะไมมีเวลามาสนใจการมีสวนรวมทางการเมืองเพราะจะใหความสําคัญกับการดํารงชีวิต

ประจําวัน ในขณะเดียวกันผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจะมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมทางการเมืองได

มากกวา 

 นอกจากปจจัยจากสิ่งแวดลอมแลวยังมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยอื่น ๆ มาเก่ียวของดวย ซึ่ง

สามารถอธิบายปจจัยตาง ๆ ไดดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ ซึ่งปจจัย

เหลานี้ถือวาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

 2. ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางการเมือง ไดแก พฤติกรรมรวมทางสังคม ระดับ

การพัฒนาหรือความทันสมัยทางสังคมและเศรษฐกิจ การกระทําหรือปฏิกิริยาตอบสนองตอการมี

สวนรวมของประชาชนโดยผูนําทางการเมืองหรือผูแทนของประชาชน 
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 นอกจากนี้  เดวิส เอฟ รูท และแฟรงค  แอล วิลสัน ยังไดเสนอวา ปจจัยท่ีมีอิท ธิพล

(Influence) ตอระดับการมีสวนเก่ียวของทางการเมืองของปจเจกบุคคลมีอยู 3 ประการ คือ (David 

F. Roth & Frank L. Wilson, 1976: 159-160 อางถึงใน โกมินทร กุลเวชกิจ, 2549: 38) 

 1. ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors) ไดแก ทัศนคติ (Attitudes) ความเชื่อ 

(Beliefs) และลักษณะบุคลิกสวนบุคคล (Personality Traits) เชน ความรูสึกมีสมรรถนะสวนบุคคล 

(Sense of Personal Efficacy) ทัศนคติทางการเมือง การรับรูหนาท่ีของพลเมือง (Civic Duties) 

 2. สภาพการณทางการเมือง (Political Setting) รวมถึงการเปดรับขาวสารทางการ

เมืองผานสื่อสารมวลชน (Mass Media) หรือการติดตอสวนบุคคล โครงสรางของพรรคการเมือง การ

จัดการของกลุมการเมือง เปนตน 

 3. ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Factors) 

 สอดคลองกับแนวคิดของ ชูเกียรติ ภัยลี้ (2536: 19-21) ที่ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการมี

สวนรวม แบงออกได 3 ปจจัย  คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ และ 3) 

ปจจัยทางดานการติดตอสื่อสาร สวนปจจัยที่เปนตัวแปรของการมีสวนรวมทางการเมืองถูกกําหนดไว 

3 ตัวแปรดวยกัน คือ (Herbert Mc Closky, 1968: 256-262) 

 1. ตัวแปรสภาพแวดลอมทางสังคม (The Social Environment) เชน ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได อายุ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา และถ่ินท่ีอยูอาศัย 

 2. ตัวแปรทางดานจิตวิทยา (Psychological Variables) เชนแรงจูงใจลักษณะ

บุคลิกภาพและความตองการ เปนตน 

 3. ตัวแปรทางดานสภาพแวดลอมทางการเมือง (The Political Environment) 

เชน ระบบการเมือง เหตุการณบานเมือง ลักษณะการรณรงคหาเสียงและประเด็นทางการเมืองตาง ๆ  

 ตัวแปรทั้ง 3 นี้ใกลเคียงกันกับการแบงตามแนวคิดของ คอนเวย (Conway, 2000) ที่ได

แบงตัวแปรหรือแนวคิดที่มีผล มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ

สหรัฐอเมริกาไวดังตอไปนี้ (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2546: 66) 

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ เชื้อชาติ ชนกลุม

นอย 

2. ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยม การไดมาซึ่งแนวคิด 

(Orientation) ทางการเมือง บุคลิกภาพ และการแปลกแยกและการปรับตัวใหลงรอยกัน 

(alienation and conformity) 
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3. ปจจัยสิ่งแวดลอมทางการเมือง ซึ่งไดแกวัฒนธรรมทางการเมือง ระบบพรรค

การเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมือง วาระทางนโยบายและการรณรงคทางการเมือง สื่อมวลชน และ

องคการ 

4. โครงสรางทางกฎหมาย ซึ่ งรวมการทําบัญชีรายชื่อและกฎหมายเลือกตั้ ง 

กระบวนการในการเลือกตั้ง รวมทั้งโอกาสในรูปแบบอ่ืนๆ ของการมีสวนรวมทางการเมือง 

 นอกจากปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลวนั้น สิทธิพันธ พุทธหุน (2541: 173-176) ไดสรุป

ถึงการเขามีสวนรวมทาการเมืองมีความเก่ียวเนื่องกับปจจัยตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในแวดวงของ

การพัฒนาทางการเมือง มองกันวาการเขามีสวนรวมเปนลักษณะทางการเมืองที่สําคัญย่ิงของระบบ

การเมืองที่ทันสมัย และเปนรากฐานท่ีสําคัญของระบบการเมืองท่ีพัฒนาแลวดวย Lester W. 

Milbrath และ M.L. Goel ไดพยายามสรุปแงมุมหรือปจจัยตาง ๆ อันนําไปสูการเขามีสวนรวม

ทางการเมือง โดยเขียนเปนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ปจจัยตาง ๆ อันนําไปสูการเขามีสวนรวมทางการเมือง 

ที่มา: สิทธิพันธ พุทธหุน (2541: 173 อางถึงในภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 43) 

 

 ทั้งนี้สิ่งแวดลอมเฉพาะหนาในสวนของสิ่งเรานั้น มิลบราท กับ โจเอล ไดรวบรวมขอคนพบ

จากการวิจัยของนักวิชาการหลายทานไวพอสรุปไดดังนี้ 

 1. ยิ่งบุคคลไดรับสิ่งเราเก่ียวกับการเมืองมากเทาไร เขาจะยิ่งมีแนวโนมวาจะเขามี

สวนรวมทางการเมืองและจะเขามีสวนรวมในลักษณะที่ “ลึก” มากขึ้นเทานั้น 

ส่ิงแวดลอมขนาดใหญ 

- ระบบสงัคม 

- รูปแบบทางการเมือง 

ส่ิงแวดลอมเฉพาะหนา 

- สิ่งเราที่มีอยูใน

สภาพแวดลอมน้ัน ๆ  

ปจจัยเร่ืองฐานะในชีวิต 

เชน การศึกษา, อายุ, 

เชื้อชาติ เปนตน  

ระบบสวนตัว 

- ทัศนคติ 

- ความเช่ือ 

-ลักษณะบุคลิกภาพ 

ตัดสินใจ 
การเขามีสวนรวม

ทางการเมือง 

การสะทอนกลับ 
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 2. บุคคลที่เขามีสวนรวมในการพูดคุยทางการเมืองอยางไมเปนทางการจะมีแนวโนม

วาจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและเขามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ มากกวาพวกที่ไมมี

การพูดคุยทางการเมืองเลย 

 3. ชนชั้นกลางมักจะไดรบัสิ่งเราทางการเมืองมากกวาชนชั้นกรรมการ 

 4. ในเมื่อบุคคลมีแนวโนมวาจะติดตอเจรจากันกับบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีระดับการศึกษา

เทาเทียมกัน และในเมื่อบุคคลที่มีการศึกษาสูงโดยทั่ว ๆ ไป จะยุงเก่ียวและพูดคุยเร่ืองการเมือง

มากกวา พวกนี้จึงมักพบกับสิ่งเราเก่ียวกับการเมืองมากกวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ําดวย 

 5. บุคคลที่พึงพอใจในพรรคหรือผูสมัครใด ๆ มักจะมีสิ่งเราทางการเมืองมากกวา

บุคคลที่ไมรูจะเลือกใครหรือพรรคใดดี 

 ในเรื่องของปจจัยสวนตัวนั้น มิลบราทกับ โจเอล ไดรวบรวมขอคนพบไวดังนี้ 

 1. บุคคลยิ่งมีความสนใจและหวงใยเร่ืองการเมืองมักจะมีแนวโนมที่จะเขารวมทํา

กิจกรรม 

 2. บุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมสูง โดยเฉพาะมีระดับของการศึกษาสูงมี

แนวโนมในทางจิตวิทยาวาจะเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองมากกวาบุคคลที่มีสถานภาพต่ํา 

 3. บุคคลที่มีความจงรักผูกพัน หรือมีความพึงพอใจในพรรคการเมือง หรือกลุมทาง

การเมืองใด ๆ มีแนวโนมวาจะกระตือรือรนที่จะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง 

 4. บุคคลที่รูสึกในความสําคัญของตนเองจะเขาไปมีสวนรวมในระดับสูงกวาบุคคลท่ี

ไมรูสึกเชนนี้ 

 5. บุคคลที่สามารถเขามีสวนรวมในกิจการของครอบครัวในชวงเยาววัย มีแนวโนม

วาจะพัฒนาความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญในชวงเวลาแหงชีวิตตอ ๆ มา 

 6. พวกที่มีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมในรูปแบบของการใชความรุนแรงหาไดเปน

เพราะถูกบีบคั้น ถูกสังคมเพิกเฉยหรือมาจากชนชั้นต่ํา แตพวกนี้มักจะเปนพวกที่ไดรับการศึกษาดี 

เปนที่รูจักกันในสังคม สนใจการเมืองและมีความรูเกี่ยวกับการเมืองเปนอยางดี และยังเปนพวกท่ีเชื่อ

ในความสามารถของตนเองวาจะสามารถสรางผลกระทบตอการเมืองได 

 7. บุคคลที่มีบุคลิกภาพชอบออกสังคม มักจะมีแนวโนมวาจะเขาสูการเมือง และ

มักจะมีบทบาทในตําแหนงผูนําดวย 

 8. บุคคลที่เกิดจากชนชั้นกลางระดับสูงหรืออยูในสภาพแวดลอมซึ่งมีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจสูง ๆ มีแนวโนมวาจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ

มากกวาบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมต่ํา 
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 สวนปจจัยเรื่องของฐานะตําแหนงทางสังคมนั้น มิลบราทกับ โจเอล ไดสรุปรวบรวมไวดังนี้ 

 1. บุคคลที่อยูใกลศูนยกลางของสังคมมีแนวโนมวาจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง

มากกวาบุคคลที่อยูหางไกล 

 2. เด็ก ๆ ที่เติบโตจากครอบครัวท่ีบานอยูใกลศูนยกลางของสังคมมีแนวโนมวาจะ

พัฒนาบุคลิกภาพ ความเชื่อ และทัศนคติอันจะนําไปสูการเขามสีวนรวมทางการเมืองไดงาย 

 3. ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูงจะมีระดับของการเขามีสวนรวม

ทางการเมืองมากกวาในประเทศที่มีระดับของการพัฒนาต่ํา 

 4. บุคคลยิ่งมีความกินดีอยูดีมาก มักจะมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมือง

มากกวาพวกท่ียากไร 

 5. บุคคลที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูที่มี

การศึกษานอย 

 6. บุคคลที่มีฐานะดีมีแนวโนมวาจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคลที่มี

ฐานะดอยกวา 

 7. ชาวนามักจะมีความตื่นตัวทางการเมืองนอยกวาชาวเมือง 

 8. บุคคลที่เขามาเก่ียวของกับองคกรมักจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวาบุคคล

ที่ไมไดเขามาเกี่ยวของ 

 9. สมาชิกสหภาพแรงงานมักจะมีความสนใจการเมืองมีจุดยืนทางการเมือง และไป

ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนมากกวาพวกที่ไมไดเปนสมาชิก 

 10. ยิ่งบุคคลอาศัยอยูในชุมชนใด ๆ เปนเวลานาน พวกนี้จะมีแนวโนมวาจะเขามี

สวนรวมทางการเมืองมาก 

 11. การเขามีสวนรวมทางการเมืองของคนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามชวงอายุจนกระทั่ง

ถึงวัยกลางคนแลวจะคอย ๆ ลดลงเมื่ออายุมาก ๆ เขา 

 สวนตัวแปรผันของสิ่งแวดลอมขนาดใหญ ๆ เชน ระบบสังคมและรูปแบบทางการเมืองนั้น   

Almond and Powell สรุปไวดังนี้ 

 1. สังคมท่ีย่ิงมีความเปนทันสมัยมากก็จะยิ่งมีระดับของการเขามีสวนรวมทางการ

เมืองสูง 

 2. ยิ่งมีการแขงขันกันในระหวางพรรคการเมืองก็จะยิ่งมีแนวโนมวาระดับของการ

เขามีสวนรวมทางการเมืองจะสูงข้ึน 
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 3. ย่ิงการเลือกตั้ งเก่ียวของกับตําแหนงที่มี อํานาจมาก หรือเปนการเลือกตั้ ง

ระดับชาติก็จะยิ่งมีผูเขามีสวนรวมทางการเมืองมาก 

 4. ประชาชนมีแนวโนมวาจะไปใชสิทธิเลือกตั้งในคราวที่มีผูสมัครใหเขาเลือกมาก

หรือมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดเจนมากกวาในคราวท่ีมีผูสมัครนอยคนหรือไมมีความแตกตาง

ระหวางผูสมัคร 

 5. มีการโฆษณาชวนเชื่อมาก จํานวนผูไปใชสิทธิเลือกตั้งจะสูง 

 สวนนักวิชาการไทยอีกทานคือ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2546: 5) ไดสรุปตัวแบบของ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง ไวเปนแผนภาพดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.9 ตวัแบบของความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

ที่มา : ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2546: 5 อางถึงในภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 46) 

 นอกจากนี้ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2546: 152-153) สรุปความสัมพันธของปจจัยตางๆ 

และความเชื่อมโยงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สามารถสรุปความสัมพันธของปจจัยตางๆ ดังภาพ

ตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม 

การอาศัยอยูในเมือง-ชนบท 

ความรูความเขาใจทางการเมือง 

โลกทัศน /ความคิดเห็น 

วัฒนธรรมทางการเมือง 

ความพอใจตอการทํางานของรัฐบาล 

ความเชื่อมั่นตอองคกรอิสระ 

 

 

การมีสวนรวมทางการเมือง 
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*( ) standardized coefficient 

ภาพท่ี 2.10 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 

ที่มา: ถวิลวด ีบุรกีุลและคณะ (2546: 153 อางถึงในภูสิทธ ภูคาํชะโนด, 2553: 47) 

 

 ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดแก เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ความรู

ความเขาใจทางการเมือง การอาศัยอยูในเขตเมือง-ชนบท สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ขาวสาร

และความสนใจทางการเมือง ความเชื่อมั่นตอองคกรอิสระ และประสิทธิภาพทางการเมือง ซึ่งปจจัย

เหลานี้ไปสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 ในตัวแปร

บางตัวที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในครั้งนั้น โดยลําดับความสําคัญจากมากไปนอย 

ไดแก (ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2546: 67) 

 1) ขาวสารและความสนใจทางการเมือง 

 2) ความเขาใจทางการเมือง 

 3) การเปนสมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษากลุม 

 4) กิจกรรมเก่ียวกับการเมือง 

 5) การศึกษา (ระดับอนุปริญญาขึ้นไป) 

 6) ความรู (เก่ียวกับสมาชิกวุฒิสภา) 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ - สงัคม* (+. 138) 

การอาศัยอยูในเมือง - ชนบท* (- . 161) 

ความรูความเขาใจทางการเมือง* (+. 198) 

การสนับสนุนตอระบบการเมือง 

ประสิทธิภาพทางการเมือง* (+. 073) 

วัฒนธรรมแบบอํานาจนิยม 

การแบงแยกทางความคิด 

ความเช่ือม่ันตอระบบรัฐสภา 

การตรวจสอบทางการเมือง 

ความเช่ือม่ันในวิถีทางประชาธิปไตย 

คานิยมดั้งเดิม 

ความสนใจทางการเมือง* (+. 121) 

ความพอใจตอการทํางานของรัฐบาล 

ความเช่ือม่ันตอองคกรอิสระ* (+. 076) 
 

 

การมีสวนรวมทางการเมือง 
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 7) อายุ 

ดังขอมูลดังกลาวขางตนนั้นสามารถสรุปไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง

มีดังนี้คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม(The Social Environment) ปจจัยดานจิตวิทยา 

(Psychological Variables) และปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเมือง นอกจากนี้ยังตองรวมถึง

ปจจัยที่เชื่อมโยงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอันไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ - สังคม การอาศัยอยูใน

เมือง - ชนบท ความรูความเขาใจทางการเมือง การสนับสนุนตอระบบการเมือง ประสิทธิภาพทาง

การเมืองวัฒนธรรมแบบอํานาจนิยม การแบงแยกทางความคิด ความเชื่อมั่นตอระบบรัฐสภา การ

ตรวจสอบทางการเมือง ความเชื่อมั่นในวิถีทางประชาธิปไตย คานิยมดั้งเดิม ความสนใจทางการเมือง 

ความพอใจตอการทํางานของรัฐบาล และความเช่ือมั่นตอองคกรอิสระ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 

48)  

2.2.2.5 การมีสวนรวมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 2540-2560 

การมีสวนรวมทางการเมืองตามรัฐนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยทั้งนี้ผูวิจัยเลือก

รัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุด คือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สวนที่ใกลเคียงกับปจจุบันแต

รัฐธรรมนูญยังคงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเชนเดิม คือ รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2550 และปจจุบันใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560  

 1. การมสีวนรวมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2540 

ราชกิจจานุ เบกษา (2540) ประเทศไทยยังได กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีการกําหนดไวในหลายมาตราที่สื่อถึงการมีสวนรวม

ทางการเมือง ดังนี้  

- มาตรา 44 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ ปราศจาก

อาวุธ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม สาธารณะ และเพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชท่ี

สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ ประเทศอยูในภาวะการสงคราม หรือ

ในระหวางเวลาท่ีมีประกาศ สถานการณฉุกเฉินหรอืประกาศใชกฎอัยการศึก 

- มาตรา 47 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเปนพรรค การเมือง

เพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพ่ือ ดําเนินกิจการในทางการเมืองใหเปนไปตาม

เจตนารมณนั้น ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุข

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 
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การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรค การเมือง 

ตองสอดคลองกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของพรรค

การเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตาม จํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรค การเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตน เปนสมาชิกอยูนั้นจะขัด

ตอสถานะและการปฏิบัติหนาท่ีของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับ

หลักการพ้ืนฐานแหงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี

สิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับ

ดั งกลาวขัด หรือแยงกับหลักการพ้ืนฐานแห งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อัน มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหมติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป 

- มาตรา 56 สิท ธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนใน การ

บํารุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

การคุมครอง สงเสริม และรักษา คุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง ใน 

สิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอม

ไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

- มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการ พิจารณาของ

เจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมี ผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของตน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

- มาตรา 63 บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพ่ือ ลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง เปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือให

ไดมาซึ่งอํานาจในการ ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไวใน รัฐธรรมนูญ

นี้ มิได ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูรูเห็นการกระทําดังกลาวยอม

มีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุด ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง 

การใหเลิกการกระทําดังกลาว แตท้ังน้ี ไมกระทบกระเทือนการ ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการ

ดังกลาว ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิก กระทําการตามวรรคสอง 

ศาลรฐัธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง ดังกลาวได 

- มาตรา 65 บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ที่

เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดย วิธีการซ่ึงมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญนี้ 
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- มาตรา 68 บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง บุคคลซึ่งไมไปเลือกตั้งโดยไม

แจงเหตุอันสมควรที่ทําหไมอาจไป เลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ การแจงเหตุที่ทําให

ไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความ สะดวกในการไปเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

- มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ ประชาชนใน

การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

รวมท้ังการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐทุกระดับ 

- มาตรา 105 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (1) มี

สัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มี การเลือกตั้ง และ (3) มีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอย กวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่ง

อยูนอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา 103 ที่ตนมีชื่อ อยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต

เลือกตั้งเปนเวลา นอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจักร ยอมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ 

- มาตรา 107 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัคร รับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวัน

เลือกตั้ง (3) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา เวนแต เคยเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา (4) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียง พรรคเดียว

นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา เกาสิบวัน (5) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต

เลือกตั้งตองมีลักษณะอยาง ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ดวย คือ (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้ง มาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง (ข) เคยเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดท่ีสมัครรับ เลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ินใน จังหวัดนั้น (ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง (ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ี

ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับ เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา (จ) เคยรับราชการ

หรอืเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานใน จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป 

 2. การมีสวนรวมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 

ประเทศไทยยังไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

เชนเดียวกัน ซึ่งไดกําหนดลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนใหเปนแนวนโยบายการมีสวนรวม

ของประชาชนไวในมาตรา 87 ไว 5 ประการดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) 
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1. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการ

วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการจัดทาํบริการสาธารณะ 

3. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุก

ระดับ ในรปูแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 

4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุน

การดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความ

คิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพ้ืนที่ 

5. สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิ

เลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคาํนงึถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

 อน่ึงยังระบุเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พุทธศักราช 2550 อยางชัดเจน ตามมาตรา 163-165 ดังนี้ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 61-62) 

 มาตรา 163 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ

ประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามท่ีกําหนดในหมวด 3 และหมวด 5 แหง

รัฐธรรมนูญนี ้

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทาํรางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 

หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหน่ึง สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตองให

ผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการของราง

พระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตอง

ประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการท้ังหมดดวย 

 มาตรา 164 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอ

ประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจาก

ตําแหนงได 
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คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทํา

ความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา 165 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ

ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา

ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียง

ประชามติได 

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติตาม (1) 

หรือ (2) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพ่ือมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติใน

ปญหาที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพ่ือใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได 

เวนแตจะมกีฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในกิจการตามที่จัด

ใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

หรอืเก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทํามิได 

กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และใหบุคคลฝายที่

เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการน้ัน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทาเทียมกัน 

หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียง

ประชามติระยะเวลาในการดําเนนิการ และจํานวนเสียงประชามติ เพ่ือมีขอยุติ 

อนึ่ง สุจิต บุญบงการ (2542: 45-51) ไดอธิบายลักษณะสําคัญของการมีสวนรวมทางการ

เมืองของไทยตั้งแตป พ.ศ. 2475 พอสรุปไดดังน้ี 

1. การมีสวนรวมทางการเมืองของไทยที่เห็นไดชัดเจนและมีความชอบธรรม คือการไป

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

2. การมีสวนรวมทางการเมืองที่มีขึ้นเปนครั้งแรกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปนการหยิบยื่นใหโดยผูนําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มิไดเกิดขึ้นจาก
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การเรียกรองของมวลชนท้ังหลาย อาจกลาวไดวา ประชาชนสวนใหญในขณะนั้นยังขาดความรูความ

เขาใจในเรื่องของการมีสวนรวมทางการเมือง ความตื่นตัวทางการเมืองยังไมมีมากนัก 

3. การมีสวนรวมทางการเมืองของไทยนั้นมักมีบทบาทในการสรางความชอบธรรมแกการ

ปกครองของผูนํา ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 การขยายการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนนั้นนอกจากจะเปนเปาหมายของการพัฒนาทางการเมืองใหเปน

สมัยใหมแลว คณะผูกอการยังเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองยังสามารถใชเปนท่ีมาแหงความชอบ

ธรรมของระบบใหมไดอีกดวย 

4. นอกจากการเลือกตั้งแลว การมีสวนรวมทางการเมืองยังมีการแสดงออกในลักษณะการ

เขาไปสรางความสัมพันธสวนตัวกับผูนําทางการเมืองรวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนกับ

นักการเมือง เพ่ือหวังผลใหรัฐบาลตัดสินใจในทางที่เปนคุณประโยชนกับตน 

5. การใชความรุนแรงทางการเมือง ถือวาการใชความรุนแรงทางการเมืองเปนการมีสวนรวม

ทางการเมืองแบบหน่ึง ถือเปนการใชกําลังเพ่ือมีผลตอการตัดสินใจของรัฐบาล การใชกําลังอาจมุงเพ่ือ

กอใหเกิดความเสียงหายตอทรัพยสินหรือตอชีวิตก็ได การใชความรุนแรงเปนเร่ืองที่ผิดกฎหมาย แต

การใชความรุนแรงอาจมีสาเหตุตาง ๆ กันออกไปตามประเภทของความรุนแรง เชนมีการประทวง 

การรัฐประหาร หรือการปฏิวัติ เปนตน 

 3. การมีสวนรวมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 

ราชกิจจานุ เบกษา (2560) ประเทศไทยยังได กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแห ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีการกําหนดไวในหลายมาตราที่สื่อถึงการมีสวนรวม

ทางการเมือง ดังนี้  

มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง ตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ไม

วาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ

ความคดิเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได… 

มาตรา 44 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพ

ตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพ่ือรักษา

ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน 

หรอืเพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
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มาตรา 45 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรค

หนึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งตองกําหนด ใหเปนไปโดย

เปดเผยและตรวจสอบได เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดนโยบาย และ

การสงผูสมัครรับเลือกตั้ง และกําหนดมาตรการใหสามารถดําเนินการโดยอิสระไมถูกครอบงําหรือชี้นํา 

โดยบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการกํากับดูแลมิใหสมาชิกของพรรค

การเมือง กระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 มาตรา 49 บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได ผูใดทราบวามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง ยอมมีสิทธิรองตออัยการ

สูงสุดเพ่ือรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได ในกรณีที่อัยการสูงสุด

มีคําสั่งไมรับดําเนินการตามท่ีรองขอ หรือไมดําเนินการภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ ผู

รองขอจะยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญก็ได การดําเนินการตามมาตรานี้ไมกระทบตอการ

ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 50 บุคคลมีหนาที่ ดังตอไปนี้ (1) พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (2) ปองกันประเทศ 

พิทักษรักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชนของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน รวมทั้งใหความรวมมือ

ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั (3) ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด (4) เขารับการศึกษา

อบรมในการศึกษาภาคบังคับ (5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ (6) เคารพและไมละเมิด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไมกระทําการใดที่อาจกอใหเกิด ความแตกแยกหรือเกลียดชังใน

สังคม (7) ไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยางอิสระโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศ 

เปนสําคัญ (8) รวมมือและสนับสนุนการอนุรักษและคุมครองสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ความ

หลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม (9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ (10) 

ไมรวมมือหรอืสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหเปนหนาที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถาการนั้น เปนการ

ทําเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนโดยตรง ยอมเปนสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม และ

เรงรัดใหรัฐดําเนินการ รวมตลอดทั้งฟองรองหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ เพ่ือจัดใหประชาชน หรือ

ชุมชนไดรับประโยชนนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 57 รัฐตอง (1) อนุรักษ ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ และจัดใหมีพื้นท่ีสาธารณะ
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สําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ไดใชสิทธิและมีสวนรวม ในการดําเนินการดวย (2) อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู 

บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความ

หลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุล และยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนใน

ทองถิ่นที่เก่ียวของมีสวนรวมดําเนินการและไดรับประโยชน จากการดําเนินการดังกลาวดวยตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตาม

หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิด

เปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ

เปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช

บังคับได 

มาตรา 78 รัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนา

ประเทศ ดานตางๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน การตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการ

อ่ืนใด บรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือชุมชน 

มาตรา 95 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมี

สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลว ไมนอยกวาหาป (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบ

แปดปในวันเลือกตั้ง (3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน

นับถึงวันเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบาน ในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยูนอก

ราชอาณาจักร จะขอลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ และ

ตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไข ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยมิไดแจงเหตุอัน

สมควรตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อาจถูก

จํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา 97 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก สภา

ผูแทนราษฎร (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง (3) เปน

สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคการเมืองเดียวเปนเวลา ติดตอกันไมนอย

กวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเกา

สิบวันดังกลาวใหลดลงเหลือสามสิบวัน (4) ผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะ

อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปน

เวลาติดตอกัน ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง (ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับ

เลือกตั้ง (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน ไมนอย

กวาหาปการศึกษา (ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบาน ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง แลวแตกรณ ีเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

 ผูวิจัยสรุปวา รัฐธรรมนูญทั้ง 3 ฉบับน้ีเปดพ้ืนที่ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน 

แตในทางปฏิบัติจริง ก็ยังคงถูกผูมีอํานาจ มีอิทธิพลในชนชั้นนําควบคุมการแสดงออก ความคิดเห็นที่

ตรงไปตรงมา ซึ่งบางอยางภาครฐัหรือรัฐบาลไมสามารถรับความจริงได บางครั้งขอมูลที่หนวยงานรัฐ

ทองถ่ินท่ีรายไดมีความจริงเพียง 50% เทานั้นกับความเปนจริงที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจเปนเพราะวา ไมมี

หนวยงานใดอยางรับรูขอมูลเชิงลบ หรือ มีส่ิงไมดีในพ้ืนที่ตนเองมากจนกวาจะรับได เพราะอาจถูก

ยอนถามวา ทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือ ทํางานในที่ตั้งจนไมบําบัดทุกขบํารุงสุข หรือ นั่งเปน

เจานายรอใหชาวบานเดือนรอนว่ิงเขามาหา แกปญหาเฉพาะหนา แกปญหาแบบขอไปทีรูปหนาปะ

จมูก เปนตน ดังนั้นรัฐธรรมนูญถูกแกไขทุก 10 ป โดยการรัฐประหาร นี่ก็ 30 ป ถาเปรียบกับคนก็ตอง

เปนคนท่ีเขมแข็งมีสติปญญาท่ีดี เปนกําลังสําคัญของประเทศได แตเม่ือรัฐธรรมนูญที่ถูกรัฐประหาร

กับเหมือนคนงอยเปยเสียขา เหมือนคนวัยทํางานท่ีปวยเปนโรคเรื้อยรัง ดังนั้นตองไดรัฐบาลที่เขมแข็ง

ปฏิบัติอยางจริงจังกับทุกมาตราในรัฐธรรมนูญอยางตรงไปตรงมากับวิถีคนไทยปจจุบัน และรองรับคน

ไทยในอนาคตดวย ซึ่งถาจะเริ่มบัดนี้ยอมไมสายเกินไปแนนอน 

2.2.2.6 การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

  ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 158-327) ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยไดวิเคราะหผลดานการมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชน เฉพาะใน 46 ชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครเมื่อ 10 ปที่แลวไวดังน้ี 

1) ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร  

  ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 182-183) ไดวิเคราะหและอธิบายระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายดาน พบวาผลการ
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วิเคราะห ทําใหทราบวาประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีสวนรวมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู

ในระดับต่ํา (คาเฉลี่ย 1.99) เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองเพียง 

2 ระดับเทาน้ันไดแก ระดับปานกลาง และระดับต่ํา สวนรายดานที่ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง

อยูระดับปานกลาง คือ ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง (คาเฉลี่ย 2.72) ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 

(คาเฉลี่ย 2.44) และดานการสนทนาเรื่องการเมือง (คาเฉลี่ย 2.32) สวนรายดานท่ีการมีสวนรวม

ทางการเมืองอยูระดับต่ํา คือ ดานการชุมนุมทางการเมือง (คาเฉลี่ย 1.57) ดานการติดตอกับ

นักการเมือง (คาเฉลี่ย 1.56) และดานการเขารวมทํากิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุม

ทางการเมืองตาง ๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (คาเฉลี่ย 1.36) ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2.18 แสดงระดับการมสีวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมทางการเมือง Mean S.D. 
ระดับการมีสวน
รวมทางการเมือง 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 2.44 0.59 ปานกลาง 
ดานการใชสทิธิเลือกตั้ง 2.72 0.74 ปานกลาง 
ดานการสนทนาเรื่องการเมือง 2.32 0.74 ปานกลาง 
ดานการเขารวมทาํกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมือง

และกลุมทางการเมืองตาง ๆ 
1.36 0.61 ต่ํา 

ดานการติดตอกับนักการเมือง 1.56 0.64 ต่ํา 
ดานการชุมนุมทางการเมือง 1.57 0.69 ต่ํา 

รวม 1.99 0.52 ต่ํา 

 

2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร 

ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 319) ไดวิเคราะหและอธิบายปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไววา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรงุเทพมหานคร มีดังนี้ 

  - ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และสถานภาพ  

  - ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก  อาชีพ การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

บทบาทหนาที่ในครอบครัว และบทบาทหนาที่ในชุมชน 

  - ปจจัยสภาพแวดลอมทางการเมือง ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมือง และการ

พัฒนาทางการเมือง 
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  - ปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง ไดแก ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรมทาง

การเมือง และการกลอมเกลาทางการเมือง 

  สวนปจจัยที่สามารถพยากรณการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีจํานวน 4 

ตัว เรียงจากมากไปนอย ไดแก ความสนใจทางการเมือง การรับรูขาวสารทางการเมือง คานิยม

พ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และสภาพแวดลอมทางการเมือง 

3) รปูแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 319-327) ไดวิเคราะหและอธิบายรูปแบบการมีสวน

รวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรงุเทพมหานครไวดังนี้ 

3.1) การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ตามลําดับข้ันของการมีสวน

รวมทางการเมืองในบริบทสากล โดยประชาชนมีการแสดงบทบาทในกิจกรรมทางการเมืองที่มากกวา 

รอยละ 10 ข้ึนไป ไดแก รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองโดยไปเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น หรือ ส.ส. 

หรือ ส.ว. มีความถี่สูงสุด (คิดเปนรอยละ 75.07) รองลงมา รูปแบบการแสดงตนเปนผูสนใจทาง

การเมือง เชน รวมพูดคุยเรื่องการเมือง (คิดเปนรอยละ 30.71) การเปนผูเปดประเด็นพูดคุยเร่ือง

การเมืองใหความรูผูอื่น (คิดเปนรอยละ 17.85) การพยายามพูดเชิญชวนใหผู อ่ืนไปเลือกผูที่ตน

สนับสนุนและรวมการประชุม ฟงการหาเสียง แนะนําตัว หรอืการชุมนุมทางการเมือง (คิดเปนรอยละ 

14.44) และการเขารวมประชาสัมพันธทางการเมือง เชน การสวมเสื้อหรือติดสติกเกอรที่รถยนต และ

ชวยรณรงคหาเสียง (คิดเปนรอยละ 11.81) เปนตน โดยมีมีประเด็นที่นาสนใจ คือ การท่ีประชาชน

ตัดสินใจวา ตนเองไมสนใจและไมเขารวมกิจกรรมใดเลย (คิดเปนรอยละ 35.96) ซึ่งรองจากรูปแบบ

การมีสวนรวมทางการเมืองโดยไปเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. นั่นเอง ซึ่งผูวิจัยยืนยัน

วา ประชาชนเร่ิมเบ่ือหนายการเมืองไทยและพรอมที่จะหันหลังใหกับการเมืองไดทุกครั้ง หาก

กิจกรรมทางการเมืองนั้นไมมีการบังคับโดยกฎหมาย สืบเนื่องจากผลการวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็น

อยางชัดเจนวาการที่ประชาชนเลือกที่จะไปแสดงออกในการเลือกตั้งผูแทนทองถิ่น หรือ ส.ส. หรือ 

ส.ว. นั่นหมายความวา ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีการยอมรับและใหความรวมมือกับ

กิจกรรมทางการเมืองที่เปนไปโดยกฎหมายน่ันเอง นอกจากน้ียังบงชี้ถึงความยากงายในการเขาถึง

กิจกรรมการเมืองดวย ซึ่งประชาชนจะเร่ิมจากการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองที่มีรูปแบบงาย ๆ 

กอนจึงเริ่มยกระดับสูการมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนกิจกรรมรูปแบบที่ยากขึ้น ๆ เรื่อย ทําใหผูวิจัย

นํามาประยุกตเปนลําดับขั้นบันไดการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ตามบริบทของความยากงายในการเขาถึงกิจกรรมทางการเมือง ดังภาพตอไปนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 

2553: 319-320) 
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เป็นผูส้มคัรรบัเลือกตงัในนามพรรคการเมือง 

ดาํเนินกิจกรรมหาเงินเขา้พรรคการเมือง 

สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

รว่มกิจกรรมของพรรคเชน่เขา้รว่มประชมุ 

บรจิาคเงิน/สงิของชว่ยเหลือพรรคการเมืองหรือผูส้มัครรบัเลือกตงั 

ตดิต่อกบัเจา้หนา้ทีของรฐัหรือผูน้าํทางการเมือง 

รว่มดาํเนินกจิกรรมสาธารณะ และดแูลกจิกรรมของพรรคการเมือง 

ช่วยรณรงคห์าเสียง 

รว่มประชาสมัพนัธท์างการเมือง เช่น การสวมเสือหรือตดิสติกเกอรที์รถยนต ์

รว่มการประชมุ ฟังการหาเสียง แนะนาํตวั หรือการชมุนมุทางการเมือง 

พยายามพูดเชญิชวนใหผู้อื้นไปเลือกผูที้ตนสนบัสนุน 

เป็นผูเ้ปิดประเดน็พูดคยุเรืองการเมือง ใหค้วามรูผู้อ้นื 

แสดงตนเป็นผูส้นใจทางการเมืองเช่นรวมพูดคยุเรืองการเมอืง 

ไปเลือกตังผูแ้ทนทอ้งถนิ หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. 

 

ไมส่นใจและไม่เขา้ร่วมกิจกรรมใดเลย 

 

ภาพที่  2.11 แสดงลําดับขั้นฐานเจดียการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ตามบริบทของความยากงายในการเขาถึงกิจกรรมทางการเมือง 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 320) 
 

3.2) แผนภูมิแสดงปจจัยที่ทรงอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองที่ชัดเจนของ

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คือ รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานครที่ใหความสําคัญ สนใจและมีสวนรวมทางการเมืองในการไปเลือกตั้งผูแทน

ทองถิ่น หรือส.ส. หรือส.ว.มากกวากิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ ทุกประการ สวนปจจัยที่ทรง

อิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองผูวิจัยไดกลาวไวแลวขางตน จึงจะนําแสดงเปนแผนภูมิตาง ๆ ไว

เปน “แบบจําลองแนวคิดการสรางเจดียกับลําดับขั้นการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร” ดังนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 321-322) 

สนใจ ใหค้วามสาํคญั

และมีสว่นรว่มมาก 

สนใจ ใหค้วามสาํคญั

และมีสว่นรว่มนอ้ย 

การเขา้ถงึกิจกรรมง่าย 

การเขา้ถึงยาก 

สนใจ ใหค้วามสาํคญั

และมีส่วนร่วมปานกลาง 

การเขา้ถงึค่อนขา้งยาก 
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ภาพที่ 2.12 แบบจําลองแนวคิดการสรางเจดียกับลําดับข้ันการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (Democracy Participation STUPAS MODEL) 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 322) 

 

4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยพบวาการวิเคราะหขอมูลดานปญหาและ

อุปสรรคของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองที่สะทอนจาก

ความคิดเห็นของประชาชนมีความถี่ท้ังหมด 137 (คิดเปนรอยละ 100) ซึ่งพบวา ประชาชนเขตดุสิต 
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กรุงเทพมหานครไดชี้ใหเห็นวาปญหาอุปสรรคที่มีคาความถี่สูงท่ีสุด ไดแก ประชาชนมีความขัดแยง

ทางการเมืองอยางชัดเจน เชน ทะเลาะวิวาทกัน แบงสีแบงฝาย แบงพรรคแบงพวกกันภายในชุมชน 

(คิดเปนรอยละ 26.28) รองลงมา ไดแก ประชาชนขาดขอมูลท่ีเปนจริงเกี่ยวกับความขัดแยงทาง

การเมือง การรับรูขอมูลขาวสารเพียงฝายเดียว คนเดียวสื่อเดียว (คิดเปนรอยละ 18.25) เกิด

ความรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองในปจจุบัน (คิดเปนรอยละ 16.06) ประชาชนไมมีเวลามามีสวนรวม

ทางการเมือง เนื่องจากการทํางาน (คิดเปนรอยละ 6.57) ประชาชนบางกลุม/กลุมผูนําไมคอยเกรง

กลัวตออํานาจของรัฐบาล (คิดเปนรอยละ 5.84) ความไมสะดวกในการเดินทางไปรวมกิจกรรม

ทางการเมือง ประชาชนมีความรูสึกเครียดกับปญหาการเมือง และประชาชนไมสนใจกิจกรรมทาง

การเมืองใด ๆ เลย(คิดเปนรอยละ 5.11) ประชาชนและชุมชนถูกละเลยจากนักการเมืองและ

หนวยงานของรัฐในกระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง (คิดเปนรอยละ 4.38)ประชาชนขาดความ

สามัคคีในชุมชน(คิดเปนรอยละ 3.65) ประชาชนเกิดความหวาดระแวงระหวางกันในชุมชน (คิดเปน

รอยละ 2.19)สวนปญหาและอุปสรรคที่มีความถี่นอยที่สุด คือ ประชาชนมีการพูดคุยเร่ืองการเมือง

เฉพาะภายในครอบครัวเทานั้น (คิดเปนรอยละ 1.46) ดังตารางตอไปนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 

303-305) 

ตารางท่ี 2.19 แสดงคาความถี่และรอยละปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

สภาพปญหาและอุปสรรค ความถี่ รอยละ 

1. ประชาชนมีความขัดแยงทางการเมืองอยางชัดเจน เชน ทะเลาะวิวาทกัน 
แบงสีแบงฝาย แบงพรรคแบงพวกกันภายในชุมชน  

36 26.28 

2. ประชาชนขาดขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับความขัดแยงทางการเมือง การ
รับรูขอมูลขาวสารเพียงฝายเดียว คนเดียวสื่อเดียว 

25 18.25 

3. เกิดความรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองในปจจุบัน 22 16.06 
4. ความไมสะดวกในการเดินทางไปรวมกิจกรรมทางการเมือง 7 5.11 
5. ประชาชนบางกลุม/กลุมผูนาํไมคอยเกรงกลัวตออํานาจของรัฐบาล 8 5.84 
6. ประชาชนเกิดความหวาดระแวงระหวางกันในชุมชน 3 2.19 

7. ประชาชนมีการพูดคุยเรื่องการเมืองเฉพาะภายในครอบครัวเทานั้น 2 1.46 
8. ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน 5 3.65 
9. ประชาชนไมมีเวลามามีสวนรวมทางการเมือง เนื่องจากการทํางาน 9 6.57 

10. ประชาชนมีความรูสึกเครียดกับปญหาการเมือง 7 5.11 
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ตารางที่ 2.19 (ตอ) 

สภาพปญหาและอุปสรรค ความถี่ รอยละ 

11. ประชาชนและชุมชนถูกละเลยจากนักการเมืองและหนวยงานของรัฐใน
กระบวนการมีสวนรวมทางการเมือง 

6 4.38 

12. ประชาชนไมสนใจกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เลย 7 5.11 

รวม 137 100.00 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 304-305) 
 

2.2.3 วิถีประชาธิปไตย 

 คําวา “วิถีประชาธิปไตย” หมายความถึงการดํารงชีวิตที่มีพฤติกรรมแสดงออกซึ่งความเปน

ประชาธิปไตยโดยเร่ิมตั้งแตตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศ ซึ่งตองตระหนักเสมอวาเร่ิมที่

ตัวบุคลลอาจตองใชประสบการณ ขอมูลตาง ๆ มาชวยในการตัดสินใจตาง ๆ ในชีวิตประจําวันที่ไม

เดือดรอนตนเองและผูอ่ืน ซึ่งคําวา อธิปไตย ที่มีอยูหลักธรรมในทางพุทธศาสนาหมายถึงอํานาจที่มีผล

ตอการตัดสิน มี 3 อํานาจ ไดแก 1) อัตตาธิปไตย เปนการตัดสินใจที่ถือความคิดของตนเองเปน

ที่ตั้ง 2) โลกาธิปไตย เปนการถือตามความคิดของคนสวนมากเปนท่ีตั้ง และ 3) ธรรมาธิปไตย เปนการ

ถือตามความถูกตองโดยถือหลักเหตุผลที่เหมาะสม ไมถือตามความเชื่ออยางสุดโตงนั่นเอง นอกจากน้ี

ถาประชาชนคนไทยมีความรูจักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค หนาท่ี และความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม มีความรูกฎหมายท่ีปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง ถือวาเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งมี

พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย อยู 3 ประการ ดังนี้ (คํานึง ชัยสวุรรณรกัษ, 2549: 16-20) 

 1) พฤติกรรมดานคารวธรรม เปนการเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย การเคารพซึ่งกันและ

กัน การเคารพกันทางวาจา การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน และการ

เคารพในกฎระเบียบของสังคม 

 2) พฤติกรรมดานสามัคคีธรรม เปนพฤติกรรมที่แสดงการรูจักประสานประโยชนโดยยึดถือ

ประโยชนของสวนรวมหรือของชาติเปนท่ีตั้ง การรวมมือกันในการทํางาน การเห็นแกประโยชนของ

สวนรวม การรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมหมายจากสวนรวมและมีหนาที่ตอสังคม การมีความเปนห

น้ําหนึ่งใจเดียวกันในกลุม ในหนวยงานและในสังคม 

 3) พฤติกรรมดานปญญาธรรม เปนพฤติกรรมที่แสดงการไมถือตนเปนใหญ เนนการใชปญญา 

ทุกตองรวมกันคดิและชวยเหลือกันอยางมีเหตุผลที่ดีตอกัน 
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 นอกจากน้ีประชาชนสามารถนําเอาลักษณะหรือวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของคารวธรรม 

ปญญาธรรม และสมัคคีธรรม มาใชในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย ยอมจะเปนรากฐานท่ีสําคัญตอการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมอยางนอย 5 ประการ ไดแก การเคารพสิทธิ

ของผูอื่น ความรับผิดชอบตอหนาท่ี การรูจักใชเหตุผล ความมีวินัยในตนเอง ความสามัคคี นอกจากนี้

ในสวนการเปนสมาชิกที่ดีในสังคมประชาธิปไตยควรมีคุณลักษณ ดังนี้ (คํานึง ชัยสุวรรณรักษ, 2549: 

20) 

1) การเปนผูนําผูตามท่ีดีในสังคม 

2) ปฏิบัติตามวิถีทางประชาธิปไตย 

3) ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม 

4) พัฒนาตนเองและสังคม 

5) ระลึกเสมอวาตนเปสวนหนึ่งของสังคมจึงตองมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

คําวา “วิถีประชาธิปไตยในชุมชน” เปนการดําเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยจะเปนไปอยาง

มีความสุขนั้น ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนอยางถูกตองเหมาะสมของสมาชิกทุกคน ซึ่งทุกคนตองเรียนรู

บทบาทหนาที่ของตนและทําไดจริง ไดแก (คํานึง ชัยสุวรรณรักษ, 2549: 45-47)  

1) ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑขอบังคับของชุมชน 

2) เปนผูมีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น 

3) รูจักรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

4) การยินยอมและมีการประนีประนอมที่ดี 

5) การใชเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิของฝายเสียงขางนอย 

6) การมีสวนรวม 

7) การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

8) การใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน 

9) การมีหลักศีลธรรมเปนแนวปฏิบัติ 

10) มีความยึดมั่นในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ทั้งนี้คําวา วิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ แนวทางการดําเนินชีวิตประจําวันและการดํารงตนใน

สังคมของประชาชนในประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คํานึง ชัยสุวรรณรักษ, 2549: 

108) โดยยึดหลักดําเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตย ไดแก มีใจอดทน ใชเหตุผลในการแกปญหา ใชหลัก

ความสมัครใจ มีน้ําใจนักกีฬา การปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกคนมีความเทาเทียม (คํานึง ชัยสุวรรณรกัษ, 

2549: 109-112) 
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นอกจากนี้ในการศึกษาการพัฒนาปลูกฝงประชาธิปไตยในชุมชน กรณี : การพัฒนาปลูกฝง

ประชาธิปไตยในชุมชนผานการสรางอัตลักษณพื้นถ่ินอยางสรางสรรคเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวอยาง

ยั่นยืน (ใยอนงค ทิมสุวรรณ, มปป.: 11) โดยผู นําชุมชนตองมีการเตรียมความพรอมสรางวิถี

ประชาธิปไตย โดยการสรางความรวมมืออยางมีสวนรวมของคนในพ้ืนท่ี ตองมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด 

รวมวางแผน รวมดาํเนินการ รวมตรวจสอบ รวมรับผล และรวมรักษา โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

2.1 การคนหา กําหนด ทําใหเปนที่ประจักษ และการรักษาอัตลักษณพ้ืนถิ่นใหคงอยูสืบไป 

สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพ้ืนที่เปนผูรวมการคนหา กําหนด ยืนยัน และจรรโลงอัต

ลักษณพ้ืนถ่ินตน โดยเริ่มตั้งแตกําหนดองคประกอบในการคนหาอัตลักษณพ้ืนถ่ิน และกระบวนการที่

ตองดําเนินการใหมีความชัดเจน ระบุอัตลักษณในดานตางๆ ของแตละพื้นท่ี สรางจิตสํานึก ความ

ภาคภูมิใจ โดยปลูกฝงความรูความนาชื่นชม นาประทับใจ เก่ียวกับประวัติศาสตร อัตลักษณพื้นถิ่น 

ไปในชุมชนทุกกลุมคนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่ สรางบทบาทผูสืบทอดอัตลักษณพื้นถิ่นใหแกกลุมบุคคล

ตางๆ ในชุมชน สรางชื่อใหเปนที่รูจัก และจดจํา (branding) จัดทําฐานขอมูล และแผนที่อัตลักษณ

ไทยในพื้นถิ่นตางๆ มีการจัดทําฐานขอมูลในระบบอินเตอรเน็ท (webpage) เพ่ือความสะดวกในการ

เขาถึงขอมูล 

2.2 การใชอัตลักษณพ้ืนถิ่นเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว เมื่อสามารถคนหาอัตลักษณของชุมชน

ไดแลว ก็สงเสริมใหนํามาสรางผลิตภัณฑสินคาของท่ีระลึก เก่ียวกับอัตลักษณพ้ืนถิ่นที่มีลักษณะตอ

ยอด มีความคิดสรางสรรค (Creative) มีการแบงกลุมพ้ืนที่ (Zoning) สรางความตอเนื่องของกิจกรรม

สงเสริมอัตลักษณใหสมํ่าเสมอทุกป สรางคุณคามาตรฐานอัตลักษณพ้ืนถิ่นสูคุณคาอัตลักษณระดับ

มาตรฐานสากล สรางพันธมิตร เครือขาย จับกลุมรูปแบบทองเท่ียว และมุงเนนใชอัตลักษณพ้ืนถิ่นเพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันดานการทองเท่ียวในเวทีนานาชาติ 

รวมทั้งแนวคิดจากบทความเรื่อง วิถีประชาธิปไตยของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของ

สัญญา เคณาภูมิ และกชพร ประทุมวัน (2558: 181) ไดอธิบายไวในบทคัดยอไววา การปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบที่ดีท่ีสุดระบอบหนึ่ง เนื่องจากเปนการปกครองของประชาชน โดย

ประชาชน เพื่อประชาชน ประชาธิปไตยมีความหมายในมิติที่หลากหลายท้ังรูปแบบการปกครอง 

หลักการปกครอง การดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งประชาธิปไตยในความหมายอยางกวาง หมายถึง วิถี

ชีวิตของพลเมือง อีกแบบหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนแหงพฤติกรรมในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม เรียกวา “วิถีประชาธิปไตย” มีองคประกอบ 3 มิติ ไดแก (1) ความเขาใจในหลักแหง

ประชาธิปไตย พลเมือง ของรัฐประชาธิปไตยตองเขาใจในกฎ กติกาของการอยูรวมกันในสังคมอยาง

สงบสุขโดยตองเรียนรู ถึงบทบาทหนาที่ และเสรภีาพของตนเอง รวมถึงการเคารพในเสรีภาพของผูอ่ืน 
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(2) อุดมการณแบบประชาธิปไตย เปนความเชื่ออยางแรงกลาในคณุคาความเปนมนุษยของคนทุกคน

วามีคามีศักยภาพ ที่จะเรียนรู มีอิสรภาพ มีความรักความเอ้ืออาทรตอกัน และรวมมือกันพัฒนาสังคม

จนเกิดประโยชนตอทุกคนในสังคม และ (3) การดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย เปนการดําเนินชีวิต

ของพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักความเสมอภาค เสรีภาพ ภราดรภาพ และศักดิ์ศรี

แหงความเปนมนุษย 

ดังน้ันวิถีประชาธิปไตยจึงเปนแนวทางในการดํารงชีวิตประจําวันที่เก่ียวโยงกับหลักการปฏิบัติ

ตน การสัมพันธและถนอมความสามัคคีกับผูอื่น และการจรรโลงไวซึ่งความดีงามตามระบบการ

ปกครองท่ีเปนธรรมที่ประชาชนสวนใหญมีอํานาจในการออกแบบชีวิตตนเองไดดวยสันติวิธี 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน (Community Development) 

 
 คําวา “พัฒนา” ที่ผูวิจัยใหความสําคัญ มี 2 แนวคิด ไดแก แนวคิดแรกการพัฒนาของใน

หลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองคเปนตนแบบของนักพัฒนาที่ยิ่งใหญอยางแทจริง แนวคิดที่สองการพัฒนา

ในมิตินักวิชาการท่ีใหแนวคิดไวทั่วไปตามวรรณกรรมงานเขียน ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมไวดังน้ี 

 
2.3.1 การพัฒนาของในหลวงรัชกาลท่ี 9  

คําวา “พัฒนา” ไดมีระบุ ไวอยางชัดเจนในหนังสือการทรงงานพัฒนาประเทศของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามประสบการณการเรียนรู ตามรอยพระยุคลบาท ของ ดร.สุเมธ 

ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ที่กลาวถึง พระบรมราโชวาท พระราชทานแกคณะที่ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเดน ณ 

ศาลาผกาภิรมย 7 พฤษภาคม 2513 วา  “...คําวา “พัฒนา” ก็หมายถึงทําใหมั่นคง ทําใหกาวหนา

การพัฒนาประเทศก็ทําใหบานเมืองมั่นคงมีความเจริญความหมายของการพัฒนาประเทศนี้ก็เทากับ

ตั้งใจท่ีจะทําใหชีวิตของแตละคนมีความปลอดภัยมีความเจริญ มีความสุข ฉะนั้น จึงเขาใจไดวา การ

พัฒนาทุกอยางเปนสิ่งท่ีดี เพราะวาจะนํามาซึ่งความสุขความเจริญ และความพอใจของแตละบุคคลใน

ประเทศ...” และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการสัมภาษณ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่กลาววา “พระองคทรงมี

รับสั่งวา การแกปญหาของประชาชน และประเทศชาติไม ใชเร่ืองงาย เปนงานยากการเขาไป

ดําเนินการแกไขปญหา เหมือนกับการเขาสงครามแตเปนการทําสงครามที่ไมใชอาวุธ เปนการตอสูกับ

ปญหาเพ่ือนําไปสูชัยชนะ โดยใชกระบวนการพัฒนานําไปสูความสําเร็จจึงเปนท่ีมาของชื่อ “มูลนิธิชัย
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พัฒนา”...เพราะพระองคทรงรักแผนดิน ทรงรักประชาชน จึงทรงทําทุกสิ่งทุกอยางใหแผนดิน ให

ประชาชนมคีวามสุข” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 11)  

“พระราชดําริของพระองคคือ การพัฒนาตองเร่ิมจากจุดเล็กๆ กอน ตองพิถีพิถัน และกาวไป

ทีละกาว...ทรงสอนใหรูจักคน ใหเรารูจักเปนคนที่รูจักการให พระองคตรัสมาตลอดคือ ไมนึกถึงตัวเรา

เปนเบื้องตนใหนึกถึงคนอ่ืน คือ ใหเสียสละ” ดังนั้น ทุกยางกาวตองระวังอยางท่ีสุด พระองคทรง

กําชับเสมอวา อยาลัดข้ันตอน เปนพระราชดําริของพระองคคือ การพัฒนาตองเร่ิมจากจุดเล็กๆ กอน 

ตองพิถีพิถัน และกาวไปทีละกาว (step by step) รวมทั้งยังทรงเปนนักพัฒนา ที่มีความเปนศิลปน 

ทําแลวตองสวยงามดวย เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทุกศูนยจะสวยงามและสอดคลองกับธรรมชาติ 

ความคิดตองสวยงามแลวยอนกลับมาพฤติกรรมตองสวยงามดวย เพราะฉะนั้น ยอนมาตอนตนเร่ืองท่ี

พระองคทรงสอนใหรูจัก ดิน น้ํา ลม ไฟ ทรงสอนใหรูจักคน ใหเรารูจักเปนคนที่รูจักการใหพระองค

ตรัสมาตลอดคือ ไมนึกถึงตัวเราเปนเบื้องตน ใหนึกถึงคนอ่ืน คือ ใหเสียสละ (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 24) และไดระบุไวอยางชัดเจนจากขอมูลการ

สัมภาษณ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วา ตองพัฒนา “คน” และอาศัย “ศรัทธา” การพัฒนาจึงจะ

ประสบผลสําเร็จ ซึ่งพระองคทรงมีรับสั่งวาอยาไปเร่ียไรเขา แลวพระองคพระราชทาน พระราชทรัพย

สวนพระองคมาใหดําเนินงานจํานวนหน่ึง เม่ือทําอะไรแลวใหแจงขาวสารเผยแพรใหประชาชนรับรู 

และเม่ือเขาศรัทธา เขาก็จะใหเงินมาเอง เราจึงมีวารสารเผยแพร ออกสื่อเปนขาวบาง หลังจากที่ทรงมี

รับสั่งในวันนั้น เงินบริจาคเขามาตลอด เรียกไดวามีจํานวนเพียงพอ แลวก็ไมเคยหยุด ไมวาจะยาม

วิกฤตหรือไมก็ตาม จํานวนเงินที่ไดรับบริจาคก็ยังคงเสนคงวาอยูตลอด เพราะฉะนั้นคําวา “ศรัทธา” 

จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาและแกปญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ถาแกตรงจุดน้ีไมไดก็ไมสามารถแกปญหาได ดังนั้น ตองพัฒนาคนและอาศัย “ศรัทธา” การพัฒนา

จึงจะประสบความสําเร็จ โดยตั้งแตป 2531 เปนตนมาจนกระทั่งป 2542 ผมจึงมี ๒ มือ มือหน่ึงคือ

มือของหนวยงานราชการ เปนเลขาธิการ กปร. ใชงบของทางราชการ สวนมืออีกขางหนึ่งคือ 

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ใชงบสวนพระองค ดังนั้น หลังจากต้ังมูลนิธิฯ ข้ึนมาแลวงานจึงไมสะดุด 

เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาสามารถทํางานได 24 ชั่วโมง สามารถสั่งเดี๋ยวนั้นออกไดเดี๋ยวน้ันเลย หรือ

สามารถออกไปกอน หรือจะใชไปเลยก็ได  ถาทางนี้กระบวนการชา จะมาใชทีหลัง ก็ ยังได 

เพราะฉะนั้น ก็ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานมาก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 26) สิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีอีกท่ีแตกตางจากพระมหากษัตริย

ทั่วโลก คือ “พระราชกรณียกิจของพระองคทั้งปวงในแผนดินของพระองค เพราะพระองคทรงรัก

แผนดิน ทรงรักประชาชน จึงทรงทําทุกส่ิง ทุกอยางใหแผนดิน ใหประชาชนมีความสุข” 
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ประชาชนหวังจากพระองค พอเห็นพระเจาแผนดินเสด็จฯ มาเขาไขวควา เขาชอบมาระบายความ

ทุกขกับพระองควาเขาลําบากยากเย็นเขาจะกราบบังคมทูลระบายปญหาตางๆ พระองคทรงเปนพระ

เจาแผนดินที่ทรงรับฟงปญหา ทรงเขาไปแกไขไมทรงวางเฉย ซึ่งพระองคจะทรงวางเฉยก็ได จะสง

หนวยราชการตาง ๆ ไปก็ไดแตทรงเลือกที่จะทรงทําดวยพระองคเอง อันนี้คือจุดแตกตาง จนกระทั่ง

ตางประเทศยกยองพระองควาทรงเปน Working Monarch พระเจาแผนดินท่ีทรงงานมีพระเจา

แผนดินพระองคไหนบาง ทรงงานตองทรงพระดําเนินบุกลุยปาลุยดง กลางค่ํากลางคืน ไมวาฝนตก

หรือแดดออกก็ตาม จนวันหนึ่งในหลายปมาแลว พระองคทรงมีรับสั่งเปนปริศนากับพวกเราที่ถวาย

งาน โดยทรงมีรับสั่งลอย ๆ ขึ้นมาวา 

 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554: 32; 296) 

 

ฉะนั้นการปูพ้ืนฐานของประชาธิปไตย มิใชเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ กติกา เพียงอยางเดียว 

หากพ้ืนฐานจริง ๆ คือ ตองพัฒนาประชาชนใหหลุดพน จากความยากจนกอน จึงจะเปน

ประชาธิปไตยได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 30-32) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554: 66) ไดระบุไวใน

หนังสือ “การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามประสบการณการเรียนรู 

ตามรอยพระยุคลบาท ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” ระบุไววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี

รับสั่งใหมีการพัฒนาไปตามขั้นตอนเปนระยะๆ อยาใจรอน ตองสรางพ้ืนฐาน คือ ความพอมี พอกิน 

พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบ้ืองตนกอน เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรจึงคอยสรางเสริม

ฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึน ดังทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เก่ียวกับการพัฒนาประเทศ โดยทรงเนนการมีพอ
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กินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตนกอน เม่ือมีพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึง

สรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้นซึ่งขออัญเชิญมา ณ ที่นี้ ดังนี้  

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพ้ืนฐานคือ

ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอนโดยใชวิธีการและ

ใชอุปกรณท่ีประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาเมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควร

และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่

สูงข้ึนโดยลําดับตอไปหากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให

รวดเร็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศ

และของประชาชนโดยสอดคลองดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ข้ึน ซึ่ง

อาจกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดในที่สุด...” 

การพัฒนาจึงตองทําตามลําดับขั้นตอน จึงจะสามารถนําความเจริญรุงเรืองมาสูประชาชน

อยางยั่งยืนได พระคุณอันย่ิงใหญตอปวงชนชาวไทยที่ผูวิจัยจะนํามาถือเปนแบบอยาง บิดาของ

นักพัฒนาที่ ย่ิงใหญของโลก ที่นักพัฒนาตองมีอยูในจิตวิญญาณของนักพัฒนาใหครบถวน ซึ่งเปน

คุณูปการจากบทสรปุในหนังสือ “พระมหากษัตริยนักพัฒนา” วา พระองคทรงเปน “พระมหากษัตริย

นักพัฒนา” ท่ีทรงงานเพื่อประโยชนสุขสูปวงประชาอยางแทจริง สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่ได

พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความวา “เราจะครอง

แผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” โดยทรงใชธรรมะเปนฐานหลักในการครอง

แผนดินพระองคตรัสวา ธรรมะ คือ ความดีความถูกตอง หรือความยุติธรรม ตลอดระยะเวลาท่ีทรง

ครองราชย ไดทรงปฏิบัติพระองคอยูในธรรมะ ๑๐ ประการ หรือทศพิธราชธรรมโดยเครงครัด 

พระองคทรงกําหนดเปาหมายในการครองแผนดิน “เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” โดยการ

พัฒนาประเทศเพื่อชวยเหลือประชาชน ผลของการดําเนินการพัฒนาจะนํามาซึ่งประโยชนสุข นั่นคือ 

ประโยชนที่มาพรอมกับความสุขของประชาชนเปนสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 291) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนตอแผนดินไทยและประชาชนชาวไทย แนวพระราชดํารดิานการพัฒนาที่พระราชทานได

สงผลดีอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของประชาชน ทําใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ฐานะความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้น พระอัจฉริยภาพแหงความเปนผูนําในการพัฒนาประเทศของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มิใชเพียงกอใหเกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางลนเหลือตอ

ปวงชนชาวไทย หากแตพระเกียรติคุณเหลานี้ไดแผไพศาลไปสูนานาประเทศทั่วโลก พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวไดทรงนําพาประเทศไทยและประชาชนชาวไทยใหสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมีความสุข 
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และดํารงไวซึ่งเกียรติภูมิของความเปนประเทศไทยและคนไทยตราบจนทุกวันนี้  (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554: 298) ขอความดังกลาวทําใหผูวิจัย

เชื่อมั่นวา เมื่อนักพัฒนาไดแวดการพัฒนาเพียงเสี้ยวหนึ่งของพระองคทาน ยอมสรางความ

เจรญิรุงเรืองใหแกแผนดินไทยไปตลอดกาล 

ผูวิจัยจึงพยายามคนหาแนวคิดหรือนิยามที่เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนเพ่ือเปนการรวบรวมไว 

เปนแนวทางหรือมุมมองของนักวิชาการอื่น ๆ แตอยางไรผูวิจัยเชื่อวา “การพัฒนาชุมชนเปนหัวใจ

สําคัญของการพัฒนาชาติเพราะชุมชนเปนฐานรากของการสรางประเทศเมื่อฐานรากเขมแข็งยอม

สงผลตอประเทศชาติที่เจริญมั่นคง” ดังนั้นการพัฒนาจากจุดเล็กๆ ใหเขมแข็งยอมนําความเจริญขยาย

ผลสูสังคมประเทศตอไป จึงตองวิเคราะหบริบทชุมชนหรือหมูบานใหเขาใจอยางถองแทจึงสามารถ

แกไขปญหา สงเสริมหรือสนับสนุนใหถูกทางไดเพราะนอกจากชุมชนจะใกลชิดกับคน ครอบครัว กลุม

ญาติ เพ่ือนที่เปนหัวใจสําคัญในการวางรากฐานใหแข็งแกรงของชุมชนหมูบานดวย ดังนั้นชุมชนจึงมี

มิติในการเปนทองถิ่นเฉพาะตัวมีทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวของกับประเทศ จึงมีทั้งกฎหมายและ

หนวยงานภาครัฐมีสวนในการเขาไปดูแลอยางหลีกเลี่ยงไมได เพ่ือใหเขาใจอยางชัดเจนจึงมีแนวคิด

สําคัญดังน้ี 

 

 2.3.2 นิยามคําวา “พฒันา” และ “ชุมชน” 

 2.3.2.1 นิยามคําวา “พัฒนา” 

คําวา “พัฒนา”ซึ่งไดสรุปความหมายของนักวิชาการไววา คําวา พัฒนา หมายถึง 

การเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ไมสมบูรณสูสภาพที่สมบูรณข้ึน พัฒนาขึ้น เจริญขึ้น ดีย่ิงข้ึนไปตามแบบ

แผน ความพอใจ ความตองการของคนสวนใหญ จุดเร่ิมตนของการพัฒนาอยูท่ี “คน” เม่ือคนพัฒนา

แลวตองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดีอยูดีมีความสุข มีคุณคาในชีวิต ในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เพิ่มขึ้นกวาท่ีเปนอยูปจจุบัน ดังนั้นการพัฒนา จึงมีความหมายเดนชัดเกี่ยวกับเรื่อง “การ

เปลี่ยนแปลง (Change) ใหดีขึ้นกวาเดิมโดยมีทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม” (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2546: 779; สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2547: 3,16; สนธยา พลศรี, 

2545: 5; สมศักดิ์ ศรสีันติสุข, 2552: 162; กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 2; กนกวรรณ จงเจริญย่ิงยง, 

2549: 77) ดังนั้นคําวา “พัฒนา” จึงหมายถึงการเปลี่ยนจากสภาพที่ไมบกพรอง ไมพึงปรารถนา ไม

พึงพอใจ ท้ังในดานคุณภาพและปริมาณไปสูสภาพที่ดีข้ึน เจริญขึ้น สมบูรณ พึงพอใจ นาปรารถนา ซึ่ง

การพัฒนานั้นตองมีทิศทางที่ถูกกําหนดไวรวมกันของสังคมสวนรวมและตองบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด

ไว (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2558: 146) นอกจากนี้ยังสือถึงมิติพัฒนาสังคมที่สื่อสารไดวา การพัฒนา
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สังคมเปนภาระหนาที่หลักของรัฐบาลที่ตองบริหารจัดการไปพรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเปน

ลักษณะของการสรางสมดุลของประเทศ สรางสมดุลของคนเพราะความสมดุลคือความพอดีของ

สภาวะนั้น ๆทั้งการสมดุลทางเศรษฐกิจเปนเรื่องปากทอง จะทําใหประชาชนมีความพออยูพอกิน

พอใชในสิ่งที่ตนมีสวนสมดุลทางสังคม เปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับการดํารงชีวิตในความเปนมนุษย 

ตองมีการติดตอประสานงานกัน สรางปฏิสัมพันธระหวางกัน ทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งสังคมเปนเร่ือง

คุณภาพชีวิต เมื่อคุณภาพชีวิตของคนดี สังคมยอมดีตามไปดวย สะทอนถึงการพัฒนาสังคมที่สมดุล

ดังนั้นการพัฒนาสังคมจําเปนตองพัฒนาหลากหลายมิติ เชน พัฒนาการศึกษา สุขภาพอนามัย 

วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง กฎหมาย การทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้

ตองพิจารณาสังคมภายในและภายนอกประเทศดวยซึ่งในทุกมิติตองเกิดความพอดีกันจึงจะทําให

ประเทศมีความสุขที่ย่ังยืน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2558: 180) ดังน้ันการพัฒนาตองยึดแบบอยางของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาล

ที่ 9) ในการพัฒนาประเทศที่มีเปาหมายเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนนั่นเอง 

 นอกจากนี้ยังมีคําวา “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” ตามแนวคิดขององคการสหประชาชาติ ที่ระบุไว

วา พ.ศ. 2543 องคการสหประชาชาติไดมีการประชุมสุดยอดท่ีเรียกวา Millennium Summit ข้ึน 

ในการประชุมครั้งนั้น ประเทศสมาชิกไดมีการรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ 

Millennium Development Goals หรือ MDGs โดยมีตั้งเปาหมาย 8 เปาหมาย เพื่อเสริมสราง

มาตรฐานชีวิตความเปนอยูของประชาชน โดยตั้งเปาวา ในป พ.ศ. 2558 การแกปญหาจะบรรลุผล

สําเร็จ อาทิ ดานความยากจนและความอดอยาก จะลดจํานวนคนจนและจํานวนคนอดอยากหิวโหย

ใหไดครึ่งหน่ึง ดานการศึกษาเด็กทุกคนในโลกมีการศึกษาอยางนอยข้ันประถม ดานสุขภาพการตอสู

กับโรคระบาดจะลดจํานวนคนติดโรคเอดสลงคร่ึงหนึ่ง เปนตน ผลการพัฒนาในชวงเวลาดังกลาวทําให

ปญหาในแตละดานมีแนวโนมลดลง แตยังมิไดบรรลุเปาหมายอยางแทจริง พอหลัง พ.ศ. 2558 ได

ติดตามกระบวนทัศน “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 

2015 คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เมื่อ

วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย

นายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดรวมรับรองวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 

(The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (SDGs) 

เพื่อใหประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่ตองการบรรลุ 17 เปาหมาย ในชวงระยะเวลา 15 ป

ขางหนา (2573) และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 จะบรรลุผลในการขจัดความยากจนตาม
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เปาหมายไดจะตองมีดําเนินการบนหลักการที่สําคัญ 5 ประการ (5 Ps) ไดแก ประชาชน (People) 

โดยใหความสําคัญกับการขจัดปญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้ําใน

สังคม โลก (Planet) โดยใหความสําคัญกับปกปองดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ

เพื่อคนรุนหลัง ความมั่งคั่ง (Prosperity) โดยสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีสอดคลองกับ

ธรรมชาติ  สัน ติภาพ (Peace) โดยยึดหลักการอยูรวม กันอยางสันติ  และความเปน หุนสวน

(Partnership) รวมมือ/ดําเนินการวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก ปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญ 

คือ ทุกประเทศตองมีปฏิญญา (Declaration) รวมกัน ภายใตวิสัยทัศนของวาระการพัฒนา ค.ศ. 

2030 และความมุงมั่นในการขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 เปาหมาย ไดแก 1) 

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 2) ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการ และสงเสริมเกษตรกรรม ที่ยั่งยืน 3) สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ

สงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนในทุกวัย 4) สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

ครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุน โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 5) บรรลุความเสมอภาค

ระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน 6) สรางหลักประกันเรื่องน้ําและการ

สุขาภิบาลใหมีการจัดการอยางยั่งยืน และมีสภาพพรอมใชสําหรับทุกคน 7) สรางหลักประกันวาทุก

คนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อหาไดเชื่อถือได และยั่งยืน 8) สงเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจางงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร

สําหรับทุกคน 9) สรางโครงสรางพ้ืนฐานที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 10) ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ 

11) ทําใหเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ทั่วถึง พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ

ยั่งยืน 12) สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 13) ปฏิบัติการอยาง

เรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 14) อนุรักษและใช

ประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 15) ปกปอง 

ฟนฟูและสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไมอยางย่ังยืน ตอสู การกลายสภาพ

เปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมาใหมและ หยุดการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ 16) สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคน

เขาถึงความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 17) 

เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความรวมมือระดับโลก สําหรับ

การพัฒนาที่ย่ังยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 
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นอกจากคําวา “พัฒนา” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ยังมีคําที่มีลักษณะเหมือนกับคําวา การ

พัฒนา คือ “การบริหารการพัฒนา” (Development Administration) มีหลักการจากนักวิชาการ

ทางตะวันตกไดอธิบายไวเปนสาขาหนึ่งที่สําคัญของสาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ

ตองการเนนการพัฒนาเชิงบูรณาการท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตวิทยา เทคโนโลยี

สารสนเทศ ลวนมีแนวทางการบริหารอยูในทุกมิติ โดยมีฐานสําคัญเชนการวางแผน การจัด

งบประมาณ การบริหารบุคคล การจัดการองคกร การนําโครงการไปปฏิบัติ และพฤติกรรมองคกร 

เปนตน ดังนั้น คําวา “การบริหารการพัฒนา” เปนคําที่เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1955 เปนการแสดงลักษณะ

การบริหารภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐที่จําเปนเพ่ือการปรับปรุงสังคมและ

เศรษฐกิจ เชนเดียวกับคําวา พัฒนาแลว ยังไมพัฒนา ดอยพัฒนา และพัฒนานอย เปนคําที่แสดงถึง

เงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศน้ัน ๆ (Gant, G. F., 1979: 3) และการ

พัฒนามีหลายแนวทางแตโดยหลักมี 3 ดาน ไดแก (1) เงื่อนไขการดํารงชีวิต (2) จุดมุงหมายที่ตองการ

บรรลุ และ (3) สมรรถนะที่จะเติมโตหรือเปลี่ยนแปลงและพัฒนา (Gant, G. F., 1979: 6-9) ซึ่งการ

นิยามแตกตางกันตามจุดเนน อาทิ การบริหารงานการพัฒนาในรัฐบาล หมายถึง กระบวนการนํา

องคการไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กาวหนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีจุดเนนที่

การมีคานิยมชุดเดียวกัน (Weildner, E. W., 1962: 98-99) การบริหารการพัฒนาเปนการผสมผสาน

องคประกอบและทรัพยากรทุกอยาง ทั้งคนและส่ิงของเพื่อนํามาใชใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตกลงกัน 

การบริหารการพัฒนาเปฯวงจรที่ตอเนื่องในแงการกําหนด การประเมินผลและนําไปปฏิบัติของแผน 

นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมและมาตรการอ่ืน ๆที่เก่ียวของใหบรรลุผลท่ีกําหนดไวใน

ระยะเวลาหนึ่ง (Stone, 1966: 41; อางอิงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2558: 10) นอกจากนี้การ

บริหารการพัฒนายังหมายถึงการบริหารรัฐกิจในประเทศท่ีดวอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา การบริหาร

แผนหรือโครงการ การบริหารที่ริเริ่มใหมและไมใชงานประจํา (ปฐม มณีโรจน, 2531: 593-594) อีก

นัยหนึ่ง “การบริหารการพัฒนา” เปนกระบวนการบริหารที่มุงใหเกิดการพัฒนา ซึ่งไมใชการ

บริหารงานประจํา แยกออกจกงานประจํา เชน การบริหารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา การบริหาร

สาธารณสุขและประชากรเพ่ือการพัฒนา เปนตนยังเปนศาสตรที่เก่ียวกับความสัมพันธกับการบริหาร

เปรียบเทียบ หรือมีความเปนสหวิทยาการหรือขาสาขา (multidisciplinary or interdisciplinary 

approach) (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2558: 12-13) สวนแนวคิดของ ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2561: 65) 

ไดสรุปไวในการวิจัย เร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อม

ล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ที่สรุปไววา การบริหารการพัฒนา หมายความถึง การจัดแบงบทบาทหนาที่และจัดสรรกําหนดกรรอบ
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การทํางานดวยองคความรูทั้งที่เปนแผนงาน โครงการ บุคคล งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ 

หนาที่รับผิดชอบ ผลที่เกิดข้ึน(เปาหมายสูงสุด) ที่จะสงผลกระทบตอโครงการ องคกร หนวยงาน 

ชุมชน สังคม ใหหนวยงานขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด และสงผลตอ

การพัฒนา สรางความกาวหนาใหกับหนวยงาน ชุมชน สังคมประเทศอยางยั่งยืน รวมถึงไดเสนอ

แนวคิดวา การบริหารการพัฒนามีฐานคิดมาจากหลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจตาง ๆ ตลอด

รัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 พึงเห็นไดอยางชัดเจนวา พระองคทรงใชหลักการบริหารการพัฒนา

อยางถูกตองเหมาะสมกับประชาชนและประเทศของพระองคทาน ซึ่งเริ่มจากพระราชกรณียกิจตาง ๆ 

ที่พระองคทรงทําไวให กับพสกนิกรของพระองค นับตั้งแตการพัฒนาคน ดานการแพทยและ

สาธารณสุข การศึกษา สังคมสงเคราะหและสวัสดิการ การพัฒนาชนบท เกษตรกรรม การสงเสริม

อาชีพ ทรัพยากรน้ํา ดิน และปาไม พลังงาน การคมนาคม การจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม ภายใตหลักการทรงงานที่

สะทอนการบริหารการพัฒนาอยางชัดเจนท้ัง 23 หลักทรงงาน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 62-63) 

โดยไดสังเคาะหหลักการทรงงานและจัดแยกหลักการบริหารการพัฒนาที่พิจารณาไดอยางชัดเจนได

รูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 2.13 การสังเคราะหหลักการบรหิารการพัฒนาตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ที่มา: ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2561: 63) 

 

 

 

(1) ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ  
(2) ระเบิดจากขางใน 
(3) แกปญหาที่จุดเล็ก  
(4) ทําตามลําดับข้ัน  
(5) ภูมิสังคม  
(6) องครวม  
(7) ไมติดตํารา  
(8) ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด  
(9) ทําใหงาย  
(20) ความซื่อสัตย สุจริต จริงใจตอกัน  
(21) ทํางานอยางมีความสุข  
(22) ความเพียร: พระมหาชนก 

การบริหาร 

(10) การมีสวนรวม  
(11) ประโยชนสวนรวม  
(12) บริการรวมท่ีจุดเดียว  
(13) ทรงใชธรรมชาติชวยธรรมชาติ  
(14) ใชอธรรมปราบอธรรม  
(15) ปลูกปาในใจคน  
(16) ขาดทุนคือกําไร  
(17) การพ่ึงตนเอง  
(18) พออยูพอกิน  
(19) เศรษฐกิจพอเพียง  
(23) รู รัก สามัคคี 

การพัฒนา 

ประชาชน 

ประโยชนเพ่ือสวนรวม 

ชุมชนทองถ่ิน 

สังคมประเทศชาติ 

ม่ันคงย่ังยืน 
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2.3.2.2 นิยามคําวา “ชุมชน” 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2554 ไดให

ความหมายของชุมชน หมายถึง หมูชน กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณา

บริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน (ชุมชน, 2560) สวนแนวคิดของ กาญจนา แกวเทพ 

(2538: 14) ที่ไดใหความหมายไววา กลุมคนที่อาศัยอยูในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ

ใกลชิด มีฐานะและอาชีพท่ีเหมือนหรือคลายคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะของการใชชีวิต

รวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผูที่อาศัยอยูในชุมชน มีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน 

นอกจากนี้ ยังมีการดํารงรักษาคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถายทอดไปยังลูกหลานอีก

ดวย เชน ชุมชน หรือหมูบานในชนบท เปนตน ไมแตกตางจากแนวคิดของ จินตนา สุจจานันท 

(2549: 44) ที่กลาวไววา คนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกัน มีความสัมพันธกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

นั่นเอง มีลักษณะของความหมายใกลเคียงกัน และแนวคิดของราษฎรอาวุโส คือ ประเวศ วะสี (2541: 

32) ไดใหความหมายของความเปนชุมชน ไววา การที่คนจํานวนหนึ่งเทาใดก็ไดมีวัตถุประสงครวมกัน 

มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํารวมถึง

การติดตอสื่อสารกัน มีการจัดการเพ่ือใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงครวมกันนั้น ทั้งนี้ ชยันต 

วรรธนะภูต ิ(2536: 23-25) ก็ไดใหความหมายของชุมชน ไวอยางนาสนใจวา การอยูรวมกันของกลุม

คนจํานวนหนึ่ง ในพื้นที่แหงหนึ่ง เพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุ

ที่มีคนกลุมดังกลาวอาศัยอยูรวมกัน ใชทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน มีองคกรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑตางๆ  

นอกจากนี้ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2526: 6) ไดกลาวถึงชุมชนที่หมายรวมถึง องคการทาง

สังคมอยางหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมทองถ่ินหนึ่ง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการ

พ้ืนฐาน สวนใหญไดและสามารถแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนของตนเองได เชนเดียวกับดันแฮม ได

ใหความหมายของชุมชน ไววา กลุมมนุษย กลุมหนึ่ง ตั้งภูมิลําเนา อยูในอาณาเขตทางภูมิศาสตรท่ี

คอนขางแนนอนและติดตอกัน และมีสวนสําคัญของชีวิตทั่ว ๆ ไปอยางเดียวกันเชนมารยาท 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแหงการพูด (Dunham, A., 1958; 2560) และมีทิศทางเดียวกันกับ

แนวคิดของสมสมัย เอียดคง ไดใหความหมายของชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู ของกลุมคน ถิ่นฐานนี้

มีพ้ืนท่ีอางอิงได และกลุมคน นี้มีการอยูอาศัยรวมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู ติดตอสื่อสาร รวมมือ

และพ่ึงพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปญญาประจําถิ่น มีจิตวิญญาณและ ความผูกพันอยูกับพ้ืนท่ี

แหงนั้น อยูภายใตการปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 2560) สวนเพคก ไดกลาวตางออกไปวา

ชุมชนเปนเพียง ปจเจกชน ซึ่งเรียนรูถึงความสัมพันธของความซื่อสัตยและเปนผูมีความใกลชิดสนิท
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สนมกันอยางแนนแฟน และมีความสัมพันธรวมกันอยางมีนัยสําคัญ ที่จะรวมสุขรวมทุกขและเก้ือกูล 

โดยมองวาชุมชนท่ีดีนั้น ไมใชจะเกิดข้ึนไดอยางงายดาย หรือไมไดเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางงาย ไดให

ความหมายของชุมชน ไววา ๆ เพราะชุมชนนั้นจะตองมีเปาหมาย และการที่จะไปสูเปาหมายนั้น

จะตองหาหนทางดวยการใชชีวิตอยูดวยกันดวยความรักและสันติสุขเพ่ือชุมชนนั้นจะสรางความเปน

ชุมชนไดอยางสําเร็จ ความรูสึกของสมาชิกในชุมชนน้ันรูสึกวาอบอุนและปลอดภัย (Peck, M. S., 

1987; 2560) สวนภูสิทธ ภูคําชะโนด (2552: 16) ไดสรุปความหมายชุมชน ไววาชุมชนหมายถึงกลุม

คนที่มารวมตัวกันตั้งแต 2 คนข้ึนไป มีปฏิสัมพันธกัน มีแบบแผนแนวทางการปฏิบัติคลายคลึงกัน มี

พ้ืนท่ีการตั้งถิ่นฐานท่ีชัดเจนแนนอน มีความรูสึกวาเปนคนชุมชนเดียวกัน รวมถึงมีการถายทอด

วัฒนธรรมแกรุนตอ ๆ ไปดวย ดังท่ีกลาวมาขางตน พบวา ชุมชนคือการอยูรวมกับบุคคลอื่นโดยมีการ

ปฏิสัมพันธ สื่อสารระหวางกัน เพื่อใหเปนการสรางความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถีการ

ดํารงชีวิตไมแตกตางกันทําจนเปนนิสัยกลายเปนวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนน้ัน ๆ (ภูสิทธ  

ภูคําชะโนด, 2555: 44) ในการวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใตหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ผูวิจัยไดสรุปนิยามคําวา ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อยูรวมกัน มีความสัมพันธ

ใกลชิด มีความสัมพันธกันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน มีการติดตอสื่อสารหรือรวมกลุมกัน มีการกําหนด

รูปแบบความสัมพันธซึ่งกันและกัน มีการตั้งภูมิลําเนา อยูในอาณาเขตทางธรรมชาติและภูมิศาสตรที่

แนนอน มีการทํากิจกรรม เรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก มีความผูกพันอยู กับพื้นที่แหงนั้น มี

กฎระเบียบอยูภายใตการปกครองเดียวกัน รวมสุขรวมทุกขและเก้ือกูลตอกัน รวมถึงมีความรูสึกของ

สมาชิกในชุมชนน้ันรูสึกวาอบอุนและปลอดภัย ตลอดจนมีการถายทอดวัฒนธรรมของชุมชนแกรุน  

ตอ ๆ ไปดวย (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 73-74) นอกจากนี้ลักษณะของชุมชนแตละท่ีแตกตางกัน

ออกไปตามพื้นที่ต้ัง และกลุมคนที่อยูอาศัย ซึ่งชุมชนเปาหมายการวิจัยนี้จะมีลักษณะของชุมชนเมือง

ของพื้นที่ และวิถีชีวิตของคน แตมีลักษณะของกลุมคนที่อาศัยอยูมีลักษณะยึดการดํารงชีพตามแบบ

ประเพณีดั้งเดิมที่ติดตัวมาในถิ่นเดิมดวย (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2555: 48) ชุมชนมักสะทอนลักษณะ

ของชุมชนออกมาใหเห็นวา มีผูคนที่คุนเคยกัน ปฏิสัมพันธกัน อยูในพ้ืนที่เดียวกัน มีวิถีชีวิตไมแตกตาง

กันนัก คนสวนใหญพึ่งพากันได รูจักกัน อยูกันมายาวนาน มีกิจกรรมทางสังคมและทางศาสนา หรือ

ประเพณีตาง ๆ ในชุมชนสามารถชวยเหลือกันบอกกลาวกันได (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2560: 42) 

นอกจากน้ียังมีผูวิจัยเรื่อง “กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ชี้ใหเห็นวาชุมชนสวนใหญมีลักษณะไมแตกตางกันนักในการวิจัยนี้หมายเอาชุมชนที่ประชาชนอยู
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รวมกันเปนกลุมบานหรือหมูบานที่ชัดเจนมีระยะเวลาการรวมกันอยูเปนระยะเวลานาน มีบาน วัด 

โรงเรียนเปนลักษณะ “บวร” มีกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง มีความผูกพันกับ

ชุมชนและมีโครงสรางอํานาจของการปกครองชุมชนอยางชัดเจน สะทอนความเขมแข็งของกลุมคน

และเครือขายตาง ๆ ในชุมชน มีการจัดประชุมของคนในชุมชนเพื่อดําเนินกิจกรรมของชุมชนอยาง

ตอเนื่องและสะทอนความเปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยูกันอยางเรียบงาย (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 

2561: 78) 

 2.3.3 การพัฒนาชุมชน 

2.3.3.1 นิยามคาํวา “การพัฒนาชุมชน” 

คําวา “การพัฒนาชุมชน” มีนิยามตามคําสําคัญอยางชัดเจนที่วา การทําใหชุมชน

หรือหมูบานเจริญขึ้น รุงเรืองขึ้น สะดวกสบายตอบสนองความตองการและวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู

ในชุมชนทองถิ่น หรือหมูบาน นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชนที่กลาววา “การพัฒนา

คือสรางสรรค” เปนคําขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ในหลวงรัชกาลที่ 9) 

เนื่องใน “วันพัฒนา” เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตัวและปฏิบัติหนาท่ีของนักพัฒนา และยังไดให

นิยามคําวา การพัฒนาชุมชน หมายถึง วิธีการ หรือ โครงการ หรือ ขบวนการ หรือ กระบวนการ ใน

การสรางเสริมความเขมแข็งของ ความสัมพันธแนวราบระหวางคนในชุมชน โดยการพัฒนาจิต

สาธารณะ ศักยภาพ และกระบวนการเรียนรู ที่สงเสริมสนับสนุนให สามารถรวมกันแกไขปญหาและ

พัฒนาชุมชนของตนเองโดยการกระทารวมกันของคนในชุมชน (กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน, 

2559: 22) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการจํานวนมาก ที่ไดใหนิยามไววา 

กระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตกลุมบุคคลเปาหมาย มุงใหเกิดความเสมอ

ภาคและกระจายอยางเปนธรรม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีการพัฒนาคนและกลุมคนใน

ชุมชนใหมีศักยภาพเพียงพอและรวมมือกันปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชนตามแผน

และโครงการท่ีกําหนดไว ยังสื่อถึงการชวยใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได ซึ่งประชาชนตองชวยกัน 

รวมมือกัน เปนผูกระทําการพัฒนาตนเอง มิใชเปนเพียงผูรับการพัฒนาเทานั้น ดังน้ันประชาชนตอง

สามารถดําเนินการโดยอาศัยศักยภาพดานตาง ๆ ที่มีอยูตอบสนองความตองการของตนเองไดในทุก

ดานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต โดยการมีสวนรวมของประชาชนกับฝายรัฐ (ดิเรก ฤกษหราย, 2524: 2; 

สนธยา พลศรี, 2547: 49; นิรันดร จงวุฒิเวศย, 2542: 342; พรสวรรค เนลสัน ฮ็อดสัน, 2550: 16; 

ปาริชาติ วิลัยเสถียร และคณะ, 2543: 32) 

นอกจากนี้แนวคิดของ สุธี ศรสวรรค (2538: 16-17) ไดสรุปคํานิยามของการพัฒนา

ชุมชนที่มีนักวิชาการไดทําการศึกษาวิจัยและใหคํานิยมศัพทไวดังนี้ 

1. พัฒนาชุมชน หมายถึง เทคนิคและวิธีดําเนินงานโดยจัดทําเปนโครงการอันหนึ่ง

อันเดียวกัน ในการที่จะสงเสริมปรับปรุงชุมชน โดยพยายามที่จะรวมเอาความชวยเหลือจากภายนอก
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มารวมผสมผสานกับความมานะพยายามของชาวบานเอง และพยายามกระตุนความคิดริเริ่มจาก

ทองถิ่นและลักษณะผูนําไปดวยในตัวเอง และถือวาเปนสวนสําคัญยิ่งในการนําการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมในดานนี้ 

2. การพัฒนาชุมชนเปนเพียงสวนหนึ่งของขบวนการที่ใชในการสรางความเจริญให

ทองถ่ิน เปนสวนท่ีมีลักษณะที่เห็นไดชัดแตกตางกันออกไป โดยประกอบดวย 

 1. การชวยตัวเอง 

 2. การพิจารณาถึงความตองการที่แทจริงของประชาชน 

 3. การพิจารณาถึงลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและลักษณะอื่น 

ของชุมชนนั้นเปนสวนรวม 

3. การพัฒนาชุมชน หมายถึง ขบวนการอยางหนึ่งที่ รัฐบาลนํามาใชเพ่ือเปนการ

กระตุนย่ัวยุและสงเสริมประชาชนใหเกิดความริเริ่มข้ึน และเขารวมมือในการดําเนินงานปรับปรุง

ความเปนอยูของตนเอง และเสริมสรางทองถิ่นใหเจริญกาวหนาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

 นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

วัฒนธรรมควบคูกันไปในลักษณะของการผสมผสานความหลากหลายของมิติตาง ๆในสังคมอยางเปน

องครวม เปนระบบที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน รวมทั้งการมองกระบวนการในการแกไขปญหา

อยางเขาใจปญหาและเขาถึงจิตใจของผูที่ประสบปญหารูถึงศักยภาพและภูมิปญญาของผูที่ประสบ

ปญหา แลวแสวงหาความรวมมือในการแกไขปญหาแลสนับสนุนการพัฒนาจากทุกองคาพยพของ

สั งคม น้ัน  ถือ เป นยุท ธศาสตร ในการพัฒ นาสั งคมไทยในทั ศนะของอดีตรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงการคลัง (สุรเกีรยติ์ เสถียรไทย) ถือเปนยุทธศาสตรพื้นฐานของการจัดทํารางแผนแมบท

การเงินการคลังเพื่อสังคม ที่จุดประกาย “ธนาคารคนจน” ถือเปนมิติใหมของการพัฒนาชุมชน     

(สุรเกียรติ์ เสถียรไทย, 2542: 32-36) นอกจากนี้มีกรณีชุมชนเขมแข็งท่ีมีประสบการณในงานพัฒนา

ชุมชนไมเรียง เปนประสบการณในการทํางานของผูนําและสมาชิกในชุมชนโดยใหความสําคัญกับวิธี

คิดหรือหลักคิด ไดแก 1) ทุกกิจกรรมเนนการพัฒนาคน 2) ทุกกิจกรรมเนนการเรียนรู 3) ทุกกิจกรรม

มองการตลาดใกลตัวกอน 4) ทุกกิจกรมเนนการผลิตสิ่งที่จําเปนตอบสนองความตองการของชุมชน 5) 

ทุกกิจกรรมเนนการผลิตที่พอดี โดยใหจังหวะกาวและการเติบโตของชุมชนไมเรียงนั้นเปนไปอยางชา 

ๆ แตวาม่ันคงและยั่งยืน ท้ังนี้เห็นไดจากความเคลื่อนไหวที่ไมหยุดนิ่งของชุมชน กิจกรรมตาง ๆ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาอยูเสมอ ชาวบานในชุมชนบอกวา ชุมชนไมเรียงเปนชุมชนเปดที่พรอม

จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ตลอดเวลาภายใตความเชื่อมั่นของคําวา “การพึ่งตนเอง” ของชุมชน (สุวัฒน คง

แปน, บรรณาธิการ, 2545: 304-305)  
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 ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2552: 20) ไดสรุปนิยามของคําวา การพัฒนาชุมชน หมายถึง การ

กระทําใหชุมชนเจริญขึ้น กาวหนาข้ึน โดยการรวมมือรวมใจของคนในชุมชน ใหคนสามารถพึ่งตนเอง

ได ใหคนมีความสามัคคี ความกลมเกลียวเหนียวแนน การชวยเหลือเก้ือกูลกันและกันเพื่อความ

เปนอยูของคนในชุมชนดีข้ึน ผู วิจัยจึงสรุปจากขอความดังกลาวขางตนวา “การพัฒนาชุมชน” 

หมายถึง กระบวนวิธีในการทํางานรวมกันของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หรือหมูบานของตนใหมี

ความเจริญขึ้น ประชาชนอยูดีกินดี สะดวกสบาย มีความสงบสุข โดยการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมท่ี

ประชาชนรวมดวยชวยกันสามารถทําไดทันที ยังมีกิจกรรมที่ประชาชนรวมมือกับรัฐทําไดตามแผนท่ี

ทํารวมกัน และกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่ตองอาศัยภาครัฐอยางเดียวที่ทําเพราะงบประมาณและ

เทคโนโลยีสูง ชาวบานไมสามารถดําเนินการรวมไดนั่นเอง  

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ความโปรงใส 

(Transparency) 

  

 2.4.1 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 คําวา  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกวา “การบริการกิจการบานเมืองท่ีดี” (Good 

Governance) เปนหลักประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคม

ใหมีความย่ังยืน ซึ่ง สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ หรือ TDRI ไดใหความหมายไววา “ธรรมาภิ

บาล” มาจากคําวา “ธรรม” (แปลวา คุณความดี) รวมกับคําวา “อภิ” (แปลวา ยิ่ง) และคําวา “บาล” 

(แปลวา ปกครองหรือเลี้ยงดู) ดังนั้นจึงหมายความวา การบริหารหรือการปกครองท่ีมีความถูกตอง มี

ความยุติธรรม และมีคุณความดีอยางยิ่ง (เพลินตา ตันรังสรรค, 2558) สวนองคประกอบหลักธรรมา 

ภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ

วันที่ 24 เมษายน 2555 ไดมีมติเห็นชอบกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยประกอบดวย 4 หลักการสําคัญและ 10 หลักการยอย ไดแก  

หลักที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management)  มี 3 หลักการ

ยอย ไดแก 1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยางประหยัด

เกิดผลิตภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ ตองมีการลดขั้นตอน

และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออานวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิก

ภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ในการปฏิบัติราชการ

ตองมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก
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ฝาย ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจใหบรรลุ วัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจนและอยูในระดับที่ตอบสนองตอความ คาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงาน

อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง และมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึง

มีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดี ข้ึนอยางตอเนื่อง และ 3) หลักการ

ตอบสนอง (Responsiveness) : ในการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 

สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สรางความเชื่อมั่นไววางใจ รวมถึง ตอบสนอง

ตามความคาดหวัง ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผู มีสวนไดสวนเสียที่มีความ 

หลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม  

หลักท่ี 2 คานิยมประชาธิปไตย(Democratic Value) มี 4 หลักการยอย ไดแก 1) ภาระ

รับผิดชอบสามารถตรวจสอบได(Accountability) : ในการปฏิบัติราชการตองสามารถตอบคาถาม

และชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ ผลสัมฤทธ์ิ

ตามเปาหมายที่กาหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ 

ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน 2) 

เปดเผย/โปรงใส (Transparency) : ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบ 

อยางสมาเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 3) หลักนิติธรรม 

(Rule of Law) : ในการปฏิบัติราชการตองใชอานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ

ปฏิบั ติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ และ 4) ความเสมอภาค (Equity): ในการปฏิบัติราชการ

ตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการ แบงแยกดานชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงโอกาส ความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการ

สาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย  

หลักที่ 3 ประชารัฐ (Participatory State)  มี 2 หลักการยอย ไดแก 1) การมีสวนรวม/การ

พยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented): ในการปฏิบัติราชการตองรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ รับรู เรียนรู ทําความ

เขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาประเด็นที่สาคัญท่ีเกี่ยวของรวมคิดแกไข ปญหา รวมใน

กระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมี ความ

พยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ 
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โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ  

และ 2) การกระจายอํานาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอํานาจและ 

กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยาง 

เหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคสวน  

อ่ืนในสังคม   

หลักที่ 4 ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) มี 1 หลักการ

ยอย ไดแก คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) : ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสานึก ความ 

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ

สังคม รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

เจาหนาที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของระบบราชการไทย หรือ I AM READY ไดแก  I  - Integrity ซื่อสัตยและกลายืนหยัด

ในสิ่งท่ีถูกตองA - Activeness ทํางานเชิงรุก คิดเชิงบวกและมีจิตบริการ M - Morality มีศีลธรรม 

คุณธรรมและจริยธรรมR - Responsiveness คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง E - 

Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพA - Accountability ตรวจสอบไดD - Democracy ยึดมั่นในหลัก

ประชาธิปไตย Y - Yield มุงผลสัมฤทธ์ิ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2555) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 

มีหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม ไดแก การ

ตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคมและสังคมยินยอม

พรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานี้ โดยถือวาเปนการ ปกครองภายใตกฎหมายมิใชตาม

อาเภอใจหรืออานาจของตัวบุคคล หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคให

เจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคมและสงเสริมสนับสนุนให

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือให คนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

ประกอบอาชีพสุจริตเปนนิสัยประจําชาติ  

 นอกจากนี้สิ่งที่ผูวิจัยใหความสนใจคือ หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรนูญ พุทธศักราช 2560 ซึ่ง

พบวา คุณอริยธัช แกวเกาะสะบา วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุมงานบริการวิชาการ 1 สํานัก

วิชาการ ของสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดรวบรวมและสรุปไววา แนวความคิดเรื่องหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) มีการกลาวถึงเปนคร้ังแรกตั้งแตทศวรรษ 1980 โดยองคกรระหวาง

ประเทศ คือ ธนาคารโลก และองคการพัฒนาแหงสหประชาชาติ ซึ่งมีความหมายสากล คือ ระบบ 

โครงสรางและกระบวนการตาง ๆ ที่วางกฎเกณฑความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
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ของ ประเทศโดยเฉพาะภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อพัฒนาการอยูรวมกันอยางสงบสุข 

(บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2542, อางถึงใน อริยธัช แกวเกาะสะบา, 2548: 105) ประเทศไทยไดใหความ

สนใจเร่ืองหลักธรรมาภิบาลอยางมาก ภายหลังประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2540 เมื่อมีการ

บังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก็ยังมุงเนนการพัฒนาใหสัมพันธกับ

หลักธรรมาภิบาล โดยสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของภาคประชาชน ตลอดถึงเร่ืองการ

ตรวจสอบอํานาจรัฐโดยภาคประชาชนและองคกรที่เก่ียวของ โดยใน พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดออก

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 

เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชในองคกรภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

และใน พ.ศ. 2545 ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ.2545 โดยเพ่ิมมาตรา 3/1 ซึ่งมีหลักการเพ่ือมุงเนนใหสวนราชการใชวิธีการบริหารบานเมืองที่ดี

มาเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ อีกทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 

2545-2549) ซึ่งไดมีการกําหนดเก่ียวกับเร่ืองการบริหารบานเมืองท่ีดีเอาไวอีกดวย รวมทั้งไดกําหนด

แนวทางเพ่ือการพัฒนาสรางระบบบริหารจัดการที่ดี ใหมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริต บน

พ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกฝาย ตอมาใน พ.ศ. 2546 ไดมีการตราพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้ึน ซึ่งมีหลักการเปนการกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการที่สวนราชการและขาราชการจะตองปฏิบัติราชการเพื่อให

เกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี อันเปนการครอบคลุมหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว 

ปจจุบันนี้รัฐบาลสามารถแกไขปญหาดานตาง ๆ ของประเทศเพ่ือใหประเทศไดเดินหนาตอไปไดซึ่งถือ

เปนภาระหนาที่ของฝายบริหาร สวนสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ก็ไดทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ โดย

มีการแกไขกฎหมายที่ลาสมัยหรือการตรากฎหมายใหม ๆ เพ่ือใหทันยุคสมัยเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อใหประเทศไทยเดินหนาไปสูการปฏิรูปในหลาย ๆ ดาน และคณะกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ไดทําหนาที่รางรัฐธรรมนูญก็ไดนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนหลักการสากลท่ี

ประเทศซึ่งปกครองในระบอบประชาธิปไตยใชเปนหลักในการบริหารประเทศ โดยไดบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติไวในหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 

มาตรา 65 ไดบัญญัติไววา “รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อให

เกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ทั้งนี้ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว ใหใชบังคับได ซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลซึ่งไดบัญญัติไวใน
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กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ นอกจากนั้นยังไดนํามาบรรจุไวในสวนที่ 4 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และหลักธรรมาภิบาล ยังไดบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่

12 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อพิจารณาโดยภารพรวมคําวา ธรรมาภิบาล มาจากคําวา ธรรมะ แปลวา

ความถูกตองดีงาม อภิบาล แปลวา การปกครองหรือการปกปกรักษา ธรรมาภิบาลจึงแปลวาการ

ปกครองที่ยึดถือความถูกตองดีงามเปนหลักหรือการปกครองโดยธรรม สวนคําวา ธรรมรัฐ แปลวารัฐ

หรือองคกรท่ีมีรูปแบบและการดําเนินงานอยางถูกตองดีงาม และในความหมายของธรรมาภิบาลตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 

หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีเปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมทั้ง

ภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการฝายราชการและ

ฝายธุรกิจสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุขมีความรูจักสามัคคี และรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนา

อยางยั่งยืน และสงเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศเพ่ือบรรเทาปองกันหรือแกไข 

เยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีในอนาคต เพราะสังคมจะรูสึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส 

และความมีสวนรวม อันเปนคุณลักษณะสําคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสอดคลองกับความเปนไทย รัฐธรรมนูญและ

กระแสโลกยุคปจจุบัน สวนองคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ไดแก 1) หลักนิติธรรม 

(Rule of Law) 2) หลักคุณธรรม (Ethics) 3) หลักความโปรงใส (Transparency) 4) หลักการมีสวน

รวม (Participation) 5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ 6) หลักความคุมคา (Value 

for Money) (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ 2544, อางถึงใน อริยธัช แกวเกาะสะบา, 2548: 

106-108; 2560: 3) ที่สําคัญงานเขียนของ วรเดช จันทรศร (2562: 19-22) เร่ืองรัฐประศาสนศาสตร: 

ศาสตรและศิลปของการบริหารราชการแผนดิน ที่ตองการชี้ใหเห็นวา ธรรมาภิบาลเปนรูปแบบของ

การบริหารภาครัฐแนวใหมที่ใหความสําคัญท่ีเทาเทียมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา

สังคมในกระบวนการตัดสินใจและดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุประโยชนสุข สิทธิ และเสรีภาพของ

ประชาชน ซึ่งเปนเรื่องที่มีขอบเขตอยูในการดําเนินการของภาครัฐ สามารถใชศัพทธภาษาอังกฤษวา 

Publice governance ซ่ึงค ร้ังแรกที่คําวา “ธรรมาภิบาล” ถูกนํามาใช เมื่อป  ค.ศ. 1989 โดย

ธนาคารโลก (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะและบุญมี ลี้ 2544: 196) ท่ีอธิบายวา ธรรมาภิบาลเปนการใช

อํานาจทางการเมืองในการจัดการบานเมืองท่ีเก่ียวกับทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เพื่อการพัฒนา ซึ่งแตละประเทศมีความแตกตางกันออกไปตามกระบวนการของการใชอํานาจรัฐ สวน

องคการสหประชาชาติ ไดนิยามวา ธรรมาภิบาลเปนการใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจและการ
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บริหารในการจัดการกิจกรรตางของประเทศ (Shabbir & Rondinelli, 2007: 6) ซึ่งธรรมาภิบาล 

ประกอบดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การมีสวนรวมของประชาชน หลักของนิติธรรม ความโปรงใส 

ความสามารถในการสนองตอบตอความตงอการของประชาชน การบริหารบนพื้นของฉันทามติ ความ

เปนธรรม มทั่วถึงในการใหบริการ การไมเลือกปฏิบัติในทางที่เปนโทษ และความพรอมในการที่จะ

ยอมรับผิดชอบตอลการกระทํา โดย วรเดช จันทรศร (2562: 22) ไดใหแนวคิดวา ธรรมาภิบาลเปน

การจัดการสาธารณะแนวใหม ที่ใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งในการบริหารภาคัฐ

แบบเดิม มีรูปแบบความสัมพันธระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง ซึ่ไดแก ขาราชการและปราน การ

ปกครองมักจะมีลักษณะของการใชอํานาจ โดยฝายขาราชการเปนผูให และฝายประชาชนเปนผูรับ ใน

บางลักษณะจึงเปนรูปแบบของผูปกครองกับผูถูกปกครอง และขาราชการเปนเสมือนผูมีอํานาจเหนือ

ประชาชน แตในการบริหารภาครัฐแนวใหม ยึดถือหลักการสําคัญของธรรมาภิบาล คือ การให

ความสําคัญที่เทาเทียมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ซึ่งทั้ง 3 ฝายจะมีบทบาท

รวมกันในการบริหารงานภาครัฐ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก ซึ่งไดแกประโชนสุข สิทธิ และ

เสรีภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นวา ภาพรวมรากฐานทางปรัชญาของธรรมาภิบาล อาจ

สรปุดไดดังนี้ (วรเดช จันทรศร, 2562: 27) 

 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงจากรัฐที่มีขึ้นเพ่ือประโยชนของผูปกครอง มาเปนเพ่ือประโยชนของผู

ถูกปกครอง 

 2) รัฐท่ีดีท่ีสุด กือ รัฐที่ประชาชน ผูปกครอง และผูถูกปกครองตางก็มีความรูและคุณธรรมใก

เคียงกัน ประชาชนสามารถเปนผูนําตนเองได และเปนหลักประกันเพื่อใหเกิการปกครองที่เปนธรรม 

เพื่อประโยชนสวนใหญของประชาชน 

 3) การบริหารบานเมืองจําเปนตองมีการออกแบบโครงสราง มีการแบงงานที่เหมาะสม และวี

การบรหิารท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในสวนของโครงสรางภาครัฐและภาคเอกชน 

 4) การบริหารบานเมือง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดจําเปนตองยึดถือหลักของนิติธรรม

มากกวาการยึดถือบุคคลเปนหลัก ทั้งนี้เพราะเหตุผลท่ีวา ไมมีผูปกครองใดที่สมบูรณแบบ 

 5) การนําหลักนิติธรรมไปปฏิบิใหปรสบความสําเร็จ รัฐจะตองยึดหลักการของการใหความ

คุมครองประชาชนโดยเทาเทียมกัน 

 6) รัฐที่ลมเหลว หมายถึงรัฐที่ไมมีความสามารถในการบังคับใชกฎหมาย ไมสามารถรักษา

ความสงบและสันติภาพในบานเมืองได 
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 7) ในการบริหารบานเมืองจําเปนตองมีกลไกในการตรวจสอบและถวงดุล เพ่ือปองกันมิให

อํานาจอยุในเมืองของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือคณะบุคคลเดียวกันทั้งนี้เพ่ือเปนการปกปองสิทธิและ

เสรภีาพของประชาชน 

 8) มาตราการตามกฎหมายที่ใชในการถอดถอนผูปกครองที่ไมสามารถปกครองได ถือไดวามี

ความจําเปนเพื่อใหการเปลี่ยนผานและระบบการเมืองสามารถดําเนินไปใชอยางมีเสถียรภาพ 

 9) วัตถุประสงคของรัฐในเบื้องตนอาจกลาวไดวา รัฐมีขึ้นเพ่ือปกปองและคุมครองประชาชน

และทําใหประชาชนปลอดภัย 

 10) ในอีกมุมหนึ่ง อาจกลาวไดวา รัฐมีไวเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน และมีไวเพ่ือขจัดชองวางแหงความไมเสมอภาคในสังคม รัฐที่ดีที่สุดจึงเปนรัฐที่สามารถทํา

หนาที่ใหประชาชนหลุดพนจากพันธนากรของชีวิต และหลักพนจากความยากลําบาก มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น มีความสุขทั้งกายและใจ 

 11) ในกระบวนการของการบริหารและการปกครองบานเมือง การรับฟงเสียงประชาชน การ

ใหการศึกษาแกประชาชน และการใหสควมชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอน ตลอดจนการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพ และการปองกันมิใหบุคคลแสวงหาประโยชนตอรัฐโดยมิใชอบ ถือไดวาเปนเง่ือนไขที่

สําคัญของการปกครองที่ยุติธรรม 

 นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร (2562: 28-30) ไดหยิบยกมิติของธรรมาภิบาลหรือตัวชี้วัดที่เปน

ระดับธรรมาภิบาลของธนาคารโลกไว 6 ดาน ไดแก 1) การรับฟงเสียงของประชาชน 2) เสถียรภาพ

ทางการเมือง 3) ประสิทธิผลของรัฐบาล 4) คุณภาพของกฎหมายและระเบียบท่ีออกมาใชบังคับ 5) 

หลักนิติธรรม 6) การควบคุมคอรรัปชั่น รวมถึงไดอธิบายหลักธรรมาภิบาลและตัวชี้วัดของสํานักาน 

ก.พ.ไว 6 องคประกอบ ไดแก 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความโปรงใส 3) หลักความรับผิดชอบ 4) หลัก

ความคุมคา 5) หลักการมีสวนรวม และ 6) หลักคุณธรรม สวนที่สําคัญที่สุดคือ ขอเสนอในการพัฒนา

ธรรมาภิบาลของประเทศไทย มี 5 ประการ (วรเดช จันทรศร, 2562: 36-38) ดังนี้ 

1) การสงเสริมใหมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช โดยรับฟงเสียงของประชาชนถือไดวาเปน

หัวใจสําคัญในการบริหารบานเมือง 

2) การสรางความมีเสถียรภาพทางการเมืองเปนเร่ืองใหญททุกภาคสวนจะตองชวยกัน โดย

ทําใหเกิดการสื่อสารที่เนนความสมัคสมานสามัคคีและมีระบบการเจรจากับกลุมตาง ๆ 

ที่หลากหลายในสังคม 

3) การเสรมิสรางประสิทธิผลของการดําเนินงานในภาครัฐ 

4) การปรบัปรุงคณุภาพทางดานกฎหมายและระเบียบ 
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5) การพัฒนาการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักของนิติธรรม 

 ผู วิจัยสรุปสาระสําคัญของ หลักธรรมาภิบาลท่ีตองเนนมากที่สุด “การมีสวนรวมของ

ประชาชน และหลักความโปรงใส” ซึ่งทั้งสองหลักยอมเปนพื้นฐานสําคัญที่สุดของการบริหาร

บานเมืองท่ีดี 

 
 2.4.2 หลักความโปรงใส (Transparency) 

 คําวา  “หลักความโปรงใส” ซึ่งมีความเก่ียวโยงในดานการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน

ของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงายประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได

สะดวกและมีกระบวนการใหประชาชน ตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได หลักความมีสวนรวม ไดแก 

การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม รับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของ

ประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การแสดง ประชามติ หรืออื่นๆ หลักความ

รับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหา

สาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน การเคารพในความเห็น ท่ี

แตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของตน หลักความคุมคา ไดแก การบริหาร

จัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพ่ือใหเปนประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความ

ประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา และบริการที่มี คุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

(2561: 1-7) ไดอธิบายที่มาของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยศูนยประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกัน

การทุจริต และเปนกลไกในการสราง ความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอยางโปรงใส

และมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเร่ิมดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนตน

มาจนถึงปจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลําดับ โดยทั่วไป

แลว จะจําแนกการดําเนินการออกเปน 5 สวน ดังนี้ (1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รับผิดชอบประเมิน องคกรอิสระ องคกรอัยการ ศาล (เฉพาะ

หนวยงานธุรการ) หนวยงานในสังกัดรัฐสภา สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
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องคการมหาชน และกรุงเทพมหานคร (2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ รับผิดชอบประเมินหนวยงานภาครัฐระดับกรม และสวนราชการระดับจังหวัด (3) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบประเมิน สถาบันอุดมศึกษา (4) สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบประเมิน รัฐวิสาหกิจ (5) กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน รับผิดชอบประเมิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

นคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

พิเศษ (เมืองพัทยา) นอกจากนี้คณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมครั้งที่ 1– 

1/2561 เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการประเมิน 

และในการประชุมครั้งที่ 2– 2/2561 เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ไดมีมติเห็นชอบรายละเอียดกรอบ

การประเมิน ระเบียบวิธี การประเมิน และเคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการ

ประเมินคุณธรรมและควํามโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่อธิบายวา การดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะดําเนินการโดย

สํานักงาน ป.ป.ช. จะเปนผูดําเนินการจัดจาง ประเมินทั้งหมด และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นให

การสนับสนุนในดานตาง ๆ สําหรับหนวยงานที่รับการประเมินคือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง

ประเทศ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลตําบล องคการ

บริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 7,851 แหง นั้นจะจําแนกการประเมินออกเปน 9 กลุม

จังหวัด เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินไดพรอมกันท่ัวประเทศ และสามารถกํากับติดตามการ

ประเมินใหเปนตามกรอบระยะเวลาและเปนมาตรฐานเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก กลุม 1 

ประกอบด วยองค กรปกครองส วนท อ งถ่ินทั้ งหมดใน จังห วัดชัยนาท  นนทบุ รี  ปทุ มธานี 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงหบุรี และอางทอง รวม 9 จังหวัด มีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังสิ้น 720 แหง กลุม 2 ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดใน

จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว รวม 8 จังหวัด มี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งสิ้น 584 แหง กลุม 3 ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด

ในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ รวม 

8 จังหวัด มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งสิ้น 1,467 แหง กลุม 4 ประกอบดวยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นท้ังหมดในจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร รอยเอ็ด เลย 
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สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู และอุดรธานี รวม 12 จังหวัด มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น 

1,500 แหง กลุม 5 ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม 

นาน แพร พะเยา แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน รวม 8 จังหวัด มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังสิ้น 

822 แหง กลุม 6 ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดในจังหวัดกําแพงเพชร ตาก 

นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด มีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ังสิ้น 870 แหง กลุม 7 ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดใน

จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ

สุพรรณบุรี รวม 8 จังหวัด มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น 698 แหง กลุม 8 ประกอบดวยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดใ นจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุ

ราษฎรธานี รวม 7 จังหวัด มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น 566 แหง กลุม 9 ประกอบดวยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 

จังหวัด มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น 624 แหง ซึ่งเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น สํานักงาน 

ป.ป.ช. ยังไดหารือกับผูแทนกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น เพ่ือกําหนดรายละเอียดบางสวนใหมี

ความเหมาะสมกับบริบทขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นและใหสามารถดําเนินการไดในสถานการณ

เฉพาะกิจอยางมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด โดยจําแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การปฏิบัติหนาท่ี 

2) การใชงบประมาณ 3) การใชอํานาจ 4) การใชทรัพยสินของราชการ 5) การแกไขปญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการดําเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 9) การ

เปดเผยขอมูล 10) การปองกันการทุจริต (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.), 2561: 8) 

 วรเดช จันทรศร (2562: 31-32) ไดอธิบายการนําหลักความโปรงใสมาในการบริหารงาน 

สามารถประยุกตใชภายใตแนวทางดังตอไปนี้ 

 1) การบริหารงานโดยยึดหลักความโปรงใส จะตองเนนการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกฎเกณฑ

กติกา กระบวนการทํางาน หรือนโยบายใหผูเกี่ยวของไดทราบ ถือเปนเรื่องสําคัญในการบริหารงาน

บุคคล อาทิ การสรรหาบุคคลเขารับราชการ การเลื่อนตําแหนงวครจะมีการทําในรูปคณะกรรม การ

แตงตั้งโยกยายผูบริหาระดับสูงของรัฐ การประเมินผลการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนธรรม และการ

เปดเผยขอมูลทางราชการใหกับประชาชนอยางแพรหลาย ทั่วถึง และรวดเร็ว  

 2) ขอมูลโครงการและงบประมาณของรัฐ ตลอดจนระบบการประมูลและการจัดซื้อจัดจาง

ควรดําเนินการเผยแพรขอมูลอยางทั่วถึง รวมถึงตองมีการประมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-
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auction) และเปดโอกาสใหตัวแทนชุมชนหรือประชาคมรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้อจัด

จางของรัฐ 

 ผูวิจัยเห็นวา หลักความโปรงใส เปนเรื่องสําคัญของหนวยงานรัฐท่ีใชจายงบประมาณแผนดิน

ที่นํามาจากภาษีของคนทั้งแผนดิน ตองโปรงใสและมีคุณธรรมในระบบราชการกอนทั้งการคัดเลือกคน

มาทํางาน ประเมินผล แตงตั้ง โยกยาย จัดสรรงบประมาณ ระบบการทํางาน การทํางานใหกับชุมชน

ตองมีสวนรวม การเปดเผยขอมูล แตคิดวายาก เพราะระบบเจานายลูกนอง ระบบอุปถัมภ ระบบ

ผลประโยชน ระบบเสนสาย ระบบสายเลือดพ่ีนองยังคงมีอยูมากในระบบราชการไทย ซึ่งลักษณะไมดี 

(ลักษณะท่ีเกิดมาก หรือบา) 8 ประการที่ทําลายระบบราชการไทยที่ผูวิจัยคิดวาเปนกับดักใหหลัก

ความโปรงใสลมเหลว ไดแก 1) บาประชุม 2) บาออกนโยบาย 3) บาตัวชี้วัด 4) บาประกวด 5) บา

แขงขัน 6) บางานผักชีโรยหนา 7) บาเอาหนาประจบสอพลอ และสําคัญที่สุด คอื 8) บาอํานาจ 

 

 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนเมือง (Way of Urban Community) 

 
 2.5.1 การจัดแบงประเภทชุมชน 

การแบงชุมชนมีวิธีการแบงอยูหลายประเภท เปนตนวาแบงตามจํานวนประชากรไว 7 

ประเภท ไดแก 1) หมูบานเล็ก (ประชากรไมเกิน 250 คน) 2) หมูบาน (ประชากรระหวาง 250-1,000 

คน) 3) เมือง (ประชากรระหวาง 1,000-5,000 คน) 4) นครเล็ก (ประชากรระหวาง 5,000-25,000 

คน) 5) นครขนาดกลาง (ประชากรระหวาง 25,000-100,000 คน) 6) นครขนาดใหญ (ประชากร

ระหวาง 100,000-1,000,000 คน) และ 7) มหานคร (ประชาชนมากกวา 1,000,000 คน) (ลําพอง 

บุญชวย, 2524: 6) นอกจากน้ีมีการแบงประเภทชุมชนไวตามลักษณะความสัมพันธของคนในชุมชน มี 

2 ประเภท เชนกัน ไดแก (สนธยา พลศรี, 2545: 31-33)  

1) ชุมชนชนบท (Rural Community) เปนชุมชนที่อยูในเขตชนบท ซึ่งมีความ

หนาแนนของประชากรนอย ผูอยูอาศัยมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึด

มั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม  

2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เปนชุมชนท่ีมีความหนาแนนของประชากร

มาก อาคารบานเรือนหนาแนน มีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ่งแวดลอมเปน

สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนมากกวาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ สวนใหญ

เก่ียวของกับอุตสาหกรรม การคาขายและการบริการ สมาชิกมีความเปนอิสระ หรือปจเจกบุคคลสูง 

ทําใหความสัมพันธทางสังคมเปนแบบตัวใครตัวมัน คือเปนทางการมากกวาสวนตัว สมาชิกมีความ
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แตกตางกันในดานตาง ๆ และขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตอยูรวมกันไดเพราะผลประโยชนที่

แตละคนจะไดรับ เปนตน นอกจากนี้ ณรงค เส็งประชา (2528: 138) ไดอธิบายชุมชนเมืองวา เกิดขึ้น

ไดในหลายลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งที่เจริญกาวหนาข้ึน และเสื่อมลงและถูก

แทนท่ีโดยผูคนท่ีประกอบกิจกรรมตาง ๆ ไดแก (1) การแบงแยก (Segregation) เชน ยานคาปลีก 

ยานคาเคร่ืองเหล็ก (2) การบุกรุก (Invasion) เชน การบุกรุกของคนรํ่ารวยเขาไปแทนที่คนยากจน 

การบุกรุกของผูคนเขาไปตั้งรานคา โรงงานอุตสาหกรรมยานที่พักอาศัย การรื้อถอนแหลงเสื่อมโทรม

เพื่อใช เปนสถานที่ราชการ (3) การกระจายออกจากศูนยกลางของเมือง (Decentralization)  

เนื่องจากความหนาแนนของประชากรสูง ที่ดินราคาแพง ผูคนไปอาศัยอยูชานเมืองมากกข้ึน (4) การ

เดินทางเขาออกประจํา (Routinization) การเคลื่อนยายของผูคนแบบเดินทางไป-กลับเปนประจํา 

ระหวางบานพักอาศัยกับสถานที่ทํางาน ปจจุบันมีปริมาณสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดอธิบายการแบง

ชุมชนตามระดับของการพัฒนา ไว 5 ประการ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2545: 34-35) 

1) ชุมชนดอยพัฒนา เปนชุมชนท่ีสมาชิกยังไมพรอมในการพัฒนา ดอยการศึกษา 

ลาหลังในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่อยูนอกเหนือปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ ตางคนตางอยู ขาดความสัมพันธ และการโตตอบกันทางสังคม มุงผลประโยชนของตนเปน

สําคัญ 

2) ชุมชนพรอมพัฒนา เปนชุมชนท่ีสมาชิกมีความพรอมพ้ืนฐานในการพัฒนา เชน มี

การศึกษาสูง ยอมรับในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีความสัมพันธทางสังคมและการ

โตตอบตอกันทางสังคม มีผูนํา มีกลุมและองคกรเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน มุงผลประโยชนสวนรวมกอน

สวนตัว เปนตน 

3) ชุมชนกําลังพัฒนา เปนชุมชนที่สมาชิกรวมมือรวมใจผนึกกําลังกันเพ่ือปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุมองคกรในชุมชน และนอกชุมชนทั้งภาคเอกชน 

และภาครัฐบาล ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน ดวยเทคนิควิธีการและ

กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับชุมชน  

4) ชุมชนเรงรัดพัฒนา เปนชุมชนที่ตอเนื่องจากชุมชนกําลังพัฒนาปจจัยทางการ

พัฒนาท้ังบุคคล ทรัพยากร ผูนํา กลุมและองคกร เทคนิควิธีการ มีความรูความเขาใจ ผนึกกําลังกัน

พัฒนาชุมชนจนเกิดความรูและประสบการณ นําไปใชในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหอยางลุลวง

และไมมีผลกระทบในทางเสียหาย 
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5) ชุมชนพัฒนา เปนชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว สามารถ

ดํารงลักษณะดังกลาวไวไดตลอดไป ดวยศักยภาพภายในชุมชนเอง เปนชุมชนเขมแข็ง ไมตองพ่ึงพา

ชุมชนอ่ืน ๆ ตอไปจัดเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน  

 สรุปไดวา ระดับของชุมชนที่นาสนใจในการแบงของนักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชน

เมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย หรือชุมชนดอยพัฒนา กําลังพัฒนาและ

พัฒนา (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2555: 50; 2560: 44) ผูวิจัยจึงสรุปเปน 5 ระดับของชุมชน ไดแก (1) 

ชุมชนที่ผูกพันกับธรรมชาติ (2) ชุมชนท่ีผูกพันกับการเกษตรกรรม (3) ชุมชนที่อยูนอกภาคเกษตร (4) 

ชุมชนอุตสาหกรรม และ (5) ชุมชนเมืองใหญเมืองหลวง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 80) ซึ่งในการ

วิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาในชุมชนเมือง ท่ีเปนทางการของสํานักงานเขตดุสิตข้ึนทะเบียนไว และมี

กิจกรรมที่ดําเนินในชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนชัดเจน โดยนับรวมได 46 ชุมชนที่ดําเนินกิจกรรม

ของชุมชนอยูในปจจุบัน 

 

 2.5.2 วิถีชีวิตชุมชนเมือง 

คําวา “วิถีชีวิตแบบเมือง” จะมีลักษณะของผูท่ีแตกตางในลักษณะการดํารงชีวิตกันอยาง

มาก ซึ่งจะสามารถเห็นไดในตลอดเวลาวา ในชุมชนหนึ่งจะมีทั้งคนรวย คนจน คนมีกินทุกมื้อ คนอด

อยาก คนมีที่หลับนอนสบาย คนไรที่พักพิง(นอนขางถนน ตามปายรถเมล) มีความหลากหลาย ความ

แปลกแยกแตกตางทางสังคมจํานวนมากมาย ลักษณะที่เห็นไดอยางชัดเจน ความตางคนตางอยูจะ

มากในชุมเมือง ความเห็นแกตัว ความเรงรีบ วิถีการกินแบบรวดเร็ว อยูกับการทํามาหากินเปนหลัก มี

เงินตัวกลางในการกระทําตาง ๆ ของการดํารงชีพ เปนตน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2555: 51) สวน

แนวคิดของ นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 101-102) ไดอธิบายเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบเมือง ซึ่งเปน

ผลมาจากการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

เฉพาะลึกที่เขตดินแดงไวอยางนาสนใจวา ความเปนวิถีชีวิตแบบเมืองทําใหเกิดเปนจุดออนบาง

ประการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ที่ผูอยูอาศัยมีความแปลก

แยกกันสูง ตางคนตางอยู รูจักกันนอยมากจากเงื่อนไขของสภาพที่อยูอาศัย และวิถีชีวิต ทําใหบุคคลมี

พ้ืนท่ีของความสัมพันธเชิงสังคมที่จะชวยลดความเคร่ืองเครียดจากความแปลกแยก แตกตาง อยาง

จํากัด นอกจากน้ียังมีขอจํากัดของบริบทเมืองอีกประการคือ ลักษณะที่พยายามสรางแบบแผนท่ี

เหมือนกัน  (Convergence) ทําให เกิดขอ จํากัดในบางมิ ติและพื้ นที่ที่ จะตอบสนองตอความ

หลากหลายอันเปนลักษณะพ้ืนฐานของสังคมสมัยใหมซึ่งมีความหลากหลายสูงมาก บริบทเหลาน้ี

กลายเปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซึ่งมีลักษณะหลากหลายสูง (Divergence) 
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โดยเฉพาะในบริบทของเขตดินแดงซึ่งอาจกลาวไดวาเปนชุมชนทางของความหลากหลาย เชน เปนที่

รวมของหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษัทหางราน แหลงบันเทิงยามราตรี ที่อยูอาศัย เปน

เสนทางตอรถโดยสารประจําทาง เปนตน จึงเปนสถานที่รวมคนตางระดับ รายได การศึกษา รสนิยม 

ภูมิลําเนา ความหลากหลายท่ีปรากฏชัดเจนอีกประการคือ ความหลากหลายของชนิดอาหาร รูปแบบ

การจําหนาย มีท้ังหาบเรแผงลอย รานกาแฟ หรูหรา ภัตตาคาร เปนตน ปจจัยเหลาน้ีเอ้ือใหเศรษฐกิจ

นอกภาคทางการโดยเฉพาะการผลิตอาหารอยูรดไดมากขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมการกินของสังคมไทย

มีพ้ืนฐานความหลากหลายอยางยิ่ง สวนในระดับบุคคล พบวาผูมีความสามารถในฝมืออาหาร และ

อัธยาศัยดี สามารถอยูรอด “ขาดหมดทุกวัน” ไดอยางนาแปลกใจ   

 นอกจากนี้ลักษณะชุมชนในเมืองจะมีลักษณะที่สะทอนของการอยูอาศัยของคนจนในเมือง

เปนจํานวนมาก ดังผลการวิจัยของกลุมวิจัยสิทธิและความเปนธรรมทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2555: 5) ชี้ใหเห็นลักษณะของชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว ไววา 

ชุมชนหลวงวิจิตรเปนชุมชนขนาดเล็กที่มีบานเรือนตั้งอยูริมคลองหลวงวิจิตร ซึ่งเปน “ลําราง” หรือ

คลองขนาดเล็ก พ้ืนที่ชุมชนรวมทั้งหมด 1 ไร 3 งาน 38 ตารางวา ปจจุบันมีจํานวนประชากรอยู 27 

หลังคาเรือน บานเรือนปลูกสรางอยูคอนขางแออัด สวนใหญไมคอยมั่นคงดวยแผนไมเกา ๆ และ

สังกะสีเกาตามกําลังของชาวบานท่ีจะหาได สวนใหญมีอาชีพเปนแรงงานรับจางกอสราง หรือรับจาง

ในโรงงานและหางรานในบรเิวณใกลเคียงและบางสวนทําอาชีพคาขาย ขับรถมอเตอรไซครับจาง และ

รับจางปกเลื่อมชุดของนักแสดง ท้ังนี้มีผลการศึกษาที่ชี้ใหเห็นลักษณะของคนจนในเมืองที่อยูในชุมชน

ตาง ๆ กระจายกันอยูทั่วกรุงเทพมหานคร ดังนี้ (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555: 

24-25) 

1) ไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย คนจนเมืองสวนใหญอาศัยในชุมชนท่ีตนเองไมมี

กรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัย บางชุมชนมีการทําสัญญาเชาระยะเวลา 30 ปกับเจาของที่ดินในโครงการบาน

มั่นคงของรัฐบาล การไมมีเอกสารยืนยันสิทธิในการครอบครองที่อยูอาศัยของชาวชุมชน ทําใหชาว

ชุมชนมีความกังวล และหวาดกลัวตอนโยบายการไลรื้อของผูอางสิทธิในที่ดินท่ีอยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามความตองการการใชที่ดินที่นับวันจะสูงขึ้นตามมูลคาของท่ีดิน 

2) ความยากจนเปนสาเหตุหลักของการไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยของคนจนเมือง 

คนจนเมืองในหลาย ๆ ชุมชนตางเปนผูท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยูตางจังหวัด สวนมากจะเปนคนจนที่ประสบ

กับความลมเหลวในการประกอบอาชีพเดิม และแสวงโอกาสในการประกอบอาชีพใหมจึงเดินทางเขา

แสวงโชคในกรงุเทพมหานคร อยางไรก็ตาม คนจนท่ีมีตนทุนเดิมทั้งเร่ืองการศึกษา ทุน และเครือขาย

นอย สวนมากตองประกอบอาชีพที่มีรายไดนอยและไมแนนอน รายไดของครอบครัวจะไมมากพอท่ีจะ
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หาที่อยูอาศัยที่เปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง จึงพาครอบครัวเขามาอยูอาศัยในที่รกรางวางเปลาท่ีไมตอง

จายเงินหรือที่เชาราคาถูก บางครั้งคนจนที่เคยอยูอาศัยตองกลายเปนผูบุกรุก และถูกไลรื้อใหออกจาก

พ้ืนที่ จนทําใหมีการรวมตัวกันตอสูเพ่ือเรียกรองสิทธิในการอยูอาศัยใหมีความมั่นคงมากขึ้นในหลาย

ลักษณะ เชน การทําสัญญาเชาท่ีดินระยะยาว หรือโครงการโฉนดชุมชน อยางไรก็ตาม คนจนอีก

สวนมากยังเปนผูท่ีตองเผชิญกับความหวาดวิตกตอการไลรื้อตนเองและครอบครัวออกจากที่อยูอาศัย

ตอไป 

3) ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยทําใหคนจนตองซื้อสาธารณูปโภคราคาแพง คนจน

เมืองที่ไมมีกรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัยทั้งหมดในประเทศไทยตองมีภาระคาใชจายในการดําเนินชีวิตขั้น

พ้ืนฐานท่ีราคาแพงมากกวากลุมคนอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เชน ตองซื้อน้ําประปา และไฟฟาราคาแพง

มากกวาคนอื่น ๆ เน่ืองจากหนวยงานที่เกี่ยวของไมยินยอมที่จะจายน้ําประปาและฟาใหกับครัวเรือนท่ี

ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย คนจนที่ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยทั้งหมดตองทํา คือ การขอตอ

น้ําประปา และตอไฟฟาจากผูที่มีน้ําประปาและไฟฟาซึ่งเปนเจาของสามารถเรียกรองคาใชจายได

ตามที่ตองการ และจะเปนราคาที่สูงกวาครัวเรือนที่มีมิเตอรนํ้าประปา-ไฟฟาของตอนเองมาก 

นอกจากนี้ การไมมีกรรมสิทธ์ิในทะเบียนบานเปนของตนเอง เมื่อเด็กจะเขาโรงเรียน หรือผูใหญจะไป

ทํางานตองไปขออาศัยขอใสชื่อในทะเบียนบานของคนอ่ืน ๆ ทําใหคนจนเหลานั้นตองเผชิญกลับความ

ลําบากในการดํารงชีวิตที่ตองพ่ึงพาคนอ่ืนเปนอยางมาก 

4) คนจนมีรายไดนอย และไมแนนอน คนจนเมืองที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดเปนผูที่

ประกอบอาชีพท่ีมีรายไดนอยและมีรายไดไมแนนอน ทั้งนี้เนื่องจากคนจนเมืองเหลานี้มักเปนผูที่มี

พ้ืนฐานที่ขาดโอกาส เชน เรียนหนังสือนอยทําใหมีโอกาสในการเลือกงานไดนอย มีทุนนอยเนื่องจาก

สวนใหญมาจากครอบครวัที่ยากจนทั้งยังไมมีแหลงทุน การประกอบอาชีพของคนจนเมืองสวนใหญจึง

เปนอาชีพอิสระที่ลงทุนนอย เชน แรงงานรับจางรายวัน เก็บของเกา บริการขับรถ หรือขายของเล็ก ๆ 

นอย ๆ ซึ่งรายไดท่ีไดรับจะเปนรายไดรายวัน และมีรายไดไมแนนอน ท้ังเม่ือไมไดทํางานจะทําใหไมมี

รายได ในขณะท่ีมีรายจายตองจายเปนประจําเชนเดียวกับประชากรกลุมอื่น ๆ การท่ีคนจนมีรายได

นอยและไมแนนอน ทําใหพวกเขาไมมีเงนิออมไวใชจายยามฉุกเฉินหรือเมื่อไมสามารถทํางานได พบวา 

คนจนเมืองสวนใหญจะมีหนี้สินมากยิ่งขึ้น เนื่องไมมีรายได ในขณะที่มีภาระที่ตองใชจายจึงตองหยิบ

ยืมเงินจากนายทุน หรือคนอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งสวนมากจะเปนการกูยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูงมากกวาการ

กูยืมในระบบในประกรกลุมอ่ืน ๆ ซึ่งสงผลใหคนจนจะยิ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ลําบากมากยิ่งข้ึน 

 ถึงอยางไรก็ตามลักษณะความเปนคนเมืองที่อาศัยอยูในชุมชนในเขตเมือง มักจะมีลักษณะ

เปนพ้ืนที่แออัด ผูคนอาศัยอยูกันหนาแนน มีอาชีพที่หลากหลาย ลักษณะตางคนตางอยู มีวัฒนธรรมท่ี
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หลากหลาย มีความสัมพันธในลักษณะทุติยภูมิ ประชากรมีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วไมแนนอน 

ความเอ้ือเฟอกันนอย แขงขันกันสูง เปนตน ดังนั้นลักษณะของสังคมเมืองโดยท่ัวไปมีดังนี้ (วรวุธ 

สุวรรณฤทธ์ิ และคณะ, 2549: 37) 

(1) มีความสัมพันธกันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดตอกันดวยตําแหนงหนาท่ีการงาน

มากกวาเปนการสวนตัว โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอบแทนจากความสัมพันธนั้น ความสนิทสนมรัก

ใครและความจริงใจตอกันมีนอย 

(2) ความผูกพันกันในครอบครัวมีนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งความผูกพันกันกับเพ่ือน

บานมีนอยมาก แมบานติดกันอาจไมรูจักกันก็ได ทั้งนี้เพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจ สมาชิกใน

ครอบครัว มภีาระที่ตองทํามาก ไมคอยมีเวลาสังสรรคกัน 

(3) อาชีพของชาวเมืองมีมากมาย ตางคนตางมีอาชีพที่แตกตางกันออกไป แตละคน

ก็มีความชํานาญพิเศษในอาชีพของตน ซึ่งตางกับชาวชนบท 

(4) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนไปอยางรวดเร็วเนื่องจากความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการตาง ๆ ความใกลชิดกับวัฒนธรรมตะวันตก ทําใหชาวเมืองสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ขึ้นทําให

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

(5) เปนศูนยรวมของการศกึษา การปกครอง ธุรกิจการคาและอ่ืน ๆ  

(6) ชาวเมืองสวนใหญอยูภายใตระบบการแบงงานกันทํา เพราะมักจะมีความรู

ความสามารถเฉพาะอยาง ดังน้ันจึงตองมีชีวิตอยูโดยอาศัยซึ่งกันและกัน เชน ผูท่ีมีอาชีพนักบัญชี ก็คง

ซอมแซมบานของตนเองไมได ปรุงอาหารเองอาจไมเปน ผิดกับชาวชนบทซึ่งมักจะชวยตนเองได

มากกวา 

(7) เปนสงัคมที่มีประชากรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร 

และเมืองหลักของแตละภูมิภาคเพราะมีสิ่งจูงใจมาก ทําใหชาวชนบทอพยพเขามาในเมอืง 

(8) คนในเมืองไมคอยมีความเห็นใจและไมคอยเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน ทั้งนี้เพราะการท่ี

ตองแขงขันยิ่งชิงกัน 

(9) คานิยมบางประการที่สังเกตเห็นได เชน ความโออา วัตถุนิยม เปนตน 

 ลักษณะที่ กล าวมาข างตนน าจะสามารถสังเกตเห็นได ในชุมชน เมืองใหญ  ๆ  เชน 

กรุง เทพมหานคร พัทยา ภู เก็ต  เชียงใหม  เป นตน  แตทั้ งนี้ ชุ มชนเมืองที่ ตั้ งอยู ใน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานครรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ยอมไมตางจากชุมชนเมืองอ่ืน ๆ เนื่องจาก

ชุมชนเมืองสวนใหญจะมีความหนาแนนของผูอยูอาศัย มีอาชีพท่ีหลากหลาย มีวิถีการดําเนินชีวิตที่เรง

รีบ มักเปนครอบครัวเดี่ยว พฤติกรรมการกินไมคอยตรงเวลาตามสะดวกและนิยมอาหารจานเดียวเปน
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หลัก ดังการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร โดยภูสิทธ ภูคําชะโนด 

(2552: 152-155) พบวา ในชุมชนประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง คาขาย ธุรกิจสวนตัว 

เนื่องจากพ้ืนท่ีชุมชนเปนพื้นที่ไมกวางขวางมากนักและเปนชุมชนเมืองสวนใหญพื้นที่จะปลูกเปน

อาคารบานเรือนที่พักอาศัยมากกวาการที่จะปลูกพืชตาง ๆ ไดดังน้ันอาชีพในชุมชนของคนในพื้นท่ี

ไดแก รับจาง คาขาย รับราชการ ลูกจางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร หนวยงานรัฐและพนักงาน

บรษิัทเอกชน ซึ่งอาชีพเหลานี้ยังสะทอนใหเห็นถึงวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนในชุมชนดวย คน

สวนใหญตองทํางานนอกบาน การรับประทานอาหารมักจะไมเปนเวลาที่ตายตัว เนนความสะดวกของ

แตละบุคคลเปนหลัก สวนอาหารจะเปนอาหารที่รวดเร็วใชเวลาทําไมมากนัก เชน อาหารตามสั่ง 

ประเภทอาหารจานเดียว ไดแก ผัดกระเพรา ขาวผัด ผัดคะนาหมูกรอบ เปนตน ลักษณะสภาพทั่วไป

ของบานเรือนและสถานตาง ๆ ในชุมชน จะพบวา บานเรือนของประชาชนจะสรางติดกันซึ่งมีลักษณะ

เปนทั้งอาคารพานิชย (พักและคาขาย) และลักษณะเปนบานเรือนไม 2 ชั้น (ที่พักอยางเดียว) รวมถึง

ลักษณะที่เปนที่พักอาศัยชั่วคราว (ที่พักอยางเดียว) มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายนับเปนชุมชนที่มี

ความเจริญมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตดุสิต เชน โทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณียในชุมชน ระบบไฟฟาใน

ชุมชน ระบบน้ําประปาที่ใชในชุมชน รานของชํา, รานอาหารตามสั่ง, รานซอมและรานซักรีด มีศูนย

สุขภาพประจําชุมชนและศูนยสุขภาพผูสูงอายุ มีรานเสริมสวย/ความงาม มีรานคาราโอเกะหรือสถาน

บันเทิง นอกจากนี้มิติท่ัวไปในการเปนดํารงชีวิตอยูในชุมชนเมืองใหญ ประชาชนมักจะเกิดการใชชีวิต

แบบคนเมืองตามแบบสมัยนิยมอยางชัดเจนมีใหเห็นมากข้ึนเสมอ มีการใชวัตถุนิยมทันสมัยมากขึ้น 

ติดความเปนผูบริโภคนิยมสูงข้ึนตามลําดับพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีหลั่งไหลเขาสูชุมชน ทําใหวิถี

ชีวิตของแตละครัวเรือนตกอยูในลักษณะตางคนตางอยู ตางคนตางตองด้ินรนทํามาหากิน พยายามให

พลังกาย พลังปญญาของตัวเองเล้ียงชีพจนละเลยความเปนวิถีชีวิตแบบไทย แบบวิถีชีวิตทางสายกลาง

ของพุทธศาสนา แบบวิถีชีวิตพอเพียง อิงการใชชีวิตประจําวันดวยการอาศัยความทันสมัยของ

เทคโนโลยีเขามาแทนที่ในการดําเนินชีวิตของประชาชนจนทําใหสิ่งดีงามเร่ิมเลือนหายไปจากคนใน

ชุมชนเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2552: 161) ทั้งนี้มักจะเกิดลักษณะการควบคุมทาง

สังคมของคนในชุมชนเมืองจะยากข้ึนในอนาคตเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 

2552: 165) 

(1) เยาวชนรุนใหมของชุมชนไมใหความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน ขาดจิต

สาธารณะในการใหความรวมมือ เนื่องจาก ความเจริญทางดานวัตถุทําใหเยาวชนเริ่มหนีหางจาก

ครอบครัวและชุมชน มีความเปนตัวเองสูงเพ่ิมขึ้น ไมนึกถึงหลักคุณธรรมและศีลธรรมในการดําเนิน

ชีวิต จนทําใหถูกชักจูงไปในทางท่ีไมดีไดงายขึ้น 
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(2) ประชาชนในชุมชนรุนใหม ๆ ไดรับการศึกษาสูงข้ึน ทําใหมีความทะเยอทะยาน

ในการประกอบอาชีพ หารายไดใหม ๆ ทําใหคนเหลานั้นมักจะใชชุมชนเปนที่พักอาศัยเพียงชั่วคราว

เทานั้น และออกไปทํางานในหนวยงานอื่น ๆ ที่อยูนอกชุมชน โอกาสที่จะรวมกิจกรรมในชุมชนจึงมี

นอยลง 

(3) การไดรับวัฒนธรรมจากภายนอก (ตางประเทศ) เขามาโดยไมไดกลั่นกรองถึง

ความดีงาม ความเหมาะสมของวัฒนธรรมไทยหรือไม เนื่องจากปจจุบันความเจริญท่ีถาถมเขามาจาก

ภายนอกสวนใหญเปนวัฒนธรรมท่ีมีความเจรญิทางดานวัตถุเทานั้น จนทําใหประชาชนในชุมชนไดรับ

อิทธิพลนั้น ทําใหคนขนขวายแตเพียงวัตถุบริโภคนิยม จนกอใหเกิดการเห็นแกตัวเห็นประโยชนสวน

ตนมากกวาที่จะนึกถึงประโยชนสวนรวม ทําใหสะทอนถึงความตางคนตางอยูของประชาชนในชุมชน

ประชาระบือธรรมไดอยางชัดเจน 

 ดังนั้นสรุปไดวาลักษณะของประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองมักจะมีเปาหมายดานการ

ประกอบอาชีพเปนหลัก ไมวาจะประกอบอาชีพที่บาน หรือนอกบานก็มักจะอยูในภาวะที่เรงรีบเสมอ 

อาชีพขึ้นอยูกับความถนัดและกําลังทุนทรัพยในการลงทุนของแตละคนแตละครอบครัวเปนสําคัญ 

เยาวชนมักมีสวนรวมในชุมชนนอย ติดการบริโภคนิยม นิยมวัตถุเทคโนโลยี ครอบครัวมีความสัมพันธ

ระหวางกันนอย ที่สําคัญท่ีมีผลตอการดํารงชีพแบบพอเพียงอีกประเด็นคือประชาชนมีความแกงแยง

แขงขันกันสูงในการประกอบอาชีพ ลักษณะของประชาชนวัยทํางานมักจะเปนตื่นแตเชา เขาบานมืด 

จิตใจผูคนมักจะเห็นแกตัว มือใครยาวสาวไดสาวเอา ตางคนตางอยู มีปฏิสัมพันธระหวางกันนอยลงใน

ชุมชน การใชชีวิตไมมีรูปแบบตายตัว ยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสังคม 

เศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไปดวย (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2560: 37-49) ผูวิจัยจึงสรุปชุมชนวิถี

เมืองใหญ ๆ จะมีลักษณะเปนความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต วิธีคิด ความ

เจริญกาวหนาทางสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนทั้งแบบทางการและไมเปนทางการ ชุมชนเปน

ทั้งแนวตั้งและแนวราบ รวมถึงไมมีระบบดวยสิ่งที่พบในชุมชนเมืองจะพบทั้งชุมชนสลัม เคหะชุมชน 

ชุมชนคอนโด ชุมชนหองแถวหอพัก ชุมชนทหาร ชุมชนรอบวัด ชุมชนตลาด ชุมชนบานจัดสรร ชุมชน

ราชการ ชุมชนธุรกิจ ชุมชนเรรอน ชุมชนกลางคืน ซึ่งมีอีกมากมายซอนตัวอยูในเมืองใหญ ๆ และมี

ความหลากทางชีวิตภาพ สังคม วัฒนธรรม ดังนั้นชุมชนในเมืองจึงสลับซับซอนมากกวาชุมชนที่อยูใน

ชนบทหรือตาง ๆ จังหวัดมาก สิ่งที่เห็นไดชัดคือ ชุมชนเมืองเจริญวัตถุ สวนชุมชนชนบทเจริญจิตใจ

มากกวานั่นเอง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 85) สรุปสั้น ๆ วิถีชีวิตคนเมืองยึดโยงกับงานและเงิน ถา

ไมมี 2 สิ่งนี้จะยากและลําบากในการดํารงชีวิตอยางยิ่ง เพราะทุกอยางที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันวนอยูกับ 

2 สิ่งนี้ในชีวิตประจําวันตั้งแตตื่นเชาจนเขานอน 
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2.6 การศึกษาความตองการ ปญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การลงพ้ืนที่เพื่อเก็บขอมูลความตองการของประชาชนในพื้นที่ 46 ชุมชนเมืองในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยไดจัดประชุมระดมความตองการและปญหาสําคัญของชุมชนกับประชาชนและ

สัมภาษณผูนําชุมชน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560-มากราคม 2561 ดังภาพประกอบดังนี้ 

   
ภาพท่ี 2.14-15 ประชุมเก็บประเดน็ความตองการ (การลงความเห็น) 

 

   
ภาพท่ี 2.16-17 ประชุมกลุมยอยเก็บประเด็นความตองการ (การชี้แจง) 

พบประเด็นสําคัญ คือ “ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการทํางาน

ของคณะกรรมการชุมชน ผูบริหารชุมชนทองถ่ิน การทํางานของราชการทองถิ่นท่ีพัฒนาชุมชน ขาด

ธรรมาภิบาล ผูนํายังมีอํานาจ รัฐยังสั่ งการมากกวากับประชาชน รัฐจัดให  ประชาชนรอรับ” 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นปญหาและความตองของชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ยังสอดคลอง
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กับความตองการและประเด็นปญหาของชุมชนชนบทในภาคเหนือ ดังนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2561: 

87-88) 

1) ขาดตนแบบจรงิ ๆ ที่มีศักยภาพการพัฒนาชุมชนเมืองท่ีเปนข้ันเปนตอนทั้งชุมชน  

2) การบริหารจัดการในชุมชนทองถ่ิน ตําบล เทศบาลยังแฝงดวยความไมเทาเทียม ยังมี

ความใกลชิดเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของกิจกรรมหรือโครงการในชุมชน 

3) ผูนํายังคงมีอํานาจตัดสินใจทั้งหมดอยูดี 

4) ขาดการกระทํากิจกรรมการพัฒนาในชุมชนทองถ่ินอยางตอเน่ือง 

5) ทํางานของหนวยงานรัฐยังเปนแบบฉาบฉวย ตอบโจทยตัวเองไมนึกถึงพ้ืนท่ีหลายคร้ังท่ี

ทิ้งปญหาใหพ้ืนท่ีรับชะตากรรมระบบที่เหลื่อมล้ํา 

6) โครงการลูบหนาปะจมูก ทํางานไมบูรณาการของหนวยงานกันชุมชนทองถ่ิน 

7) ทุกภาคในพ้ืนที่ยังขาดความจริงใจในการรวมกันแกไขปญหาอยางแทจริง “ทุกคนมี

ขออาง” และมีพื้นที่สวนตัวรักษาประโยชนและทําตามบทบาทหนาที่ของตนเองเทานั้น  

8) คําวา “ไมวาง” ใชกับการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเมืองในชวง 5 ปที่ผานมา 

ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2552) วิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา กรรมการชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุไมเกิน 46 ป มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ม.6 หรือปวช.  มีอาชีพรบัจาง  รายไดตอเดือน 

3,000-6,000 บาท และสวนใหญไมไดเปนสมาชิกกลุมทางสังคมใด ๆ โดยกรรมการชุมชนเกือบ

ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และอาศัยอยูในชุมชนตั้งแต 10 ปข้ึนไป นอกจากนี้การรับรูขอมูลขาวสาร

การพัฒนาชุมชน และความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการชุมชนเกือบทั้งหมดเคย

ไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และไดรับรูขอมูลขาวสารการพัฒนาชุมชนจาก

เจาหนาที่แจงใหทราบมากที่สุด รองลงมา คือโทรทัศน และวิทยุนอกจากนี้กรรมการชุมชนยังไดรับ

การพัฒนาชุมชนจากหนวยงานของรัฐ หรือสํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครในลักษณะการจัด

ประชุมกรรมการชุมชน การศึกษาดูงาน และการฝกอบรมกรรมการชุมชนยังพบวากรรมการชุมชน

สวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับมากเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของกรรมการชุมชน ในสวนของ

การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก สวนดานที่มีระดับการมีสวนรวม

มากที่สุด คือ ดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในการพัฒนาชุมชนรองลงมา ดานการลงทุน

ปฏิบัติการพัฒนาชุมชน ดานการวางแผนดําเนินการพัฒนาชุมชนและดานการติดตามประเมินผลใน

การพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน เขตดุสิต 
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กรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอายุอาชีพรายไดตอเดือนและการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

นอกจากนี้การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคูคต อําเภอลํา

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับสูง และดานที่มีระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

สูงสุด ไดแก ดานการรวมลงทุนและปฏิบัติงาน และดานการมีสวนรวมคนปญหาและสาเหตุของการ

พัฒนาชุมชน รองลงมาคือ ดานการมีสวนรวมในการติดตามและการประเมินผล และดานการรวม

วางแผนดําเนินกิจกรรม สวนปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการ

พัฒนาชุมชน ไดแก ระดับการศึกษา (ปรีดา เจษฎาวรางกูล, 2550)  

นอกจากนี้ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาสังคมแหงความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงบนพื้นท่ีผลกระทบนาขาวและนาเกลือดวยการมีสวนรวมของประชาชน อําเภอบานดุง 

จังหวัดอุดรธานี ไดสรุปสาระสําคัญจากความตองการ ปญหาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวา พื้นที่ใน

อําเภอบานดุงมีการทําการเกษตรกรรมที่เปนปจจัยการผลิตตอการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจอยู 4 

ประเภท คือ นาเกลือสินเธาว ทํานาขาว ปลูกออย และปลูกยางพารา และผลกระทบจากทํานาเกลือ

มีผลตอการทํานาขาว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว สงผลเสียตอดิน พืชอาหาร สัตวน้ํา สิ่งแวดลอม วิถี

ชีวิตชาวบาน และนํามาซึ่งความขัดแยงระหวางกัน แมนํ้าทั้ง 3 สาย คือ ลําน้ําทวน (กระทบมากท่ีสุด) 

ลําน้ําหวยหลวง และลําน้ําสงคราม ที่อยูใกลเคียงกับการทํานาเกลือไดรับผลกระทบตามลําดับหาก

เปนตนน้ําท่ีใกลนาเกลือที่สุดเปนน้ําเค็ม กลางน้ําถัดไปเปนน้ํากรอย และปลายน้ําจึงเปนน้ําจืด แตถึง

อยางไร เกษตรกรนาเกลือหรือผูประกอบการนาเกลือและหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในพื้นที่ อาทิ 

สํานักงานเกษตรอําเภอบานดุง สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานดุง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อุดรธานี สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 9 (อุดรธานี) และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดอุดรธานี ไดพยายามทําหนาที่ชวยเหลือ หาทางแกไขรวมกันอยูตลอดเมื่อมีปญหา และเมื่อมี

การรองเรียนมาจากประชาชน แตปญหาตาง ๆ ยังไมหายไปเพียงทุเลาเบาบางลงเทานั้น พอนานไป

ปญหาก็เกิดซ้ําซากเหมือนเปนวัฏจักรที่มีอยูกันมาอยางยาวนานทําใหการรวมมือกันเร่ิมนอยลง ถูก

ปลอยทิ้งวางไว รอกระบวนการที่เขมแข็งของการมีสวนรวมของประชาชน ภาครัฐที่จริงจังเพิ่มจาก

บทบาทหนาที่ ผูประกอบการที่มีพ้ืนท่ีของการยอมรับฟงและนึกถึงประโยชนของพ้ืนท่ี และประชาชน 

รวมกันมองภาพอนาคตและแนวทางการแกไขปยหาที่ย่ังยืนใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ดํารงชีวิตอยูภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2560: 101) รวมถึง

ผลการวิจัยพบวา พ้ืนที่ของอําเภอบานดุงมีประวัติความเปนมายาวนานกวา 4,000 ปเทียบเคียงกับ

อารยธรรมบานเชียง ซึ่งแตเดิมเปนปาไมใหญที่อุดมสมบูรณทั้งตนดุงใหญและยางใหญรวมถึงสัตวปา

หลากหลายชนิด โดยบานดุงใหญเปนพื้นที่ต้ังบานเรือนแตเริ่มตน จนไดมีการยกฐานะจาก 3 ตําบล 
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คือ ตําบลบานดุง ตําบลบานจันทน และตําบลดงเย็น เปน "ก่ิงอําเภอบานดุง" และเปน "อําเภอบาน

ดุง" เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 ทางราชการ ปจจุบันในพ้ืนที่มีการทํานาเกลืออยู 4 ตําบล คือ 

ตําบลบานดุง ตําบลโพนสูง ตําบลศรีสุทโธ และตําบลบานชัยที่สงผลกระทบตอตําบลนาคําอยางมาก 

กําเนิดเปนเมือง 3 น้ํา คือ น้ําเค็ม น้ํากรอยและน้ําจืดบนที่ราบสูง ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธอยางมั่นคง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เปนชาวนา ชาวไร อยูรวมกันมาไมนอยกวา 21 ขึ้นไป มี

รายไดและรายจายตอเดือนไมเกิน 5,000 บาท และมากกวารอยละ 80 เปนเจาของที่ดินมีธุรกิจหรือ

การประกอบอาชีพในชุมชน และเปนสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมืองมากที่สุด พรอมกันนั้นผูคน

มีเพ่ือนบานที่สนิทสนมคุนเคยกันภายในชุมชนและพบปะพูดคุยกันตลอดเวลา ซึ่งกิจกรรมทางสังคม

และศาสนาท่ีประชาชนเขารวมประจํา คือ วันสงกรานต วันเขาพรรษา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา 

วันแมวันพอ วันวิสาขบูชา พัฒนาชุมชน และงานประเพณีของทางวัดประจําชุมชน ทําใหผูคนมีความ

ผูกพันตอชุมชนที่อาศัยอยู ณ ปจจุบันมาก ทั้งเรื่องความผูกพันในสถานท่ี มีความรูสึกวาเปนบาน และ

ความรูสึกรักชุมชนซึ่งสามารถสรางความกลมเกลียวเหน่ียวแนนของคนในชุมชนไดเปนอยางดี ครั้น

เมื่อตองการแกไขปญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว ประชาชนใหความรวมมือดี

มีสวนรวมมาก โดยเฉพาะดานการรวมรับรูและเขาใจ ดานการรวมคิดและแสดงความคิดเห็น แตขาด

การลงมือทํา การรวมดําเนินการอยูเพียงในระดับปานกลางหยอนลงมาในระดับนอย สวนการปฏิบัติ

ในกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนระดับบุคคลและครัวเรือนอยูในระดับมาก 

โดยเฉพาะดานการเอื้ออาทร เกื้อกูลตอกัน ดานการใชและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตอยูในระดับมาก

เชนกันโดยเฉพาะดานจิตใจ และการตระหนักในคําวา “พอ” พัฒนาตนเอง ไมเบียดเบียนและพึง

พอใจในชีวิตที่พอเพียง แตถึงอยางไรปญหาเชิงพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากการทํานาเกลือยังคงอยู

ดังน้ันประชาชนตองปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พรอมกับตองปรับตัวที่จะตองคนหา

นวัตกรรม หรือผลผลิต หรือผลิตภัณฑใหม ๆ สําหรับการนําเกลือมาสรางมูลคาเพิ่ม แตตองเกิดข้ึน

จากความตองการของประชาชนทั้งที่เปนผูประกอบการและผูอยูในพ้ืนท่ีผลกระทบ และแนวทางที่

สําคัญที่สุดแหงการอยูรวมกันอยางมีความสุขที่ยั่งยืน คือ การสรางมูลคาแกแผนดินของทุกองคาพยพ

ตองมีสวนรวมกันใหเกิดการสรางแผนดินนาเกลือใหเปนพ้ืนที่บงชี้ทางภูมิศาสตร ที่ในการชี้แนะของ

นักวิจัย คือ พื้นที่บงชี้ความสุขทางภูมิศาสตร นําไปสูการสรางสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแบบมีสวนรวมให

เกิดความยั่งยืนได และอาจผลักดันใหเกิด GI Bandung Model ตอไปในอนาคต นอกจากนี้ตอง

คนหากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนรูปแบบ 3 ประสาน 4 เสา 9 บูรณาการ 1 ฐานราก:เงื่อนไขภายใต

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเดินหนาไปสูการเปนชุมชนประชารัฐที่มีความสุขท่ียั่งยืน (ภูสิทธ 
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ภูคําชะโนด, 2560) ยังพบวางานวิจัยที่เก่ียวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต

ริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบวา การมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวิถี

ชีวิตริมน้ําในชุมชน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.19) 

และเกือบทุกดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการรวมรับผลประโยชน (คาเฉลี่ย 3.39) ดานการ

รวมรับรูและเขาใจ (คาเฉลี่ย 3.31) ดานการรวมดําเนินการ (คาเฉลี่ย 3.12) ดานการรวมติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล (คาเฉลี่ย 3.11) ดานการรวมพิจารณาและตัดสินใจ (คาเฉลี่ย 2.99) ดาน

การรวมคิดและแสดงความคิดเห็น (คาเฉลี่ย 2.98) สวนการมีสวนรวมท่ีอยูในระดับมาก มี 1 ดาน 

ไดแก ดานการรวมรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.47) ดานที่แสดงความรบัผิดชอบรวมกัน มีระดับมาก พบวา 

ประชาชนมีสวนรวมในเรื่องการสงเสริมใหบุตรธิดาท่ีสนใจรวมกันเปนกลุมที่มีจิตอาสาในการดําเนิน

กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษวิถีชีวิตริมน้ําตอไป 

(คาเฉลี่ย 3.57) การมีสวนรวมในการใหการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ีจะมีโอกาสไดเรียนรูกิจกรรมการ

อนุรักษสิ่งแวดลอมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษวิถีชีวิตริมน้ําของชุมชน (คาเฉลี่ย 3.55) 

และความพรอมที่จะรวมรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม

การอนุรักษสิ่งแวดลอมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษวิถีชีวิตริมน้ํา (คาเฉลี่ย 3.54) 

อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลางกับการมีสวนรวมในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม โดยมีบางกลุมเทานั้นที่ใหความสําคัญกับการไมทิ้งขยะลงคลอง ชวยกันเก็บขยะจากคลอง 

ดูแลคุณภาพของน้ําในคลอง ไมท้ิงของเสียลงไปในคลอง ใหความรูแกคนในชุมชนและนักศึกษาที่เขาดู

งาน สวนประชาชนในชุมชนมีบทบาทเขามารวมกิจกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

ตองเปนชวงเทศกาล ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง มีกิจกรรมอาสา มีการจัดกิจกรรมอนุรักษใหคน

ไดสัมผัสวิถีชีวิตคนทองถิ่น มีการใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในสวนของผูนําชุมชนจะเปนผู

ประสานงานกับสํานักงานเขต อบต. บางเพ่ือขอทุนในการพัฒนาลําคลอง ทําประชาพิจารณ คือเขา

รวมกันประชุมพรอมหาขอสรุปและวิธีแกไขรวมกัน จัดประชุมเครือขาย เปนแกนนําที่ดีและชวยชี้

แนวทางใหกับชาวบานใหรักชุมชนมากท่ีสุด และสิ่งสําคัญ ผูนําจะตองทํากอนใหสําเร็จ สวนการดูแล

คลองในพื้นที่ทั้งหมดเปนหนาท่ีของประชาชนที่อาศัยอยู ยังขาดกฎระเบียบมาบังคับเปนจิตสํานึก 

ทั้งนี้ปจจัยแหงความสําเร็จของการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม หรือวิถีชีวิตริมน้ําคือ ความ

สามัคคี การอยูรวมกันแบบครอบครัว การสนใจรวมกัน การรวมมือรวมใจของชาวบาน ศักยภาพของ

ผูนํา จิตสํานึกที่ดี การมีน้ําใจตอกัน เวลา เงิน และการทําตามจารีตที่มีมายาวนาน (ภูสิทธ ภูคําชะ

โนด, 2559: 134-137)  
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 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ําทางสังคมเปนบริบทที่สื่อความถึงหลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวม

และความโปรงใส หรอืความไมเปนธรรมในสังคมเกิดภาวะยากจน ความเหลื่อมล้ํา ซึ่งมีผูศกึษาไวดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2560) ไดการจัดลําดับ

จังหวัดที่มีสัดสวนคนจนสูงสุด 10 ลําดับแรก ในป 2558 โดยเรยีงลําดับจากสัดสวนคนจนสูงที่สุดดังน้ี

ปตตานี แมฮองสอน ตาก บุรีรัมย ยะลา นาน ชัยนาท นราธิวาส กาฬสินธุ กาญจนบุรี ตามลําดับ 

ทั้งนี้ไดชี้ถึงสาเหตุหรือปจจัยของความยากจนและความเหลื่อมล้ําในสังคม ไวหลายประการ ไดแก 

โครงสรางทางเศรษฐกิจไทย มีขนาดของแรงงานนอกระบบจํานวนมาก ระดับการศึกษาและคุณภาพ

การศึกษา: สวนใหญคนจนมีระดับการศึกษาที่ประถมและต่ํากวา รวมถึงการบริหารราชการแผนดิน

ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบและการทุจริตคอรรัปชั่นของ

เจาหนาที่รัฐ นอกจากนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2555) ไดทําการศึกษาโครงการวิจัยชุมชน

เพื่อพัฒนาและแกไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมในกรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาความเหลื่อมล้ําใน

สังคมเมืองทั้งหมด 6 ประเด็น ประกอบดวย (1) ปญหาการเขาถึงระบบการศึกษาและการพัฒนา

เยาวชน (2) ปญหาการพัฒนาดานกายภาพของชุมชน (3) ปญหาการแกไขปญหาความยากจนและ

สรางความเขมแข็งใหชุมชน (4) ปญหาการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมโดยอํานาจรัฐ (5) ปญหาการเขาถึง

ทรัพยากรของรัฐ และ (6) ปญหาความเหลื่อมล้ําในการแสดงความคิดเห็น พบวา ผลดานสภาพ

ปญหา มีประเด็นความเหลื่อมล่ําทางสังคมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปญหาการเขาถึงทรัพยากรของ

รัฐ เชน ขาดแคลนสถานที่และอุปกรณชวยเหลือผูพิการและผูสูงอายุ ไมมีระบบปองกันอัคคีภัยที่ดี 

ประเด็นที่คาเฉลี่ยรองลงมา คือ ปญหาดานกายภาพของชุมชน ซึ่งสวนใหญขาดอุปกรณหรือระบบ

ความปลอดภัย ไฟฟาสองสวางและกลองวงจรปดไมเพียงพอ สําหรับผลสํารวจความตองการแกไข

ปญหาระยะสั้นภายใน 1-2 ป ไดแก ความตองการเขาถึงระบบการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 

รองลงมาคือ ความตองการเขาถึงทรัพยากรของรัฐ สวนความตองการเรงดวนภายใน 1 ป ไดแก เพ่ิม

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กที่มีผลการเรียนดีและเด็กดอยโอกาส รองลงมาคือ เพ่ิมระบบความปลอดภัย

ในชุมชนใหมากขึ้น ซึ่งมีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาชุมชนตามความตองการเรงดวนที่

แตกตางกันของแตละชุมชน เชนการติดตั้งไฟฟาสองสวาง การติดตั้งกลองวงจรปด การพัฒนาลาน

กีฬาและลานกิจกรรม การทําจักรยานปนน้ํา และการสรางหองสมุดไอทีชุมชน เพ่ือลดชองวางทาง

สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนใหดียิ่งข้ึน สวนงานวิจัยของ จรรยา พุคยาภรณ, 

สรพล บูรณกูล และสุพัฒนกุล ภัคโชค (2557) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาและแกไขความเหลื่อม

ล้ําทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนโรงชอน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

พบวา  สภาพปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมท้ัง 6 ประเด็นของชุมชนโรงชอน 45 ในอดีต (2 ปที่ผาน
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มา) ในปจจุบันตลอดจนความคาดหวังในอนาคต (อีก 2 ปขางหนา) มีระดับคะแนนเพิ่มข้ึนตามลําดับ

ซึ่งพบวา ปญหา ของการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการตอบสนองของรัฐตอความ

คิดเห็นของชุมชนมีระดับคะแนนความพึงพอใจนอยที่สุด ทั้งในอดีตและปจจุบัน สวนความคาดหวังใน

อนาคต ที่คาดหวังจะใหเกิดมากที่สุด คือประเด็นการพัฒนาทางกายภาพของชุมชน รวมทั้งการเขาถึง

ระบบการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน การจัดโครงการโรงชอนรวมใจ ตานอัคคีภัย และจัดหา

ครุภัณฑเพ่ือการรวมกลุมของชุมชน โดยใชเงินทุนตนกลา (seed money) สามารถแกปญหาในมิติ 

ตางๆ ที่เปนหัวใจในการวิเคราะหและทําการวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะประเด็นทางกายภาพในสวนของ

การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูความเขาใจเรื่องการปองกันการเกิดอัคคีภัย และการรับมือหากเกิด

เหตุการณเปนโครงการที่ทําใหสมาชิกของชุมชนไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เก่ียวกับสาเหตุของ

การเกิดอัคคีภัยเพ่ือการปองกัน ตลอดจนการปฏิบัติตนการใชอุปกรณเพ่ือระงับอัคคีภัยอยางถูกวิธี ซึ่ง

ทําใหสมาชิกชุมชนเกิดความตระหนักวาชุมชนตองเตรียมความพรอมตลอดเวลาและตอเนื่อง ทั้งดาน 

วัสดุ อุปกรณ คน รวมทั้งความรูที่ถูกตอง การรวมกลุมมีผลตอการสรางความเขมแข็งใหชุมชน หาก

ชุมชนมีความเขมแข็งจะสามารถแกปญหาของชุมชนไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาหนวยงาน 

ภายนอก รวมท้ังทําใหชุมชนมีพลังตอรอง และไดรับความสนใจจากหนวยงานภาครัฐโดยปริยาย ไม

วาจะเปนปญหาการเขาถึงทรัพยากรของรัฐ ปญหาความเหลื่อมล้ําในการแสดงความคิดเห็นจะไดรับ

การแกไข รวมท้ังงานวิจัยของภูสิทธ ภูคําชะโนด และไพรินทร ขัดธิพงษ (2555) ไดทําการวิจัยการ

พัฒนาและแกไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวัดประชาระบือธรรม 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา การสังเคราะหผลการศึกษาดานการแกไขปญหาความยากจน และ

สรางความเขมแข็งแกชุมชน เปนปญหาดานหน่ึงท่ีชุมชนเปนวามีความสําคัญอยางยิ่งและเปนประเด็น

สําคัญที่ชาวบานตองการใหเกิดการตอบสนอง ซึ่งความสําคัญของปญหาตรงนี้ทําใหเกิดเปนโครงการ

หนึ่งขึ้นมาโดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของชาวบานที่มีความตองการแกไขปญหาความยากจน

และเพื่อเสริมสรางอาชีพและรายไดเสริมเกิดโครงการกิจกรรมพัฒนาในชุมชน ภายใตโครงการ

สงเสริมการนวดแผนไทยประยุกต หลักสูตรการนวดฝาเทา ซึ่งความเหลื่อมล้ําทางสังคมอยางชัดเจน

ในชุมชนคือ ความยากจน การมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ทําใหชองวางรายไดระหวางความรวย

กับคนจนเมืองเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเปนสาเหตุที่มีผลตอความออนไหวของชุมชนดวย ดังนั้นการจะสราง

ชุมชนใหมีความเขมแข็งจําเปนตอง ลด หรือ ขจัดความยากจน ใหนอยลงหรือหมดไป ซึ่งจะสงผลทํา

ใหประชาชนกินดีอยู ดี มีความสุขไดนั่นเอง เมื่อกลาวถึง “ความยากจน” มีหลายแนวคิดจาก

นักวิชาการ หนวยงานของรฐัที่ศึกษาไวและมีผูทําวิจัยไวเชนเดียวกัน ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 
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“ความยากจน” นับวาเปนปญหาพ้ืนฐานของสังคมไทย ที่ประชากรสวนใหญของประเทศ

เปนผูไดรับผลกระทบ เมื่อป 2544 รายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ มีการคํานวณเปนเสนความยากจนซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 916 บาท/คน/เดือน หรือ

ประมาณ 12,000 บาท โดยคนไทยจํานวน 8.2 ลานคน มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 13% ของประชากรทั้งหมด หากพิจารณานิยามของความยากจน พบวา การมี

คุณภาพชีวิตที่อยูในเกณฑต่ํา ซึ่งหมายรวมถึงคนยากจน คนขัดจน คนดอยโอกาส คนที่อยูในภาวะ

ยากลําบากในมิติตาง ๆ สรุปออกเปน 4 กลุมใหญ คือ (1) คนไมมีทรัพยสิน ปจจัยการผลิต หรืออาชีพ

การทํางานที่กอใหเกิดรายไดเพียงพอหรือสามารถสนองความตองการพื้นฐานที่จําเปนข้ันตํ่า (2) คนที่

มีรายไดหรือความสามารถในการตอบสนองความตองการในชีวิตที่ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยของคนในสังคม

เดียวกัน (3) คนที่มีสถานะหรืออํานาจตอรองทางการเมืองและสังคม ต่ํากวาสมาชิกคนอ่ืน ๆ รวมทั้ง

คนที่สังคมมีอคติหรือความเชื่อที่กีดกันพวกเขาไมใหไดรับสิทธิเสมอภาค เชน เปนคนในชุมชนแออัด 

คนอยูในชนบทหางไกล คนอพยพ คนที่ไมมีทะเบียนบาน ผูหญิง (ผูหญิงที่ยาจนหรือไดรับการศึกษา

ไมสูง) คนที่มีอาชีพท่ีสังคมถือวาต่ําตอย เปนตน และ (4) คนที่ไมมีสิทธิหรือโอกาสที่จะไดรับบริการ

ขั้นพื้นฐาน เชน การศึกษา โอกาสในการประกอบอาชีพ บริการทางสาธารณสุข และบริการอ่ืน ๆ 

ทัดเทียมกับคนอ่ืน ๆ เชน เปนคนพิการ คนบา คนปวยเรื้อรัง คนชรา เด็กกําพรา ท่ีไมมีญาติพี่นอง

ดูแล หรือมีญาติ พ่ีนอง บางก็ยากจน เด็กเรรอน เปนตน (วิทยากร เชียงกูล, 2546: 20-21) ซึ่ง

ปรากฏการณของความยากจนในชุมชนวัดประชาระบือธรรม เปนลักษณะของคนจนเมือง โดยจะเห็น

ภาพชัดในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-3 เพราะลักษณะการอยูอาศัยของชุมชมเปนการอยูอาศัยที่

แออัดไมมีพ้ืนที่วางในชุมชนเพื่อทํากิจกรรมของคนในชุมชน คนสวนใหญมีอาชีพรับจาง คาขาย

เล็กนอย หลายครอบครัวที่มีรายไดไมพอกับรายจาย มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ เมื่อพิจารณา

ตามคํานิยามในขอบังคับการเคหะแหงชาติ ฉบับที่ 73 วาดวยโครงการพัฒนาคนจนในเมือง ที่กลาววา 

“คนจนในเมือง” หมายความวา บุคคลผูมีรายไดนอยที่อาศัยอยูในชุมชนแออัดหรือผูมีรายไดนอย  

อ่ืน ๆ ในเมือง ซึ่งอยูขอบังคับการเคหะแหงชาติ, ฉบับท่ี 73 วาดวยโครงการพัฒนาคนจนในเมือง 

ดังนั้น ความยากจน หรือคนจนของประชาชนในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 จึงมีลักษณะที่ไม

แตกตางกันจากความยากจนหรือคนจนทั่วประเทศเพียงแตเปนไปตามบริบท ลักษณะพ้ืนท่ีตั้งชุมชน

เทานั้นเอง เพราะจากขอมูลเชิงปริมาณที่ทําการสํารวจความเหลื่อมล้ําของประชาชนในชุมชนของเขต

กรุงเทพกลางพบวา ปญหาที่มีความรุนแรงมากคือปญหาคาครองชีพสูง รายจายมากกวารายรับ 

ปญหาประชาชนในชุมชนมีหนี้สิ้น หนี้นอกระบบ และการเขาไมถึงแหลงเงินทุนกูยืม ซึ่งสอดคลองกับ

ปรากฏการณปญหาของชุมชนท่ีพบวา สภาพปจจุบันประชาชนไดพบกับปญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนนี้จน
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ยากที่จะแกไขได เชน การมีรายไดที่ไมพอเพียง การมีคาใชจายในชีวิตประจําสูงขึ้น การผลัดเปลี่ยน

อาชีพบอยขาดความมั่นคง ความยากจนกระจายอยูในชุมชนดวยการเขาไมถึงแหลงทุน คาครองชีพที่

สูงข้ึน สินคาที่เปนผลิตภัณฑของชุมชนไมมีที่แหลงจําหนายท่ีชัดเจน (ไมมีตลาดรองรับ) เปนตน เมื่อ

ปญหาเกิดมากขึ้น ทําใหประชาชนขาดแรงจูงใจในการแกปญหาความยากจนของตน มีความเฉ่ือยชา 

เกิดลักษณะการใชชีวิตแบบประคับประคองไปใหรอดพนในแตละวัน ขาดทิศทางในการแกไขปญหา

ในอนาคตที่ชัดเจน ประชาชนขาดการชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน ตางคนตางอยู ตางคนตาง

แกปญหาเฉพาะตนและครัวเรือนของตน ขาดความเสียสละเพ่ือสวนรวม (มีนอยมาก) ขาดการมีสวน

รวมในการลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะดานการเงินของกิจกรรมในชุมชน รอรับการชวยเหลือจาก

หนวยงานภายนอกเพียงอยางเดียวทั้งงบประมาณและการสงเสริมอาชีพ และที่สําคัญประชาชนใน

ชุมชนเร่ิมขาดความเชื่อมั่นในหนวยงานภาครัฐท่ีจะแกไขปญหาของชุมชนไดจริง กิจกรรมบางอยางให

ความรวมมือกับรัฐบางแตเปนเพียงระยะสั้น ๆ เทานั้น ภายใตการศึกษาชุมชนโดยกระบวนการมีสวน

รวมของประชาชนหลายชวงวัย หลายกลุมจึง พบวา หลักคิดท่ีสําคัญอันดับแรกในการสรางพลังความ

รวมมือจากประชาชน โดยที่จะใหประชาชนรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ คือ การสรางความเชื่อมั่น 

และความไววางใจใหกับประชาชนในชุมชนทั้งในการที่จะแกไขปญหา หรือการพัฒนาอยางหนึ่งอยาง

ใดในชุมชนจะตองมีความจริงจัง จริงใจ (รวมคิด รวมพูดคุยสนทนา สรางความเขาใจกับประชาชน

กอน) รองลงมา ไดแก (1) การพัฒนาหรือแกไขปญหาใหเปนไปตามความตองการของชุมชน มิใชให

เปนไปตามความตองการของหนวยงานภาครัฐ (2) เปดพื้นที่/โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยาง

แทจริง ทั้งรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชนและรวมประเมินผล แกปญหา และ (3) การพัฒนา/

หรอืแกไขปญหาตองมีความตอเนื่อง (ภูสิทธ ภูคําชะโนด และไพรินทร ขัดธิพงษ, 2555) 

นอกจากนี้มีงานวิจัยท่ีกลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี้ (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 330-334)  

1) ระดับการมีสวนรวมทางเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา โดย

ภาพรวมอยูในระดับต่ํา เมื่อพิจารณาจากรายดาน 6 ดาน มีเพียง 2 ระดับเทานั้น คือระดับปานกลาง

และระดับต่ํา ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.72 

โดยเฉพาะในเรื่องการไปใชสิทธิในการเลือกต้ังระดับชาติ(ส.ส.) และ(ส.ว.) รวมถึงการไปใชสิทธิในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น(กรรมการชุมชนสมาชิกสภาเขตดุสิต(ส.ข.) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

(ส.ก.) และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) น่ันเปนเพราะวา ประชาชนสวนใหญมีโอกาสแสดงบทบาท

หนาที่ทางการเมืองที่ถูกตองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเปนการ

แสดงบทบาททางการเมืองท่ีงาย นับวาเปนทางการที่สุดและใชเวลานอย ซึ่งประชาชนสวนใหญอยูใน
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วัยทํางาน มีอาชีพรับจาง คาขาย รับราชการเปนหลัก จึงไมคอยมีเวลาใหกับกิจกรรมการเมืองอื่น ๆ 

ซึ่งตรงกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองที่ชี้ใหเห็นวาการเขารวมทํากิจกรรมทางการเมืองกับพรรค

การเมืองและกลุมทางการเมืองตาง ๆ การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง การเขียนเร่ืองรองทุกข 

เสนอปญหาไปยังนักการเมืองทองถิ่น ผูนําทางการเมืองและหนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ รวมถึงการชุมนุม

ทางการเมือง การฟงปราศรัยหาเสียง และการติดตอกับนักการเมืองนั้นมีระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองในระดับต่ําทุกขอ เนื่องจากประชาชนใหความสําคัญกับเรื่องการเมืองนอยกวาการประกอบ

อาชีพ หรือเรื่องปากทอง และคิดวาเรื่องการเมืองน้ันไมใชเรื่องของตนเองที่จะตองเขาไปเก่ียวของ

เพราะวาตนเองเปนเพียงลูกบานชาวบานทั่วไปในชุมชนเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณผูนํา

ชุมชน ที่วา “ประชาชนมีความรูสึกเบื่อหนายตอสถานการณทางการเมือง จึงทําใหประชาชนลดระดับ

ความสนใจทางการเมืองลงมาก” (สามารถ อําพันหอม, 2553: สัมภาษณ) และสอดคลองกับแนวคิด

ของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2541: 143) กลาววาการออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง เปนการแสดงออกใน

ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมือง ที่แทบไมตองลงทุน ดานแรงงานหรือกําลังทรัพยแตการที่คน

ไมออกไปใชสิทธินั้นอาจเกิดจากความเบ่ือหนายตอสถานการณบานเมือง ซึ่งเต็มไปดวยความขัดแยง 

แยงชิงผลประโยชนและแตกแยกกันเองของนักการเมือง จึงไมอยากเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

เมื่อพิจารณาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองโดยภาพของเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อยูใน

ระดับต่ํา ซึ่งตรงกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 

พบวา เขตดุสิตมีสถิติของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ท้ัง 50 เขต นอยท่ีสุด และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ กิจฎิภันส ยศปญญา (2547: 61) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมทางการ

เมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ประชาชนในหมูบานสินธนา 1 เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับต่ํา และวัชรี ดานกุล (2541: 87-88) 

ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชนอายุ 18-20 ป : ศึกษากรณี 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชนสวนใหญ

อยูในระดับคอนขางต่ํา โดยเนนเฉพาะกิจกรรมการไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมถึงผลการวิจัยของ

มนัสชัย บํารุงเขต (2550: 64) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองระดับ

ท องถิ่ น ของป ระชาชน  ใน องค ก ารบ ริห ารส วนตํ าบลบางซ าย  อํ า เภอบางซ าย  จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยภาพรวมระดับนอย และ

ผลการวิจัยของ เทิดศักดิ์ ฤทธิชัย (2543: 128) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราคําแหง ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงมีสวนรวม
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ทางการเมืองทุกดานอยูในระดับต่ํา รวมถึงผลการวิจัยของ ศุภวัธ มีบุญธรรม (2547: 73) ศึกษาเรื่อง 

การรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการศึกษาพบวา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีการรับรู

ขาวสารทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับต่ํา 

2 ) ป จ จัยที่ ท รงอิ ท ธิพล ตอ การมี ส วน รวมท างการเมื อ งของประชาชน เขตดุ สิ ต 

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และสถานภาพ ปจจัยทางสังคมและ

เศรษฐกิจ ไดแก อาชีพ การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม บทบาทหนาที่ในครอบครัว และบทบาทหนาท่ี

ในชุมชน ปจจัยสภาพแวดลอมทางการเมือง ไดแก การรับรูขาวสารทางการเมือง และการพัฒนาทาง

การเมือง ปจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง ไดแก ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง 

และการกลอมเกลาทางการเมือง 

2.1 ปจจัยดานเพศ ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกันมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 สวนรายดาน พบวาเพศชายมีสวนรวมทางการเมืองดานการติดตอกับนักการเมืองมากกวาเพศ

หญิง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฤทัยรัตน กาก่ิง (2543: 116-117) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลพระสมุทร

เจดีย อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา ประชาชนเพศชายมีสวนรวม

ทางการเมืองในระดับทองถ่ินมากกวาเพศหญิงโดยเฉพาะการติดตามขาวสารทางการเมือง  

2.2 ปจจัยดานอายุ ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีสวนรวม

ทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งประชาชนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปมีสวน

รวมทางการเมืองมากกวาประชาชนท่ีมีอายุ 18-29 ป ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ มนัสชัย บํารุง

เขต (2550: 65) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถิ่นของ

ประชาชน ในองคการบริหารสวนตําบลบางซาย อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยดานอายุของประชาชนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองระดับ

ทองถ่ินตําบลบางซาย อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2.3 ปจจัยดานสถานภาพ ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนที่มีสถานภาพแตกตาง

กันมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนที่มี

สถานภาพสมรส และสถานภาพมาย/หยารางมสีวนรวมทางการเมืองมากกวาประชาชนท่ีมีสถานภาพ

โสด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุธาทิพย ฉั่วสกุล (2541: 139) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวม

ทางการเมืองของผูนําทองถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
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ภูมิหลังดานสถานภาพสมรส ของผูนําทองถิ่นที่มีสวนรวมทางการเมืองดานความสนใจทางการเมือง 

การไปใชสิทธิเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงทางการเมือง การเขารวมกิจกรรมทางการเมืองและการ

ติดตามขาวสารทางการเมืองมีความแตกตางกัน 

2.4 ปจจัยดานอาชีพ ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกันมีสวน

รวมทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ

และขาราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาประชาชนที่มีอาชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพนักศึกษา ทั้งในดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ดานการใชสิทธิ

เลือกตั้ง ดานการสนทนาเรื่องการเมือง ดานการติดตอกับนักการเมือง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ เกรียงศักดิ์ เรืองสังข (2544: 98) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน: ศึกษา

เฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานอาชีพ 

มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบล จังหวัดพัทลุง 

2.5 ปจจัยดานการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนท่ี

เปนสมาชิกกลุมทางสังคมแตกตางกันมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แตกตางกันท้ังภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสัมพันธเชิงปฏิ

ฐาน(Positive Correlation) กับการมีสวนรวมทางการเมืองดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สุพินดา เกิดมาลี (2547: 58) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีในเขตพ้ืนที่ องคการ

บริหารสวนตําบล อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการเปนสมาชิกกลุม

ทางสังคมมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเขต

อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และผลการวิจัยของ สุรปรีชา ลาภบุญเรือง (2530: บทคัดยอ) 

ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนชนบทในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอ  กลมาไสย จังหวัดกาฬสินธุ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชน 

2.6 ปจจัยดานบทบาทหนาที่ในครอบครัว ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนที่มี

บทบาทหน าที่ ในครอบครัวแตกต างกันมีส วนรวมทางการเมือ งของประชาชน เขตดุสิ ต 

กรงุเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยประชาชนที่มีบทบาทหนาที่ใน

ครอบครัวในฐานะสมาชิกในครอบครัว/ผูอาศัยมีสวนรวมทางการเมืองนอยกวาประชาชนท่ีมีบทบาท

หนาที่ในครอบครัวในฐานะพอ แม และปูยา ตายาย ลุงปานาอา ซึ่งสอดคลองกับผลการสัมภาษณ

ผูนําชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ที่กลาววา “กลุมที่มีบทบาททางการเมืองมากที่สุดคือ แมบาน 
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ผูสูงอายุในชุมชน” (สมบูรณ แกวอนุรักษ, 2553: สัมภาษณ) เชนเดียวกับผลการสัมภาษณกรรมการ

ชุมชนราชพัสดุ ที่กลาววา “แมบาน และผูสูงอายุมีบทบาทมากในการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ชุมชน” (สามารถ อําพันหอม, 2553: สัมภาษณ) รวมถึงผลการสัมภาษณประชาชนของชุมชนพิชัย ที่

กลาววา “กลุมที่มีบทบาทมากในการมีสวนรวมทางการเมือง คือเกือบทั้งหมดเปนเด็ก วัยรุน 

คนทํางาน ผูสงูอายุ” (สัญญา แสงทอง, 2553: สัมภาษณ) 

2.7 ปจจัยดานบทบาทหนาที่ในชุมชน ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนที่มีบทบาท

ในชุมชนแตกตางกันมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุมผูนําและกรรมการชุมชนมีสวนรวมทางการเมือง

มากกวากลุมที่เปนสมาชิกของชุมชนหรือลูกบาน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภาวิณี โพธ์ิมั่น 

(2543: 104) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในองคการบริหารสวน

ตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา การดํารง

ตําแหนงที่สําคัญหรือการเปนคณะกรรมการหมูบาน การเขาเปนสมาชิกในองคกรหรือกลุมจัดตั้งใน

ชุมชน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน และสอดคลองกับผลการ

สัมภาษณของคณะกรรมการชุมชนที่กลาววา “กลุมที่มีบทบาททางเมืองมากที่สุดในชุมชน คือ กลุม

ผูนําชุมชน” (ละออ เมืองเกษม, 2553: สัมภาษณ) 

2.8 ปจจัยดานการรับรูขาวสารทางการเมือง และการพัฒนาทางการเมือง ความ

สนใจทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการกลอมเกลาทางการเมือง  ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2546: 6-7) ศึกษาเร่ือง โครงการการมสีวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนและความคิดเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและองคกรอิสระ ผลการศึกษาพบวา ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง ไดแก ขาวสารและความสนใจทางการเมือง โดยที่การไดรับ

ขาวสารและความสนใจทางการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมทางการเมือง และ

ผลการวิจัยของ วิทยา บุณยะเวชชีวิน (2543: 87-88) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนตอการปกครองทองถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลตําบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผล

การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองตอการปกครองทองถิ่นในเขต

เทศบาลตําบลบางปู คือ การผานสังคมประกิตทางการเมือง การผานการบมเพาะทางการเมือง การมี

อุดมการณประชาธิปไตย และการเขาถึงขาวสารทางการเมือง รวมถึงผลการวิจัยของวั ชรี ดานกุล 

(2541: 87-89) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชนอายุ 18-20 ป 

: ศึกษากรณี อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความสนใจขาวสารทาง

การเมืองที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชน นอกจากนี้ ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 
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303-306) ไดอธิบายวา ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ไดมีผลการ

วิเคราะหขอมูลดานปญหาและอุปสรรคของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการมีสวน

รวมทางการเมอืงที่สะทอนจากความคิดเห็นของประชาชนมีความถี่ทั้งหมด 137 (คิดเปนรอยละ 100) 

ซึ่งพบวา ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครไดชี้ใหเห็นวาปญหาอุปสรรคท่ีมีคาความถ่ีสูงที่สุด ไดแก 

ประชาชนมีความขัดแยงทางการเมืองอยางชัดเจน เชน ทะเลาะวิวาทกัน แบงสีแบงฝาย แบงพรรค

แบงพวกกันภายในชุมชน (คิดเปนรอยละ 26.28) รองลงมา ไดแก ประชาชนขาดขอมูลที่เปนจริง

เก่ียวกับความขัดแยงทางการเมือง การรับรูขอมูลขาวสารเพียงฝายเดียว คนเดียวสื่อเดียว (คิดเปน

รอยละ 18.25) เกิดความรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองในปจจุบัน (คิดเปนรอยละ 16.06) เปนตน 

 นอกจากนี้ในแนวคิดการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย (Democratic Way of Life) ไดมี

นักวิชาการและงานวิจัยไดอธิบายไวหลากหลาย เปนตนวา Kelly (1995) ไดอธิบายถึงพฤติกรรม

ประชาธิปไตยซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม 4 ประการ ไดแก 1) การเคารพในสิทธิมนุษยชน 2) การ

คํานึงถึงความเสมอภาค 3) การคํานึงถึงความอิสระในการแสดงความคิดเห็น และ 4) การคํานึงถึง

สวนรวม ยังมีแนวคิดของ Laski (1967) และ Pennock (1979) ระบุวาประกอบดวยพฤติกรรม 3 

ประการ ไดแก 1) การวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล 2) การเคารพซึ่งกันและกันทั้งดานความสามารถ

และความเปนมนุษย  3) การตกลงกันอยางสันติวิธีด วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยาง

ประนีประนอม และอดทนอดกลั้นเมื่อความเห็นไมตรงกัน สวนแนวคิดของ Dewey (1967) ได

อธิบายไววา เปนความสัมพันธระหวางมนุษย 3 ประการ ไดแก 1) การเคารพซึ่งกันและกัน 2) การ

แบงปนรวมมือและการประสานงาน 3) การมีความเชื่อมั่นในวิธีการทางปญญา ชัยอนันต สมุทวณิช 

(2523) และธเนศ ขําเกิด (2538) ไดใหความเห็นสอดคลองกันโดยกลาววา พฤติกรรมประชาธิปไตย

ไดแก การมีใจกวางท่ีจะพิจารณาปญหา ดวยวิจารณญาณอาศัยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมกัน กอนที่จะมีการตัดสินใจ ไมตัดสินปญหาขอขัดแยง ดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง รูจัก

ประนีประนอมมีขันติธรรม รับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ตลอดจนยอมรับ

ในเร่ืองความเสมอภาคของบุคคล ที่มีฐานะในสังคมแตกตางกันเปนตน และแนวคิดของนักวิจัย 

สัญญา เคณาภูมิ และกชพร ประทุมวัน. (2558: 195-196) สรุปแนวคิดนักวิชาการตาง ๆ ไววา 

พฤติกรรมประชาธิปไตยมี 3 ประการ ไดแก 1) พฤติกรรมประชาธิปไตยที่แสดงถึงความเคารพตอ

ตนเองและผูอ่ืน 2) พฤติกรรมประชาธิปไตยท่ีแสดงถึงความสามัคคีและเห็นแกประโยชนสวนรวม 3) 

พฤติกรรมประชาธิปไตยที่แสดงถึงความมีเหตุผลและดุลยพินิจในการแกไขปญหา ยังสอดคลองกับ

แนวทางปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย ในการดํารงชีวิตในสังคมหลักประชาธิปไตย ไดแก 1) หลัก

เหตุผลในวิถีชีวิตของสังคมประชาธิปไตย 2) หลักความเสมอภาคในสังคมประชาธิปไตย 3) หลักสิทธิ
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และเสรีภาพ สิทธิ 4) หลักการยึดเสียงขางมาก และ 5) หลักภราดรภาพ (วัชระ ไชยสาร, 2555; 

สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกลา, 2554) 



 

 

บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล : หลักความโปรงใส 

และหลักการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย

แบบผสมผสาน (Mix research) ทั้งวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ซึ่งไดกําหนดไวเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก  

1. การศึกษาขอมูลจากการวิจัย เอกสาร (Documentary research) โดยการ

รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของกับแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

(Public Participation) แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย (Democratic 

Political Participation) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน (Community Development) แนวคิด

เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ความโปรงใส (Transparency) แนวคิดเก่ียวกับวิถี

ชีวิตชุมชนเมือง (Way of Urban Community) การศึกษาความตองการ ปญหาสําคัญของชุมชน

และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบการวิจัยและกําหนดตัวแปร  

2. การศึกษาขอมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทําการทดสอบ

จากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เพื่อประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการเมืองแบบประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ความ

โปรงใสของคณะกรรมการชุมชน การทํางานของรัฐทองถ่ินของประชาชนวิถีชุมชนเมือง วิถี

ประชาธิปไตย และมีกิจกรรมสนทนากลุม เพ่ือนํามาเปนขอมูลประกอบใหขอมูลเชิงปริมาณมีน้ําหนัก

ความนาเชื่อถือมากขึ้น การดําเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนําเสนอหลักการและแนวทางในการ

ดําเนินการวิจัยอยางเปนข้ันตอนตอเนื่องไปตามลําดับ ไดแก 1) กรอบแนวคิดในการวิจัย 2) หนวยใน

การวิเคราะห ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 3) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 4) การ

เก็บรวบรวมขอมูล 5) การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล 6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ของประชาชน การมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน หลักธรรมาภิบาล ความ

โปรงใส วิถีชีวิตชุมชนเมือง การศึกษาความตองการ ปญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงความสัมพันธของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตย

ตามหลักธรรมาภิบาล : หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” 

ประชาชน/ชุมชน 46 ชุมชน 

-ปจจัยพื้นฐานบุคคล 

-ปจจัยทางจิตวิทยา 

-ปจจัยดานสังคมและเศรษฐิจ 

-ปจจัยสภาพแวดลอมทางการเมือง 

หลักธรรมาภิบาล 

- ความโปรงใส 

- การมีสวนรวม 

การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชน

และวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

-รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง 

-การรับขอมูลขาวสารทางการเมือง 

-วัฒนธรรมทางการเมือง 

-สภาพแวดลอมทางการเมือง 

-การพัฒนาทางการเมือง 

-พฤติกรรมทางการเมือง 

-การกลอมเกลาทางการเมือง 

-คานิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

-อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

-ความสนใจทางการเมือง 

การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการ

พัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสวนรวมของ

หนวยงานรัฐ 

-ดานการรวมรับรูและเขาใจ 

-ดานการรวมคิดคนหาปญหา 

-ดานการรวมวิเคราะหวางแผน 

-ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ 

-ดานการรวมกันรับผลประโยชน 

-ดานการรวมรับผิดชอบ 

-ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล 

วิถีประชาธิปไตย 
“ชุมชนตนแบบ” 
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3.2 หนวยในการวิเคราะห ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
  

การวิจัยเปนการวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวิธีการวิจัยดวย

แบบสอบถาม การสัมภาษณแบบมีโครงสราง การสนทนากลุมยอย การจัดสัมมนาบริการวิชาการแก

สังคม เพ่ือใหไดขอมูลโดยตอบโจทยการวิจัยในคร้ังนี้ซึ่งผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้  

1) กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยกําหนดหนวยในการวิเคราะห คือ ประชาชนทั้งชาย

และหญิง อายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไปท่ีมีบัญชีรายชื่อเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน 46 ชุมชน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยมีหนวยวิเคราะห คือ ประชาชนท่ัวไป จํานวน 400 คน และผูนําชุมชน 46 คน 

ประชากรที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 กลุม ไดแก 

1.1) กลุมผูนําชุมชน หรือประธานกรรมการชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 46 

ชุมชน (สํานักงานเขตดุสิต ขอมูล ณ เดือน มกราคม 2552) ซึ่งทางเขตดุสิตไดแบงออกเปน 3 โซน 

ไดแก โซนที่ 1 มี 16 ชุมชน โซนที่ 2 มี 17 ชุมชน และโซนท่ี 3 มี 13 ชุมชน ดังนั้นผูวิจัยเลือกกลุม

ตัวอยางดวยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดสัมภาษณทั้ง 46 ชุมชน เฉพาะ

ผูนําชุมชน หรือประธานกรรมการชุมชน จํานวน 1 คน เปนจํานวน 46 คน โดยใชเครื่องมือการ

สัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires)  

1.2) กลุมประชาชนที่มีสิทธิเลือกต้ังในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังหมด 

84,869 คน แบงออกเปน 5 แขวง ไดแก แขวงดุสิต มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 9,737 คน แขวงวชิรพ

ยาบาล มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  10,535 คน แขวงสวนจิตรลดา มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 8,705 คน 

แขวงสี่แยกมหานาค มีจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 6,532 คน และแขวงถนนนครไชยศรี มีจํานวนผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง 49,360 คน (สํานักงานเขตดุสิต ขอมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2552)  

ผูวิจัยไดกําหนดเลือกขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีการสุมแบบแบงชั้น(Stratified 

random sampling) เพ่ือใหสามารถเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางไดอยางครอบคลุมทุกแขวง โดยผูวิจัย

กําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งมีวิธีการสุมแบบแบงชั้นดังนี้ 

 1.2.1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชน โดยมีจํานวนประชาชนที่มี

สิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 84,869 คน กําหนดกลุมตัวอยางใหเปน 400 คน 

 1.2.2 จําแนกประชาชนออกเปนกลุมตามแขวงได 5 แขวง โดยแบงตาม

จํานวนกลุมประชากรแตละแขวง  

1.2.3 ใช วิธี การสุ มแบบงาย  (Simple Random Sampling) เพื่ อสุ ม

ตัวอยางจากประชากรตามขนาดแตละแขวง โดยไดวิธีดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1 จําแนกจํานวนขนาดของกลุมตัวอยางที่ จะเก็บขอมูลในแตละแขวง เขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร 

รายการ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกต้ังในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 84,869 คน 

แขวงดุสิต แขวง 

วชิรพยาบาล 

แขวง 

สวนจิตรลดา 

แขวงสี่แยก

มหานาค 

แขวงถนน

นครไชยศรี 

จํานวนประชาชนท่ีมี

สิทธิเลือกตั้งแตละแขวง 

9,737 คน 10,535 คน 8,705 คน 6,532 คน 49,360 คน 

จํานวนขนาดของกลุม

ตัวอยางแตละแขวง 

400 x 9737 

84,869 

= 46 คน 

400 x 10535 

84,869 

= 50 คน 

400 x 8705 

84,869 

= 41 คน 

400 x 6532 

84,869 

= 31 คน 

400 x 49360 

84,869 

= 232 คน 

 

   1.2.4 เมื่อนําขนาดของกลุมตัวอยางแตละแขวง มารวมกัน จะไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน ซึ่งผูวิจัยตองการเก็บขอมูลโดยการกระจายไปตามสัดสวนของประชาชนแต

ละแขวง 

1.3) เม่ือรวมแบบสอบถามในการเก็บทั้งหมดแลวจะไดแบบสอบถาม จํานวน 400 

ชุด และแบบสัมภาษณ จํานวน 46 ชุด ในการวิจัยครั้งน้ีมีการเก็บขอมูลผูที่อาศัยอยูนอกชุมชน 

จํานวน 60 กลุมตัวอยาง ไดทําการวิเคราะหแบบสอบถามท่ีสมบูรณตามจํานวนที่กําหนดตามกลุม

ตัวอยางไว 460 ฉบับ 

2) กิจกรรมที่ 2 เพ่ือวิเคราะห “วิถีประชาธิปไตย วิธีประชาธิปไตย” ดวยการสัมภาษณ

กลุมที่ 3 บุคลากรหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการเมืองการปกครองในเขตดุสิต จํานวน 15 คน/

หนวยงาน กลุมที่ 4 นักการเมืองทองถิ่นและประชาชนผูนําที่ไมเปนทางการในทองถิ่น จํานวน 10 คน 

3) กิจกรรมที่ 3 เพ่ือถอดบทสังเคราะหองคความรูในการออกแบบตนแบบชุมชนเมือง

ประชาธิปไตยโดยการจัดสนทนากลุมยอย (Fogus groups) 1 ครั้ง โดยกําหนดรูปแบบของชุมชน

เมืองประชาธิปไตย 

4) กิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม การจัดถายทอดความรูท่ีไดจากการวิจัย 

เปนการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกระบวนการข้ันตอนในการพัฒนาตนแบบชุมชนเมือง

ประชาธิปไตยภายใตขอตกลงรวมกัน จํานวน 3 คร้ังเพ่ือประเมินชุมชนที่ มีคะแนนสูงสุดเมื่อได

ผลการวิจัยเสร็จสิ้นแลว เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและสรุปองคความรูแนวทางที่เกิดขึ้นจากการ

วิจัย 
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 ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สําหรับเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบวัดผลเพียงคร้ังเดียว 

(One-shot Case Study) ท้ังน้ีผูวิจัยไดกําหนดวิธีการสุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการ

สุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability sampling) ดวยวิธีการสุมแบบงาย 

(Simple Random Sampling) ประกอบวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเจาะจง

กลุมเปาหมายที่ตองพิจารณากําหนดตามอายุของกลุมตัวอยางตั้งแตอายุ 18 ปข้ึนไป เปนกลุมเยาวชน

ซึ่งสามารถเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนงานของหมูบานได นับเปนกลุมเยาวชนที่มีพลังในการทํางาน

ระดับเบื้องตน ท้ังนี้ไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (key informants) สําหรับการเก็บรวมรวมขอมูลการ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เพ่ือคนหาขอมูลการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

การเมืองของประชาชนและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย หลักธรรมาภิบาล 

ไดแก ความโปรงใส และการมีสวนรวม รวมถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนที่และกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐ นอกจากนี้มีการเก็บขอมูลกับผูนําชุมชนโดยลักษณะการ

สุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability sampling) ดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) สําหรับสัมภาษณกับประธานชุมชนท้ัง 46 ชุมชนที่มีตําแหนงอยางเปน

ทางการ และหรือเปนผูขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนใหการเคารพนับถือ โดยการสัมภาษณตั้ง

เกณฑตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ความสะดวกของผูใหขอมูลสําคัญและงบประมาณ ซึ่งไมต่ํา

กวาจํานวน 30 คนรวมทั้ง 3 จังหวัด เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความชัดเจนและมีความสมบูรณที่สุดในการ

วิเคราะหเพ่ือคนหาวิถีวิธีประชาธิปไตยในชุมชนเมือง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
 การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ทําการสํารวจแนวคิด วรรณกรรมและศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน 

หลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส วิถีชีวิตชุมชนเมือง การศึกษาความตองการ ปญหาสําคัญของชุมชน

และงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือนําขอมูลมาประมวลรวมกันสรางเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุม

ทุกประเด็นที่ตองการตามวัตถุประสงคงานวิจัย สวนเคร่ืองมือที่เปนแบบสัมภาษณนั้นไดกําหนดขอ

คําถามดวยการกําหนดใหขอคําถามใหสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท้ังหมดโดย

กําหนดใหมีขอคําถามหลักตามโครงสรางและประเด็นที่นาสนใจอ่ืน ๆ  
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 2. แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ทั้งนี้มีการเก็บขอมูลผูที่

อาศัยอยูนอกชุมชน จํานวน 60 กลุมตัวอยาง รวมทั้งสิ้นเก็บขอมูล จํานวน 460 ฉบับ แบงขอมูล

แบบสอบถามเปน 5 สวน ไดแก  

2.1 สวนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับพื้นฐานบุคคล ประกอบดวย 

(1) เพศ  

(2) อายุ  

(3) สถานภาพ 

(4) ระดับการศึกษา 

(5) อาชีพ 

(6) รายไดตอเดือน 

(7) การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

(8) การมเีพื่อนบานที่สนทิสนมคุนเคยกันภายในชุมชน 

(9) การมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความชวยเหลือกับเพ่ือน

บานที่สนิทสนมคุยเคยกันภายในชุมชน 

(10) บทบาทหนาที่ในครอบครัว  

(11) สถานะในการครอบครองที่อยูอาศัย 

(12) บทบาทในชุมชน 

(13) สิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย ในชวง 5 ป   

2.2 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนและ

วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย มี 10 ดาน ไดแก รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง 

พ.ศ. 2562 ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง สภาพแวดลอมทาง

การเมือง การพัฒนาทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การกลอมเกลาทางการเมือง คานิยม

พ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ความสนใจทาง

การเมือง เปนลักษณะขอคําถามปดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) โดยขอคําถามเปนแบบวัด

มาตราสวนประเมนิคา (Rating scale) มีจํานวน 81 ขอคําถาม 

2.3 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในการดําเนินงานของ

หนวยงานรัฐและภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนใน

ทุกชุมชน มีจํานวน 2 ดาน ไดแก หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส (Transparency) หลักธรรมาภิ
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บาล: การมีสวนรวม (Participation) เปนลักษณะขอคําถามปดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 

โดยขอคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) มีจํานวน 20 ขอคําถาม 

2.4 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และ

กิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชน ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 7 

ดาน ไดแก ดานการรวมรับรูและเขาใจ ดานการรวมคิดคนหาปญหา ดานการรวมวิเคราะหวางแผน 

ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ ดานการรวมกันรับผลประโยชน ดานการรวมรับผิดชอบ ดานการรวม

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยขอคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 

มีจํานวน 35 ขอคําถาม  

2.5 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับขอคําถามเดียว โดยใหเลือกชุมชนตนแบบจาก

ความคิดเห็นของผูนําชุมชนทั้ง 46 ชุมชนภายใตคําถามเดียวคือ “ขอใหทานเลือกชุมชนตนแบบท่ี

พัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของ

ประชาชนมากที่สุด?” 

2.6 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดตามขอ

คําถามดังนี้ 

1) สภาพปญหา อุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ

การพัฒนาประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

2) ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและการ

พัฒนาประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรงุเทพมหานคร 

2.6 เกณฑในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

- เกณฑในการวัดของแบบวัดสวนที่ 1 จะใชวิธีการวัด 3 ประเภท ไดแก ขอคําถาม

ปดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สําหรับขอคําถามที่มีตัวเลือกคําตอบตั้งแต 2 ตัวเลือกขึ้นไป 

หรือตอบไดมากกวา 1 ขอ ขอคําถามเปดโดยการเติมคําลงในชองวางใหผูตอบเขียนคําตอบลงใน

ชองวางดวยตนเอง  

- เกณฑในการวัดของแบบวัดสวนที่ 2 ที่ วัดเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย แบงวิธีการวัดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง พ.ศ. 2562 เปนขอคําถาปดแบบตรวจสอบ

รายการ (Check-list) สําหรับขอคําถามที่มีตัวเลือกคําตอบต้ังแต 2 ตัวเลือกขึ้นไป หรือตอบได

มากกวา 1 ขอ 
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(2) ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง ใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประเมิน

คา(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม และศาสนาวัฒนธรรม

ภายในหมูบาน ชุมชนทองถิ่นท่ีใชเกณฑการวัด 5 ระดับ ซึ่งมีระดับคุณภาพ (เทียบ 1 สัปดาห) ไดแก 

ทุกครั้ง บอยครั้ง บางคร้ัง นานคร้ัง และไมเคยเลย โดยมีการใหระดับคะแนน ดังนี้  

  ทุกครั้ง (7 วัน)  เทากับ  5  คะแนน 

  บอยคร้ัง  (5-6 วัน) เทากับ  4 คะแนน 

  บางคร้ัง (3-4 วัน) เทากับ  3 คะแนน 

นานคร้ัง  (1-2 วัน) เทากับ  2 คะแนน 

ไมเคยเลย  เทากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยใชสถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑโดยแบงระดับคะแนนออกเปน 

5 ระดับ ดังนี ้

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง ทุกครั้ง 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง บอยคร้ัง 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง บางครั้ง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง นานครั้ง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมเคยเลย 

(3) สวนที่ 2 ในดานที่ 3-10 เปนการใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating 

scale) ใชเกณฑการวัด 5 ระดับ ไดแก จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง และไมจริง โดยมีการให

ระดับคะแนน ดังนี้  

  จริงที่สุด  เทากับ  5  คะแนน 

  จริง  เทากับ  4 คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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  มีสวนจริง เทากับ  3 คะแนน 

ไมคอยจริง เทากับ  2 คะแนน 

ไมจรงิ  เทากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยใชสถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑโดยแบงระดับคะแนนออกเปน 

5 ระดับ ดังนี ้

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง จริงท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง จรงิ 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง มีสวนจริง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง ไมคอยจริง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไมจริง 

เมื่อวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย จํานวน 66 ขอคําถาม พบวา มีคา

ความเชื่อมั่น (alpha= 0.931) นับวามีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑในการวัดของแบบวัดสวนที่ 3 จะใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและ

ภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน โดยมี

การวัด 2 ประเด็น ไดแก  

(1) หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส(Transparency) หมายถึง ความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบไดซึ่งตรงกันขามกับการทุจริตคอรรัปชั่น และการฉอราษฎรบังหลวงมีคําถาม 10 

ขอ เปนการใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating scale) ใชเกณฑการวัด 5 ระดับ โดยมี

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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คะแนน 1-10 ตามชวงเกณฑคุณภาพ ไดแก มีความโปรงใสมากที่สุด มีความโปรงใสบาง ไมคอยมี

ความโปรงใส ไมมีความโปรงใส/ตรวจสอบได และทุจรติชัดเจน โดยมีการใหระดับคะแนน ดังนี้  

 มีความโปรงใสมากที่สุด  เทากับ  8-9-10 (5) คะแนน 

 มีความโปรงใสบาง  เทากับ  6-7 (4)  คะแนน 

 ไมคอยมีความโปรงใส  เทากับ  4-5 (3)  คะแนน 

ไมมีความโปรงใส/ตรวจสอบได เทากับ  1-2-3 (2) คะแนน 

ทุจรติชัดเจน   เทากับ  0 (1)  คะแนน 

โดยการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยใชสถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

      

  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑโดยแบงระดับคะแนนออกเปน 

5 ระดับ ดังนี ้

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความโปรงใสมากที่สุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความโปรงใสบาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง ไมคอยมีความโปรงใส 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง ไมมีความโปรงใส/ตรวจสอบได 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง ทุจริตชัดเจน 

(2) หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม(Participation) หมายถึง การเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตของ

ชุมชนมีคําถาม 10 ขอ เปนการใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating scale) มีการกําหนด

ระดับมาตราสวน 5 ระดับ ไดแก การมีสวนรวมมากที่สุด การมีสวนรวมมาก การมีสวนรวมปานกลาง 

การมีสวนรวมนอย การมีสวนรวมนอยที่สุด โดยมีการใหระดับคะแนน ดังน้ี (ธนินทร ศิลปจารุ, 2549: 

77; 2560: 75) 

  การมีสวนรวมมากท่ีสุด  เทากับ  5  คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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  การมีสวนรวมมาก  เทากับ  4 คะแนน 

  การมีสวนรวมปานกลาง  เทากับ  3 คะแนน 

การมีสวนรวมนอย  เทากับ  2 คะแนน 

การมีสวนรวมนอยที่สุด  เทากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยใชสถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑโดยแบงระดับคะแนนออกเปน 

5 ระดับ ดังนี ้

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

  เมื่อวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเร่ืองทัศนคติของประชาชนในการ

ดําเนินงานของหนวยงานรัฐและภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวน

รวมประชาชนในทุกชุมชน ทั้ง 20 ขอพบวา มีคาความเชื่อมั่น (alpha= 0.880) นับวามีคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑในการวัดของแบบวัดสวนที่ 4 จะใชวิธีการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีและกิจกรรมสวนรวม

ของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เปนการใชวิธีการวัดแบบ

มาตราสวนประเมินคา (Rating scale) มีการกําหนดระดับมาตราสวน 5 ระดับ ไดแก การมีสวนรวม

มากที่สุด การมีสวนรวมมาก การมีสวนรวมปานกลาง การมีสวนรวมนอย การมีสวนรวมนอยที่สุด 

โดยมีการใหระดับคะแนน ดังนี้ (ธนินทร ศิลปจารุ, 2549: 77; 2560: 75) 

  การมีสวนรวมมากท่ีสุด  เทากับ  5  คะแนน 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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  การมีสวนรวมมาก  เทากับ  4 คะแนน 

  การมีสวนรวมปานกลาง  เทากับ  3 คะแนน 

การมีสวนรวมนอย  เทากับ  2 คะแนน 

การมีสวนรวมนอยที่สุด  เทากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยใชสถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 

      

  อัตรภาคชั้น  =   

 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 

 

เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยของคะแนน  ผูวิจัยกําหนดเกณฑโดยแบงระดับคะแนนออกเปน 

5 ระดับ ดังนี ้

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 

คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง นอยที่สุด 

เมื่อวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเร่ืองการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชนในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ทั้ง 35 ขอพบวา มีคาความเชื่อมั่น (alpha= 0.966) นับวามีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑในการวัดของแบบวัดสวนที่ 5 เปนการใหเรียงลําดับชุมชนที่ประชาชนมี

ความคิดเห็นวา “ขอใหทานเลือกชุมชนตนแบบที่พัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: 

หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนมากที่สุด?” จํานวน 3 ลําดับท่ีมีการพัฒนา

ชุมชนวิถีประชาธิปไตยมากที่สุด เรียง 1-2-3 กับทั้งหมด 46 ชุมชน 

- เกณฑในการวัดของแบบวัดสวนที่ 6 เปนแบบปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะ มี 2 ขอคําถาม ดังน้ี 

1) สภาพปญหา อุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและ

การพัฒนาประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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2) ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและการ

พัฒนาประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรงุเทพมหานคร 

 3. แบบสัมภาษณกับผูใหขอมูล (key informants) สําหรับผูนําหรือประธานชุมชนหรือ 

คณะกรรมการชุมชนที่มีตําแหนงอยางเปนทางการ และหรือเปนผูขับเคลื่อนงานของชุมชนที่

ประชาชนใหการเคารพนับถือ ประชาชนที่อาศัยอยูใน 46 ชุมชน จํานวน 46 คน โดยแบงแบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปน 2 สวน ไดแก 

สวนที่ 1) สถานภาพท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ ไดแก ชื่อ-สกุลผูถูกสัมภาษณ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ ระดับการศกึษา รายไดตอเดือน 

สวนที่ 2) ขอคาํถาม มีจํานวน 6 ขอคําถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

1) การมีสวนรวมทางการเมืองพัฒนาประชาธิปไตยของผูนําชุมชนและ

ประชาชนในชุมชนมีเพียงใด? 

2) ประชาชนมีบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบอยางไร? 

3) ป จจัยอะไรที่ ส งผลตอการมีส วนรวมทางการเมือง และพัฒนา

ประชาธิปไตยของผูนําชุมชนและประชาชน? 

4) หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมอืงและพัฒนา

ประชาธิปไตยของประชาชนเพียงใด? 

5) หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนการมีสวนรวมกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 

กิจกรรมสวนรวมของชุมชน ของสํานักงานเขตเพียงใด? (สําคัญ) 

6) ใน ชุ ม ช น ท าน ...มี  “ วิถี ป ระช าธิ ป ไต ย”  อย า งไร?  แล ะ  “วิ ธี

ประชาธิปไตย” อยางไร?  

 สวนการสัมภาษณทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห

ขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสรางเนื้อหาจากขอมูลเชิง

คุณภาพที่ไดรับจากคําสัมภาษณของผูนําชุมชนหรือประธานชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่มี

ตําแหนงอยางเปนทางการ และหรือเปนผูขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนใหการเคารพนับถือ 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 
3.4.1 เก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ที่มีความเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน 
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การมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน หลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส วิถีชีวิต

ชุมชนเมือง การศึกษาความตองการ ปญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวของ วิเคราะหและ

สังเคราะหผลของวรรณกรรมใหเกิดตัวแปรที่จะนําไปใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 

- ลงพ้ืนที่สํารวจภูมิสังคม บริบททางสังคมตาง ๆ โดยทางรถและลงเดินในแตละ

ชุมชนท้ัง 46 ชุมชน โดยมีทีมนักศึกษาแขนงสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม กลุมวิชาการจัดการ

สังคมและวัฒนธรรม ภาคสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

- การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามในประเด็นตาง ๆ ท้ังเร่ือง

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชนและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย ทัศนคติ

ของประชาชนในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล: ความ

โปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และ

กิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เลือก

ชุมชนตนแบบจากความคิดเห็นของผูนําชุมชนทั้ง 46 ชุมชน 

- การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน

พ้ืนท่ีเปาหมาย โดยเฉพาะผูนําชุมชน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนที่มีตําแหนงอยางเปน

ทางการ และหรือเปนผูขับเคลื่อนงานของชุมชนท่ีประชาชนใหการเคารพนับถือ นักวิชาการ และ

ประชาชนที่อาศัยอยู ใน  46 ชุมชน โดยการสัมภาษณ เก่ียวกับวิถีประชาธิปไตย” และ “วิธี

ประชาธิปไตย”  

- วิธีการและขั้นตอนการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนามมีข้ันตอนดังนี้ 

1) ประสานงานกับประธานโซนและผูนําชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ที่

สามารถประสานทุกชุมชนไดและเปนสถานที่สามารถรวมผูชุมชนไดพรอมกันและการเดินทางสะดวก 

2) นักวิจัย คณาจารยลงพ้ืนท่ีประสานชุมชนทองถ่ินเพื่อลงพื้นที่เก็บขอมูล 

3) ผูชวยนักวิจัยทองถ่ินลงเก็บขอมูลแบบสอบถาม 

4) หากพบวาผูนําชุมชนหรือผู ใหขอมูลสําคัญทานใดไมมี เวลาใหลง

สัมภาษณ ใชวิธีการโทรศพัทแทนจนกวาจะไดครบตามที่กําหนด 

  การลงพ้ืนที่ในการเก็บขอมูลมีลําดบัข้ันตอนสามารถสรุปภาพแผนผังไดดังนี ้
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ภาพท่ี 3.2 ภาพแผนผังข้ันตอนในการเก็บขอมูลสําหรับการวิจัย 

 
3.5 การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล  
  

ในการประมวลผลขอมูล ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

1) ตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดและคัดเลือกฉบับ

ที่สมบูรณ (Editing) 

2) ลงรหัสขอมูลจากแบบสอบถามทุกขอ และตรวจสอบการลงรหัส 

3) นําขอมูลที่ตรวจและลงรหัสแลวไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่เปน

การวิเคราะหทางสังคมศาสตร 

 

ผูวิจัย 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

ประธาน/ผูนําชุมชน 

หนวยงานรัฐในทองถ่ิน 

ทําหนังสือขอความรวมมือ 

ประชุมทีมวิจัย 

นัดประชุมทีมวิจัยเตรียมเครื่องมือ 

ติดตอประสานงานเพื่อเตรียมความ

พรอมลงพื้นที่ 

46 ชุมชน ลงพื้นที่ 

แบบสัมภาษณ 

46 ผูนําชุมชน/ประธานชุมชน 

แบบสอบถาม 

400 กลุมตัวอยาง+ 60 

สนทนากลุมยอย/

เวทีชาวบาน 

ผูชวยนักวิจัย/นักวิจัย
ทองถ่ิน ตรวจสอบขอมูล

ใหสมบูรณ 
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4) เพ่ือใหขอมูลที่ไดมีความเท่ียงตรงสอดคลองกับความเปนจริงของประชาชนที่เปน

กลุมตัวอยาง ผูวิจัยยังไดเก็บขอมูลดวยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับผูนํา

ชุมชน ประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนที่ มีตําแหนงอยางเปนทางการ และหรือเปนผู

ขับเคลื่อนงานของชุมชนที่ประชาชนใหการเคารพนับถือ นักวิชาการ และประชาชนที่อาศัยอยูใน 46 

ชุมชน  

 สวนการวิเคราะหขอมูลตามขอ 3) นั้นผูวิจัยนําแบบวัดท่ีเก็บรวบรวมมาได ลงรหัสดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical 

Package for the Social Science) โดยวิเคราะหขอมูลพรอมทั้งนําเสนอขอมูลเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

  1) ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอางอิง (Inferential Statistics) 

เพื่อทําการเปรียบเทียบและทดสอบขอมูล ไดแก Independent - Samples T test (T-test), One-

Way ANOVA (F-test) และทดสอบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient: r) เพ่ือวิเคราะหระดับและทิศทางของความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีเกณฑกําหนดคาไวดังน้ี (ผูวิจัยประยุกตจากแนวคิดของวัชรี ดานกุล, 

2541: 64, ชูศรี วงศรัตนะ, 2550: 314, ยุทธ ไกยวรรณ, 2553: 117 และภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2553: 

157; 2559: 67) 

  0.71 ถึง 1.00 มีความสัมพันธเชิงบวกระดบัสูง 

  0.31 ถึง 0.70 มีความสัมพันธเชิงบวกระดบัปานกลาง 

  0.01 ถึง 0.30 มีความสัมพันธเชิงบวกระดบัต่ํา 

  0.00 ไมมคีวามสัมพันธตอกัน 

  -0.01 ถึง -0.30 มีความสัมพันธเชิงลบระดับต่ํา 

  -0.31 ถึง -0.70 มีความสัมพันธเชิงลบระดับปานกลาง 

 -0.71 ถึง -1.00 มีความสัมพันธเชิงลบระดับสูง 

3) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะหขอมูล

โดยการวิเคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสรางเนื้อหาจากขอมูลเชิงคุณภาพท่ี

ไดรับจากคําสัมภาษณของผูนําชุมชน ประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนที่มีตําแหนงอยางเปน

ทางการ และหรือเปนผูขับเคลื่อนงานของชุมชนท่ีประชาชนใหการเคารพนับถือ นักวิชาการ และ

ประชาชนที่อาศัยอยูใน 46 ชุมชนตามท่ีกําหนดไว 
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3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบงออกเปน 5 บท ดังนี้ 

1) บทที่ 1 บทนํา ไดแก ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพทเฉพาะ และประโยชนที่จะไดรบัจากการวิจัย 

2) บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองประชาธิปไตย แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส แนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิตชุมชนเมือง การศึกษาความ

ตองการ ปญหาสําคัญของชุมชนและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

3) บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย ไดแก กรอบแนวคิดในการวิจัย หนวยในการ

วิเคราะห ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล และรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทท่ี 4 ผลการวิจัย: การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนและวิถีทาง

การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

(1) ขอมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล 

(2) บทบาทในทางประชาธิปไตย ในชวง 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) 

(3) กิจกรรมทางการเมืองและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

5) บทที่ 5 ผลการวิจัย: หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชน 

(1) หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบไดซึ่งตรงกันขามกับการทุจรติคอรรัปชั่น และการฉอราษฎรบังหลวง 

(2) หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตของ

ชุมชน 

(3) การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐ

ที่จัดใหกับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรงุเทพมหานคร 

(4) การเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะหความแตกตางจําแนกตามปจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

(5) ขอมูลเชิงคุณภาพ (การเก็บขอมูลในชุมชนและสัมภาษณ) 

6) บทที่ 6 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ประกอบดวย การสรุปผลการวิจัย การ

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย: การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนและวิถีทาง

การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความ

โปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ซึ่งในการวิจัยในบท

นี้ไดอธิบายการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทย ซึ่งเก็บขอมูลกับประชาชนใน 46 ชุมชน จํานวน 400 กลุมตัวอยาง และอาศัยอยูนอกชุมชน 

จํานวน 60 กลุมตัวอยาง ไดทําการวิเคราะหแบบสอบถามท่ีสมบูรณตามจํานวนที่กําหนดตามกลุม

ตัวอยางไว 460 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยนําขอคําถามสําคัญมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น 

(Cronbach’s Alpha) เทากับ .956 ซึ่งขอคําถามเปนระดับมาตราสวน (Scale) นับวามีคาความ

เชื่อมั่นในระดับที่สูงมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสะทอนขอเท็จจริงจากผูตอบแบบสอบถามสูงเชนกัน ทั้ง

ผูวิจัยไดเสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) ขอมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล 2) 

บทบาทในทางประชาธิปไตย ในชวง 5 ป และ 3) กิจกรรมทางการเมืองและวิถีทางการเมืองการ

ปกครองประชาธิปไตยแบบไทย ผลการศกึษามีรายละเอียดสําคัญดังตอไปนี้ 

 

4.1 ขอมูลเกี่ยวกับพื้นฐานบุคคล  

  

 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางใน 46 ชุมชนและในพื้นที่ทั่วไปเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกประชาชนที่อาศัยอยูและมีบานเลขท่ีตั้งอยูในพื้นท่ีเขตดุสิตจริง พรอม

เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งอันเปนพ้ืนฐานที่เปนทางการในความรูสึกของประชาชน จํานวนกลุมตัวอยาง 460 

คน และนําขอมูลมาวิเคราะหผลโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่เปนขอมูลทั่วไปของประชาชน

ผูตอบแบบสอบถามดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลพื้นฐานบุคคล 

ขอมูลพื้นฐานบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 216 47.0 

หญิง 244 53.0 

อายุ   

อายุไมเกิน 30 ป 127 27.6 

อายุ 31 - 50 ป 167 36.3 

อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป 166 36.1 

สถานภาพ   

โสด 180 39.1 

 สมรส 232 50.4 

มาย/หยาราง 31 6.7 

 แยกกันอยู 17 3.7 

ระดับการศึกษา   

ไมไดเรียนหนังสือ 14 3.1 

 ป.6-ม.3 140 30.6 

ม.6 หรือ ปวช. 137 29.9 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 50 10.9 

ปริญญาตรี 107 23.4 

สูงกวาปรญิญาตรี 10 2.2 

 ไมระบุ 2 0.4  
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

ขอมูลพื้นฐานบุคคล จํานวน รอยละ 

อาชีพ   

 พอบาน แมบาน 68 14.8 

รับจางทั่วไป 109 23.7 

คาขาย 92 20.0 

พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ 41 8.9 

พนักงาน/รับราชการ 58 12.6 

นักศึกษา 49 10.7 

ขาราชการบานาญ/เกษียณอายุราชการ 21 4.6 

ธุรกิจสวนตัว 24 5.2 

วางงาน/ไมมีงานทํา 15 3.3 

อ่ืน ๆ (ทํางานจางทั่วไปอยูบาน) 14 3.0 

รายไดตอเดือน   

ไมเกิน 5,000 บาท 112 24.3 

5,001 – 10,000 บาท 154 33.5 

10,001 –15,000 บาท 91 19.8 

15,001 –20,000 บาท 51 11.1 

20,001 บาทขึ้นไป 52 11.3 

รวม 460 100.0 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 4.1 ขอมูลพ้ืนฐานของประชาชที่อาศัยอยูในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 460 คน (รอยละ 100) พบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 

53.0) มีอายุตั้งแต 31 ปขึ้นไป (รอยละ 72.4) มีสถานภาพสมรสแลว (รอยละ 50.4) มีระดับการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.(ป.6-ม.6) (รอยละ 60.5) และระดับ

การศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 23.4) มีอาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 23.7) และมีอาชีพคาขาย (รอยละ 

20.0) เปนสวนใหญ มีรายรายไดไมเกิน 10,000 บาท (รอยละ 57.8) 
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ตารางที่ 4.2 แสดงความถ่ีและรอยละปจจัยพื้นฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม 

ปจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม ความถี่ รอยละ 

การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม   

เปนสมาชิกกลุมทางสังคม 260 57.6 

ไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 191 42.4 

 ไมระบุ 9 2.0 

กลุมทางสังคมที่ประชาชนเขารวมเปนสมาชิกในปจจุบันในชุมชนเมือง ความถี่ รอยละ 

กลุมอาชีพของชุมชน 61 13.3 

สมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง 45 9.8 

กลุมออมทรัพย 36 7.8 

กลุมกีฬาและการศึกษา 25 5.4 

ชมรมผูสูงอายุ 28 6.1 

กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)/อสม.ประจําชุมชน 38 8.3 

กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน (อปพร.) 22 4.8 

 กลุมคณะกรรมการชุมชน 38 8.3 

 กลุมอื่น ๆ (กลุมเยาวชน) 8 1.7 

การมีเพ่ือนบานที่สนิทสนมคุนเคยกันภายในชุมชนเมือง   

ทุกคนในชุมชน 195 42.5 

 มีเพียงบางคน 204 44.4 

มีเพียงเล็กนอยเฉพาะญาติพ่ีนอง 45 9.8 

ไมมีคนที่สนิทสนมเลย 15 3.3 

ไมระบุ 1 0.2 

การพบปะพูดคยุ สนทนาปรึกษาและขอความชวยเหลือกับเพื่อนบานที่

สนิทสนมคุยเคยกันภายในชุมชนเมือง 

ความถี่ รอยละ 

ทุก ๆ วัน 145 31.5 

เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห 128 27.8 

นาน ๆ คร้ัง(สัปดาหละคร้ัง) 151 32.8 

 เดือนละคร้ัง 6 1.3 

 ปละครั้ง 30 6.5 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 

ปจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม ความถี่ รอยละ 

บทบาทหนาที่ในครอบครัว   

พอ เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 130 28.3 

แม เปนผูรบัผิดชอบหลักในครอบครัว 98 21.4 

ปูยา ตายาย ลุงปานาอา เปนผูรบัผิดชอบหลักในครอบครัว 34 7.4 

 สมาชิกในครอบครัว 197 42.9 

 ไมระบุ 1 0.2 

ความเปนเจาของบานที่อาศัยอยูในปจจุบัน   

เจาของบาน 132 28.8 

ผูเชาท่ีอยูอาศัย 107 23.3 

ผูอาศัย/สมาชิกของบาน 220 47.9 

 ไมระบุ 1 0.2 

บทบาทในชุมชน   

ผูนําและกรรมการชุมชนดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการชุมชน 61 13.6 

สมาชิกของชุมชนหรือลูกบาน 386 86.4 

 ไมระบุ 13 2.8 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.2 ขอมูลปจจัยพื้นฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของ

สังคมของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม (รอยละ 57.6)  

โดยสังกัดกลุมทางสังคมที่ประชาชนเขารวมเปนสมาชิกในปจจุบันในชุมชนเมืองท่ีเปนกลุมอาชีพ

ชุมชนเมือง (รอยละ 13.3) รองลงมาสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง (รอยละ 9.8) มีเพื่อนบานท่ี

สนิทสนมคุนเคยกันเกือบทุกคนในชุมชนเมือง (รอยละ 86.9) การพบปะพูดคุย สนทนาปรกึษาและขอ

ความชวยเหลือกับเพ่ือนบานท่ีสนิทสนมคุยเคยกันภายในชุมชนเมืองนาน ๆ ครั้งมากท่ีสุด (รอยละ 

32.8) ไมแตกตางกับอีกหลายคนที่พูดุคุย พบปะกันแทบทุกวัน (รอยละ 31.5) การมีบทบาทใน

ครอบครัวในสถานะเปนเพียงสมาชิกในครอบครัว (รอยละ 42.9) พอ เปนผูรับผิดชอบหลักใน

ครอบครัว (รอยละ 28.3) พรอมท้ังมีความผูเปนอาศัย/สมาชิกของบาน (รอยละ 47.9) รองลงมามี

ความเปนเจาของบาน (รอยละ 28.8) และสวนใหญเปนสมาชิกของชุมชนหรือลูกบาน (รอยละ 86.4) 
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4.2 สิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย ในชวง 5 ปท่ีผาน 

 

 ประชาชนในพ้ืนท่ี 46 ชุมชนและพื้นท่ีอื่น ๆ ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นที่

เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย ในชวง 5 ปที่ทานและครอบครัวปฏิบัติ หรือ

ไดรับผลกระทบจรงิ ๆ โดยตรงโดยมีผลการวิเคราะหดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.3 คารอยละของความคิดเห็นรายขอในความคิดเห็นที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ บทบาท

ในทางประชาธิปไตย ระยะ 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2557-2561) 

ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย 

ระยะ 5 ปที่ผานมาของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ความถี่ รอยละ 

1 การไปเลือกตั้ง...กรรมการกองทุน กรรมการอาชีพ กรรมการ

ชุมชน สข. สก. สส. สว. หรือผูวาราชการกรงุเทพ 

230 50.0 

2 การมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 233 50.7 

3 การมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตประจําวัน 259 56.3 

4 การมีสิทธิเสรีภาพในสถานที่ทาง เคหะสถาน บานเรือนของตนเอง 156 33.9 

5 ความมีสิทธิเสรีภาพในพูด พบปะ เสวนา จับกลุมพูดคุยกันได

ตามปกติ 

182 39.6 

6 บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 122 26.5 

7 มีสิทธิและเสรภีาพของบุคคลไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไทย 2560 

128 27.8 

8 ประชาธิปไตยของไทยเปนการปกครองของประชาชน โดย

ประชาชน และเพ่ือประชาชน  

138 30 

9 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ยังมีพวกพอง 

ผลประโยชน 

99 21.5 

10 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

140 30.4 

11 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 164 35.7 

12 บุคคลยอมมีเสรภีาพบริบูรณในการถือศาสนาและการปฏิบัติหรือ

ประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน 

123 26.7 

13 บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ

ครอบครัว 

114 24.8 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) 

ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย 

ระยะ 5 ปที่ผานมาของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ความถี่ รอยละ 

14 บุคคลยอมมีเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 

การพิมพการโฆษณา และการสื่อความหมาย 

113 24.6 

15 วิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดง

ความคิดเห็นตามจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

82 17.8 

16 บุคคลยอมมีเสรภีาพในการติดตอสื่อสารถึงกันไมวาในทางใดๆ 115 25 

17 บุคคลยอมมีเสรภีาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู 122 26.5 

18 บุคคลยอมมีเสรภีาพในการชุมนมุโดยสงบและปราศจากอาวุธ 112 24.3 

19 บุคคลยอมมีเสรภีาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทาง

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปน

ประมุข 

122 26.5 

20 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรอื

ขาวสารสาธารณะเสนอเร่ืองราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐฟอง

หนวยงานของรัฐใหรับผิดเน่ืองจากการกระทําหรือการละเวนการ

กระทําของขาราชการพนักงาน หรอืลูกจางของหนวยงานของรฐั 

89 19.3 

21 บุคคลยอมมีเสรภีาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ 

องคกร ชุมชนหรือหมูคณะอื่น 

85 18.5 

22 สิทธิของผูบรโิภคยอมไดรับความคุมครอง 119 25.9 

23 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ 131 28.5 

24 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอม

ไดรับความคุมครองและชวยเหลือ 

100 21.7 

25 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้ง

ของทองถิ่นและของชาติ และอื่น ๆ รวมถึงจัดใหมีระบบสวัสดิการ

ของชุมชน 

98 21.3 

26 บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขมิได 

101 22 
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ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 4.3 ขอมูลที่เปนความคิดเห็นที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพ 

บทบาทในทางประชาธิปไตย ระยะ 5 ปที่ผานมาของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา 

ประชาชนยังคงคิดวาตนเองมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตประจําวัน (รอยละ 56.3) รองลงมา 3 

ลําดับ ไดแก การมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ (รอยละ 50.7) การไปเลือกตั้ง...กรรมการ

กองทุน กรรมการอาชีพ กรรมการชุมชน สข. สก. สส. สว. หรือผูวาราชการกรุงเทพ (รอยละ 50.0) 

ความมีสิทธิเสรีภาพในพูด พบปะ เสวนา จับกลุมพูดคุยกันไดตามปกติ (รอยละ 39.6) และบุคคลยอม

มีสิทธิและเสรภีาพในชีวิตและรางกาย (รอยละ 35.7) 

 

4.3 กิจกรรมทางการเมืองและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

 

4.3.1 รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง พ.ศ. 2562  

การเลือกตั้งคร้ังถัดไปซึ่งในที่นี้หมายความถึงการเลือกตั้งท่ีจะเกิดในป พ.ศ. 2562 นั้น

ประชาชนจะไปใชสิทธิเสรีภาพในการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมือง เปนการสอบ

ถคามความคิดเห็นของประชาชนจํานวน 460 คนจากผูที่อาศัยอยูในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผล

การสํารวจดังนี้ 

ตารางที่ 4.4 ระดับความคดิเห็นตอกิจกรรมทางการเมืองในอนาคต (รปูแบบการเมือง พ.ศ.2562) 

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต ป 2562 ความถี่ รอยละ 

1 ไมสนใจและเขารวมกิจกรรมใดเลย 154 33.5 

2 แสดงตนเปนผูสนใจทางการเมือง เชน รวมพูดคุยเรื่องการเมือง 89 19.3 

3 ไปเลือกต้ังผูแทนทองถิ่น หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. 273 59.3 

4 เปนผูเปดประเด็นพูดคุยเรื่องการเมืองใหความรูผูอื่น  42 9.1 

5 พยายามพูดเชิญชวนใหผูอ่ืนไปเลือกผูที่ตนสนับสนุน 49 10.7 

6 รวมประชาสัมพันธทางการเมือง เชน การสวมเสื้อหรือติดสติก

เกอรที่รถยนต  

33 7.2 

7 ติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือผูนําทางการเมือง  8.0 8.0 

8 บริจาคเงิน/สิ่งของชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลอืกตั้ง 31 6.7 

9 รวมการประชุม ฟงการหาเสียง แนะนําตัว หรือการชุมนุมทาง

การเมือง 

82 17.8 

10 ชวยรณรงคหาเสียง  36 7.8 

11 สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง  23 5.0 

12 รวมกิจกรรมของพรรคเชนเขารวมประชุม 31 6.7 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 

กิจกรรมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต ป 2562 ความถี่ รอยละ 

13 ดําเนินกิจกรรมหาเงินเขาพรรคการเมือง  10 2.2 

14 เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง 14 3.0 

15 รวมดําเนินกิจกรรมสาธารณะ และดูแลกิจกรรมของพรรค

การเมือง 26 5.7 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 4.4 ขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นตอกิจกรรมทางการเมืองใน

อนาคต (รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง พ.ศ.2562) พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวา ตองไปเลือกตั้ง

ผูแทนทองถิ่น หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. (รอยละ 59.3) โดยการแสดงตนเปนผูสนใจทางการเมือง เชน รวม

พูดคุยเรื่องการเมือง (รอยละ 19.3) รวมการประชุม ฟงการหาเสียง แนะนําตัว หรือการชุมนุมทาง

การเมือง (รอยละ 17.8) และพยายามพูดเชิญชวนใหผูอ่ืนไปเลือกผูท่ีตนสนับสนุน (รอยละ 10.7) แต

ยังพบวา ประชาชนไมสนใจและเขารวมกิจกรรมใดเลย (รอยละ 33.5) 

4.3.2 วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยที่สะทอนจากความคิดเห็นของประชาชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 460 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 4.3.2.1 ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง เปนการรับรูรับทราบความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองการปกครองในชองทางตาง ๆ ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมที่ตนเองอาศัยอยู ซึ่งพบ

ผลการวิจัยดังนี ้

ตารางที่ 4.5 ระดับการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางตางๆเมื่อเทียบ 1 สัปดาห (7 วัน) 

ลําดับ ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

1 ทานรับขอมูลขาวสารทางการเมืองจากการอาน

หนังสือพิมพ 

3.08 1.24 บางคร้ัง 

2 ทานรับขอมูลขาวสารทางการเมืองจากการดูจาก

โทรศัพทมือถือ ออนไลน 

3.48 1.21 บอยครั้ง 

3 ทานรับขอมูลขาวสารทางการเมืองจากการดู

โทรทัศน 

3.74 1.16 บอยครั้ง 

4 ทานอานบทความ บทวิเคราะหทางการเมืองและ

ขาวการเมืองจากนิตยสารรายสัปดาหหรือราย

ปกษ 

2.56 1.27 นานคร้ัง 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

ลําดับ ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

5 ทานพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเกี่ยวกับ

เรื่องการเมืองกับบุคคลอื่น 

2.55 1.28 นานคร้ัง 

6 ทานไปฟงการปราศรยัหาเสียงของพรรคการเมือง

หรอืนักการเมืองทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

2.26 1.28 นานคร้ัง 

7 ทานไปฟงการบรรยาย อภิปรายหรือการสัมมนา

เก่ียวกับปญหาทางการเมืองและสถานการ

บานเมืองในสถานที่  ตาง ๆ ท่ีมีการจัดขึ้น 

2.26 1.24 นานคร้ัง 

8 ทานมีความกระตือรือรนในการตดิตามขาวสาร

ทางการเมืองทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

2.72 1.20 บางคร้ัง 

9 ทานไดนําขอมูลขาวสารทางการเมืองมาวิเคราะห

เพื่อใชในการตดัสินใจทางการเมือง 

2.79 1.21 บางคร้ัง 

10 ทานสนใจและติดตามอานหนังสอืที่มีบทวิเคราะห

ทางการเมือง 

2.58 1.22 นานคร้ัง 

 รวม 2.80 0.85 บางคร้ัง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.5 พบวา ระดับการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผาน

ชองทางตางๆเมื่อเทียบ 1 สัปดาห (7 วัน) โดยประชาชนที่อาศัยอยูในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี

การรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางตาง ๆ ในภาพรวมอยูในระดับบางครั้ง (คาเฉลี่ย 

2.80) โดยประชาชนรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางการดูโทรทัศน อยูในระดับบอยครั้ง

ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.74) รองลงมามีการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางการดูจาก

โทรศัพทมือถือ ออนไลน อยูในระดับบอยครั้ง (คาเฉลี่ย 3.48)  

 4.3.2.2 วัฒนธรรมทางการเมือง 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 
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ตารางที่ 4.6 ระดับความคดิเห็นทางการเมอืงในมิติวัฒนธรรมทางการเมือง 

ลําดับ วัฒนธรรมทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

1 การมีความเชื่อมั่น และชื่นชมในระบอบการ

ปกครองที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบัน

สูงสุดท่ีจะสามารถแกปญหาของชาติใหมั่นคง

ยั่งยืน และมีความเหมาะสมตอการปกครองใน

ประเทศไทย 

3.85 0.99 จริงมาก 

2 ผูนํารัฐบาลเปรียบเสมือนหัวหนาครอบครัวใหญ

ฉะนั้นเราควรจะทําตามการตัดสินใจของเขา 

2.90 1.08 มีสวนจริง 

3 ความเชื่อวาระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

สามารถสรางความกลมเกลียวเหนี่ยวแนนใหกับ

คนในชาติไดอยางเหมาะสม 

3.69 1.05 จริงมาก 

4 เปนเรื่องธรรมดาที่คนรวยจะไดรบัอภิสิทธิ์จาก

กฎหมายมากกวาคนจน คนรากหญา 

3.68 1.20 จริงมาก 

5 ระบบพรรคพวก เครอืญาตินั้นถือเปนคานิยมที่มี

ความสําคัญทางการเมืองในสังคมปจจุบัน 

3.58 1.13 จริงมาก 

6 การชวยเหลือเก้ือกูลกันหรือระบบอุปถัมภนั้นยัง

เปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยูในสังคมไทย 

3.74 1.01 จริงมาก 

7 กฎกติกา กฎหมายในปจจุบันไมสามารถแกปญหา

สถานการณทางการเมืองของไทยได 

3.53 1.03 จริงมาก 

 รวม 3.57 0.68 จริงมาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่  4.6 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติ

วัฒนธรรมทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับจริง (คาเฉลี่ย 3.57) โดย

มีรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ในประเด็นท่ีวา การมีความเชื่อม่ัน และชื่นชมในระบอบการปกครองที่มีสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดท่ีจะสามารถแกปญหาของชาติใหมั่นคงย่ังยืน และมีความเหมาะสม

ตอการปกครองในประเทศไทย อยูในระดับจริงท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.85) รองลงมามีความ

คิดเห็นวา การชวยเหลือเกื้อกูลกันหรือระบบอุปถัมภน้ันยังเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยูในสังคมไทย 

อยูในระดับจริง เชนกัน (คาเฉลี่ย 3.74)  
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 4.3.2.3 สภาพแวดลอมทางการเมือง 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติสภาพแวดลอมทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 4.7 ระดับความคดิเห็นทางการเมอืงในมิติสภาพแวดลอมทางการเมือง 

ลําดับ สภาพแวดลอมทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

1 ปญหาเศรษฐกิจเรื่องปากทองของประชาชนมีผล

ตอเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล 

3.77 0.98 จริงมาก 

2 ถาหากรัฐบาลละเลยการแกปญหาความยากจน

ของประชาชน ก็ไมไดสงผลเสียตอเสถียรภาพของ

รัฐบาล 

3.14 1.28 มีสวนจริง 

3 เม่ือเศรษฐกิจของโลกผันผวนมักจะทําใหการเมือง

ของประเทศไทยผันผวนไปดวย 

3.49 1.02 จริงมาก 

4 ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ที่เกิดข้ึนใน

ชุมชนและสงัคมมผีลตอเสถียรภาพของรัฐบาล 

3.65 1.05 จริงมาก 

5 เม่ือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมีพรรครวมหลายพรรค

มักมีการตอรองผลประโยชนกันมากสงผลตอ

เสถียรภาพของรัฐบาลน้ัน ๆ  

3.65 0.95 จริงมาก 

6 การชุมชนประทวงของประชาชนในกลุมการเมือง

ตาง ๆ มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและเสถียรภาพ

ของรัฐบาล 

3.66 0.99 จริงมาก 

7 ทหารมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการเมืองไทย 3.59 1.07 จริงมาก 

 รวม 3.56 0.67 จริงมาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่  4.7 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติ

สภาพแวดลอมทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับจริง (คาเฉลี่ย 3.56) 

โดยมีรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติสภาพแวดลอมทางการเมืองในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา ปญหาเศรษฐกิจเรื่องปากทองของประชาชนมีผลตอ

เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล อยูในระดับจริงท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.77) รองลงมามี

ความคิดเห็นวา การชุมชนประทวงของประชาชนในกลุมการเมืองตาง ๆ มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และเสถียรภาพของรัฐบาล อยูในระดับจริง เชนกัน (คาเฉลี่ย 3.66) 
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 4.3.2.4 การพัฒนาทางการเมือง 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 4.8 ระดับความคดิเห็นทางการเมอืงในมิติการพัฒนาทางการเมือง 

ลําดับ การพัฒนาทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

1 การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

หรอืรองเรียนความเดือดรอนเปนการสะทอน

ความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 

3.77 1.01 จริงมาก 

2 การที่ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองวา เปน

เรื่องของผูนําทางการเมืองและนักการเมือง หรือ

ชนชั้นสูงเทานั้น ยากที่ประชาชนจะทําใหมีสวน

รวมทางการเมือง 

3.37 1.01 มีสวนจริง 

3 ความตองการในการมีสวนรวมทางการเมืองเปน

สิ่งท่ีควรสงเสริมและไมจํากัดขอบเขต 

3.58 0.97 จริงมาก 

4 การสงเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการเมืองให

ประชาชน เปนแนวทางการสงเสรมิประชาธิปไตย

ที่ถูกตอง 

3.65 0.96 จริงมาก 

5 กรรมการชุมชนหรือตัวแทนของประชาชนตอง

เพิ่มการตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน

ภาครัฐ และกรุงเทพมหานคร 

3.60 1.01 จริงมาก 

6 กิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไมจําเปนตองให

ประชาชนรับรูขาวสารในทุก ๆ เรื่องเสมอไป 

2.82 1.26 มีสวนจริง 

7 การกระจายอํานาจสูทองถ่ินทําใหประชาชนตื่นตัว

ทางการเมืองและเขามามีสวนรวมทางการเมือง 

เปนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมและถูกตองทํา

หลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 

3.42 1.08 จริงมาก 

 รวม 3.41 0.63 จริงมาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.8 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติการ

พัฒนาทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับจริง (คาเฉลี่ย 3.41) โดยมี

รายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติการพัฒนาทางการเมืองในเขตดุสิต 
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กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนความ

เดือดรอนเปนการสะทอนความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน อยูในระดับจริงท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 

3.77) รองลงมามีความคิดเห็นวา การสงเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับการเมืองใหประชาชน เปนแนวทาง

การสงเสริมประชาธิปไตยที่ถูกตอง อยูในระดับจริง เชนกัน (คาเฉลี่ย 3.65)  

 4.3.2.5 พฤติกรรมทางการเมือง 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติพฤติกรรมทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 4.9 ระดับความคดิเห็นทางการเมอืงในมิติพฤติกรรมทางการเมือง 

ลําดับ พฤติกรรมทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

1 ความเชื่อที่วาการเมืองไทยเปนเรื่องของชนชั้นนํา 

ทหาร นักธุรกิจ ผูมีการศึกษาสูงเทานั้น 

3.10 1.23 มีสวนจริง 

2 ครอบครัวเปนสถาบันที่มีความสําคัญอันดับแรกใน

การปลูกฝงทัศนคติทางการเมืองใหกับเยาวชนที่

สงผลตอการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองใน

อนาคต 

3.64 1.08 จริงมาก 

3 ปจจุบันคนไทยยังมีคานิยมเคารพนับถือคนที่มีเงนิ 

ฐานะชนชั้นสูงทางสังคม ตําแหนงหนาท่ีการงาน

ระดับสูงอยางเชนเดิม 

3.70 1.06 จริงมาก 

4 ปญหาทางเศรษฐกิจ ความเปนอยูเรื่องปากทอง

ของประชาชนไมสงผลตอการแสดงพฤติกรรมทาง

การเมืองของประชาชน 

2.91 1.28 มีสวนจริง 

5 การทุจรติคอรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐ นักการเมือง

ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติทําใหประชาชน

แสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมา 

3.70 1.10 จริงมาก 

6 การแสดงออกซึ่งความไมเปนธรรม หรือการมี 2 

มาตรฐานในสังคมไทยกอใหเกิดการแสดง

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนออกมาเสมอ 

3.71 1.03 จริงมาก 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ) 

ลําดับ พฤติกรรมทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

7 การเคลื่อนไหว ชุมนุมทางการเมืองของกลุม

องคกรทางการเมืองตาง ๆ ยอมมีผลประโยชน

แอบแฝงอยูกับเปาหมายในการแสดงพฤติกรรม

ทางการเมืองนั้น ๆ เสมอ 

3.68 1.03 จริงมาก 

 รวม 3.49 0.66 จริงมาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่  4.9 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติ

พฤติกรรมทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับจริง (คาเฉลี่ย 3.49) โดย

มีรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติพฤติกรรมทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ในประเด็นท่ีวา การแสดงออกซึ่งความไมเปนธรรม หรือการมี 2 มาตรฐานใน

สังคมไทยกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนออกมาเสมอ อยูในระดับจริงที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.71) รองลงมามีความคิดเห็นวา ปจจุบันคนไทยยังมีคานิยมเคารพนับถือคน

ที่มีเงิน ฐานะชนชั้นสูงทางสังคม ตําแหนงหนาที่การงานระดับสูงอยางเชนเดิม รวมถึงการทุจริต

คอรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐ นักการเมืองท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติทําใหประชาชนแสดงพฤติกรรม

ทางการเมืองออกมา อยูในระดับจริง เชนกัน (คาเฉลี่ย 3.70)  

 4.3.2.6 การกลอมเกลาทางการเมือง 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติการกลอมเกลาทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 4.10 ระดับความคิดเห็นทางการเมอืงในมิติการกลอมเกลาทางการเมือง 

ลําดับ การกลอมเกลาทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

1 เม่ือทานมีโอกาส ทานจะพูดคุยปญหาทางการ

เมืองรวมกันภายในครอบครัวอยูเสมอ 

3.00 1.10 มีสวนจรงิ 

2 เม่ือทานมีโอกาสดําเนนิกิจกรรมในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งสวนหนึ่งน้ันเปนผลมาจากการตัดสินใจของ

ทานคนเดียว 

2.94 1.12 มีสวนจรงิ 

3 การมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความ

คิดเห็นที่สําคัญบางอยางในครอบครัว เชน การ

วางแผนครอบครัว การไปเท่ียว การทานอาหาร 

เปนตน 

3.48 1.04 จริงมาก 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 

ลําดับ การกลอมเกลาทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

4 เม่ือบิดา มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดตําหนิ

เรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ทานไดมีโอกาสชี้แจงเหตุผล

เสมอ 

3.55 1.07 จริงมาก 

5 คนในครอบครัว หรือเพื่อน ๆ ไดเคยรวมกัน

วิจารณการทํางานของรัฐบาลรวมถึงสถานการณ

ทางการเมืองเสมอ 

3.06 1.06 มีสวนจรงิ 

6 การมีความเชื่อในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศไทย และเมื่อมี

โอกาสสนทนากับกลุมเพ่ือน ๆ เก่ียวกับการเมือง 

ทานไดถายทอดความรูนี้ 

3.26 1.05 มีสวนจรงิ 

7 เม่ือบิดา มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดแสดง

ความคิดเห็นขัดแยง ทานมักจะแสดงความไม

พอใจ 

2.67 1.22 มีสวนจรงิ 

 รวม 3.14 0.72 มีสวนจริง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.10 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติการ

กลอมเกลาทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมีสวนจริง (คาเฉลี่ย 

3.14) โดยมีรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติการกลอมเกลาทางการเมืองใน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา เมื่อบิดา มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดตําหนิเร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง ทานไดมีโอกาสชี้แจงเหตุผลเสมอ อยูในระดับจริงท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.55) 

รองลงมามีความคิดเห็นวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นที่สําคัญบางอยางใน

ครอบครัว เชน การวางแผนครอบครัว การไปเที่ยว การทานอาหาร เปนตน อยูในระดับจริง เชนกัน 

(คาเฉลี่ย 3.48)  

 4.3.2.7 คานิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติคานิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 

 

 

 



194 

ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นทางการเมอืงในมิติคานิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ลําดับ คานิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย Mean S.D. ระดับ 

1 การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน

นับเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง 

4.04 0.97 จริงมาก 

2 การปฏิเสธความคิดเห็นของผูอ่ืนถึงที่แตกตางจาก

ตนหรือพวกของตน 

2.70 1.25 มีสวนจริง 

3 ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายไมวาจะ

อยูในฐานะแตกตางกันอยางไร 

3.84 1.10 จริงมาก 

4 การยึดหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจ

แกปญหา ตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

3.76 0.94 จริงมาก 

5 ความเชื่อในหลักการปกครองอยางมีสวนรวมของ

ประชาชนยึดมั่นในเสียงสวนใหญเคารพเสียงสวน

นอย 

3.69 1.03 จริงมาก 

6 การยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ เสมอ

แมวาจะแตกตางจากตนเอง 

3.76 1.02 จริงมาก 

7 การปฏิบัติตัวตามกฎหมายของสังคมทําใหมีความ

ยุงยาก และบอยครั้งทําใหทานอึดอัดใจ 

3.12 1.19 มีสวนจริง 

 รวม 3.56 0.67 จริงมาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.11 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติคานิยม

พ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับจริง 

(คาเฉลี่ย 3.56) โดยมีรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติคานิยมพ้ืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา การเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของตนเองและผูอ่ืนนับเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง อยูในระดับจริงคอนไปจริงที่สุดที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(คาเฉลี่ย 4.04) รองลงมามีความคิดเห็นวา ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายไมวาจะอยูใน

ฐานะแตกตางกันอยางไร อยูในระดับจริง เชนกัน (คาเฉลี่ย 3.84)  

 4.3.2.8 อดุมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติอุดมการณ ทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 
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ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นทางการเมอืงในมิติอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ลําดับ อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย Mean S.D. ระดับ 

1 อํานาจอธิปไตยถือเปนอํานาจสูงสุดของประชาชน 

อันเปนหัวใจของประชาธิปไตย 

3.95 1.01 จริงมาก 

2 หลักเสรีภาพนั้นเปนการท่ีบุคคลกระทําสิ่งใดก็ไดที่

เหมาะสมกับตนเองไมจําเปนตองคํานึงวาจะ

กระทบหรือละเมิดผูอ่ืน 

2.99 1.27 มีสวนจริง 

3 การใชอํานาจในการตัดสินใจเด็ดขาด รวดเร็วมี

ความจําเปนในการแกไขปญหาบานเมืองใน

ปจจุบัน 

3.30 1.12 มีสวนจริง 

4 การเลือกตั้งท่ีบรสิุทธ์ิยุติธรรมทาํใหไดผูแทนที่

ถูกตองตามแนวคิดของประชาธิปไตย 

3.74 1.04 จริงมาก 

5 ประชาธิปไตยตองคาํนึงถึงเสียงสวนใหญของ

ประชาชนทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม

มากที่สุด 

3.80 1.05 จริงมาก 

6 รัฐบาลท่ีมีการบริหารประเทศที่โปรงใส ตรวจสอบ

ได เปนสิ่งสําคญัในระบอบประชาธิปไตย 

3.80 1.15 จริงมาก 

7 นักการเมืองไทยจะมีนายทุนเปนผูอุปถัมภถือวา

ไมใชเร่ืองที่เสียหายตอระบอบประชาธิปไตย 

2.92 1.28 มีสวนจริง 

 รวม 3.50 0.68 จริงมาก 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางท่ี 4.12 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติ

อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับจริง 

(คาเฉลี่ย 3.50) โดยมีรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติอุดมการณทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา อํานาจอธิปไตยถือเปน

อํานาจสูงสุดของประชาชน อันเปนหัวใจของประชาธิปไตย อยูในระดับจริงคอนไปจริงท่ีสุดที่ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.95) รองลงมามีความคิดเห็นวา ประชาธิปไตยตองคํานึงถึงเสียงสวนใหญ

ของประชาชนทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด รวมถึงรัฐบาลที่มีการบริหารประเทศท่ี

โปรงใส ตรวจสอบได เปนสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับจริง เชนกัน (คาเฉลี่ย 3.80)  
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 4.3.2.9 ความสนใจทางการเมือง 

 ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติความสนใจทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรงุเทพมหานคร ซึ่งพบผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นทางการเมอืงในมิติความสนใจทางการเมือง 

ลําดับ ความสนใจทางการเมือง Mean S.D. ระดับ 

1 การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง

ภายในครอบครัว 

3.00 1.08 มีสวนจริง 

2 การติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อวิทยุ

โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร บทความวิชาการ

เปนประจํา 

3.24 1.08 มีสวนจริง 

3 เหตุการณทางการเมืองไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ

การดาํรงชีวิตประจําวันของทาน 

2.95 1.18 มีสวนจริง 

4 การติดตามรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับ 

นายกฯ อภิสิทธ” เปนประจําทุกสัปดาห 

2.54 1.26 มีสวนจริง 

5 เม่ือมีการเลือกตั้งทองถิ่น หรือระดับชาติทานเฝา

ติดตามขาวสารผลการเลือกต้ังเสมอ 

3.20 1.12 มีสวนจริง 

6 สื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ และอื่น ๆ ได

นําเสนอขอมูลขาวสารทางการเมืองทุก ๆ วันได

กระตุนใหทานสนใจเหตุการณบานเมืองเพ่ิมขึ้น 

3.22 1.09 มีสวนจริง 

7 การมีโอกาสเขาไปมีบทบาททางการเมือง เชน 

การรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง การฟง

ปราศรยัของนักการเมือง การไปเลือกตั้ง การ

ชุมชนประทวง รวมถึงการเคลื่อนไหวเรียกรอง 

ตาง ๆ ทานจะเขารวมเสมอ 

2.85 1.16 มีสวนจริง 

 รวม 3.00 0.79 มีสวนจริง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.13 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในมิติความ

สนใจทางการเมืองในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมีสวนจริง (คาเฉลี่ย 3.00) 

โดยมีรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติความสนใจทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา การติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ 

วารสาร บทความวิชาการเปนประจํา อยู ในระดับมีสวนจริงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.24) 
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รองลงมามีความคิดเห็นวา สื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ และอ่ืน ๆ ไดนําเสนอขอมูลขาวสารทาง

การเมืองทุก ๆ วันไดกระตุนใหทานสนใจเหตุการณบานเมืองเพ่ิมขึ้น อยูในระดับจริง เชนกัน (คาเฉลี่ย 

3.22)  

 4.3.2.10 ภาพรวมวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

 ประชาชนมีความคิดเห็นกับวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยใน

ภาพรวมตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4.14 ระดับความคิดเห็นวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในภาพรวม 

ลําดับ 
วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทยภาพรวม 
Mean S.D. ระดับ 

1 ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง 2.80 0.85 มีสวนจริง 

2 วัฒนธรรมทางการเมือง 3.57 0.68 จริงมาก 

3 สภาพแวดลอมทางการเมือง 3.56 0.67 จริงมาก 

4 การพัฒนาทางการเมือง 3.41 0.63 จริงมาก 

5 พฤติกรรมทางการเมือง 3.49 0.66 จริงมาก 

6 การกลอมเกลาทางการเมือง 3.14 0.72 มีสวนจริง 

7 คานิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 3.56 0.67 จริงมาก 

8 อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 3.50 0.68 จริงมาก 

9 ความสนใจทางการเมือง 3.00 0.79 มีสวนจรงิ 

 รวม 3.34 0.48 มีสวนจริง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.14 พบวา ระดับความคิดเห็นทางการเมืองในสวนวิถีทาง

การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู

ในระดับมีสวนจริง (คาเฉลี่ย 3.34) โดยมีรายดานพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในสวน

วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใน

ระดับจริงมาก 6 ดาน เรียงคาเฉลี่ยมากไปนอย ดังน้ี 

1. วัฒนธรรมทางการเมือง (คาเฉลี่ย 3.57) 

2. สภาพแวดลอมทางการเมือง และคานิยมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

(คาเฉลี่ย 3.56) 

3. อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (คาเฉลี่ย 3.50) 

4. พฤติกรรมทางการเมือง (คาเฉลี่ย 3.49) 

5. การพัฒนาทางการเมือง (คาเฉลี่ย 3.41) 
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4.4 การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหความแตกตางจําแนกตามปจจัยพื้นฐานบุคคล 
 

4.4.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561-2562 

4.4.1.1 การเป รียบ เที ยบความแตกต าง วิถี ท างการเมือ งก ารปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย จําแนกตามเพศ 

ตารางที่ 4.15 การเปรยีบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย

จําแนกตามเพศ 

วิถทีางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทย จําแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.39 0.46 3.29 0.49 2.099 0.036* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางวิถีทางการเมืองการ

ปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561 และกอนการเลือกตั้ง 2562 เขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยใชวิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 

ประชาชนที่เปนผูชาย (คาเฉลี่ย 3.39) มีความคิดเห็นในวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทยในสถานการณปจจุบันมากกวาเพศหญิง (คาเฉลี่ย 3.29) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.036 

4.4.1.2 การเป รียบ เที ยบความแตกต าง วิถี ท างการเมือ งก ารปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย จําแนกตามอายุ  

ตารางที่ 4.16 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทย จําแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทย จําแนกตามอายุ 

ระหวางกลุม 0.870 2 0.435 1.915 0.149 

ภายในกลุม 103.875 457 0.227   

รวม 104.746 459    

 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.16 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมือง

การปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561 และกอนการเลือกตั้ง 2562 
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เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามอายุ โดยใชวิธีการทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาประชาชนที่มี

อายุแตกตางกันมีวิถีทางการเมอืงการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย ไมแตกตางกัน  

 

4.4.1.3 การเป รียบ เที ยบความแตกต าง วิถี ท างการเมือ งก ารปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย จําแนกตามระดับการศึกษา  

ตารางที่ 4.17 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทย จําแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทย จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระหวางกลุม 0.936 3 0.312 1.364 0.253 

ภายในกลุม 103.777 454 0.229 
  

รวม 104.712 457 
   

 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.17 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมือง

การปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561 และกอนการเลือกตั้ง 2562 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช

วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยใน

สถานการณปจจุบัน ไมแตกตางกัน 
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4.4.1.4 การเป รียบ เที ยบความแตกต าง วิถี ท างการเมือ งก ารปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน  

ตารางที่ 4.18 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ระหวางกลุม 3.853 4 0.963  4.344 0.002*  

ภายในกลุม 100.892 455 0.222      

รวม 104.746 459       

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.18 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมือง

การปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561 และกอนการเลือกตั้ง 2562 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยใชวิธีการ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา 

ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยใน

สถานการณปจจุบันแตกตางกัน โดยผูที่มีรายไดตั้งแต 20,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นตามความจริง

ในวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยมากกวาผูมีมีรายไดตอเดือนไมเกิน 20,000 

บาท อยางมีนยัสําคัญท่ีระดับ 0.002 

 

4.4.1.5 การเป รียบ เที ยบความแตกต าง วิถี ท างการเมือ งก ารปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย จําแนกตามบทบาทในครอบครัว  

ตารางที่ 4.19 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทย จําแนกตามบทบาทในครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

วิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทย จําแนกตามบทบาทในครอบครวั 

ระหวางกลุม 0.161  3 0.054  0.234  0.873  

ภายในกลุม 104.502 455 0.230      

รวม 104.663 458       
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ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.19 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมือง

การปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561 และกอนการเลือกตั้ง 2562 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จําแนกตามบทบาทในครอบครัว โดยใช

วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา

ประชาชนที่มีบทบาทในครอบครัวแตกตางกันมีวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยใน

สถานการณปจจุบัน ไมแตกตางกัน  

 

4.4.1.6 การเป รียบ เที ยบความแตกต าง วิถี ท างการเมือ งก ารปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย จําแนกตามสมาชิกกลุมทางสังคม  

ตารางที่ 4.20 การเปรยีบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย

จําแนกตามสมาชิกกลุมทางสังคม 

วิถทีางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทย จําแนกตามสมาชิกกลุมทางสังคม 

เปนสมาชิกกลุม

ทางสังคม 

ไมเปนสมาชิก

กลุมทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.38 0.48 3.24 0.44 3.299 0.001* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.20 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมือง

การปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561 และกอนการเลือกตั้ง 2562 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสมาชิกกลุมทางสังคม โดยใชวิธี t-test ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวา ประชาชนท่ีสังกัดสมาชิกกลุมทางสังคม (คาเฉลี่ย 3.38) มีความคิดเห็นในวิถีทาง

การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบันมากกวาผูที่ไมสังกัดกลุมทางสังคม

ใด ๆ เลย (คาเฉลี่ย 3.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  

 

 



 

บทที่ 5 
 

ผลการวิจัย: หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชน 
  

ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานครทั้ง 46 ชุมชน จํานวน 400 

กลุมตัวอยาง และอาศัยอยูนอกชุมชน จํานวน 60 กลุมตัวอยาง ไดทําการวิเคราะหแบบสอบถามท่ี

สมบูรณตามจํานวนที่กําหนดตามกลุมตัวอยางไว 460 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยนําขอคําถาม

สําคัญมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.956 ซึ่งขอคําถามเปนระดับ

มาตราสวน (Scale) นับวามีคาความเชื่อมั่นในระดับที่สูงมาก ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงสะทอนขอเท็จจริง

จากผูตอบแบบสอบถามสูงเชนกัน ทั้งผูวิจัยไดเสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะหขอมูล ไดแก 1) 

หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส(Transparency) หมายถึง ความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดซึ่ง

ตรงกันขามกับการทุจริตคอรรัปชั่น และการฉอราษฎรบังหลวง 2) หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม

(Participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการ

จัดสรรทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตของชุมชน 3) การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

และกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชน ในพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษามรีายละเอียดสําคัญดังตอไปนี ้

 

5.1 หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส (Transparency)  

  

 ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางใน 46 ชุมชนและในพื้นที่ท่ัวไปเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย

คัดเลือกประชาชนที่อาศัยอยูและมีบานเลขที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เขตดุสิตจริง พรอมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งอัน

เปนพื้นฐานที่เปนทางการในความรูสึกของประชาชน จํานวนกลุมตัวอยาง 460 คน และนําขอมูลมา

วิเคราะหผลดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



203 

ตารางที่ 5.1 รอยละคะแนนระดับความโปรงใส 

ขอความ 

ระดับมีความโปรงใส (คะแนน 1-10) 

ทุจริตชัดเจน 
ไมมีความโปรงใส/

ตรวจสอบได 

ไมคอยมีความ

โปรงใส 

มีความโปรงใส

บาง 

มีความโปรงใส

มากท่ีสุด 

0 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 

1. หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีของทานมีกลไกรองเรียน

จากประชาชนไดโดยตรง 

10 

(รอยละ 2.2) 

99 

(รอยละ 21.5) 

150 

(รอยละ 32.6) 

147 

(รอยละ 32.0) 

54 

(รอยละ 11.7) 

2. หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีของทานมีการวางระบบ

แบบแผนในการเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 

17 

(รอยละ 3.7) 

69 

(รอยละ 15.0) 

165 

(รอยละ 35.9) 

161 

(รอยละ 35.0) 

48 

(รอยละ 10.4) 

3. หนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีของทานมีกระบวนการเปดพื้นที่ใหประชาชน 

ผูนําชุมชนเขารวมในการคิด วางแผน ลงมือปฏิบตัิและรวมรับประโยชน

ในการพัฒนาพื้นที่ของทาน 

17 

(รอยละ 3.7) 

80 

(รอยละ 17.4) 

146 

(รอยละ 31.7) 

167 

(รอยละ 36.3) 

50 

(รอยละ 10.9) 

4. หนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีของทานมีการใหประชาชนรวมเปนผูตรวจสอบ

การทํางานและย่ืนขอเสนอเพื่อตรวจสอบการทุจริตในพ้ืนท่ีไดโดยตรง 

17 

(รอยละ 3.7) 

69 

(รอยละ 15.0) 

155 

(รอยละ 33.7) 

174 

(รอยละ 37.8) 

45 

(รอยละ 9.8) 

5. ชุมชนทานมีความโปรงใสและตรวจสอบไดในการบริหารจัดการเร่ือง คน 

งบประมาณ ผลประโยชนที่เปนของสวนรวม 

18 

(รอยละ 3.9) 

83 

(รอยละ 18.1) 

134 

(รอยละ 29.2) 

149 

(รอยละ 32.5) 

75 

(รอยละ 16.3) 

6. ชุมชนไดมีการตรวจสอบการทํางานจากภาคประชาชนในชุมชนดวยกัน

เองในกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมอาชีพของชุมชน กลุมผูนําชุมชน

อยางทั่วถึง โปรงใส ตรวจสอบได 

13 

(รอยละ 2.8) 

98 

(รอยละ 21.3) 

132 

(รอยละ 28.7) 

154 

(รอยละ 33.5) 

63 

(รอยละ 13.7) 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

ขอความ 

ระดับมีความโปรงใส (คะแนน 1-10) 

ทุจริตชัดเจน 
ไมมีความโปรงใส

แตพอตรวจสอบได 

ไมคอยมีความ

โปรงใส 

มีความโปรงใส

บาง 

มีความโปรงใส

มากท่ีสุด 

0 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 

7. ผูนําชุมชน กลุมอาชีพของชุมชนมีการเปดเผย ประกาศขอมูลให

ประโยชนไดรับรูอยูเปนระยะเวลาท่ีกําหนดของชุมชน 

11 

(รอยละ 2.4) 

82 

(รอยละ 17.8) 

126 

(รอยละ 27.4) 

160 

(รอยละ 34.8) 

81 

(รอยละ 17.6) 

8. เงนิชวยเหลือจากภายนอกเขามาที่ชุมชน ผูนําชุมชนไดแจงใหประชาคม 

หรอืภาคประชาชนไดรับรูอยางโปรงใสและตรวจสอบได 

14 

(รอยละ 3.0) 

88 

(รอยละ 19.1) 

131 

(รอยละ 28.5) 

141 

(รอยละ 30.7) 

86 

(รอยละ 18.7) 

9. เม่ือมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

วิชาการจากภายนอก ผูนาํและคณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศ

เปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรับรูและเปดโอกาสใหเขารวมอยางทั่วถึง 

19 

(รอยละ 4.1) 

69 

(รอยละ 15.0) 

120 

(รอยละ 26.1) 

180 

(รอยละ 39.1) 

72 

(รอยละ 15.7) 

10. การทํางานพัฒนาในชุมชนมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี

และภาคประชาชนซึ่งสามารถสอบถามขอมูล แนวทาง งบประมาณ จํานวน

คน ระยะเวลา ผลท่ีเกิดข้ึนไดจากผูนําและหนวยงานรัฐในทองถ่ินโดยตรงได

อยางโปรงใสและตรวจสอบไดอยางทั่วถึง 

15 

(รอยละ 3.3) 

83 

(รอยละ 18.0) 

128 

(รอยละ 27.8) 

160 

(รอยละ 34.8) 

74 

(รอยละ 16.1) 
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ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่  5.1 ขอมูลรอยละคะแนนของระดับความโปรงใสท่ี

ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จํานวน 460 คน (รอยละ 100) ไดแสดงความคิดเห็นและ

สังเกตจากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง สัมผัสจริงในชุมชน ณ ปจจุบันโดยมีคารอยละสูงสุดแตละขอไว

ดังน้ี 

 1. หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพื้นที่ของทานมีกลไกรองเรียนจากประชาชนได

โดยตรง (ไมคอยมีความโปรงใสมีคะแนน 4-5 คะแนน 150 คน คิดเปนรอยละ 32.6) 

 2. หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่ของทานมีการวางระบบแบบแผนในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง (ไมคอยมีความโปรงใสมีคะแนน 4-5 

คะแนน 165 คน คิดเปนรอยละ 35.9) 

 3. หนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีของทานมีกระบวนการเปดพ้ืนที่ใหประชาชน ผูนําชุมชนเขารวมใน

การคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและรวมรับประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ีของทาน (มีความโปรงใสบางมี

คะแนน 6-7 คะแนน 167 คน คิดเปนรอยละ 36.3) 

 4. หนวยงานรัฐในพื้นที่ของทานมีการใหประชาชนรวมเปนผูตรวจสอบการทํางานและย่ืน

ขอเสนอเพ่ือตรวจสอบการทุจริตในพ้ืนที่ไดโดยตรง (มีความโปรงใสบางมีคะแนน 6-7 คะแนน 174 

คน คิดเปนรอยละ 37.8) 

5. ชุมชนทานมีความโปรงใสและตรวจสอบไดในการบริหารจัดการเรื่อง คน งบประมาณ 

ผลประโยชนที่เปนของสวนรวม (มีความโปรงใสบางมีคะแนน 6-7 คะแนน 149 คน คิดเปนรอยละ 

32.5) 

6. ชุมชนไดมีการตรวจสอบการทํางานจากภาคประชาชนในชุมชนดวยกันเองในกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง กลุมอาชีพของชุมชน กลุมผูนําชุมชนอยางทั่วถึง โปรงใส ตรวจสอบได (มี

ความโปรงใสบางมีคะแนน 6-7 คะแนน 154 คน คิดเปนรอยละ 33.5) 

7. ผูนําชุมชน กลุมอาชีพของชุมชนมีการเปดเผย ประกาศขอมูลใหประโยชนไดรับรูอยูเปน

ระยะเวลาที่กําหนดของชุมชน (มีความโปรงใสบางมีคะแนน 6-7 คะแนน 160 คน คิดเปนรอยละ 

34.8) 

8. เงินชวยเหลือจากภายนอกเขามาที่ชุมชน ผูนําชุมชนไดแจงใหประชาคม หรือภาค

ประชาชนไดรับรูอยางโปรงใสและตรวจสอบได (มีความโปรงใสบางมีคะแนน 6-7 คะแนน 141 คน 

คิดเปนรอยละ 30.7) 

9. เม่ือมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก 

ผูนําและคณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรบัรูและเปดโอกาสใหเขา

รวมอยางทั่วถึง (มีความโปรงใสบางมีคะแนน 6-7 คะแนน 180 คน คิดเปนรอยละ 39.1) 
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10. การทํางานพัฒนาในชุมชนมีความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่และภาคประชาชน

ซึ่งสามารถสอบถามขอมูล แนวทาง งบประมาณ จํานวนคน ระยะเวลา ผลที่เกิดข้ึนไดจากผูนําและ

หนวยงานรัฐในทองถิ่นโดยตรงไดอยางโปรงใสและตรวจสอบไดอยางทั่วถึง (มีความโปรงใสบางมี

คะแนน 6-7 คะแนน 160 คน คิดเปนรอยละ 34.8) 

เมื่อวิเคราะหผลระดับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครท่ี

ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นวาเกิดขึ้นจริง สัมผัสจริง กับหนวยงาน องคกร การพัฒนาพ้ืนที่ใน

ปจจุบัน โดยมีผลการวิเคราะหตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 5.2 ระดับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ลําดับ ระดับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล Mean S.D. ระดับ 

1 หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีของ

ทานมีกลไกรองเรียนจากประชาชนไดโดยตรง 

3.30 1.00 ปานกลาง 

2 หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีของ

ทานมีการวางระบบแบบแผนในการเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 

3.33 0.98 ปานกลาง 

3 หนวยงานรัฐในพ้ืนที่ของทานมีกระบวนการเปดพื้นที่

ใหประชาชน ผูนําชุมชนเขารวมในการคดิ วางแผน 

ลงมือปฏิบัติและรวมรับประโยชนในการพัฒนาพ้ืนท่ี

ของทาน 

3.33 1.01 ปานกลาง 

4 หนวยงานรัฐในพ้ืนที่ของทานมีการใหประชาชนรวม

เปนผูตรวจสอบการทํางานและยื่นขอเสนอเพื่อ

ตรวจสอบการทุจริตในพ้ืนที่ไดโดยตรง 

3.35 0.97 ปานกลาง 

5 ชุมชนทานมีความโปรงใสและตรวจสอบไดในการ

บริหารจัดการเร่ือง คน งบประมาณ ผลประโยชนที่

เปนของสวนรวม 

3.39 1.08 ปานกลาง 

6 ชุมชนไดมีการตรวจสอบการทํางานจากภาค

ประชาชนในชุมชนดวยกันเองในกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง กลุมอาชีพของชุมชน กลุมผูนําชุมชน

อยางทั่วถึง โปรงใส ตรวจสอบได 

3.34 1.05 ปานกลาง 

7 ผูนําชุมชน กลุมอาชีพของชุมชนมีการเปดเผย 

ประกาศขอมูลใหประโยชนไดรับรูอยูเปนระยะเวลาที่

กําหนดของชุมชน 

3.47 1.05 มาก 
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ตารางที่ 5.2 (ตอ) 

ลําดับ ระดับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล Mean S.D. ระดับ 

8 เงินชวยเหลือจากภายนอกเขามาที่ชุมชน ผูนําชุมชน

ไดแจงใหประชาคม หรือภาคประชาชนไดรับรูอยาง

โปรงใสและตรวจสอบได 

3.43 1.09 มาก 

9 เมื่อมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกร

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก ผูนํา

และคณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศเปดเผย

ขอมูลใหประชาชนไดรบัรูและเปดโอกาสใหเขารวม

อยางทั่วถึง 

3.47 1.05 มาก 

10 การทํางานพัฒนาในชุมชนมีความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐในพ้ืนที่และภาคประชาชนซึ่ง

สามารถสอบถามขอมูล แนวทาง งบประมาณ 

จํานวนคน ระยะเวลา ผลที่เกิดข้ึนไดจากผูนําและ

หนวยงานรัฐในทองถ่ินโดยตรงไดอยางโปรงใสและ

ตรวจสอบไดอยางทั่วถึง 

3.42 1.06 มาก 

 รวม 3.38 0.80 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.2 พบวา ระดับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นวาเกิดข้ึนจริง สัมผัสจริง กับหนวยงาน 

องคกร การพัฒนาพ้ืนที่ในปจจุบัน โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวา รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.47) มี 2 ขอ ไดแก 1) ผูนําชุมชน กลุมอาชีพของชุมชน

มีการเปดเผย ประกาศขอมูลใหประโยชนไดรับรูอยูเปนระยะเวลาที่กําหนดของชุมชน และ 2) เมื่อมี

กิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก ผูนําและ

คณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรับรูและเปดโอกาสใหเขารวมอยาง

ทั่วถึง 

 สรุปไดวา กิจกรรมท่ีประชาชนไดขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

วิชาการจากภายนอก ผูนําและคณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรับ

รูและเปดโอกาสใหเขารวมอยางทั่วถึง พรอมกันนั้นหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีเขตดุสิตมีการใหประชาชน

รวมเปนผูตรวจสอบการทํางานและยื่นขอเสนอเพ่ือตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่ไดโดยตรง และยังมี
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กระบวนการเปดพื้นที่ใหประชาชน ผูนําชุมชนเขารวมในการคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติและรวมรับ

ประโยชนในการพัฒนาพื้นที่เขตดุสิตในแตละชุมชนดวย 

 

5.2 หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม(Participation)  

  

 ประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางใน 46 ชุมชนและในพื้นที่ท่ัวไปเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย

คัดเลือกประชาชนที่อาศัยอยูและมีบานเลขที่ตั้งอยูในพ้ืนที่เขตดุสิตจริง พรอมเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งอัน

เปนพื้นฐานที่เปนทางการในความรูสึกของประชาชน จํานวนกลุมตัวอยาง 460 คน และนําขอมูลมา

วิเคราะหผลหลักธรรมาภิบาลในมิติการมีสวนรวมท่ีหมายรวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตของชุมชนดังตาราง

ตอไปน้ี 

ตารางที่ 5.3 ระดับการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม Mean S.D. ระดับ 

1 การพูดคุย แสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ

เรื่องการเมืองไดตามสิทธิและเสรีภาพ 

3.24 1.03 ปานกลาง 

2 การรวมรับฟงการปราศรัยหาเสียง ของกรรมการ

ชุมชนหรือสมาชิกสภาเขตดุสิต หรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร(ส.ส.) 

3.03 1.01 ปานกลาง 

3 การสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดอยาง

อิสรเสรีภาพ 

2.80 1.09 ปานกลาง 

4 ความพรอมไปเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 

2562 ดวยการแสดงออกเปนประชาธิปไตยแบบ

มีสวนรวมของประชาชน 

3.53 1.20 มาก 

5 ชุมชนเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนสามารถเขามา

มีสวนรวมบริหารจัดการทรพัยากรในชมุชนเพื่อ

สวนรวมได 

3.25 1.04 ปานกลาง 

6 การเขาไปมีสวนรวมคิด รวมวิเคราะหและวาง

แผนการทํางานของชุมชนไดอิสรเสรีภาพ 

3.02 1.03 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.3 (ตอ) 

ลําดับ หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม Mean S.D. ระดับ 

7 การเขาไปมีสวนรวมรับผลประโยชนในการจัดสรร

ทรัพยากรของชุมชนตามความเหมาะสมและเปน

ประชาธิปไตย 

2.93 1.09 ปานกลาง 

8 การมีสวนรวมกับทุกคนในชุมชนในการพัฒนา

พื้นที่สวนรวมของชุมชนเสมอ 

3.15 1.05 ปานกลาง 

9 การมีสวนรวมติดตามการทํางานของ

คณะกรรมการชุมชนและสามารถชี้แนะแนวทาง

ใหกับคณะกรรมการชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชน

เสมอ 

3.03 1.11 ปานกลาง 

10 หนวยงานรัฐในพ้ืนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนใน

ชุมชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชนที่เกิดขึ้นกับทุกคนในชุมชน 

3.08 1.07 ปานกลาง 

 รวม 3.11 0.73 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.3 พบวา ระดับการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลหมาย

รวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของ

ชุมชนเกีย่วกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11) เม่ือพิจารณารายขอ

มี 1 ขอที่อยูระดับการมีสวนรวมมาก ไดแก ความพรอมไปเลือกต้ังที่จะเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2562 ดวย

การแสดงออกเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน (คาเฉลี่ย 3.53) รองลงมาอยูในระดับ

การมีสวนรวมปานกลาง คือ ชุมชนเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมบริหาร

จัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อสวนรวมได (คาเฉลี่ย 3.25) และการพูดคุย แสดงความคิดเห็นและ

วิพากษวิจารณเรื่องการเมืองไดตามสิทธิและเสรีภาพ (คาเฉลี่ย 3.24) ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของหลักธรรมาภิบาลทั้งระดับความโปรงใสและการมีสวนรวม

ทางการเมืองการบรหิารการพัฒนากิจกรรมเชิงพ้ืนที่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบผลการวิเคราะห

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.4 คาเฉลี่ยหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใสและการมีสวนรวม 

ลําดับ 
หลักธรรมาภิบาล:  

ความโปรงใสและการมีสวนรวม 
Mean S.D. ระดับ 

1 หลักความโปรงใส 3.38 0.80 ปานกลาง 

2 หลักการมีสวนรวม 3.11 0.73 ปานกลาง 

 รวม 3.24 0.58 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.4 พบวา หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใสและการมีสวน

รวมโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.24) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทั้งสองดานอยูใน

ระดับปานกลางทั้งหมด โดยหลักความโปรงใส มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.38) และหลักการมีสวน

รวม (คาเฉลี่ย 3.11) 

 

5.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่

จัดใหกับประชาชน ในพื้นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

  

 5.3.1 ดานการรวมรับรูและเขาใจ  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติการรวมรับรูและเขาใจกิจกรรมในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ใน 46 ชุมชนและ

ในพ้ืนที่ทั่วไปโดยคัดเลือกประชาชนที่อาศัยอยูและมีบานเลขท่ีตั้งอยูในพื้นที่เขตดุสิตจริง พรอมเปนผู

มีสิทธิเลือกตั้งอันเปนพ้ืนฐานที่เปนทางการในความรูสึกของประชาชน จํานวนกลุมตัวอยาง 460 คน 

มีผลการวิเคราะหดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5.5 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมรับรูและเขาใจ 

ลําดับ ดานการรวมรับรูและเขาใจ Mean S.D. ระดับ 

1 การรับรูนโยบายการพัฒนาจากหนวยงานรัฐใน

การบริหารการพัฒนาชุมชนเมือง 

3.15 0.92 ปานกลาง 

2 การรับรูและเขาใจปญหาของชุมชนเมืองที่ทานอยู

อาศัยเปนอยางดี 

3.32 0.96 ปานกลาง 

3 การสนทนานโยบาย โครงการ กิจกรรมสวนรวมที่

ไดรบัจากหนวยงานรัฐกับเพื่อนบาน 

3.04 0.94 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.5 (ตอ) 

ลําดับ ดานการรวมรับรูและเขาใจ Mean S.D. ระดับ 

4 การรับรูโครงการพัฒนาตาง ๆ จากภาครฐัดวย

การประกาศของผูนําชุมชนเมือง 

3.13 1.01 ปานกลาง 

5 การรับรูและเขาใจระบบการบริหารการพัฒนาที่

สามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมจากภาครฐั ผูนํา

ชุมชนและสาํนักงานเขต 

3.09 1.02 ปานกลาง 

 รวม 3.15 0.80 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.5 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี

ดานการรวมรับรูและเขาใจ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.15) เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางท้ังหมด โดยมีประเด็นเก่ียวกับการรับรูและเขาใจปญหาของชุมชน

เมืองท่ีทานอยูอาศัยเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.32)  

 

 5.3.2 ดานการรวมคิดคนหาปญหา  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติการรวมคิดคนหาปญหากิจกรรมในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห

ดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5.6 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมคิดคนหาปญหา 

ลําดับ ดานการรวมคิดคนหาปญหา Mean S.D. ระดับ 

1 การมีสวนรวมในการคิดคนหาและเสนอปญหาใน

ชุมชนเมืองแกผูนําชุมชนและหนวยงานรัฐ 

2.95 1.01 ปานกลาง 

2 การมีสวนรวมในคิดเสนอแนวทางแกไขปญหาใน

ชุมชนเมืองแกผูนําชุมชนและหนวยงานรัฐ 

2.85 1.03 ปานกลาง 

3 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการ

พัฒนาชุมชนเมืองเสมอเมื่อมีการจัดประชุมชุมชน

และประชุมเขต 

2.93 1.03 ปานกลาง 

4 การมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 

ขอคิดเห็นตอกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน

เมืองตอหนวยงานรัฐ 

2.82 1.00 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.6 (ตอ) 

ลําดับ ดานการรวมคิดคนหาปญหา Mean S.D. ระดับ 

5 การรวมคดิหาวิธี และเสนอการชวยเหลือตอ

หนวยงานรัฐในการจัดโครงการ นโยบายเสนอ

ผูนํารวมกับเพ่ือนบานเสมอ 

2.79 1.04 ปานกลาง 

 รวม 2.87 0.86 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.6 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี

ดานการรวมคิดคนหาปญหา โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.87) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในการคิดคนหาและ

เสนอปญหาในชุมชนเมืองแกผูนําชุมชนและหนวยงานรัฐ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 2.95)  

 

 5.3.3 ดานการรวมวิเคราะหวางแผน  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติดานการรวมวิเคราะหวางแผนกิจกรรมในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการ

วิเคราะหดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5.7 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมวิเคราะหวางแผน 

ลําดับ ดานการรวมวิเคราะหวางแผน Mean S.D. ระดับ 

1 การมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําโครงการ

รวมกับเพ่ือนบานที่สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนเมืองเสนอตอผูนําชุมชนและสํานักงานเขต 

2.97 1.05 ปานกลาง 

2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจในแผนงาน โครงการ 

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐเสนอผูนําชุมชนและ

สํานักงาน 

2.78 1.06 ปานกลาง 

3 การมีสวนรวมพิจารณาในแผนการทํางานการจัด

กิจกรรม โครงการ การพัฒนาตามนโยบายรวมกับ

รัฐ  

2.77 1.07 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.7 (ตอ) 

ลําดับ ดานการรวมวิเคราะหวางแผน Mean S.D. ระดับ 

4 ความตองการมีสวนรวมคิดวิเคราะหในการจัดทํา

แผนการพัฒนาชุมชนเมืองรวมกับหนวยงาน

ราชการ องคการ หรือหนวยงานที่จะชวยสนับสนุน

การบริหารการพัฒนาของชุมชนเมือง 

2.91 1.13 ปานกลาง 

5 การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลปญหาชุมชน

เมือง เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชนรวมกับผูนําชุมชน

และสํานักงานเขต 

2.83 1.07 ปานกลาง 

 รวม 2.85 0.90 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.7 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี

ดานการรวมวิเคราะหวางแผน โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.87) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวางแผนการ

จัดทําโครงการรวมกับเพ่ือนบานที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนเมืองเสนอตอผูนําชุมชนและ

สํานักงานเขต มีคาเฉลี่ยสูงสดุ (คาเฉลี่ย 2.97)  

 

 5.3.4 ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติดานการรวมทําลงมือปฏิบัติกิจกรรมในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการ

วิเคราะหดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5.8 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ 

ลําดับ ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม โครงการที่เขา

มาพัฒนาชุมชนเมืองตามนโยบายของหนวยงานรัฐ 

2.97 0.99 ปานกลาง 

2 การมีสวนรวมในการตัดสินใจหลักในการขับเคลื่อน

กิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนเมืองจากหนวยงาน

รัฐ ผูนําชุมชนและสํานักงานเขต ตั้งแตเร่ิมทําจน

ปดโครงการ 

2.91 1.04 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.8 (ตอ) 

ลําดับ ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ Mean S.D. ระดับ 

3 การมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน วัสดุ

อุปกรณ เครื่องมือในการจัดกิจกรรม โครงการที่

เขามาพัฒนาชุมชนเมือง 

2.92 1.10 ปานกลาง 

4 การมีสวนรวมสนับสนนุงบประมาณในการจัด

กิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมือง 

2.85 1.09 ปานกลาง 

5 การมีสวนรวมในการประชาสัมพันธในการจัด

กิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมือง

รวมกับเพ่ือนบาน 

2.90 1.07 ปานกลาง 

 รวม 2.91 0.88 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.8 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี

ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.91) เม่ือพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางท้ังหมด โดยมีประเด็นเก่ียวกับการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 

โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมืองตามนโยบายของหนวยงานรัฐ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 2.97)  

 

 5.3.5 ดานการรวมกันรับผลประโยชน  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติดานการรวมกันรับผลประโยชนกิจกรรมในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการ

วิเคราะหดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5.9 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมกันรบัผลประโยชน 

ลําดับ ดานการรวมกันรับผลประโยชน Mean S.D. ระดับ 

1 การไดรับประโยชนโดยทางตรงกับการจัดกิจกรรม 

โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมืองของหนวยงาน

รัฐ 

3.07 1.01 ปานกลาง 

2 ครอบครัว และเพื่อนบานไดรับประโยชนเต็มที่จาก

กิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมืองจาก

หนวยงานรัฐ 

3.06 0.98 ปานกลาง 

 

 



215 

ตารางที่ 5.9 (ตอ) 

ลําดับ ดานการรวมกันรับผลประโยชน Mean S.D. ระดับ 

3 การมีความภูมิใจที่ชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบานและ

ประชาชนมีกิจกรรม โครงการที่เขามาบริหาร

จัดการและพัฒนาชุมชนเมือง กิจกรรมสวนรวม

ของรัฐ 

3.27 0.96 ปานกลาง 

4 เพ่ือนบานไดรับประโยชนเพียงเล็กนอย ซึ่ง

ประโยชนสวนใหญเปนของเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชน

จากการจัดกิจกรรม โครงการที่เขามาบริหาร

จัดการและพัฒนาชุมชนเมือง 

3.03 0.99 ปานกลาง 

5 การมีสวนรวมในการนํากิจกรรม และโครงการการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเมืองไปใชใหเกิดประโยชน

กับครอบครัวอยางตอเนื่อง 

3.05 0.95 ปานกลาง 

 รวม 3.10 0.73 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.9 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี

ดานการรวมกันรับผลประโยชนโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.10) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการมีความภูมิใจที่ชุมชน ครอบครัว 

เพื่อนบานและประชาชนมีกิจกรรม โครงการท่ีเขามาบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเมือง กิจกรรม

สวนรวมของรฐั มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.27) 

 

 5.3.6 ดานการรวมรับผิดชอบ  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติดานการรวมรับผิดชอบกิจกรรมในพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.10 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมรับผิดชอบ 

ลําดับ ดานการรวมรับผิดชอบ Mean S.D. ระดับ 

1 การไดรับประโยชนโดยทางตรงกับการจัดกิจกรรม 

โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมืองของหนวยงาน

รัฐ 

2.97 1.01 ปานกลาง 

2 ครอบครัว และเพื่อนบานไดรับประโยชนเต็มที่จาก

กิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมืองจาก

หนวยงานรัฐ 

2.88 0.98 ปานกลาง 

3 การมีความภูมิใจที่ชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบานและ

ประชาชนมีกิจกรรม โครงการที่เขามาบริหาร

จัดการและพัฒนาชุมชนเมือง กิจกรรมสวนรวม

ของรัฐ 

3.11 0.97 ปานกลาง 

4 เพ่ือนบานไดรับประโยชนเพียงเล็กนอย ซึ่ง

ประโยชนสวนใหญเปนของเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชน

จากการจัดกิจกรรม โครงการที่เขามาบริหาร

จัดการและพัฒนาชุมชนเมือง 

3.24 1.04 ปานกลาง 

5 การมีสวนรวมในการนํากิจกรรม และโครงการการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเมืองไปใชใหเกิดประโยชน

กับครอบครัวอยางตอเนื่อง 

3.02 1.01 ปานกลาง 

 รวม 3.04 0.80 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.10 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนที่ดานการรวมรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.04) เมื่อพิจารณารายขอ 

พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็นเกี่ยวกับเพื่อนบานไดรับประโยชนเพียง

เล็กนอย ซึ่งประโยชนสวนใหญเปนของเจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนจากการจัดกิจกรรม โครงการที่เขามา

บรหิารจัดการและพัฒนาชุมชนเมือง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.24) 

 

 5.3.7 ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมใน พ้ืนที่ เขตดุสิ ต 

กรงุเทพมหานคร มีผลการวิเคราะหดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5.11 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล 

ลําดับ ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Mean S.D. ระดับ 

1 การมีสวนรวมในการประเมินผลความสําเร็จของ

การจัดกิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนา

ของชุมชนเมือง 

2.99 0.98 ปานกลาง 

2 การมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของ

กิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของ

ชุมชนเมืองรวมกับหนวยงานรัฐ ผูนําชุมชนและ

สํานักงานเขต 

2.82 1.01 ปานกลาง 

3 การมีสวนรวมในการตรวจติดตามกระบวนการ

ทํางานในชุมชนเมือง การแกไขของเจาหนาที่

หนวยงานรัฐ ผูนําชุมชนและสํานักงานเขต 

2.84 1.03 ปานกลาง 

4 เมื่อทราบผลการประเมินการดําเนินงานของ

กิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของ

ชุมชนเมืองจากผูนําชุมชนและสํานักงานเขต 

2.84 1.02 ปานกลาง 

5 ความตองการมีสวนรวมในการนําผลการประเมิน

ในการจัดกิจกรรมและโครงการการบริหารการ

พัฒนาของชุมชนเมืองไปรวมวางแผนในการพัฒนา

ชุมชนเมืองอยางตอเน่ือง 

3.03 1.06 ปานกลาง 

 รวม 2.90 0.82 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.11 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนที่ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.90) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็นเก่ียวกับความตองการมี

สวนรวมในการนําผลการประเมินในการจัดกิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนาของชุมชน

เมืองไปรวมวางแผนในการพัฒนาชุมชนเมืองอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.03) 
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 5.3.8 ภาพรวมการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสวนรวมของ

หนวยงานรัฐท่ีจัดใหกับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับ

ประชาชนในมิติภาพรวม มีผลการวิเคราะหดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5.12 ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ภาพรวม 

ลําดับ ภาพรวม Mean S.D. ระดับ 

1 ดานการรวมรับรูและเขาใจ 3.15 0.80 ปานกลาง 

2 ดานการรวมคิดคนหาปญหา 2.87 0.86 ปานกลาง 

3 ดานการรวมวิเคราะหวางแผน 2.85 0.90 ปานกลาง 

4 ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ 2.91 0.88 ปานกลาง 

5 ดานการรวมกันรบัผลประโยชน 3.10 0.73 ปานกลาง 

6 ดานการรวมรับผิดชอบ 3.04 0.80 ปานกลาง 

7 ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 2.90 0.82 ปานกลาง 

 รวม 2.97 0.69 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.12 พบวา ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.97) เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยเรียงคาเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้ 

1. ดานการรวมรับรูและเขาใจ (คาเฉลี่ย 3.15) 

2. ดานการรวมกันรับผลประโยชน (คาเฉลี่ย 3.10) 

3. ดานการรวมรบัผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.04) 

4. ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ (คาเฉลี่ย 2.91) 

5. ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (คาเฉลี่ย 2.90) 

6. ดานการรวมคิดคนหาปญหา (คาเฉลี่ย 2.87) 

7. ดานการรวมวิเคราะหวางแผน (คาเฉลี่ย 2.85)  

ชี้ใหเห็นวา ประชาชนที่อาศัยอยูใน 46 ชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานครในการรวมรับรูและเขาใจ และยินดีรับผลประโยชน 

แตไมรวมคิดคนหาปญหา มีสวนรวมในการวิเคราะหหรือวางแปน ลงมือปฏิบัตินอย แสดงใหเห็นวา

ประชาชนมีไมคอยมีเวลาหรือใหความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนหรือในถ่ินที่อยูอาศัยที่เปน

สาธารณะยินดีใหน้ําหนักการพัฒนาอยูที่หนวยงานภาครัฐอยางเต็มรูปแบบนั่นเอง อีกปจจัยหน่ึงการ
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ทํามาหากินในแตละวันของประชาชนที่คนวัยทํางานตองออกไปทํางานนอกชุมชนหรือไกลจากชุมชน

ที่ตนเองอาศยัอยูนั่นเอง ใหชุมชนหรอืบานเปนเพียงที่พักอาศัยเพ่ือการทํางาน ทํามาหากินเทานั้น 

นอกจากนี้สภาพปญหา อุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและการพัฒนา

ประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะหดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5.13 คารอยละปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

ลําดับ สภาพปญหา ความถี่ รอยละ 

1 ทํางาน...จนไมคอยมีเวลามีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ 

และการพัฒนาประชาธิปไตย การเมืองท่ีเกิดขึ้น 

227 49.35 

2 ประชาชนมีความขัดแยงทางการเมืองอยางชัดเจน แบงพรรค

แบงพวกกันภายในชุมชน 

137 29.78 

3 ประชาชนขาดขอมูลที่เปนจริงเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง 

การรับรูขอมูลขาวสารเพียงฝายเดียว คนเดียวสื่อเดยีว 

142 30.87 

4 เกิดความรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองในปจจุบัน 244 53.04 

5 ความไมสะดวกในการเดนิทางไปรวมกิจกรรมทางการเมือง 114 24.78 

6 ประชาชนบางกลุม/กลุมผูนําไมคอยเกรงกลัวตออํานาจของ

รัฐบาล 

89 19.30 

7 ประชาชนเกิดความหวาดระแวงระหวางกันในชุมชน 70 15.22 

8 ประชาชนมีการพูดคุยเรื่องการเมืองเฉพาะภายในครอบครัว

เทานั้น 

80 17.39 

9 ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน 123 26.74 

10 ประชาชนมีความรูสึกเครียดกับปญหาการเมือง 130 28.26 

11 ประชาชนมีความรูสึกเรื่องการพัฒนาพื้นที่  การเมืองและ

ประชาธิปไตยเปนเร่ืองไกลตัว 

82 17.83 

12 ประชาชนและชุมชนถูกละเลยจากนักการเมืองและหนวยงาน

ของรัฐในกระบวนการมีสวนรวมทางการเมอืง 

88 19.13 

13 ประชาชนไมสนใจกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เลย รูสึกเฉย ๆ 110 23.91 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 5.13 พบวา คารอยละปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน โดยเรียงคารอยละมากไปนอย 5 ลําดับมากท่ีสุด ดังน้ี 

1. เกิดความรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองในปจจุบัน (รอยละ 53.04) 
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2. ทํางาน...จนไมคอยมีเวลามีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ี และการพัฒนาประชาธิปไตย 

การเมืองที่เกิดขึ้น (รอยละ 49.35) 

3. ประชาชนขาดขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การรับรูขอมูลขาวสารเพียง

ฝายเดียว คนเดียวสื่อเดียว (รอยละ 30.87) 

4. ประชาชนมีความขัดแยงทางการเมืองอยางชัดเจน แบงพรรคแบงพวกกันภายในชุมชน 

(รอยละ 29.78) 

5. ประชาชนมีความรูสึกเครียดกับปญหาการเมือง (รอยละ 28.26) 

สรุป วิสัยการเมืองของคนเมืองมักจะมีความรูสึกวาตนเองอยูใกลแหลงศูนยกลางขาวสารจน

รับขอมูลซ้ํา ๆ ซาก ๆ จนเบ่ือหนาย พรอมยังตองดิ้นรนทํามาหากินทุกวัน ถามีงานทําคนเมืองถึงจะ

อยูได หากไมมีงานทําคงจะอยูอาศัยในเมืองลําบากเพราะทุกวันตองใชเงินในการดํารงชีพไมวาอยูที่

บานหรือออกนอกบานน่ันเอง 

 

5.4 การเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหความแตกตางจําแนกตามปจจัยพื้นฐานบุคคล 
 

5.4.1 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกจิกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ 

5.4.1.1 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี 

จําแนกตามเพศ 

ตารางที่ 5.14 การเปรยีบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี จําแนกตาม

เพศ 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ จําแนก

ตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.07 0.66 2.89 0.71 2.749 0.006* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยใชวิธี t-test ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ประชาชนที่เปนผูชาย (คาเฉลี่ย 3.07) มีสวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาพื้นที่ในเขตดุสิตมากกวาเพศหญิง (คาเฉลี่ย 2.89) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.006 
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5.4.1.2 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี 

จําแนกตามอายุ  

ตารางที่ 5.15 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 

จําแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

จําแนกตามอายุ 

ระหวางกลุม 0.171  2 0.086  0.178  0.837  

ภายในกลุม 219.711 457 0.481      

รวม 219.882 459       

 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.15 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จําแนกตามอายุ 

โดยใชวิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

พบวาประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิต ไมแตกตางกัน  

 

5.4.1.3 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี 

จําแนกตามระดับการศึกษา  

ตารางที่ 5.16 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 

จําแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระหวางกลุม 0.999  3 0.333  0.692  0.558  

ภายในกลุม 218.706 454 0.482      

รวม 219.706 457       

 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.16 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามระดับ

การศึกษา โดยใชวิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีเขต

ดุสิต ไมแตกตางกัน 
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5.4.1.4 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี 

จําแนกตามรายไดตอเดือน  

ตารางที่ 5.17 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 

จําแนกตามรายไดตอเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

จําแนกตามรายไดตอเดือน 

ระหวางกลุม 4.445 4 1.111 2.347 0.054  

ภายในกลุม 215.436 455 0.473      

รวม 219.882 459       

 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.17 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตาม

รายไดตอเดือน โดยใชวิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 พบวาประชาชนที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

เขตดุสิต ไมแตกตางกัน 

 

5.4.1.5 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี 

จําแนกตามบทบาทในครอบครัว  

ตารางที่ 5.18 การเปรยีบเทียบความแตกตางระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 

จําแนกตามบทบาทในครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกตาง 
แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

จําแนกตามบทบาทในครอบครัว 

ระหวางกลุม 0.946  3 0.315  0.656  0.579  

ภายในกลุม 218.578 455 0.480      

รวม 219.524 458       

 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.18 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตาม

บทบาทในครอบครัว โดยใชวิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับ



223 

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาประชาชนท่ีมีบทบาทในครอบครัวแตกตางกันมีสวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาพื้นที่เขตดุสิต ไมแตกตางกัน  

 

5.4.1.6 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี 

จําแนกตามสมาชิกกลุมทางสังคม  

ตารางที่ 5.19 การเปรยีบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ี จําแนกตาม

สมาชิกกลุมทางสังคม 

การมสีวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ จําแนก

ตามสมาชิกกลุมทางสังคม 

เปนสมาชิกกลุม

ทางสังคม 

ไมเปนสมาชิก

กลุมทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

3.10 0.63 2.77 0.72 5.125 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.19 พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสมาชิกกลุมทางสังคม โดยใชวิธี t-

test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ประชาชนที่สังกัดสมาชิกกลุมทางสังคม (คาเฉลี่ย 3.10) 

มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิตมากกวาผูที่ไมสังกัดกลุมทางสังคมใด ๆ เลย (คาเฉลี่ย 

2.77) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000  

 

5.4.1.7 การเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธระหวางวิถีทางการเมืองการ

ปกครองประชาธิปไตยแบบไทยและการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ 

ตารางที่ 5.20 การเปรยีบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธระหวางวิถีทางการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทยและการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ 

Correlations 

 วิถีทางการเมืองฯ การมีสวนรวมในกิจกรรมฯ 

วิถีทางการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย 

Pearson Correlation 1 0.478** 
Sig. (2-tailed)   .000 
จํานวน 460 460 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่ 

Pearson Correlation 0.478** 1 
Sig. (2-tailed) .000   
จํานวน 460 460 

**  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิเคราะหดังตาราง 5.20 พบวา ตัวแปรวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทย และการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (Correlations  Coefficient) เทากับ 0.478 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 

ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01แสดงวา ประชาชนที่มีวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทยมีความสัมพันธเชิงบวกอยูระดับระดับปานกลางคอนไปสูง (r = 0.478**) กับการมีสวนรวม

ในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 

5.5 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
  

5.5.1 เกณฑการคัดเลือกชุมชนตนแบบวิถีประชาธิปไตยตามการประชุม 46 ชุมชนเมือง

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 1) ตองเปนแบบ “บวร.มค.” (อานวา บอวอน มอคอ.) มีการประสานของ “บาน วัด 

โรงเรยีน มหาวิทยาลัย และเครือขาย” 

 2) การมีสวนรวมของประชาชนทางตรงและทางออมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

 3) การเขาถึงของชุมชนไดงาย และมีชุมชนท่ีอยูใกลเคียงกันอยางนอย 3 ชุมชน 

 4) มีการจัดประชาคมของชุมชนและไดรับการยอมรับในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี

ของ 46 ชุมชน 

 5) มีคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากทองถิ่นหรือสํานักงานเขต 

 6) ผูนําชุมชนและคณะกรรมการมีสวนรวมกับกิจกรรมขององคกร หนวยงานภาค

นอกสมํ่าเสมอ 

 7) คณะกรรมการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสําคัญของชุมชนและของหนวยงาน

ทองถ่ิน 

 8) คณะกรรมการมีการเปดพื้นที่ใหประชาชนในชุมชนรองเรียนและเขาถึงกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นอยางเทาเทียม 

 9) มีการประชุมกรรมการและเขารวมประชุมผูนําชุมชนกับหนวยงานทองถ่ินเสมอ 

 10) มีการเปดเผยขอมูลและตรวจสอบไดอยางโปรงใสในทุกข้ันตอนของการทํางาน 

จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อชุมชน 

การเลือกชุมชนตามแนวคิดของผูนําชุมชนและประชาชนที่ไดคัดเลือกตนแบบที่พัฒนาชุมชน

วิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนมาก

ที่สุด ดังนี้ 
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1. ชุมชนตนแบบการพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล คือ ชุมชนวัด

สวัสด์ิวารีสีมาราม 

2. ชุมชนตนแบบลําดบัที่ 2 ไดแก ชุมชนวัดนอยนพคุณ 

3. ชุมชนตนแบบลําดบัที่ 3 ไดแก ชุมชนบานพักองคการทอผา 

 

5.5.2 การพรรณาขอมูลเชิงคุณภาพตามโครงสราง 

 นอกจากนี้จากขอมูลการสัมภาษณผูนําชุมชนท้ัง 46 ชุมชน โดยเก็บขอมูลทุกชุมชนพบวา 

ผูนําชุมชนสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 32 คน เพศหญิง จํานวน 14 คน และมีอายุต้ังแต 45 ปขึ้น

ไป มีสถานภาพสมรส นับถือพุทธศาสนา 100 เปอรเซ็น มีทั้งไมไดประกอบอาชีพเลยเปนพอบาน

แมบาน รับจางทั่วไป คาขาย ยังรับราชการทหาร และเกษียณอายุไปแลว รายไดตั้งแต 5,000 บาทตอ

เดือนขึ้นไปจนถึงสูงสุด 41,830 บาท ผูนําชุมชนไดใหสัมภาษณกับผูชวยนักวิจัยมีใจความสําคัญแตละ

ขอพอสรุปไดดงันี้ 

 1) การมีสวนรวมทางการเมืองพัฒนาประชาธิปไตยของผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมี

เพียงใด? 

 ตอบ ผูนําสวนใหญมีความคิดเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองพัฒนาประชาธิปไตยของ

ผูนําชุมชนและประชาชนภายในชุมชนอยูในระดับมากพอสมควร โดยเริ่มตนจากการจัดตั้ ง

คณะกรรมการในชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร โดยการประกาศรับสมัครผูท่ี และจัดใหมี

การเลือกตั้ง ประชาสัมพันธใหกับสมาชิกในชุมชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไดทราบ รวมถึงมีการประชุมพูดคุย

แลกเปลี่ยนกัน พรอมกับแจงขาวสารประชาสัมพันธในเร่ืองตางๆทางการกระจายเสียงตามสาย

ประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน พรอมกับแจงขาวสารประชาสัมพันธในเรื่องตางๆทางการกระจายเสียง

ตามสาย ถือวาในภาวะการเมืองในชวงนี้ประชาชนในชุมชนใหความสนใจในความเปนประชาธิปไตย 

และความโปรงใสเปนอยางมาก เชนในชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามเปนชุมชนที่มีนักการเมืองเขามาหา

เสียงบอยในชวงเลือกตั้ง จึงเปนชุมชนตนแบบตามหลักประชาธิปไตยอยางแทจริง (นัยนา ยลจอหอ, 

สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน2561) 
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ภาพ 5.1 สัมภาษณและลงพ้ืนที่เก็บขอมูลชุมชนทาน้ําสามเสน 

 

 2) ประชาชนมีบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบอยางไร? 

 ตอบ ผูนําสวนใหญมีความคิดเห็นวา ประชาชนมักไปใชสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย เขารวม

กิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การลงมติในชุมชน ใชสิทธิของตนเองคือการหาเสียง เขา

รวมฟงการประชุมเวลาชุมชนมีกิจกรรม กระบอกเสียง มีสวนรับรูรับฟงขาวทางสื่อและหนวยงานรัฐ 

เลือกตั้งประธานชุมชน เปนตน ในกรณีชุมชนทาน้ําสามเสนมีกิจกรรรมทางการเมือง ดังนี้ (วีรศักดิ์ 

หาญโชคชัยกุล, สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2561) 

1. ชุมชนมกีารไปชุมนุมเรียกรองสิทธ์ิตางๆ  

2. เลือกตั้งประธานชุมชน 

3. เลือกตั้งนายกรัฐมนตรี 

4. ไดมีการแสดงความคิดเห็นตางๆ เมื่อมีการประชุมกันภายในชุมชน 

5. ไดรวมคิด รวมสรางสรรค รวมแสดงความคิดเห็น โครงการพัฒนาริมฝงแมน้ําเจาพระยา 

แบบที่ออกมาสอดคลองกับสิ่งที่ชุมชนอยากใหพัฒนา 5 เร่ือง ไดแก ปญหาน้ําขังเนาเสีย

กลางชุมชน, ปรับปรุงลานกีฬาและสนามเด็กเลน ,ฟนฟูทาเรือ เพ่ือใชเปนทาเรือขาม

ฟาก, เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับศูนยดูแลเดก็เล็ก  

ในสวนชุมชนซอยโซดา ถามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น สวนมากประชาชนที่วางจากการทํางานก็ไป

ชวยหาเสียง ชวยติดปายประกาศหาเสียง เน่ืองจากชุมชนไดรับการดูแลใหความชวยเหลือ เวลามีการ

เลือกต้ังข้ึนประชาชนในชุมชนท่ีวางจากการทํางานจึงลงแรงอาสาชวยหาเสียง (จินดามณี สุขศิริ, 

สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2561) ยังมีการติดตามขาวสารทางรูปแบบอ่ืน ๆ ดังในชุมชนราชพัสดุ 

ประชาชนยังมีการติดตามขาวสารจากอินเทอรเน็ต และมีการแสดงความคิดเห็นกันภายในชุมชนตาม



227 

ความคิดของคนในชุมชน และไดการไปฟงเวทีปราศรัย (สามารถ อําพันหอม, สัมภาษณ, 16 

พฤศจิกายน 2561) 

 
ภาพ 5.2 สัมภาษณและลงพื้นที่เก็บขอมูลชุมชนบานพักองคการทอผา 

 

 3) ปจจัยอะไรที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง และพัฒนาประชาธิปไตยของผูนําชุมชน

และประชาชน? 

 ตอบ ผูนําสวนใหญมีความคิดเห็นวา เวลา เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการ

เมือง และพัฒนาประชาธิปไตยของผูนําชุมชนและประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้

ยังมีปจจัยดานการครองชีพของประชาชน  สิทธิในการดํารงชีวิต การสรางความเชื่อใจใหแกคนใน

ชุมชนเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่น การเปนผูนําชุมชนและการเปนประธานชุมชน การชวยเหลือชุมชน

ตามที่หาเสียงไว ความขัดแยงทางการเมือง การอบรมใหเกิดความเขาใจและมาอธิบายตอชาวบานฟง 

นักการเมอืงลงมาในพื้นที่ในชุมชน มีการจัดเบ้ียประชุมเพื่อใหกระตุนความสนใจในการมีสวนรวมของ

ประชาชน ความสนิทสนม คนในชุมชนมารวมชวยกันพัฒนาชุมชน โดยในกรณีของชุมชนวัดสวัสดิ์วารี

สีมาราม ผูนําใหความคิดเห็นวา ปจจัยการใชสิทธิเลือกตั้ง การติดตอเปนการเฉพาะ เปดโอกาสใหมี

การใชสายสัมพันธสวนบุคคล การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองเยอะเกินไปทําใหการพัฒนา

ประชาธิปไตยของผูนําชุมชนและประชาชนเกิดการมีสวนรวมของประชาชน การสรางความรูความ

เขาใจในการใหขอมูลขาวสารในการเนนประชาธิปไตย (นัยนา ยลจอหอ, สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน

2561) สวนชุมชนซอยโซดา ผูนําชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมคือ นโยบายของพรรค

การเมือง สวนใหญผูลงสมัครมกัคาํนึงแตคะแนนเสียงไมคํานึงถึงวา นโยบายที่ตนไดประกาศมีคุณภาพ

และสามารถทําไดหรือไม แตคนในชุมชนจะไมมีการบังคับในการเลือกวา ตองลงคะแนนใหพรรคใด 

ใหคนในชุมชนสามารถมีเสรีภาพในการเลือกผูแทนที่คิดวาสามารถพัฒนาชุมชนตนเองไดจริง (จินดา

มณี สุขศิริ, สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2561) สวนชุมชนพระยาประสิทธ์ิ ผูนํามีแนวคิดวา นโยบาย

ของนักการเมืองที่ตอบสนองความตองการของประชาชน ถาโดนใจประชาชน มีความสนใจนโยบายก็

จะออกไปเลือกตั้ง ไปใชสิทธิ (มณี  จิรโชติมงคลกุล, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 2561) 
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ภาพ 5.3 สัมภาษณและลงพื้นที่เก็บขอมูลชุมชนพระยาประสิทธ์ิ 

 

 4) หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตย

ของประชาชนเพียงใด? 

 ตอบ หนวยงานภาครัฐจัดใหมีการเลือกตั้ง แตไมมีการพัฒนาประชาธิปไตยหรือพัฒนาชุมชน 

แตมีหลายชุมชนท่ีภาครัฐใหการสนับสนุนท้ังงบประมาณและเจาหนาที่ไปชวยเหลือจํานวนมาก ซึ่ง

ลาสุดมีการนําโครงการไทยนิยมยั่งยืนใหชุมชนละ 200,000 บาท แตมีการออกคาใชจายไปกอนคอย

เบิกคืนทีหลังและมีความสลับซับซอนมาก ถึงอยางไรก็ตามในชุมชนราชพัสดุ ยังพบวารัฐคอนขางให

การชวยเหลือที่ดี   มีการเปดเวทีหนวยงานและรัฐใหหนวยเขามาชวยเหลือในชุมชน และเปดศูนย

ดํารงธรรมเคลื่อนที่คอยชวยเหลือคนภายในชุมชนและชุมชนในละแวกใกลเคียง (สามารถ อําพันหอม, 

สัมภาษณ, 16 พฤศจิกายน 2561) รวมถึงในชุมชนซอยโซดาที่อยูใกลกับสํานักงานเขต ไดเขามาให

การสนับสนุนเปนอยางดีในเรื่องของ เงิน หรือวัสดุอุปกรณที่นํา  มาพัฒนาชุมชน-มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต สนับสนุนทางดานกิจกรรม-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใหการสนับสนุนในการดําเนิน

กิจกรรมและมีการเขาไปศึกษาชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีการพัฒนาขึ้น (จินดามณี สุขศิริ, สัมภาษณ, 17 

พฤศจิกายน 2561) และในชุมชนพ้ืนท่ีทหารที่เปนชุมชนปน 1 ทางผูบัญชาการหนวยใหการสนับสนุน

ชุมชน และดูแลความเปนอยูกําลังพลและครอบครัวอยางตอเนื่อง (ร.ต.กิตติ  ชาวนิคม, สัมภาษณ, 15 

พฤศจิกายน 2561) 
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ภาพ 5.4 สัมภาษณและลงพื้นที่เก็บขอมูลชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 

 

 5) หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนการมีสวนรวมกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ กิจกรรม

สวนรวมของชุมชน ของสํานักงานเขตเพียงใด? 

 ตอบ หนวยงานภาครัฐไดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไทยนิยมยั่งยืน ทางเขตไดใหการ

สนับสนุนอยางดี เชน การใหงบในการใชจายภายในชุมชน แตในบางชุมชนยังมีการใหการสนับสนุน

นอยมาก ในชุมชนที่เปนเพียงแฟลต ย่ิงในสวนของโครงการใหม ๆ เชน ทางเขตไดมีสวนสนับสนุน

ของโครงการไทยยั่งยืน มีเจาหนาที่เขตมาใหความรูของงบประมาณในการใชงบสวนนี้ไปทําอยางไรได

บาง ยิ่งในชุมชนเทวราชกุญชร มีการสงหมอมาตรวจสุขภาพใหกับประชาชนทุกป มีการสงสัตวแพทย

มาฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสัตวเลี้ยงในชุมชน และทางสํานักงานเขตมีการกําหนดใหมี

เจาหนาที่มาฉีดยากันยุงทุก 6 เดือน เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน (อุทิศ บูรณเสน, สัมภาษณ, 

17 พฤศจิกายน 2561) ในสวนที่เปนชุมชนท่ีตั้งอยูในคายทหาร หนวยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ไมสามารถ

เขาไปชวยไดเพราะเกิดการทับซอน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐที่เปนกิจกรรมจิตอาสา

ทาความดีเพื่อพอ ยังมีความคิดเห็นจากชุมชนวัดราชาวา ภาครัฐมีการตรวจเย่ียมดูแลความเรียบรอย

ในชุมชน และประชุมหารือถึงปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแกไข (ภาสกร ไชยมุกร, สัมภาษณ, 21 

พฤศจิกายน 2561) ยังพอมีหนวยงานภาครัฐมาบาง คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สุริยา โพธิ์

กระเจน, สัมภาษณ, 21 พฤศจิกายน 2561) 
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ภาพ 5.5 สัมภาษณและลงพ้ืนที่เก็บขอมูลชุมชนสะพานเกษะโกมล 

 

 6) วิถี-วิธีประชาธิปไตย? 

 ตอบ วิถีประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทั้ง 46 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร คือการรับ

ฟงเสียงขางมากยังคงมีอยู และโดยสวนใหญประชาชนใหความเคารพกับระเบียบ กติกา กฎหมาย

บานเมือง ชาวบานมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เวลามีการตัดสินใจทําสิ่งใดใหกับชุมชนก็จะใชการ

ลงมติเสียงสวนใหญ (กนกวรรณ สารสุวรรณกุล, สัมภาษณ, 14 พฤศจิกายน 2561) ทุกคนรูจักและ

เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของคนผูอ่ืน ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง

กัน ไมมีปญหาความขัดแยงซึ่งกันและกันของประชาชนในสังคม (วิไล อารีรักษ, สัมภาษณ, 19 

พฤศจิกายน 2561) วิถีประชาธิปไตยยังคงมีเปนปกติอยูในชุมชนเมือง ประชาชนมีสิทธิเสรภีาพในการ

ดํารงชีวิตประจําวัน มีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่เชนเดิม ยิ่งในชุมชนทานํ้าสามเสน ผูนําให

ความคิดเห็นเก่ียวกับวิถีประชาธิปไตย ไวอยางนาสนใจวา วิถีประชาธิปไตยของชุมชนคือความเทา

เทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือวาทุกคนท่ีเกิดมาจะมีความเทาเทียมกันในฐานะการเปนประชากร

ของรัฐ ไดแก มีสิทธิเสรีภาพ มีหนาที่เสมอภาคกัน ไมมีการแบงชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ ควร

ดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติ ไมขมเหงรังแกคนที่ออนแอกวา (วีรศักดิ์ หาญโชคชัยกุล, สัมภาษณ, 

17 พฤศจิกายน 2561) ดังนั้นการเลือกตั้งและการใชสิทธิของตนเองเปนหนาที่วิถีของประชาธิไตยใน

ชุมชนเมืองอยางเปนปกตวิิสัย 

 สวน “วิธีประชาธิปไตย” แสดงออกทางกิจกรรมทางการเมือง “การมีสวนรวมของ

ประชาชน” จึงเปนวิ ธีสํ าคัญของประชาชนในชุมชนเมืองเปนปกติวิสัย เชน  การเลือกตั้ ง

คณะกรรมการชุมชน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เเละการเคารพเสียงประชามติขางมาก การจัด

ประชุมตัวแทนในชุมชน การยกมือโหวตเลือกตั้ง และการลงมติในทุกเหตุการณของชุมชน(สุชิน อยู
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กรุด, สัมภาษณ, 19 พฤศจิกายน 2561) รวมวิธีประชาธิปไตยให “อิสระในการตัดสินใจ ไมมีการ

บังคับในการใชสทิธ์ิ” (สมโภชน ออนละมัย, สัมภาษณ, 17 พฤศจิกายน 2561) 

 
ภาพ 5.6 สัมภาษณและลงพ้ืนที่เก็บขอมูลชุมชนวัดโบสถสามเสน 

 
ภาพ 5.7 สัมภาษณและลงพ้ืนที่เก็บขอมูลชุมชนทหารรักษาวัง 

 
ภาพ 5.8 สัมภาษณและลงพ้ืนที่เก็บขอมูลชุมชนปนหนึ่ง 

 สวนการสนทนากลุม (Focus Group) ของผูนําทั้ง 46 ชุมชน พบวา วิถีประชาธิปไตย 

ประชาชนยังคงใหความเห็นตรงกันวา เปนการมีสิทธ์ิและเสรีภาพเทาเทียมกันการมีอิสระในการออก

ความคดิเห็นมีผลประโยชนรวมกัน สามารถเรียกรองสิทธิที่จะเรียกรองหากถูกเอาเปรียบได  
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แตในการเขารวมกิจกรรมมักมีเปาหมายบางอยางที่นอกเหนือจากความรู คือการไดปจจัย

สําคัญในการดํารงชีวิตหรือสิ่งของตอบแทนทุกครั้งที่เขารวมจะถือวาเปนแรงจูงใจชาวบานก็จะมารวม

กิจกรรมหรือเขาการประชุมเสมอ  

เมื่อกลาวถึงการเลือกตั้งทําไมในเขตดุสิตจึงมีสวนรวมในการเลือกตั้งนอยที่สุดใน 50 เขต

กรุงเทพมหานครแตละครั้งที่ผานมา มีคําอธิบายจากชาวบานวา แตกอนเคยไปเลือกตังแคเพราะ

หลงเชื่อในคําสัญญาจากผูที่มาหาเสียงวาถาไดแลวจะมาพัฒนาใหความหวังแกชาวบานแตพอไดรับ

เลือกไปแลวกลับหายเงียบแลวไมสนใจจนถึงปจจุบันก็ปลอยใหสภาพแวดลอมของเขตดุสิตไมไดรับ

การพัฒนาอยางสมควรจึงเปนที่มาหรือปจจัยหลักๆท่ีทําใหชาวเขตดุสิตออกไปเลือกตั้งนอย จาก

เหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหชาวบานมีทัศนคติไมคอยดี หรือที่เรียกวา “ความจริงใจของนักการเมืองใน

การปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกอนการเลือกตั้งไมมี”  

สุดทายมีการลงคะแนนเสียงโดยการยกมือโหวตชุมชนที่เปนตนแบบประชาธิปไตยและมี

กิจกรรมการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้ง 46 ชุมชน “เลือกตนแบบดวยการเปดเผย?” และชุมชนที่ไดรับ

การโหวตอยางเปนเสียงเอกฉันท คือ “ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม” โดยมีนางนัยนา ยลจอหอ เปน

ประธานชุมชน ซึง่ไดรับเหตุผลท่ีสนับสนุนดวย 4 เหตุผลหลักดังนี้ 

1. มีการบริหารจัดการที่ดีและสมบรูณที่สุดจาก 46 ชุมชน 

2. เปนชุมชนที่เดินทางสะดวกเขาถึงไดงายของทั้ง 46 ชุมชน 

3. บริเวณรอบม ี4-5 ชุมชนติดกัน (มีการเชื่อมตอชุมชนใกลกัน) 

4. ไดรับรับการมีสวนรวมจากหลายสวนชุมชน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน ภาคี

เครอืขาย และประชารัฐในทองถิ่น 

 
ภาพ 5.9 นักวิจัยลงเก็บขอมูลการสนทนากลุมยอย 
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ภาพ 5.10 ออกแบบใหนักศึกษาไดเรยีนรูการเก็บขอมูลสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 
ภาพ 5.11 กลุมผูนําชุมชนเสนอแนะแนวทาง 

 
ภาพ 5.12 การโหวตแบบเปดเผยดวยเสียงอันเปนเอกฉันท “เลือกชุมชนตนแบบ” 

 



 
 

บทที่ 6 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความ

โปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ซึ่งในการวิจัยได

สังเคราะหจากประชาชนใน 46 ชุมชน จํานวน 400 กลุมตัวอยาง และอาศัยอยูนอกชุมชน จํานวน 

60 กลุมตัวอยาง ไดทําการวิเคราะหแบบสอบถามท่ีสมบูรณตามจํานวนที่กําหนดตามกลุมตัวอยางไว 

460 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค 3  ประการ ดังนี ้

1) เพื่อสํารวจการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรม

สวนรวมของหนวยงานรัฐที่จัดใหกับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

2) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและภาคประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน  

3) เพ่ือวิเคราะหชุมชนและคัดเลือกชุมชนตนแบบพรอมกับพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตาม

หลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชน สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ขอมูลพื้นฐานบุคคล 

ขอมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผูตอบแบบสอบถาม) ใน 46 ชุมชนที่อาศัยอยูในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุต้ังแต 31 ปข้ึนไป มีสถานภาพสมรส

แลว มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.(ป.6-ม.6) 

และระดับการศึกษาปริญญาตร ีมีอาชีพรับจางทั่วไปมากกวาทุกกลุมอาชีพ รองลงมาคืออาชีพคาขาย 

โดยมีรายรายไดไมเกิน 10,000 บาทเปนสวนใหญ  

สวนการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม พบวา ประชาชนสังกัดกลุมทางสังคมที่เปนสมาชิกเปน

กลุมอาชีพชุมชนเมือง เปนสวนใหญ รองลงมาสมาชิกกองทุนชุมชนและชุมชนเมือง ในสวนการมี

เพื่อนบานที่สนิทสนมคุนเคยกันโดยสนิทกันเกือบทุกคนในชุมชนเมือง การพบปะพูดคุย สนทนา

ปรึกษาและขอความชวยเหลือกับเพ่ือนบานท่ีสนิทสนมคุยเคยกันภายในชุมชนเมืองนาน ๆ ครั้งมาก

ที่สุดและไมคอยแตกตางกับอีกหลาย ๆ คนที่พูดุคุย พบปะกันแทบทุกวัน พรอมกับการมีบทบาทใน

ครอบครัวในสถานะเปนเพียงสมาชิกในครอบครัว เปนสวนใหญ และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยู
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ในสถานะ “พอ” เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว เมื่อพิจารณาสถานะความเปนผูครอบครองที่

อาศัยพบวา สวนใหญมีความผูเปนอาศัย/สมาชิกของบานมากที่สุด รองลงมามีความเปนเจาของบาน 

นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญเปนเพียงสมาชิกของชุมชนหรือลูกบานมากที่สุด 

 

 5.1.2 สิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย ในชวง 5 ปที่ผาน 

ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีสิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย 

ระยะ 5 ปท่ีผานมา คิดวาตนเองมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตประจําวันอยางเต็มเปยม รองลงมา 3 

ลําดับ ไดแก การมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การไปเลือกตั้งกรรมการชุมชน กรรมการ

กองทุน กรรมการอาชีพ กรรมการชุมชน สข. สก. สส. สว. หรือผูวาราชการกรุงเทพ ความมีสิทธิ

เสรีภาพในพูด พบปะ เสวนา จับกลุมพูดคุยกันไดตามปกติ และบุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต

และรางกาย 

 

 5.1.3 กิจกรรมทางการเมืองและวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

  5.1.3.1 รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง พ.ศ. 2562 

  ประชาชนมีความคิดเห็นวา ตองไปเลือกตั้งผูแทนทองถ่ิน หรือ ส.ส. หรือ ส.ว. มาก

ที่สุด รองลงมามีการแสดงตนเปนผูสนใจทางการเมือง เชน รวมพูดคุยเรื่องการเมือง รวมการประชุม 

ฟงการหาเสียง แนะนําตัว หรือการชุมนุมทางการเมือง และพยายามพูดเชิญชวนใหผูอ่ืนไปเลือกผูที่

ตนสนับสนุน แตยังพบวา ประชาชนไมสนใจและเขารวมกิจกรรมใดเลยมากพอสมควร 

5.1.3.2 ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง 

การรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางตางๆเมื่อเทียบ 1 สัปดาห (7 วัน) 

โดยประชาชนที่อาศัยอยูในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผาน

ชองทางตาง ๆ เพียงบางครั้งเทานั้น แตประชาชนรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางการดู

โทรทัศนบอยครั้งที่สุด รองลงมามีการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองผานชองทางการดูจาก

โทรศัพทมือถือ ออนไลน บอยคร้ังเชนเดียวกัน 

5.1.3.3 วัฒนธรรมทางการเมือง 

ความคิ ด เห็ น อยู ใน ระดั บ จริ ง ใน มิ ติ วัฒ น ธรรมท างการเมื องใน เขตดุ สิ ต 

กรุงเทพมหานคร แตจะใหความสําคัญกับการมีความเชื่อมั่น และชื่นชมในระบอบการปกครองที่มี

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดที่จะสามารถแกปญหาของชาติใหมั่นคงย่ังยืน และมีความ

เหมาะสมตอการปกครองในประเทศไทย อยูในระดับจริงหรอืระดับมากที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามี
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ความคิดเห็นวา การชวยเหลือเกื้อกูลกันหรือระบบอุปถัมภนั้นยังเปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยูใน

สังคมไทย อยูในระดับจริง เชนกัน 

5.1.3.4 สภาพแวดลอมทางการเมือง 

ความคิดเห็นอยู ในระดับจริงในมิติสภาพแวดลอมทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นที่วา ปญหาเศรษฐกิจเร่ืองปาก

ทองของประชาชนมีผลตอเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล อยูในระดับจริงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมามีความคิดเห็นวา การชุมชนประทวงของประชาชนในกลุมการเมืองตาง ๆ มีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและเสถียรภาพของรัฐบาล อยูในระดับจริง เชนกัน 

5.1.3.5 การพฒันาทางการเมือง 

ความคิด เห็ น อ ยู ใน ระดับ จริ งในมิ ติ ก ารพั ฒ น าทางการเมื องใน เขตดุ สิ ต 

กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นที่วา การเปดโอกาสให

ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือรองเรยีนความเดอืดรอนเปนการสะทอนความเปนประชาธิปไตยมาก

ขึ้น อยูในระดับจริงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา การสงเสริมและพัฒนาเก่ียวกับ

การเมืองใหประชาชน เปนแนวทางการสงเสรมิประชาธิปไตยที่ถูกตอง อยูในระดับจริง เชนกัน 

5.1.3.6 พฤติกรรมทางการเมือง 

ความคิ ด เห็ น อ ยู ใน ระดั บ จริ งในมิ ติ พฤติ ก รรมท างการเมื อ งใน เขตดุ สิ ต 

กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นที่วา การแสดงออกซึ่งความไม

เปนธรรม หรือการมี 2 มาตรฐานในสังคมไทยกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนออกมาเสมอ อยูในระดับจริงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา ปจจุบันคนไทย

ยังมีคานิยมเคารพนับถือคนที่มีเงิน ฐานะชนชั้นสูงทางสังคม ตําแหนงหนาที่การงานระดับสูงอยางเชน

เดิม รวมถึงการทุจริตคอรัปชั่นของเจาหนาท่ีรัฐ นักการเมืองท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติทําให

ประชาชนแสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมา อยูในระดับจริง เชนกัน  

5.1.3.7 การกลอมเกลาทางการเมือง 

ความคิดเห็นอยูในระดับมีสวนจริงในมิติการกลอมเกลาทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในมิติการกลอมเกลาทางการเมืองในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา เมื่อบิดา มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดตําหนิเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่ง ทานไดมีโอกาสชี้แจงเหตุผลเสมอ อยูในระดับจริงที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นท่ีสําคัญบางอยางในครอบครัว เชน การวางแผน

ครอบครัว การไปเท่ียว การทานอาหาร เปนตน อยูในระดับจริง เชนกัน  
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5.1.3.8 คานิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ความคิดเห็นอยูในระดับจริงในมิติคานิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นที่วา การเคารพสิทธิ

และเสรีภาพของตนเองและผูอื่นนับเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง อยูในระดับจริงคอนไปจริงท่ีสุดที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายไมวาจะอยูในฐานะ

แตกตางกันอยางไร อยูในระดับจริง เชนกัน  

5.1.3.9 อดุมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ความคิดเห็นอยูในระดับจริงในมิติอุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นท่ีวา อํานาจอธิปไตยถือ

เปนอํานาจสูงสุดของประชาชน อันเปนหัวใจของประชาธิปไตย อยูในระดับจริงคอนไปจริงที่สุดที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา ประชาธิปไตยตองคํานึงถึงเสียงสวนใหญของประชาชนท้ังน้ี

เพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด รวมถึงรัฐบาลท่ีมีการบริหารประเทศที่โปรงใส ตรวจสอบได 

เปนสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตย อยูในระดับจริง เชนกัน  

5.1.3.10 ความสนใจทางการเมือง 

ความคิดเห็นอยู ในระดับมีสวนจริงในมิติความสนใจทางการเมืองในเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยประชาชนมีความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นท่ีวา การติดตามขาวสาร

ทางการเมืองจากสื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร บทความวิชาการเปนประจํา อยูในระดับมี

สวนจริงที่มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นวา สื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ และอื่น ๆ ได

นําเสนอขอมูลขาวสารทางการเมืองทุก ๆ วันไดกระตุนใหทานสนใจเหตุการณบานเมืองเพ่ิมข้ึน อยูใน

ระดับจริง เชนกัน  

5.1.3.11 ภาพรวมวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย 

ความคิดเห็นอยูในระดับมีสวนจริงทางการเมืองในวิถีทางการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทยในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายดานพบวา ประชาชนมีความคิดเห็น

ทางการเมืองในวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย ในระดับจริงมาก 6 ดาน เรียง

คาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก วัฒนธรรมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางการเมือง และคานิยมพื้นฐาน

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมทางการเมือง 

และการพัฒนาทางการเมือง  
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5.1.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบ

ไทยในสถานการณปจจุบัน พ.ศ. 2561-2562 

 1) ประชาชนที่เปนผูชาย (คาเฉลี่ย 3.39) มีความคิดเห็นในวิถีทางการเมืองการ

ปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบันมากกวาเพศหญิง (คาเฉลี่ย 3.29) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.036 

 2) ประชาชนที่มี รายไดตอเดือนแตกตางกันมี วิถีทางการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบันแตกตางกัน โดยผูที่มีรายไดตั้งแต 20,001 บาทขึ้นไปมี

ความคิดเห็นตามความจริงในวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยมากกวาผูมีมีรายได

ตอเดือนไมเกิน 20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.002 

 3) ประชาชนที่สังกัดสมาชิกกลุมทางสังคม (คาเฉลี่ย 3.38) มีความคิดเห็นในวิถีทาง

การเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยในสถานการณปจจุบันมากกวาผูที่ไมสังกัดกลุมทางสังคม

ใด ๆ เลย (คาเฉลี่ย 3.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

 5.1.5 หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส (Transparency) 

ประชาชนใน 46 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นในมิติหลักธรรมาภิบาล: 

ดานความโปรงใสมากท่ีสุดในเร่ืองท่ีกลาววา “เมื่อมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน 

หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก ผูนําและคณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศเปดเผยขอมูลให

ประชาชนไดรับรูและเปดโอกาสใหเขารวมอยางทั่วถึง (มีความโปรงใสบางมีคะแนน 6-7 คะแนน 180 

คน คิดเปนรอยละ 39.1) รองลงมาเก่ียวกับเร่ือง หนวยงานรัฐในพ้ืนที่ของทานมีการใหประชาชนรวม

เปนผูตรวจสอบการทํางานและยื่นขอเสนอเพ่ือตรวจสอบการทุจริตในพื้นท่ีไดโดยตรง (มีความโปรงใส

บางมีคะแนน 6-7 คะแนน 174 คน คิดเปนรอยละ 37.8)”  

เมื่อพิจารณาคาระดับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ท่ี

ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นวาเกิดขึ้นจริง สัมผัสจริง กับหนวยงาน องคกร การพัฒนาพ้ืนที่ใน

ปจจุบัน โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา รายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ขอ 

ไดแก 1) ผูนําชุมชน กลุมอาชีพของชุมชนมีการเปดเผย ประกาศขอมูลใหประโยชนไดรับรูอยูเปน

ระยะเวลาที่กําหนดของชุมชน และ 2) เมื่อมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ วิชาการจากภายนอก ผูนําและคณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศเปดเผยขอมูลให

ประชาชนไดรับรูและเปดโอกาสใหเขารวมอยางทั่วถึง 
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 5.1.6 หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม(Participation) 

ประชาชนใน 46 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครมีระดับการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิ

บาลหมายรวมถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรร

ทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอมี 

1 ขอที่อยูระดับการมีสวนรวมมาก ไดแก ความพรอมไปเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2562 ดวยการ

แสดงออกเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของประชาชน รองลงมาอยูในระดับการมีสวนรวมปาน

กลาง คือ ชุมชนเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชนเพ่ือสวนรวมได และการพูดคุย แสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณเรื่องการเมืองไดตามสิทธิ

และเสรีภาพ   

 5.1.7 การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีและกิจกรรมสวนรวมของหนวยงานรัฐท่ี

จัดใหกับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

  5.1.7.1 ดานการรวมรับรูและเขาใจ 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมรับรูและเขาใจ โดยภาพรวม

อยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็น

เกี่ยวกับการรบัรูและเขาใจปญหาของชุมชนเมืองท่ีทานอยูอาศัยเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

  5.1.7.2 ดานการรวมคิดคนหาปญหา 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ดานการรวมคิดคนหาปญหา โดยภาพรวม

อยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็น

เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการคดิคนหาและเสนอปญหาในชุมชนเมืองแกผูนําชุมชนและหนวยงานรฐั มี

คาเฉลี่ยสูงสุด 

  5.1.7.3 ดานการรวมวิเคราะหวางแผน 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีดานการรวมวิเคราะหวางแผน โดย

ภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมี

ประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทําโครงการรวมกับเพ่ือนบานท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชนเมืองเสนอตอผูนําชุมชนและสํานักงานเขต มีคาเฉลี่ยสูงสุด  

  5.1.7.4 ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีดานการรวมทําลงมือปฏิบัติโดยภาพ

รวมอยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็น
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เก่ียวกับการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมืองตามนโยบายของ

หนวยงานรฐั มีคาเฉลี่ยสูงสดุ 

  5.1.7.5 ดานการรวมกันรับผลประโยชน 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีดานการรวมกันรับผลประโยชนโดยภาพ

รวมอยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็น

เก่ียวกับการมีความภูมิใจที่ชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบานและประชาชนมีกิจกรรม โครงการที่เขามา

บรหิารจัดการและพัฒนาชุมชนเมือง กิจกรรมสวนรวมของรัฐ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

  5.1.7.6 ดานการรวมรับผิดชอบ 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยมีประเด็น

เก่ียวกับเพ่ือนบานไดรับประโยชนเพียงเล็กนอย ซึ่งประโยชนสวนใหญเปนของเจาหนาท่ีรัฐ ผูนํา

ชุมชนจากการจัดกิจกรรม โครงการที่เขามาบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเมือง มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

  5.1.7.7 ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผล โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง

ทั้งหมด โดยมีประเด็นเก่ียวกับความตองการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินในการจัดกิจกรรม

และโครงการการบริหารการพัฒนาของชุมชนเมืองไปรวมวางแผนในการพัฒนาชุมชนเมืองอยาง

ตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

  5.1.7.8 ภาพรวมการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสวนรวม

ของหนวยงานรัฐท่ีจัดใหกับประชาชน ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตดุสิต กรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลางทั้งหมด โดยเรียงคาเฉลี่ย

มากไปนอย ไดแก  ดานการรวมรับรูและเขาใจ มากที่สุด รองลงมา คือ ดานการรวมกันรับ

ผลประโยชน ดานการรวมรับผิดชอบ ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล ดานการรวมคิดคนหาปญหา สวนดานการรวมวิเคราะหวางแผน นอยที่สุด 

  5.1.7.9 สภาพปญหา อุปสรรค 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีสภาพปญหา
และอุปสรรคท่ีขัดขวางการมีสวนรวมดังนี้ 

1. เกิดความรูสึกเบ่ือหนายกับการเมืองในปจจุบัน (รอยละ 53.04) 
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2. ทํางาน...จนไมคอยมีเวลามีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ี และการพัฒนา
ประชาธิปไตย การเมืองที่เกิดขึ้น (รอยละ 49.35) 

3. ประชาชนขาดขอมูลที่ เปนจริงเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การรับรูขอมูล
ขาวสารเพียงฝายเดียว คนเดยีวสื่อเดียว (รอยละ 30.87) 

4. ประชาชนมีความขัดแยงทางการเมืองอยางชัดเจน แบงพรรคแบงพวกกันภายใน
ชุมชน (รอยละ 29.78) 

5. ประชาชนมีความรูสึกเครียดกับปญหาการเมือง (รอยละ 28.26) 
5.1.8 การเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ 

 1) ประชาชนที่เปนผูชาย (คาเฉลี่ย 3.07) มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ใน

เขตดุสิตมากกวาเพศหญิง (คาเฉลี่ย 2.89) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.006 

 2) ประชาชนที่สังกัดสมาชิกกลุมทางสังคม (คาเฉลี่ย 3.10) มีสวนรวมในกิจกรรม

การพัฒนาพื้นที่เขตดุสิตมากกวาผูที่ไมสังกัดกลุมทางสังคมใด ๆ เลย (คาเฉลี่ย 2.77) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.000 

 3) ประชาชนที่มีวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยมีความสัมพันธ

เชิงบวกอยูระดับระดับปานกลางคอนไปสูง (r = 0.478**) กับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา

พ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 5.1.9 ชุมชนตนแบบการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ผูนําชุมชนและประชาชนทั้ง 46 ชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดเลือกชุมชน

ตนแบบการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนเมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑคัดเลือกของ 46 

ชุมชนจํานวน 10 ขอ เพ่ือใหเปน “ชุมชนตนแบบการพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิ

บาล คือ ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม” 

  5.1.6.11 วิถี-วิธีประชาธิปไตย 

  ผูนําชุมชนและประชาชนทั้ง 46 ชุมชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครไดแสดงความ

คิดเห็นในประเด็นเรื่อง วิถี-วิธีประชาธิปไตย ไวดังน้ี 

  1) วิถีประชาธิปไตย หมายรวมถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีองคาพยพของการรับ

ฟงเสียงขางมากยังคงมีอยูในการดํารงชีวิต และโดยสวนใหญประชาชนใหความเคารพกับระเบียบ 

กติกา กฎหมายบานเมือง ชาวบานมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เวลามีการตัดสินใจทําสิ่งใดใหกับ

ชุมชนก็จะใชการลงมติเสียงสวนใหญ ทุกคนรูจักและเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของคนผูอ่ืน ไมละเมิด

สิทธิเสรภีาพของผูอ่ืน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกัน ไมมีปญหาความขัดแยงซึ่งกันและกันของ

ประชาชนในสังคม ซึ่งคําวา วิถีประชาธิปไตยยังคงมีเปนปกติอยูในชุมชนเมือง ประชาชนมีสิทธิ

เสรภีาพในการดํารงชีวิตประจําวัน มีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่เชนเดิม ยิ่งในชุมชนทาน้ําสาม
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เสน ผูนําใหความคิดเห็นเก่ียวกับวิถีประชาธิปไตย ไวอยางนาสนใจวา วิถีประชาธิปไตยของชุมชนคือ

ความเทาเทียมกันในสังคมประชาธิปไตย ถือวาทุกคนที่เกิดมาจะมีความเทาเทียมกันในฐานะการเปน

ประชากรของรัฐ ไดแก มีสิทธิเสรีภาพ มีหนาที่เสมอภาคกัน ไมมีการแบงชนชั้นหรือการเลือกปฏิบัติ 

ควรดํารงชีวิตอยูรวมกันอยางสันติ ไมขมเหงรังแกคนที่ออนแอกวา ดังนั้นการเลือกตั้งและการใชสิทธิ

ของตนเองเปนหนาที่วิถีของประชาธิไตยในชุมชนเมืองอยางเปนปกติวิสัย  

  2) วิธีประชาธิปไตย หมายรวมถึง การแสดงออกทางกิจกรรมทางการเมือง “การมี

สวนรวมของประชาชน” จึงเปนวิธีสําคัญของประชาชนในชุมชนเมืองเปนปกติวิสัย เชน การเลือกตั้ง

คณะกรรมการชุมชน การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เเละการเคารพเสียงประชามติขางมาก การจัด

ประชุมตัวแทนในชุมชน การยกมือโหวตเลือกต้ัง และการลงมติในทุกเหตุการณของชุมชน รวมวิธี

ประชาธิปไตยให “อิสระในการตัดสินใจ ไมมกีารบังคับในการใชสิทธิ์” 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง “การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส 

และหลักการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดอภิปรายผล

การศึกษาไววา การมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีของประชาชนทั้ง 46 ชุมชนเขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร โดยวิถีคนเมืองใหญตามภาวะการณชุมชนที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตดุสิตมีอยูลักษณะ

หลายรูปแบบทั้งชุมชนแออัด ชุมชนในตลาด ชุมชนแบบบวร ชุมชนทหาร ชุมชนใกลวัง ชุมชนเคหะ 

ชุมชนเกาแกไมเปนทางการ ชุมชนริมน้ําที่อยูในพ้ืนที่เอกชน พื้นที่หนวยงานราชการอ่ืน ๆ ผูคนท่ี

อาศัยอยูจึงมีวิถีการทํางาน การใชชีวิตที่แตกตางกันออกไป และที่สําคัญมักเปนชุมชนแบบมีวิถีชีวิต

ชั่วคราว กลาวคนที่อยูในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองเปนคนมีงานทํา มีหนาที่ นอยมากท่ีจะอยูเฉย ๆ เพราะคา

ครองชีพสูงทุกคนตองทํามาหากินชวยกัน จึงมีอาชีพที่หลากหลาย คนก็มาจากหลายภูมิลําเนา มี

วัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป ผูนําและประชาชนโดยทั่วไปมีหลายชุมชนที่ตองออกไปทํางานนอก

ชุมชน ตําแหนงท่ีไดรับจึงเปนเพราะความนาเชื่อถือ หรือมีอาวุโส มีคุณวุฒิเทานั้น การทุมเทจริง ๆ ยัง

ไมเกิดขึ้นตามตําแหนงที่ไดรับ และอีกหลายชุมชนที่ผูนํามีความทุมเทมีเวลาใหกับชุมชนและการ

พัฒนาชุมชนรวมกับหนวยงานรัฐในทองถิ่น หรือองคกรท่ีเขามาพัฒนา ดังนั้นโดยสวนใหญคนท่ี

ทํางานใหกับชุมชนจะมีอายุอยูในชวง 50 ปข้ึนไป และมักเปนเพศชายเปนสวนใหญ อาศัยอยูในชุมชน

มากกวา 10 ป และมีรายไดพอเพียงไมมากนัก การศึกษาอยูระดับไมเกิน ม.6 หรือ ปวช. ปวส. 

ประมาณนี้ ท่ีสําคัญมีการสังกัดกลุมสมาชิกทางสังคมอยางแนนอน เชน กลุมกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง กลุมออมทรัพย กลุม อสม. เปนตนเพราะเปนกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน

ทองถิ่น สอดคลองกับการวิจัยของภูสิทธ ภูคําชะโนด (2552: 127-128) เร่ือง การมีสวนรวมของ

กรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา คณะกรรมการชุมชนในเขตดุสิต
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เมื่อ 10 ปที่แลว มีกลุมสมาชิกที่สังกัดที่มากที่สุด คือ เปนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.กทม.) 

สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เปนสมาชิกคณะกรรมการกลุมออมทรัพย  เปนตน 

นอกจากนี้กลุมที่เกิดข้ึนใหมในปจจุบัน (พ.ศ. 2561- กอนการเลือกตั้ง 2562) คือกลุมจิตอาสา หรือ

กลุมจิตสาธารณะ ซึ่งการเปนสมาชิกกลุมมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางมาก

ซึ่งจะมากกวาคนที่ไมเปนสมาชิกกลุมนั่นเอง ซึ่งในการวิจัยเม่ือ 10 ปที่ยังบงชี้ชัดเจนเชนเดียวกันวา 

กรรมการท่ีเปนสมาชิกกลุมทางสังคมและกรรมการท่ีไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคมมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในการพัฒนาชุมชน, ดานการวางแผน

ดําเนินการพัฒนาชุมชน และดานการลงทุนปฏิบัติการพัฒนาชุมชน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการติดตามประเมินผลในการพัฒนาชุมชน มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ภูสิทธ ภูคําชะโนด, 2552: 133, ธนาวิทย กางการ, 2546: 

75-82) สวนระดับการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และสวนรวมกับหนวยงาน

รัฐที่จัดใหกับประชาชนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งลดลงจากเมื่อ 10 ปที่แลวเนื่องจากสภาวะการณ

ทางการเมืองและการบริหารที่อยูภายใตแนวคิดของรัฐบาล คสช. (คณะรักษาความสงบแหงชาติ) จึง

ทําการมีสวนรวมของภาคประชาชนไมเต็มที่เทาท่ีควร เพราะเกิดภาวะความกลัว เกรงจะผิดกฎหมาย

ซึ่งการทํากิจกรรมกลุมอาชีพ พัฒนาองคความรูทางวิชาการ วิชาชีพที่มีการรวมกันเกิน 10 คนมักจะมี

ทหารหนวยใกลเคียงมาถายรูปไว กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจึงทําไดไมเต็มที่ จึงทําใหการ

มีสวนรวมอยูในระดับปานกลางคอยไปทางนอยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย พระทัด 

(2559: 68) เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้น ท่ีเกาะรัตนโกสินทร 

กรณีศึกษา ชุมชนปอมมหากาฬ ที่วา การดําเนินงานและการมีสวรวมของประชาชนท่ีผานมาตอการ

ดํารงเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ชุมชนปอมมหากาฬ ประชาชนไมไดเขาไปมีสวนรวมในการ

กําหนดโครงการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทรเพราะประชาชนคิดวาเปนเร่ืองของ

กรุงเทพมหานครท่ีตองดําเนินการ ซึ่งตอนแรกชาวบานคิดวา จะมีการพัฒนาควบคูไปกับการ

ดํารงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยไมคิดวาจะมีการร้ือยายแตอยางใดนั่นเอง ยังมีลักษณะการ

พัฒนาแบบพอเพียงที่เปนไปตามงานวิจัยของพรรณิลัย นิติโรจน (2557) เร่ืองการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดทําแผนชุมชนพ่ึงตนเอง

เขตวังทองหลาง พบวา  การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบัติการ การดําเนินการตาม

แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นต้ังแตข้ันคัดเลือกแกนนําชุมชน 

อบรมวิทยาการกระบวนการ ขั้นตอนการจัดเวทีเรียนรู สรางความเขาใจ การสํารวจขอมูล และ

วิเคราะหขอมูล จึงถึงการนําเสนอแผนชุมชนตอสํานักงานเขตเปนแบบพอเพียงอยูระดับปานกลาง

ดวยนั่นเอง 
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การมีสวนรวมทางการเมอืงของประชาชนในพื้นท่ีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวาประชาชน

ขาดความเชื่อมั่น เชื่อใจตอตัวผูสมัครหรือผูแทนของประชาชน มีลักษณะสรางวัฒนธรรมผลประโยชน 

หรือเอาผลประโยชนมาลอใจใหเขารวมฟง รวมทํา รวมออกไปใชสิทธ์ิ ความเปนพรรคเปนพวก กลุม

ใครกลุมมันท้ังระดับผูนําชุมชนและประชาชน ยังไมเปนอันหน่ึงเดียวกัน ยังขาดแรงจูงใจท่ีสําคัญใน

การสรางความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่วา การเลือกตั้งจะไดคนดีไมมีผลประโยชนทับซอน ได

คนเสียสละเพ่ือประชาชนอยางแทจริง โดยเฉพาะในชวงเวลา 5 ปที่ผานมา (2557-2561) การ

แสดงออกทางการเมืองในทุกประเด็นที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวทางกลุมสังคมจะเล็กหรือกลางหรือ

ใหญ คนเดียวก็ไมได เพราะอยูในชวงรักษาความสงบความปลอดภัยเสมือนหนึ่งอยูในภาวะวิกฤติทาง

การเมืองอยางรุนแรง ในความเปนจริงในพื้นที่เขตดุสิต ไมมีภาวะแบบนั้น เพราะประชาชนทุกคนลวน

มีหนาที่การงาน ตองทํามาหากินอยูทุกวัน การมีสวนรวมที่เคยนอยอยูแลวกับนอยลงไปเหมือนเปน

ภาวะปกติของชีวิต และจริง ๆ แทบไมไดกระทบตอวิถีชีวิตประชาธิปไตยของประชาชนเลย การมีสวน

รวมทางการเมืองในทุกมิติจึงมีกิจกรรมไมมากนัก ทําใหวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตย

แบบไทย ๆ อยูในระดับกลางไปหานอยเหมือนแตกอนมาเชนเดิม ซึ่งยังมีความคิดเห็นวาวิถีการเมือง

ในมิติวัฒนธรรมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางการเมือง และคานิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมทางการเมือง และการพัฒนา

ทางการเมือง มีภาวะการเมืองที่ไรอิสระทางการเมืองจริงกับพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดกับที่ประชาชน

ไดแสดงออกและเขาใจสัมผัสไดในวิถีปจจุบัน ท่ีประชาชนเขาใจการเมือง พฤติกรรมของนักการเมืองที่

ผลิตซ้ํา ๆ จนทําใหรูสึกเบื่อหนายการเมืองจนหลีกเลี่ยงการพูดถึงการเมือง ติดตามขาวสารทางสื่อก็

พอ “เบื่อหนาย ทํามาหากินดีกวา” และสุภาพสตรีใหความสําคัญและมีสวนรวมทางการเมืองไมมาก

นัก ซึ่งในงานวิจัยของณัฐรินทร เฉลิมฤทธิวัฒน (2559) ไดวิจัยเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองระดับ

ทองถิ่นของสตรี ในเขตเทศบาลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง พบวา สตรีมีสวนรวมทางการ

เมืองระดับทองถิ่นอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สตรีมีสวนรวมทางการเมือง

ระดับทองถ่ินดานการเลือกตั้ง ดานการแสดงความคิดเห็น ดานการจัดตั้งและรวมกลุมผลประโยชน

และดานการแสดงออกของประชาชน อยูในระดับนอยทุกดาน และในการวิจัยเชิงพื้นที่เขตดุสิตของ  

ภูสิทธ ภูคําชะโนด (2553: 330-331) ไดอภิปรายผล เร่ืองระดับการมีสวนรวมทางเมืองของ 

ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับต่ํา ประชาชนไปใชสิทธิ เลือกตั้ง 

เทานั้น คือพฤติกรรมท่ีเห็นชัดเจน เชน การเลือกตั้งระดับชาติ(ส.ส.) และ(ส.ว.) รวมถึงการไปใชสิทธิ

ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่น(กรรมการชุมชนสมาชิกสภาเขตดุสิต(ส.ข.) สมาชิก สภา

กรุงเทพมหานคร(ส.ก.) และผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) นั่นเปนเพราะวา ประชาชนเบ่ือ จึงขอใช

สิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองผานกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศก็พอ 

ทํางายไมซับซอน เปนทางการที่สุดและใชเวลานอย ขอใชเวลาสวนใหญอยูกับทํางาน มีอาชีพรับจาง 
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คาขาย รับราชการเปนหลัก จึงไมคอยมีเวลาใหกับกิจกรรมการเมืองอ่ืน ๆ และสอดคลองกับแนวคิด

ของ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2541: 143) กลาววาการ ออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง เปนการแสดงออกใน

ลักษณะของการมีสวนรวมทางการเมือง ที่แทบไมตองลงทุน ดานแรงงานหรือกําลังทรัพยแตการที่คน

ไมออกไปใชสิทธินั้นอาจเกิดจากความเบื่อหนายตอสถานการณ บานเมือง ซึ่งเต็มไปดวยความขัดแยง 

แยงชิงผลประโยชนและแตกแยกกันเองของนักการเมือง จึงไมอยากเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  

และยังมีผลการวิจัยของ กิจฎิภันส ยศปญญา (2547: 61) ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน : ศึกษาเฉพาะ กรณี ประชาชนในหมูบานสินธนา 1 เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบวา การมีสวนรวมของ ประชาชนอยูในระดับต่ํา เชนเดียวกัน มนัสชัย บํารุงเขต (2550: 

64) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองระดับทองถ่ินของประชาชน ใน

องคการบริหารสวนตําบล บางซาย อําเภอบางซาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา 

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง โดยภาพรวมระดับนอย สรุตา พลไธสงค และประกิต กันยาบาล 

(2558) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนที่ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชน: 

ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมลูกคาและบุคคลากรของบริษัท เอ็น.อาร. เอ็ฯจิเนียริ่ง จํากัด สํานักงานใหญ 

(กรุงเทพมหานคร). พบวา การมสีวนรวมทางการเมืองอยูในระดับต่ํา  

เมื่อพิจารณาทัศนคติของประชาชนในการดําเนนิงานของหนวยงานรัฐและภาคประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน พบวา ประชาชนให

ความสําคัญกับหนวยงานในทองถิ่นอยูเฉพาะบางชุมชนที่ไดรับประโยชนดานการพัฒนาความพรอม

มักจะไดรับการชวยเหลือเปนลําดับตน ๆ เชน การไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมใน

ชุมชน การเขาดูแลความสะอาด การลงพื้นที่เขาไปชวยเหลือในการสัญจรเย่ียมเยือนชาวบานตาง ๆ 

ในชุมชน การใหอุปกรณการชวยเหลือแกคนในชุมชน การพิจารณาทุนใหแกชุมชนในการพัฒนา เปน

ตน ดังนั้นผูนําจะมีบทบาทในการเขาถึงหนวยงานของรฐัมากกวาประชาชน ดวยบทบาทที่ตองรบัเรื่อง

รองเรียนไปใหกับหนวยงาน หรือเปนผูประสานกลางมายังชุมชนตองผานผูนําหรือคณะกรรมการ

นั่นเอง การที่ประชาชนจะเขาถึงหนวยงานรัฐกระบวนการ ขั้นตอน อาจยุงยากซับซอนทําใหรูสึกเบื่อ

หนายตองรอ หาไมใชเรื่องที่สําคัญนัก ประชาชนจะติดตอกับหนวยงานรัฐนอยมาก สวนใหญจะเปน

หนาที่ของผูนํา ซึ่งความจริงชาวบานสามารถติดตอโดยตรงกับหนวยงานรัฐในทองถ่ินไดเสมอ เมื่อการ

เขาถึงนอยทัศนคติที่มีตอหนวยงานรัฐ ธรรมาภิบาลท่ีสะทอนออกมากจึงอยูในระดับปานกลาง ซึ่งที่ต

งอการใหผูนําชุมชน กลุมอาชีพและหนวยงานรัฐท่ีมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่พัฒนาชุมชนใหมีการ

เปดเผย ประกาศขอมูลใหประโยชนไดรับรูอยูเปนระยะเวลาที่กําหนดของชุมชน และเมื่อมีกิจกรรมที่

ขอความรวมมือจากองคกรภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก ผูนําและคณะกรรมการ

ชุมชนไดมีการประกาศเปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรับรูและเปดโอกาสใหเขารวมอยางท่ัวถึง รวมถึง

การท่ีตองเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนเพื่อ
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สวนรวมได และการพูดคุย แสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณเรื่องการเมืองไดตามสิทธิและ

เสรีภาพ นั่นเอง สอดคลองกับการผลการวิจัยของ มณฑิรา มีรส (2558) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการ

ประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีศึกษาจงัหวดัปราจีน

บุรี พบวา ปจจัยแหงความสําเร็จในการนําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกตใชในการบริหารงาน ไดแก 

ผูนํา การสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ การมีสวนรวมในภาคสวนตางๆ ขององคการบริหารสวน

จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเอง รวมถึงมีรปูแบบท่ีมุงผลสําเร็จ ตองเกิดขึ้นจากกระบวนการมีสวนรวมเทานั้น 

และยังพบวาเกษศริิญญา บูรณะกิต (2560) ไดทําการวิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาล ในการบริหารงานบุคคล

ของนายกเทศมนตรีในเขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ระดับธรรมาภิบาลในบุคคลของ

นายกเทศมนตรีในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางเทานั้นเอง 

และสอดคลองกับแนวคิดภูสิทธ ภูคําชะโนด (2561: 196) ไดวิจัยเร่ือง กระบวนการมีสวนรวมในการ

บริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซน

ภาคเหนือภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา การทํางานในการพัฒนาหรือการบริหาร

การพัฒนาใด ๆ ตองทํางานดวยอาศัย “กระบวนการมีสวนรวม” ของทุกภาคสวนในชุมชนที่เรียกวา 

“ขบวนการผูนํา” อยางแทจรงิจึงจะนํามาซึ่งความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวนั่นเอง 

การคัดเลือกชุมชนตนแบบท่ีมีความพรอมในการพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรร

มาภิบาล: หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชนนั้นเปนภาระกิจท่ีสําคัญในการ

ปลูกฝงทัศนคติที่ ดี ให แกประชาชนเพ่ือสรางหลักคิดที่ถูกตองตอการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย การมีตัวอยางที่สามารถใหชุมชนอ่ืน ๆ สามารถนํารูปแบบ วิธีการ หรือข้ันตอนการ

พัฒนาชุมชนตามวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล การเปนชุมชนเมืองหลวงท่ีเปนพื้นที่ไดรับ

ผลกระทบทุกคร้ังที่มีการแสดงออกทางการเมือง เชน การประทวง การเรียกรองของกลุมตาง ๆ 

เพราะการเปนศูนยกลางของหนวยงานรัฐของประเทศจึงหลีกเลี่ยงยาก ทําใหประชาชนตองปรับตัว

กับความขัดแยงทางการเมืองจนกลายเปนวิถีประชาธิปไตยแบบไทย ๆ การไดรับผลกระทบเชิงพ้ืนที่

บอยทําใหเกิดความเบื่อหนายข้ึนไดเชนกัน ดังนั้นเกณฑการวัดชุมชนตนแบบไมมีการกําหนดไวแบบ

ทางการ ใหยืดหยุนไดตามสังคมปจจุบัน จึงทําใหการคัดเลือกชุมชนตนแบบวิถีประชาธิปไตยในชุมชน

เขตดุสิต กรุงเทพมหานครในคร้ังนี้จึงตองอาศัยความเห็นพองตองกันของภาคประชาชนทั้ง 46 ชุมชน 

จึงไดเกณฑสําคัญที่สุด คือ ตองเปนแบบ “บวร.มค.” (อานวา บอวอน มอคอ.) มีการประสานของ 

“บาน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย และเครือขาย” และ “มีการเปดเผยขอมูลและตรวจสอบไดอยาง

โปรงใสในทุกขั้นตอนของการทํางาน จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือชุมชน” และ “การมีสวนรวมของ

ประชาชนทางตรงและทางออมในการจัดกิจกรรมของชุมชน” โดยชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามเปน

ชุมชนที่ไดรับเสียงเปนเอกฉันทในการลงประชามติเปนชุมชนตนแบบวิถีประชาธิปไตยของ 46 ชุมชน

นั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
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ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลท่ี 9) ที่ระบุไววา “พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทรงเปนนักประชาธิปไตย จึงทรงนํา “ประชาพิจารณ” มาใชในการบริหาร เพื่อเปดโอกาส 

ใหสาธารณชน ประชาชนหรือเจาหนาที่ทุกระดับไดมารวมกัน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ี

จะตองคํานึงถึงความคิดเห็น ของประชาชน หรือความตองการของสาธารณชน ดังพระราชดํารัส 

ความตอนหนึ่งวา “...สําคัญท่ีสุดจะตองหัดทําใจใหกวางขวาง หนัก รูจักรบัฟงความคิดเห็น แมกระทั่ง

ความวิพากษวิจารณจาก ผูอ่ืนอยางฉลาด เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดนั้นแทจริง คือ การระดม

สติปญญาและประสบการณอันหลากหลาย มาอํานวย การปฏิบัติบริหารงานใหประสบความสําเร็จท่ี

สมบูรณนั่นเอง...” (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ, สํานักงาน กปร., 2559: 16) ยังสอดคลองกับแนวคิดของใยอนงค ทิมสุวรรณ (2562) 

เรื่อง ประชาธิปไตยกับบทบาทสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาสงเสริมอัตลักษณวิถีไทย พบวา 

การพัฒนาปลูกฝงประชาธิปไตยในชุมชนผานการสรางอัตลักษณพื้นถ่ินอยางสรางสรรค เพ่ือสนับสนุน

ใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ วางแผนอยางเปนระบบ มีการนําหลัก

ประชาธิปไตย ท้ังสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การรับฟงความคิดเห็น การมีสวนรวมในทุกมิติและ

หลักวิถีทาง แหงการยอมรับ “เสียงขางมาก” มาใชในวิถีชีวิตจริงของชุมชน ตั้งแตการรวมคิด รวม

วางแผน รวมดําเนินการ รวมตรวจสอบ รวมรับผล และรวมรักษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่มั่นคง สราง

ความมั่งคั่งใหกับคนในชุมชน และเกิดความย่ังยืนอยางแทจริง นอกจากนี้สัญญา เคณาภูมิและกชพร 

ประทุ มวัน  (2558: 181; Dewey. J., 1916) ไดอ ธิบาย วิถีป ระชาธิป ไตยไว ว า  วิถี ชี วิตแบบ

ประชาธิปไตย หมายถึง การอยูรวมกัน ปฏิบัติตอกัน ดวยความเคารพ ไมลวงละเมิดสิทธิของผูอื่น 

เคารพกฎเกณฑของสังคม ความเขาใจในหลักแหงประชาธิปไตย พลเมือง ของรัฐประชาธิปไตยตอง

เขาใจในกฎ กติกาของการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข การมีอุดมการณแบบประชาธิปไตย และ

การดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย โดยยึดหลักความเสมอภาค เสรีภาพ ภราดรภาพ และศักดิ์ศรีแหง

ความเปนมนุษย และยังสอดคลองกับแนวคิดของ Supreme Court Justice Stephen Breyer 

(2015) ท่ีระบุวา ประชาธิปไตยเปนวิถีชีวิตของคน ในชุมชน โรงเรียน ตลอดจนสถานที่ทํางานเปน

วัฒนธรรมท่ีมีชีวิต มีคุณคาของการรวมกัน มีความเปนธรรมและความรับผิดชอบรวมกัน เปนสิ่งที่

แสดงถึงความสัมพันธระหวางมนุษย และแนวคิดของอวยชัย มวงมนตรี (2557) กลาวถึง วิถีชีวิต

ประชาธิปไตย หมายถึง การดํารงชีวิตโดยยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการ

ทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมายดํารงตนเปนประโยชนตอสังคม โดยมีการ

ชวยเหลือเกื้อกูลกันอันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหเปนสังคมประชาธิปไตยอยาง

แทจริง และในแนวคิดของภาครัฐ คอื กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (2551) ไดกลาวถึงวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยวา หมายถึง แนวทางการดํารงชีวิตประจ าวันและการดํารงตนในสังคมของประชาชน

ในประเทศที่ปกครอง โดยระบอบประชาธิปไตย การดําเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตยนั้น จะตองยึดถือ
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หลักการ ไดแก (1) การรูจักใชเหตุผล (2) การใชหลักความสมัครใจ (3) ความมีน้ําใจนักกีฬา การรูแพ 

รูชนะ รูอภัย (4) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ (5) การถือหลักความเทาเทียมกัน  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
  
 5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1) หนวยงานภาครัฐตองใชชองทางตาง ๆ เพื่อใหการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง 

ใหเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจกับการรับรูรับทราบความเคลื่อนไหวทางการเมืองการ

ปกครอง ภาครัฐตองออกแบบกิจกรรมใหมเพ่ือสรางทัศนคติใหมใหประชาชนไดประโยชนกับการ

ปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ และตองสราง

แกนนําใหกับชุมชนรูจักการแสดงออกทางความคิดเห็นเมื่อไปฟงการบรรยาย อภิปรายหรือการ

สัมมนาเกี่ยวกับปญหาทางการเมืองและสถานการบานเมืองในสถานที่ท่ีรัฐจัดข้ึนใหกับประชาชนเปน

การสัญจรใหบอยคร้ัง โดยใชแนวคิดท่ีวา รัฐตองลงไปมีสวนรวมกับประชาชน มิใชรอใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมกับภาครัฐแตฝายเดียว กลาวคือ เจาหนาที่ตองออกสงเสริมนอกท่ีตั้งนั่นเอง 

 2) ผูนําและภาครัฐตองประสานงานกันสรางชุมชนใหมีกลุมทางสังคมเพื่อการพัฒนา

ประชาธิปไตย เพราะการมีกลุมทางสังคมมีนัยสําคัญในการพัฒนาวิถีทางการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยในชุมชนใหกับประชาชนไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ผูนําและคณะกรรมการชุมชนตองเปด

พ้ืนท่ีในการมีสวนรวมพิจารณาในแผนการทํางานการจัดกิจกรรม โครงการ การพัฒนาตามนโยบาย

รวมกับรัฐอยางเปดเผยตามหลักธรรมาภิบาล พรอมกันนั้นรัฐตองใชกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนใหนําทางในการพัฒนาวิถีทางการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแบบไทย เพราะสามารถ

ทํานายความสําเร็จไดถึงรอยละ 48 

  

  5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 สิ่งสําคัญตอไปคือ “การสรางกลุมทางสังคมเพื่อพัฒนานวัตกรรมอาชีพสูการสรางรายได

เสริมเพ่ิมรายไดหลักตามวิถีคนเมืองชุมชนแออดั”  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

การพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล : หลักความโปรงใสและหลักการมีสวน

รวมของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร  

( The Community Development based on the Democratic Governance: 

Transparency and Public Participation Principles in Dusit District, Bangkok.) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

คําช้ีแจงเก่ียวกับแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้เปนการเก็บขอมูลที่ละเอียดมากเพ่ือใชในการศึกษา วิจัยและชี้แนวทางใน

การแกไขปญหาเชิงนโยบายเฉพาะพ้ืนที่เทานั้น อีกทั้งการตอบคําถามและขอมูลที่ไดรบัจะใชในวงการ
วิชาการและเปนความลับ ไมมีผลเสียหายตอผูใหขอมูล (จงตอบคําถามทุกขอตามความเปนจรงิเฉพาะ
บุคคล) 

ผูวิจัยใครขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
  
 

(ผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ ภูคําชะโนด) 
สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม/ผูวิจัย 

  
ขอมูลเก่ียวกับแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนยอยที่ 1.1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ ................................ป 

3. สถานภาพ  โสด    สมรส  

 มาย/หยาราง  แยกกันอยู 

 

 

 

 

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลในชุมชน 

แบบสอบถามชุดที่.......... 
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4. การศึกษา (ตอบระดับการศกึษาสูงสุดเพียง  1  ระดับ) 

 ไมไดเรียนหนังสือ   

 ป.6-ม.3    ม.6 หรือ ปวช.  อนุปริญญา หรือ ปวส. 

 ปริญญาตร ี   สูงกวาปริญญาตรี 

สวนยอยที่ 1.2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสังคมและการเมือง 

1. อาชีพ (ตอบอาชีพที่ไดมากกวา 1 อาชีพ) 

  พอบาน แมบาน   รับจางทั่วไป   

คาขาย    พนักงานบริษัทเอกชน  

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พนักงาน/รับราชการ   

 นักศึกษา    ขาราชการบํานาญ/เกษียณอายุราชการ 

 ธุรกิจสวนตัว   วางงาน/ไมมีงานทํา  

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 

2. รายไดตอเดอืน 

 ต่ํากวา 5,000 บาท   5,000 – 10,000 บาท 

 10,001 –15,000 บาท   15,001 –20,000 บาท  

 20,001 บาทข้ึนไป 

3. การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

 ทานเปนสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ ภายในชุมชนหรือนอกชุมชนหรือไม 

  เปน  ไดแก 

 กลุมอาชีพของชุมชน  สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 กลุมออมทรพัย  กลุมกีฬาและการศึกษา 

 ชุมรมผูสูงอายุ  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 

 กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

 กลุมคณะกรรมการชุมชน 

 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 

  ไมเปนสมาชิกกลุม 

4. ทานมีเพ่ือนบานที่สนิทสนมคุนเคยกันภายในหมูบานชุมชนเพียงใด 

 ทุกคนในหมูบานชุมชน   มีเพียงบางคน   

 มีเพียงเล็กนอยเฉพาะญาติพี่นอง  ไมมีคนที่สนิทสนมเลย 
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5. ทานมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความชวยเหลือกับเพ่ือนบานที่สนิทสนม

คุยเคยกันภายในหมูบาน/ชุมชนเพียงใด 

 ทุก ๆ วัน    เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห  

 นาน ๆ ครั้ง(สัปดาหละครั้ง)  เดือนละครั้ง   

 ปละคร้ัง    ไมเคยเลย 

6. บทบาทหนาที่ในครอบครัว 

 พอ(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 

 แม(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 

 ปูยา ตายาย ลุงปานาอา(หัวหนาครอบครัว)เปนผูรับผิดชอบหลักในครอบครัว 

สมาชิกในครอบครัว 

7. สถานะความเปนเจาของบานท่ีอาศัยอยูในปจจุบัน 

เจาของบาน ผูเชาท่ีอยูอาศัย  ผูอาศยั/สมาชิกของบาน 

8. บทบาทในชุมชน 

 ผูนําและกรรมการชุมชนดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการชุมชน  

สมาชิกของชุมชนหรือลูกบาน 

9. สิทธิและเสรีภาพ บทบาทในทางประชาธิปไตย ในชวง 5 ปที่ทานและครอบครัวปฏิบัติ

และไดรับผลกระทบจริง ๆ โดยตรง(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 การไปเลือกต้ัง...กรรมการกองทุน กรรมการอาชีพ กรรมการชุมชน สข. สก. สส. 

สว. หรอืผูวาราชการกรุงเทพ 

 การมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

 การมีสิทธิเสรีภาพในการดํารงชีวิตประจําวัน 

 การมีสิทธิเสรีภาพในสถานท่ีทาง เคหะสถาน บานเรือนของตนเอง 

 ความมีสิทธิเสรีภาพในพูด พบปะ เสวนา จับกลุมพูดคยุกันไดตามปกติ 

 บุคคลยอมมีสิทธิในทรัพยสินและการสืบมรดก 

 มีสิทธิและเสรภีาพของบุคคลไดรับการคุมครองตามกฎหมายรฐัธรรมนูญไทย 2560 

 ประชาธิปไตยของไทยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ

ประชาชน  

 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล ยังมีพวกพอง ผลประโยชน 
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 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน 

 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรภีาพในชีวิตและรางกาย 

 บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรม

ตามหลักศาสนาของตน 

 บุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว 

บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพการ

โฆษณา และการสื่อความหมาย 

 วิชาชีพสื่อมวลชนยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตาม

จริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการติดตอสื่อสารถึงกันไมวาในทางใดๆ 

 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู 

 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะเสนอ

เรื่องราวรองทุกขตอหนวยงานของรัฐฟองหนวยงานของรัฐใหรับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการละ

เวนการกระทําของขาราชการพนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหกรณ สหภาพ องคกร ชุมชนหรือ

หมูคณะอ่ืน 

 สิทธิของผูบริโภคยอมไดรับความคุมครอง 

 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุตรยอมไดรับความคุมครอง

และชวยเหลือ 

 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถ่ินและของชาติ และอ่ืน ๆ รวมถึงจัดใหมี

ระบบสวัสดิการของชุมชน 

 บุคคลจะใชสิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมิได 
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สวนที่ 2 ขอมูลแบบวัดเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนและวิถีทางการเมืองการปกครอง

ประชาธิปไตยแบบไทย 

คําช้ีแจง : โปรดอานขอความในแตละขอแลวทําเคร่ืองหมายลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของทาน 

 2.1 รูปแบบกิจกรรมทางการเมือง พ.ศ. 2562ที่ประชาชนจะไปใชสิทธิเสรีภาพในการ

พัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองครั้งถัดไปในป พ.ศ. 2562 

คําชี้แจง: โปรดอานขอความในแตละขอ แลวทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง  ท่ีตรงกับขอเท็จจริง

ของทาน 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ไมสนใจและเขารวมกิจกรรมใดเลย 

 แสดงตนเปนผูสนใจทางการเมืองเชนรวมพูดคยุเร่ืองการเมือง  

 ไปเลือกตั้งผูแทนทองถ่ิน หรือ ส.ส. หรอื ส.ว. 

 เปนผูเปดประเด็นพูดคุยเรื่องการเมืองใหความรูผูอ่ืน  

 พยายามพูดเชิญชวนใหผูอ่ืนไปเลือกผูท่ีตนสนับสนุน 

 รวมประชาสัมพันธทางการเมือง เชน การสวมเสื้อหรือติดสติกเกอรท่ีรถยนต  

 ติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือผูนําทางการเมือง  

 บริจาคเงิน/สิ่งของชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง 

 รวมการประชุม ฟงการหาเสียง แนะนาํตัว หรอืการชุมนุมทางการเมือง 

 ชวยรณรงคหาเสียง  

 สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง  

 รวมกิจกรรมของพรรคเชนเขารวมประชุม 

 ดําเนินกิจกรรมหาเงินเขาพรรคการเมอืง  

 เปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง 

 รวมดําเนินกิจกรรมสาธารณะ และดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง 
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2.2ชองทางการรับขอมูลขาวสารทางการเมือง มีคําถาม 10 ขอ ดังนี้ 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ตรงชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน และ/หรือระบุ

ขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 

ขอความ 

ระดับคุณภาพ (เทียบ 1 สัปดาห) 

ทุกวัน บอยครั้ง บางวัน นานคร้ัง ไมเคยเลย 

7 วัน 5-6 วัน 3-4 วัน 1-2 วัน 

1. ทานรบัขอมูลขาวสารทางการเมืองจากการอาน

หนังสือพิมพ 

     

2. ทานรบัขอมูลขาวสารทางการเมืองจากการดูจาก

โทรศัพทมือถือ ออนไลน 

     

3. ทานรบัขอมูลขาวสารทางการเมืองจากการดู

โทรทัศน 

     

4. ทานอานบทความ บทวิเคราะหทางการเมืองและ

ขาวการเมืองจากนิตยสารรายสัปดาหหรือราย

ปกษ 

     

5. ทานพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเกี่ยวกับ

เรื่องการเมืองกับบุคคลอื่น 

     

6. ทานไปฟงการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมือง

หรอืนักการเมืองทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

     

7. ทานไปฟงการบรรยาย อภิปรายหรือการสัมมนา

เกี่ยวกับปญหาทางการเมืองและสถานการบานเมือง

ในสถานท่ี  ตาง ๆ ที่มีการจัดขึ้น 

     

8. ทานมีความกระตือรือรนในการติดตามขาวสาร

ทางการเมืองท้ังระดับทองถ่ินและระดับชาติ 

     

9. ทานไดนําขอมูลขาวสารทางการเมืองมาวิเคราะห

เพื่อใชในการตัดสินใจทางการเมือง 

     

10. ท านสนใจและติดตามอานหนั งสือ ท่ีมีบท

วิเคราะหทางการเมือง 
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2.3 วัฒนธรรมทางการเมือง มีคําถาม 7 ขอดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. ทานมีความเชื่อมั่น และชื่นชมในระบอบการ

ปกครองท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบัน

สูงสุดที่จะสามารถแกปญหาของชาติใหมั่นคง

ยั่งยืน และมีความเหมาะสมตอการปกครองใน

ประเทศไทย 

     

2. ผูนํารัฐบาลเปรียบเสมือนหัวหนาครอบครัวใหญ

ฉะนั้นเราควรจะทําตามการตัดสินใจของเขา 

     

3 . ท า น เชื่ อ ว า ร ะ บ อ บ ก า รป ก ค ร อ ง แ บ บ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

สามารถสรางความกลมเกลียวเหนี่ยวแนนใหกับ

คนในชาติไดอยางเหมาะสม 

     

4. เปนเร่ืองธรรมดาที่คนรวยจะไดรับอภิสิทธิ์จาก

กฎหมายมากกวาคนจน คนรากหญา 

     

5. ระบบพรรคพวก เครือญาตินั้นถือเปนคานิยมที่มี

ความสําคัญทางการเมืองในสังคมปจจุบัน 

     

6. การชวยเหลือเก้ือกูลกันหรือระบบอุปถัมภนั้นยัง

เปนพฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอยูในสังคมไทย 

     

7 . กฎกติ กา กฎหมายใน ป จ จุบั น ไม ส าม ารถ

แกปญหาสถานการณทางการเมืองของไทยได 
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2.4 สภาพแวดลอมทางการเมือง มีคําถาม 7 ขอดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง  ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. ปญหาเศรษฐกิจเร่ืองปากทองของประชาชนมีผล

ตอเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล 

     

2. ถาหากรัฐบาลละเลยการแกปญหาความยากจน

ของประชาชน ก็ไมไดสงผลเสียตอเสถียรภาพ

ของรัฐบาล 

     

3. เม่ือเศรษฐกิจของโลกผันผวนมักจะทําใหการเมือง

ของประเทศไทยผันผวนไปดวย 

     

4. ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนและสังคมมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล 

     

5. เมื่อรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมีพรรครวมหลายพรรค

มักมีการตอรองผลประโยชน กันมากสงผลตอ

เสถียรภาพของรัฐบาลน้ัน ๆ  

     

6. การชุมชนประทวงของประชาชนในกลุมการเมือง

ตาง ๆ มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและเสถียรภาพ

ของรัฐบาล 

     

7. ทหารมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการเมืองไทย      

 

2.5 การพัฒนาทางการเมือง มีคําถาม 7 ขอ ดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง  ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น

หรือรองเรียนความเดือดรอนเปนการสะทอน

ความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น 
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ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

2. การที่ประชาชนมีทัศนคติเกี่ยวกับการเมืองวา 

เปนเร่ืองของผูนําทางการเมืองและนักการเมือง 

หรือชนชั้นสูงเทาน้ัน ยากที่ประชาชนจะทําใหมี

สวนรวมทางการเมือง 

     

3. ความตองการในการมีสวนรวมทางการเมืองเปน

สิ่งท่ีควรสงเสริมและไมจํากัดขอบเขต 

     

4. การสงเสริมและพัฒนาเก่ียวกับการเมืองให

ป ร ะ ช า ช น  เป น แ น ว ท า ง ก า ร ส ง เส ริ ม

ประชาธิปไตยที่ถูกตอง 

     

5. กรรมการชุมชนหรือตัวแทนของประชาชนตอง

เพิ่มการตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน

ภาครัฐ และกรุงเทพมหานคร 

     

6. กิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ไมจําเปนตองให

ประชาชนรบัรูขาวสารในทุก ๆ เรื่องเสมอไป 

     

7. การกระจายอํานาจสูทองถิ่นทําใหประชาชน

ตื่นตัวทางการเมืองและเขามามีสวนรวมทางการ

เมือง เปนแนวทางการพัฒนาที่ เหมาะสมและ

ถูกตองทําหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย 

     

 

2.6 พฤติกรรมทางการเมือง มีคําถาม 7 ขอดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. ทานมีความเชื่อที่วาการเมืองไทยเปนเร่ืองของชน

ชั้นนาํ ทหาร นักธุรกิจ ผูมีการศึกษาสูงเทานั้น 

     

2. ทานคิดวาครอบครัวเปนสถาบันที่มีความสําคัญ      
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ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

อันดับแรกในการปลูกฝงทัศนคติทางการเมือง

ใหกับเยาวชนที่สงผลตอการแสดงพฤติกรรมทาง

การเมืองในอนาคต 

3. ทานคิดวาปจจุบันคนไทยยังมีคานิยมเคารพนับ

ถือคนที่มีเงิน ฐานะชนชั้นสูงทางสังคม ตําแหนง

หนาที่การงานระดับสูงอยางเชนเดิม 

     

4. ปญหาทางเศรษฐกิจ ความเปนอยูเรื่องปากทอง

ของประชาชนไมสงผลตอการแสดงพฤติกรรม

ทางการเมืองของประชาชน 

     

5. การทุจริตคอรัปชั่นของเจาหนาที่รัฐ นักการเมือง

ทั้งระดับทองถ่ินและระดับชาติทําใหประชาชน

แสดงพฤติกรรมทางการเมืองออกมา 

     

6. การแสดงออกซึ่งความไมเปนธรรม หรือการมี 2 

มาตรฐานในสังคมไทยกอใหเกิดการแสดง

พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนออกมา

เสมอ 

     

7. ทานคิดวาการเคลื่อนไหว ชุมนุมทางการเมืองของ

กลุมองคกรทางการเมืองตาง ๆ ยอมมี

ผลประโยชนแอบแฝงอยูกับเปาหมายในการ

แสดงพฤติกรรมทางการเมืองนั้น ๆ เสมอ 

     

 2.7 การกลอมเกลาทางการเมือง มีคําถาม 7 ขอ ดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. เม่ือทานมีโอกาส ทานจะพูดคุยปญหาทางการ

เมืองรวมกันภายในครอบครัวอยูเสมอ 
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ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

2. เม่ือทานมีโอกาสดําเนนิกิจกรรมในเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่งสวนหนึ่งน้ันเปนผลมาจากการตดัสินใจของ

ทานคนเดียว 

     

3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและแสดงความ

คิดเห็นที่สําคัญบางอยางในครอบครัว เชน การ

วางแผนครอบครัว การไปเที่ยว การทานอาหาร 

เปนตน 

     

4. เม่ือบิดา มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดตําหนิ

เรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ทานไดมีโอกาสชี้แจงเหตุผล

เสมอ 

     

5. ทานกับคนในครอบครัว หรือเพื่อน ๆ ไดเคย

รวมกันวิจารณการทํางานของรัฐบาล รวมถึง

สถานการณทางการเมืองเสมอ 

     

6. ทานมีความเชื่อในระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศไทย และเม่ือ

มีโอกาสสนทนากับกลุมเพ่ือน ๆ เก่ียวกับ

การเมือง ทานไดถายทอดความรูนี้ 

     

7. เม่ือบิดา มารดา หรือเพ่ือน ๆ ของทานไดแสดง

ความคิดเห็นขัดแยง ทานมักจะแสดงความไม

พอใจ 
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2.8 คานยิมพ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีคําถาม 7 ขอ ดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. การเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน

นับเปนสิ่งที่สําคัญอยางย่ิง 

     

2. ทานปฏิเสธความคิดเห็นของผูอ่ืนถึงท่ีแตกตาง

จากตนหรอืพวกของตน 

     

3. ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายไมวาจะ

อยูในฐานะแตกตางกันอยางไร 

     

4.ท านยึดหลักการและเหตุผลในการตัดสิน ใจ

แกปญหา ตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 

     

5. ทานเชื่อในหลักการปกครองอยางมีสวนรวมของ

ประชาชนยึดมั่นในเสียงสวนใหญเคารพเสียงสวน

นอย 

     

6. ทานยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น ๆ เสมอ

แมวาจะแตกตางจากตนเอง 

     

7. การปฏิบัติตัวตามกฎหมายของสังคมทําใหมีความ

ยุงยาก และบอยคร้ังทําใหทานอึดอัดใจ 

     

 

2.9 อุดมการณทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีคําถาม 7 ขอ ดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. อํานาจอธิปไตยถือเปนอํานาจสูงสุดของประชาชน 

อันเปนหัวใจของประชาธิปไตย 

     

2. หลักเสรีภาพนั้นเปนการที่บุคคลกระทําสิ่งใดก็ได

ที่เหมาะสมกับตนเองไมจําเปนตองคํานึงวาจะ

     



277 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงที่สุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

กระทบหรือละเมิดผูอื่น 

3. การใชอํานาจในการตัดสินใจเด็ดขาด รวดเรว็มี

ความจําเปนในการแกไขปญหาบานเมืองใน

ปจจุบัน 

     

4. การเลือกตั้งที่บริสุทธ์ิยุติธรรมทาํใหไดผูแทนท่ี

ถูกตองตามแนวคิดของประชาธิปไตย 

     

5. ประชาธิปไตยตองคํานึงถึงเสียงสวนใหญของ

ประชาชนทั้งนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม

มากที่สุด 

     

6. รัฐบาลท่ีมีการบริหารประเทศที่โปรงใส 

ตรวจสอบได เปนสิ่งสําคัญในระบอบ

ประชาธิปไตย 

     

7. นักการเมืองไทยจะมีนายทุนเปนผูอุปถัมภถือวา

ไมใชเร่ืองที่เสียหายตอระบอบประชาธิปไตย 

     

 

 2.10 ความสนใจทางการเมือง มีคําถาม 7 ขอ ดังนี้ 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง ตามระดับการมีสวนรวมที่ตรงกับความเปนจริง 

ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงท่ีสุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

1. ทานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง

ภายในครอบครัว 

     

2. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากสื่อวิทยุ

โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร บทความวิชาการ

เปนประจํา 

     

3. เหตุการณทางการเมืองไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ

การดาํรงชีวิตประจําวันของทาน 
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ขอความ 
ระดบัคุณภาพ 

จริงท่ีสุด จริง มีสวนจริง ไมคอยจริง ไมจริง 

4. ทานติดตามรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับ

นายกฯ อภิสิทธ” เปนประจําทุกสัปดาห 

     

5. เม่ือมีการเลือกตั้งทองถิ่น หรือระดับชาติทานเฝา

ติดตามขาวสารผลการเลือกตั้งเสมอ 

     

6. สื่อวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ และอื่น ๆ ได

นําเสนอขอมูลขาวสารทางการเมืองทุก ๆ วันได

กระตุนใหทานสนใจเหตุการณบานเมืองเพ่ิมขึ้น 

     

7. หากทานมีโอกาสเขาไปมีบทบาททางการเมือง 

เชน การรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง การ

ฟงปราศรัยของนักการเมือง การไปเลอืกตั้ง การ

ชุมชนประทวง รวมถึงการเคลื่อนไหวเรียกรอง

ตาง ๆ ทานจะเขารวมเสมอ 

     

 

สวนที่  3 แบบวัดเก่ียวกับทัศนคติของประชาชนในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐและภาค

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส และการมีสวนรวมประชาชนในทุกชุมชน 

คําชี้แจง : โปรดอานขอความในแตละขอแลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของทาน 

 3.1 หลักธรรมาภิบาล: ความโปรงใส(Transparency) หมายถึง ความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบไดซึ่งตรงกันขามกับการทุจริตคอรรัปชั่น และการฉอราษฎรบังหลวงมีคําถาม 10 ขอ ดังนี้ 

ขอความ 

ระดับมีความโปรงใส (คะแนน 1-10) 

ทุจริต

ชัดเจน 

ไมมีความ

โปรงใส/

ตรวจสอบได 

ไมคอยมี

ความ

โปรงใส 

มีความ

โปรงใส

บาง 

มีความ

โปรงใส

มากที่สุด 

0 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 

1. หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพื้นที่

ของทานมีกลไกรองเรียนจากประชาชนได

โดยตรง 
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ขอความ 

ระดับมีความโปรงใส (คะแนน 1-10) 

ทุจริต

ชัดเจน 

ไมมีความ

โปรงใส/

ตรวจสอบได 

ไมคอยมี

ความ

โปรงใส 

มีความ

โปรงใส

บาง 

มีความ

โปรงใส

มากที่สุด 

0 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 

2. หนวยงานรัฐที่พัฒนาชุมชน ประชาชนในพื้นที่

ของทานมีการวางระบบแบบแผนในการ

เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ

อยางทั่วถึง 

     

3. หนวยงานรัฐในพ้ืนที่ของทานมีกระบวนการเปด

พ้ืนที่ใหประชาชน ผูนําชุมชนเขารวมในการคิด 

วางแผน ลงมือปฏิบัติและรวมรับประโยชนใน

การพัฒนาพื้นที่ของทาน 

     

4. หนวยงานรัฐในพ้ืนที่ของทานมีการใหประชาชน

รวมเปนผูตรวจสอบการทํางานและยื่นขอเสนอ

เพื่อตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่ไดโดยตรง 

     

5. ชุมชนทานมีความโปรงใสและตรวจสอบไดใน

การบริห ารจัดการเรื่อ ง คน  งบประมาณ 

ผลประโยชนที่เปนของสวนรวม 

     

6. ชุมชนไดมีการตรวจสอบการทํางานจากภาค

ประชาชนในชุมชนดวยกัน เองในกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง กลุมอาชีพของชุมชน 

กลุมผูนําชุมชนอยางทั่วถึง โปรงใส ตรวจสอบ

ได 

     

7. ผูนําชุมชน กลุมอาชีพของชุมชนมีการเปดเผย 

ประกาศขอมูลใหประโยชน ไดรับรูอยู เปน

ระยะเวลาที่กําหนดของชุมชน 

     

8. เงินชวยเหลือจากภายนอกเขามาท่ีชุมชน ผูนํา

ชุมชนไดแจงใหประชาคม หรือภาคประชาชน
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ขอความ 

ระดับมีความโปรงใส (คะแนน 1-10) 

ทุจริต

ชัดเจน 

ไมมีความ

โปรงใส/

ตรวจสอบได 

ไมคอยมี

ความ

โปรงใส 

มีความ

โปรงใส

บาง 

มีความ

โปรงใส

มากที่สุด 

0 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10 

ไดรับรูอยางโปรงใสและตรวจสอบได 

9. เมื่อมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากองคกร

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ วิชาการจากภายนอก 

ผูนําและคณะกรรมการชุมชนไดมีการประกาศ

เปดเผยขอมูลใหประชาชนไดรับรูและเปด

โอกาสใหเขารวมอยางท่ัวถึง 

     

10. การทํางานพัฒนาในชุมชนมีความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐในพื้นที่และภาคประชาชนซึ่ง

สามารถสอบถามขอมูล แนวทาง งบประมาณ 

จํานวนคน ระยะเวลา ผลที่เกิดข้ึนไดจากผูนํา

และหนวยงานรัฐในทองถิ่นโดยตรงไดอยาง

โปรงใสและตรวจสอบไดอยางทั่วถึง 

     

 

 3.2 หลักธรรมาภิบาล: การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเปด โอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหาร และการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตของ

ชุมชนมคีาํถาม 10 ขอ ดังนี้ 

ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ท านสามารถพูดคุย  แสดงความคิด เห็นและ

วิพากษ วิจารณ เรื่องการเมืองไดตามสิทธิและ

เสรภีาพ 

     

2. ทานสามารถรวมรับฟงการปราศรัยหาเสียง ของ

กรรมการชุมชนหรือสมาชิกสภาเขตดุสิต หรือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร(ส.ส.) 
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ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3. ทานสามารถสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองได

อยางอิสรเสรีภาพ 

     

4. ทานพรอมไปเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2562 

ดวยการแสดงออกเปนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

ของประชาชน 

     

5. ชุมชนของท านเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชน

สามารถเขามามีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชนเพื่อสวนรวมได 

     

6. ทานไดเขาไปมีสวนรวมคิด รวมวิเคราะหและวาง

แผนการทํางานของชุมชนไดอิสรเสรีภาพ 

     

7. ทานเขาไปมีสวนรวมรับผลประโยชนในการจัดสรร

ทรัพยากรของชุมชนตามความเหมาะสมและเปน

ประชาธิปไตย 

     

8. ทานมีสวนรวมกับทุกคนในชุมชนในการพัฒนา

พ้ืนที่สวนรวมของชุมชนเสมอ 

     

9 .  ท า น มี ส ว น ร ว ม ติ ด ต า ม ก า รทํ า ง าน ข อ ง

คณะกรรมการชุมชนและสามารถชี้แนะแนวทาง

ใหกับคณะกรรมการชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนเสมอ 

     

10. หนวยงานรัฐในพ้ืนที่เปดโอกาสใหประชาชนใน

ชุมชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่

เกิดขึ้นกับทุกคนในชุมชน 
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สวนที่  4 แบบวัดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสวนรวมของ

หนวยงานรฐัที่จัดใหกับประชาชน ในพ้ืนที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง : โปรดอานขอความในแตละขอแลวทําเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกับขอเท็จจริงของทาน 

 4.1 ดานการรวมรับรูและเขาใจ มีคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1 ทานรับรูนโยบายการพัฒนาจากหนวยงานรัฐ

ในการบริหารการพัฒนาชุมชนเมือง 
     

2 ทานรับรูและเขาใจปญหาของชุมชนเมืองท่ีทาน

อยูอาศัยเปนอยางดี 
     

3 ทานสนทนานโยบาย โครงการ กิจกรรม

สวนรวมท่ีไดรบัจากหนวยงานรัฐกับเพ่ือนบาน 
     

4 ทานรับรูโครงการพัฒนาตาง ๆ จากภาครฐัดวย

การประกาศของผูนําชุมชนเมือง 
     

5 ทานรับรูและเขาใจระบบการบริหารการพัฒนา

ที่สามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ 

ผูนําชุมชนและสํานักงานเขต 

     

 

4.2 ดานการรวมคิดคนหาปญหา มีคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

6 ทานมีสวนรวมในการคิดคนหาและเสนอปญหา

ในชุมชนเมืองแกผูนําชุมชนและหนวยงานรัฐ 
     

7 ทานมีสวนรวมในคิดเสนอแนวทางแกไขปญหา

ในชุมชนเมืองแกผูนําชุมชนและหนวยงานรัฐ 
     

8 ทานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการ

พัฒนาชุมชนเมืองเสมอเมื่อมีการจัดประชุม

ชุมชนและประชุมเขต 
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ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

9 ทานมีสวนรวมในการใหคําปรึกษา 

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นตอกิจกรรมหรือ

โครงการพัฒนาชุมชนเมืองตอหนวยงานรัฐ 

     

10 ทานรวมคดิหาวิธี และเสนอการชวยเหลือตอ

หนวยงานรัฐในการจัดโครงการ นโยบายเสนอ

ผูนํารวมกับเพ่ือนบานเสมอ 

     

 

4.3 ดานการรวมวิเคราะหวางแผน มีคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

11 ทานมีสวนรวมในการวางแผนการจัดทาํ

โครงการรวมกับเพ่ือนบานที่สอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนเมืองเสนอตอผูนําชุมชนและ

สํานักงานเขต 

     

12 ทานมีสวนรวมในการตดัสินใจในแผนงาน 

โครงการ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐเสนอ

ผูนําชุมชนและสํานักงาน 

     

13 ทานมีสวนรวมพิจารณาในแผนการทํางานการ

จัดกิจกรรม โครงการ การพัฒนาตามนโยบาย

รวมกับรัฐ  

     

14 ทานตองการมีสวนรวมคิดวิเคราะหในการ

จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนเมืองรวมกับ

หนวยงานราชการ องคการ หรือหนวยงานที่จะ

ชวยสนับสนุนการบริหารการพัฒนาของชุมชน

เมือง 

     

15 ทานมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลปญหา      
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ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ชุมชนเมือง เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาชุมชนรวมกับ

ผูนําชุมชนและสํานักงานเขต 

 

4.4 ดานการรวมทําลงมือปฏิบัติ มีคําถาม 5 ขอ ดังน้ี 

ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

16 ทานมีสวนรวมในการดาํเนินกิจกรรม โครงการ

ที่เขามาพัฒนาชุมชนเมืองตามนโยบายของ

หนวยงานรัฐ 

     

17 ทานมีสวนรวมในการตดัสินใจหลักในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาชุมชนเมือง

จากหนวยงานรัฐ ผูนําชุมชนและสํานักงานเขต 

ตั้งแตเริ่มทําจนปดโครงการ 

     

18 ทานมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุน วัสดุ

อุปกรณ เครื่องมือในการจัดกิจกรรม โครงการ

ที่เขามาพัฒนาชุมชนเมือง 

     

19 ทานมีสวนรวมสนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมือง 
     

20 ทานมีสวนรวมในการประชาสัมพันธในการจัด

กิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมือง

รวมกับเพ่ือนบาน 

     

 

4.5 ดานการรวมกันรับผลประโยชน มีคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

21 ทานไดรบัประโยชนโดยทางตรงกับการจัด      
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ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

กิจกรรม โครงการที่เขามาพัฒนาชุมชนเมือง

ของหนวยงานรัฐ 

22 ทาน ครอบครัวทาน และเพ่ือนบานไดรับ

ประโยชนเต็มที่จากกิจกรรม โครงการท่ีเขามา

พัฒนาชุมชนเมืองจากหนวยงานรัฐ 

     

23 ทานมีความภูมิใจท่ีชุมชน ครอบครัว เพ่ือนบาน

และประชาชนมีกิจกรรม โครงการที่เขามา

บริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเมือง กิจกรรม

สวนรวมของรฐั 

     

24 ทานและเพื่อนบานไดรบัประโยชนเพียง

เล็กนอย ซึ่งประโยชนสวนใหญเปนของ

เจาหนาที่รัฐ ผูนําชุมชนจากการจัดกิจกรรม 

โครงการที่เขามาบริหารจัดการและพัฒนา

ชุมชนเมือง 

     

25 ทานมีสวนรวมในการนํากิจกรรม และโครงการ

การบริหารการพัฒนาชุมชนเมืองไปใชใหเกิด

ประโยชนกับครอบครัวอยางตอเนื่อง 

     

 

4.6 ดานการรวมรับผิดชอบ มีคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

26 ทานมีสวนรวมรับผิดชอบท้ังขอดีและขอเสียใน

การจัดกิจกรรมและโครงการการบริหารการ

พัฒนาของชุมชนเมือง 

     

27 ทานมีสวนรวมในการนําขอบกพรองของผลการ

จัดกิจกรรม โครงการและรวมแกไขปญหาใน
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ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

การบริหารการพัฒนาอยางมุงมั่นรวมกับเพ่ือน

และหนวยงานรัฐ 

28 ทานพรอมมีสวนรวมรับฟงความคดิเห็นจาก

หนวยงานจากภายนอกในการแนะนําและ

เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมและ

โครงการการบริหารการพัฒนาของชุมชนเมือง 

     

29 ทาน ครอบครัว และเพื่อนบานยินดีเขารวมการ

อบรมเพ่ือคนหาแนวทางแกปญหา และเรียนรู

การจัดกิจกรรมแมจะใชเวลานาน 

     

30 ทานมีสวนรวมกับหนวยงานรัฐ ผูนําชุมชนและ

สํานักงานเขตสงเสริมใหประชาชนรวมกันเปน

กลุมที่มีพลังในการดําเนนิกิจกรรม และ

โครงการการบริหารการพัฒนาของชุมชนเมือง 

     

 

4.7ดานการรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มีคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

31 ทานมีสวนรวมในการประเมินผลความสําเร็จ

ของการจัดกิจกรรมและโครงการการบริหาร

การพัฒนาของชุมชนเมือง 

     

32 ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินงาน

ของกิจกรรมและโครงการการบริหารการ

พัฒนาของชุมชนเมืองรวมกับหนวยงานรัฐ ผูนํา

ชุมชนและสํานักงานเขต 

     

33 ทานมีสวนรวมในการตรวจติดตามกระบวนการ

ทํางานในชุมชนเมือง การแกไขของเจาหนาที่
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ลําดับ ขอความ 
ระดับการมีสวนรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

หนวยงานรัฐ ผูนําชุมชนและสํานักงานเขต 

34 ทานทราบผลการประเมินการดําเนินงานของ

กิจกรรมและโครงการการบริหารการพัฒนา

ของชุมชนเมืองจากผูนําชุมชนและสํานักงาน

เขต 

     

35 ทานตองการมีสวนรวมในการนําผลการ

ประเมินในการจัดกิจกรรมและโครงการการ

บริหารการพัฒนาของชุมชนเมอืงไปรวม

วางแผนในการพัฒนาชุมชนเมืองอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 5ทานคิดวา “ขอใหทานเลือกชุมชนตนแบบท่ีพัฒนาชุมชนวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล: หลักความโปรงใส และหลักการมีสวนรวมของประชาชน

มากที่สุด” ใหทาน เขียนลําดับ 1-2-3 ตามลําดับ ทับรายชื่อชุมชน ตอไปนี ้

แขวงถนนนครไชยศรี แขวงสี่แยกมหานาค แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตลดา 

ชุมชนวัดสวสัดิวารีสีมาราม ชุมชนวัดญวน-คลองลําปก ชุมชนทาน้ําสามเสน ชุมชนซอยโซดา ชุมชนขางวดัสุคันธาราม 

ชุมชนบานพักองคการทอผา ชุมชนหลังบานมนังคศิลา ชุมชนวัดเทวราชกุญชร ชุมชนวดัโบสถสามเสน ชุมชนถนนสุคันธาราม 

ชุมชนวัดนอยนพคุณ ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดร้ิว ชุมชนทาวาสุกรี ชุมชนสวนออย ชุมชนสุโขทัยซอย 1 (9) 

ชุมชนซอยสันติสุข  ชุมชนราชผาทับทิมรวมใจ   

ชุมชนซอยมิตรอนันต ชุมชนวัดราชาธิวาส 

ชุมชนซอยเสริมสุข แขวงถนนนครไชยศรี 

ชุมชนชาวบางกระบือ 14 ชุมชนกองรอยทหารมา ลาดตระเวนท่ี 1 ชุมชนแฟลตสิริสาสน เคหะศรียาน 

ชุมชนซอยราชพัสดุ ชุมชนสะพานเกษะโกมล ชุมชนพิชัย ชุมชน บานพัก ขส.ทบ.สะพานแดง 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 ชุมชนพลปตอ.เกียกกาย ชุมชนตรอกตนโพธิ์ ชุมชนปน 1 ชุมชนซอยระนองกลาง 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 ชุมชนกรมยุทธศกึษาทหารบก ชุมชนมาหนึ่ง ชุมชนนครไชยศรี ชุมชนซอยสีคาม 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย ชุมชน ม.พัน 3 รอ. ชุมชนศรียานซอย 3 ชุมชนเขียวไขกา 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ชุมชนสื่อสารสะพานแดง ชุมชนยานเกราะ ชุมชนทหารรักษาวัง ชุมชนพระยาประสิทธิ ์

ชุมชนสรรพาวุธนิเวศน     
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สวนที่ 6 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการพัฒนา

ประชาธิปไตย การเมืองของประชาชนในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

6.1 สภาพปญหา อุปสรรคการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและการพัฒนา

ประชาธิปไตยในเขตดุสิต กรุงเทพฯ 

คําชี้แจง : โปรดอานขอความในแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 ทํางาน...จนไมคอยมีเวลามีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ และการพัฒนาประชาธิปไตย 

การเมืองท่ีเกิดขึ้น 

 ประชาชนมีความขัดแยงทางการเมืองอยางชัดเจน แบงพรรคแบงพวกกันภายในชุมชน 

 ประชาชนขาดขอมูลที่เปนจริงเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง การรับรูขอมูลขาวสารเพียง

ฝายเดียว คนเดียวสื่อเดียว 

 เกิดความรูสึกเบื่อหนายกับการเมืองในปจจุบัน 

 ความไมสะดวกในการเดินทางไปรวมกิจกรรมทางการเมือง 

 ประชาชนบางกลุม/กลุมผูนําไมคอยเกรงกลัวตออํานาจของรัฐบาล 

 ประชาชนเกิดความหวาดระแวงระหวางกันในชุมชน 

 ประชาชนมีการพูดคุยเรื่องการเมืองเฉพาะภายในครอบครวัเทาน้ัน 

 ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน 

 ประชาชนมีความรูสึกเครียดกับปญหาการเมือง 

 ประชาชนมีความรูสึกเร่ืองการพัฒนาพื้นที่ การเมืองและประชาธิปไตยเปนเร่ืองไกลตัว 

 ประชาชนและชุมชนถูกละเลยจากนักการเมืองและหนวยงานของรัฐในกระบวนการมี

สวนรวมทางการเมือง 

 ประชาชนไมสนใจกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เลย รูสึกเฉย ๆ  

 6.2 ขอเสนอแนะในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนและการพัฒนาประชาธิปไตย

ในเขตดุสิต กรุงเทพฯ 

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

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

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

---ขอขอบคุณทุกทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้--- 

นักวิจัย: ผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ ภูคําชะโนด 
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เวลา............................................สถานที่(ชุมชน)................................................................................... 

 

สถานภาพท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 

ชื่อ-สกุลผูถูกสัมภาษณ........................................................................................................................... 

เพศ........................อายุ..................ป  สถานภาพสมรส.......................ศาสนา....................................... 

อาชีพ..............................ระดับการศึกษา....................................รายไดตอเดือน...........................บาท 

 

ขอมูลในการสัมภาษณ (Interview) จํานวน 6 ขอคําถาม รายละเอียดมีดังนี้ 

 1) การมีสวนรวมทางการเมืองพัฒนาประชาธิปไตยของผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนมี

เพียงใด? 

2) ประชาชนมีบทบาทในการมีสวนรวมทางการเมืองในรปูแบบอยางไร? 

3) ปจจัยอะไรที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง และพัฒนาประชาธิปไตยของผูนําชุมชน

และประชาชน? 

 4) หนวยงานภาครัฐใหการสนับสนุนการมีสวนรวมทางการเมืองและพัฒนาประชาธิปไตย

ของประชาชนเพียงใด? 

แบบสัมภาษณชุดท่ี.......... 

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสนทนากลุม สัมภาษณ เวทีชาวบาน 
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5) หนวยงานภาครฐัใหการสนับสนุนการมีสวนรวมกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรม

สวนรวมของชุมชน ของสํานักงานเขตเพียงใด? (สําคัญ) 

6) ในชุมชนทาน...มี “วิถีประชาธิปไตย” อยางไร? และ “วิธีประชาธิปไตย” อยางไร? 

(สําคัญ) 

“วิถีประชาธิปไตย” 

“วิธีประชาธิปไตย” 

 

---ขอขอบคุณทานท่ีไดใหขอมูลในการสัมภาษณคร้ังนี้--- 

นักวิจัย: ผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ ภูคําชะโนด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
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ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บขอมูลสํารวจแบบสอบถามและการสัมภาษณ  

(สวนหนึ่งของภาพถายทั้งหมด) 

 

  
จัดประชุมเวทีชาวบาน คัดเลือกชุมชนตนแบบ นักศึกษาลงเก็บขอมูล 

  
ผูนําชุมชนวัดสวัสดิ์วารสีีมาราม ไดรับคดัเลือก ผูนําชุมชนเขารวมประชุม 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนเสริมสุข นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนแฟลตสิริสาสน 
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นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนขางวัดสุคันธาราม นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนบางกระบือ 14 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนซอยโซดา นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนซอยมิตรอนันต 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนซอยสันติสุข นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนตรอกตนโพธิ์ 
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นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนถนนสุคันธาราม นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนทหารรักษาวัง 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนทาน้ําสามเสน นักศึกษาเก็บขอมลูชุมชนทาวาสุกรี 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนนครไชยศรี นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนบานญวนสามเสน (13) 
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นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนบานพักองคการทอผา นักศึกษาเก็บขอมลูชุมชนปน 1 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนพระยาประสิทธ์ิ นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนพล.ปตอ.เกียกกาย 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง 
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นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนพิชัย นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนม.พัน 3 รอ. 

 
 

นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชน ม.พัน 4 นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนราชผาทับทิบรวมใจ 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนราชพัสดุ นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนริมทางรถไฟแปดริ้ว 

 
 

 

 

 



298 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนเทวราชกุญชร นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนวัดโบสถสามเสน 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนวัดญวนคลองลําปก นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนนอยนพคุณ 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนประชาระบือธรรม 1 นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนประชาระบือธรรม 2 
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นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนประชาระบือธรรม 3 นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนประชาระบือธรรม 4 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนวัดราชาธิวาส นักศึกษาเก็บขอมลูชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนสรรพวุธนิเวศน นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนสวนออย 
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นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนสะพานเกษะโกมล นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนสื่อสารสะพานแดง 

  
นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนศรียานซอย 3 นักศึกษาเก็บขอมูลชุมชนสุโขทัยซอย 1 

 
ติวเขมการเก็บขอมูลเชิงกระบวนการ 

---------------------------------------- 
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รายนามชุมชนทั้งหมดในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

 
---------------------------------------- 
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ประกาศสํานักพระราชวัง ณ วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2562 



 

ประวัตผิูวิจยั 

 

 
 
 

 
 

ประวัติและผลงานวิจัย 
 

 

ขอมูลสวนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล) ผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ ภูคําชะโนด 

ที่อยูปจจุบัน 81/7 Icondo Salaya อาคาร A ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม 73170 

เบอรโทรศัพท(มือถือ) 083-177-5973 

E-mail phusit.ph@ssru.ac.th 

ระดับการศกึษา ปร.ด. (การบริหารการพัฒนา) มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2551 

 พธ.บ. (การบริหารการศึกษา เกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, 2545 

 นศ.บ. (นิเทศศาสตร) มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2545 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ การพฒันาสังคม พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 

ตําแหนงปจจุบัน - อาจารยประจําหลักสูตรกลุมวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม แขนง

วิชาการจัดการ 

พัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

 - รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝายบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

หนังสือ ตามรอยพอ...อยูอยางพอเพียง 

 เศรษฐกิจสงัคมตามแนวพระราชดําริ 

งานวิจัย - พ.ศ. 2552-2559 ทําการวิจัย 15 เร่ือง (งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย/

ทุน กทม. /ทนุ วช./ทุน สกอ.) 
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ประวัติและผลงานวิจัย 
 

 

 - พ.ศ. 2558 (ทุน สกอ.) ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาและการจัดการทุน

ทางวัฒนธรรมดานการละเลนทองถิ่นแบบมีสวนรวมของชุมชนดุสิตาราม

เพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

 - พ.ศ. 2559 ทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอาเซียน กรณีศึกษานครหลวงเวียง

จันทร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ทําวิจัยรวมกับอาจารย

จากมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว)  

 - พ.ศ. 2559 (ทุน วช.) ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเครอืขายทาง

สงัคมเพ่ืออนุรกัษสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้ําสูการ

ทองเที่ยวอยางยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

 - พ.ศ. 2560 (ทุน วช.) เร่ือง การพัฒนาสังคมแหงความสุขตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนท่ีผลกระทบนาขาวและนาเกลือ

ดวยการมีสวนรวมของประชาชน อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

 - พ.ศ. 2561 (ทุน วช.) เร่ือง กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการ

พัฒนาชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัด

ยากจนโซนภาคเหนือภายใตหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Citizen 

Participation in Community Development Management for 

the Social Inequality Mitigation in the Three Poor Cities from 

the Northern Zone Based on the Sufficiency Economy 

Philosophy.) 

บทความ พ.ศ. 2552-2559 รวมท้ังหมด 48 บทความ จาก 

https://scholar.google.co.th/citations?user=mI9JWsIAAAAJ&hl=th  

 พ.ศ. 2561 มบีทความเพิ่มขึ้น 4 บทความ (Article International) 
 

 

 

 

 


