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1. สนับสนุนผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
2. เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
3. สร้างความรู้และองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พัฒนาภูมิปัญญาระดับชาติและสากล 

 
ขอบเขตงาน :  

เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง โดย
น าเสนอในรูปแบบ 

1. บทความวิชาการ 
2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ท าส าเร็จสมบูรณ์

แล้ว 
3. ผู้เขียนบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 

 
 



วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
2. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 
และสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

3. เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้น าเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป 
 
ก าหนดการเผยแพร่ :  

ปีละ 2 ฉบับ ตามก าหนดเวลาดังนี้ 
ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 

 
ข้อก าหนดเฉพาะของวารสาร : 

1. บทความที่ลงตีพิมพ์ทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ประเมินอิสระ 
(Peer review) 

2. ข้อคิดเห็นใดๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารการบริหารปกครองเล่มนี้
เป็นของผู้เขียนบทความ คณะผู้จัดท าวารสารไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วยหรือรับผิดชอบต่อ
ความคิดเห็นของผู้เขียนบทความดังกล่าวแต่ประการใด 

3. กองบรรณาธิการวารสาร ไม่สงวนสิทธิคัดลอกเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของเนื้อหาในบทความต่างๆ แต่ให้อ้างอิงที่มาของข้อความที่น าไปกล่าวอ้างในที่ต่างๆ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
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บทบรรณาธิการ 
 

วารสาร “รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ฉบับนี้ได้รับ
ความสนใจในวงกว้างพอสมควร จากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จาก
หลากหลายสถาบัน ในการส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรืองานวิจัย
ต่างๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการพิจารณาในการตีพิมพ์นั้น กองบรรณาธิการให้
ความส าคัญในการพิจารณาและคัดเลือกบทความ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับ
บทความที่มีคุณภาพ 

 
เนื้อหาสาระของฉบับน้ีประกอบไปบทความวิชาการและบทความวิจัย ที่มา

จากนักวิชาการจากหลากหลายแหล่ง ได้แก่ บทความแรก เป็นบทความวิชาการ เรื่อง  
“e-Government ในประเทศก ำลังพัฒนำ” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีรัฐ    
โกวงศ์  จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่สอง เป็นบทความวิจัย เรื่อง “แนวทำงกำร
สร้ำงวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยบนพ้ืนฐำนของวัฒนธรรมชนเผ่ำพ้ืนเมืองในเขต
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย” ของอาจารย์นพพล  อัคฮาด จากคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  บทความที่สาม เป็นบทความวิจัย เรื่อง 
“รัฐสภำไทยกับกำรถอดถอน “อดีตผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง”” ของ นาย      
วีรวิชญ์ เอี่ยมแสง นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บทความที่สี่ เป็นบทความวิจัย เรื่อง กำรจัด
องค์กรพรรคภำยใต้กำรน ำของทักษิณ ชินวัตร : ศึกษำกรณี พรรคไทยรักไทย 
พรรคพลังประชำชน และพรรคเพ่ือไทย ของ นายสมชัย แสนภูมี นิสิตปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรองศาสตราจารย ์ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์ประจ าสาขาการปกครอง 
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บทความความที่ห้า เป็นบทความวิจัย 
เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ : 
กรณีศึกษำส ำนักงำนที่ดินจังหวัดปัตตำนี”  ของ นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์ 
นักศึกษาระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม บทความที่ห้า เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรแบบมุ่ง
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ผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช” ของนายสักกะ ศิริวัฒน
กาญจน์, รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโตและ รองศาสตราจารย์ ดร.ชินรัตน์ สมสืบ 
จากหลักสูตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารั ฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บทความที่หก เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลวังหว้ำ 
อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี” ของ นายเรืองเดช  สุวรรณวิจิตร นิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธานโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บทความที่เจ็ด  เป็นบทความวิจัย 
เรื่อง “ควำมเครียดในงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจไทย” ของ  นายสนธยา พฤกษ์ทยา
นนท์   นิ สิ ต ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ นิตยา  เงินประเสริฐศรี   อาจารย์
ประจ าภาควิ ช า รั ฐศาสตร์ แ ละรั ฐประศาสนศาสตร์  คณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทความที่แปด เป็นบทความวิจัย เรื่อง “ควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนตำล  อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี” ของ    นายสุเชาว์  
ช ย ม ชั ย  นิ สิ ต ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ประธาน
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปิด
ท้ายด้วยบทความปริทรรศน์หนังสือ เรื่อง “เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนำคต (2558) 
โดย อเนก เหล่ำธรรมทัศน์” ของอาจารย์อัยรวี วีระพันธ์พงศ์  จากสาขาการปกครง
ท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 
ซึ่งบทความทั้ง 10 เรื่องนี้ มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหา อาจมีสั้น ยาว 

ประเด็นใหม่ วิธีเป็นไปตามหลักวิชาการ และท้าทายต่อหลักวิชาที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 10 
เรื่องนี้ล้วนได้รับการเรียบเรียงโดยผู้เขียน และได้รับการกลั่นกรองจากกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผลงานที่
น าเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านสืบไป 
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 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกท่านที่ได้กรุณา
ประเมินบทความให้กับกองบรรณาธิการ เพื่อให้ผลงานท่ีน าเสนอต่อท่านผู้อ่านมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดที่จะช่วยให้
วารสารมีคุณภาพยิ่งข้ึน กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง 
 
                                                                    ด้วยจิตคารวะ 
          รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ 
                                                                  บรรณาธิการบริหาร 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ มุ่ งส ารวจปัจจัยที่มี ผลต่อการน านโยบายทางด้ าน e-
Government ไปปฏิบัติในประเทศก าลังพัฒนา โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ/ล้มเหลวในการน า e-Government มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนาเข้ากับ
ตัวแปรทางการน านโยบายไปปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรทางการน านโยบาย
ไปปฏิบัติครอบคลุมตัวแปรที่มีผลต่อความส าเร็จ/ล้มเหลวในการน า e-Government 
มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนา โดยแบ่งเป็น 6 ตัวแปรได้ดังนี้  ความชัดเจนของ
เป้าหมาย, การจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องการประสานงาน การ
ติดต่อสื่อสาร และการควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน, 
ทรัพยากร, สภาพแวดล้อมภายนอก, การยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน, และ
สมรรถนะของหน่วยงาน 
 
ค ำส ำคญั : รัฐบาล, การน านโยบายไปปฏิบตัิ, ประเทศก าลังพัฒนา 
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Abstract 
 

This article is the investigation of factor affecting the policy 
implementation of e-government in the developing countries by 
categorizing factors affecting the successes or failures of e-Government 
in the developing countries into public policy implementation factors. 
The finding reveals that six public policy implementation factors (such 
as clarity of policy goals and directives; characteristics of public 
agencies / internal management of public agencies in term of 
coordination, communication, and enforcement of policy; resources, 
external actors’ support and controls; implementers’ disposition; and 
implementing agency’s capacity) cover all factors affect the successes 
or failures of e-Government in the developing countries. 
 
Keywords : Government, Public Policy Implementation,  
Developing Countries, 
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[5] 
 

 

บทน ำ 
 

e-Government เป็นค าที่มีการพูดถึงกันมากในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา
ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและส่งมอบบริการ
สาธารณะ    เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ช่วยในการจัดเก็บรายได้ของ
ประเทศมากขึ้น และสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการพลเรือน เป็นต้น (Bhanagar, 
2004)  อย่างไรก็ดี e-Government ไม่ใช่ยา รักษาสารพัดโรค ยาที่กินก็ได้ ทาก็ได้    
e-Government ไม่ใช่ยาวิเศษส าหรับการปฏิรูประบบราชการในประเทศก าลัง
พัฒนาให้สามารถผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ท า
ให้ผู้เขียนสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายทางด้าน e-Government 
ไปปฏิบัติในประเทศก าลังพัฒนา โดยส ารวจนิยามและขอบเขต รากฐานแนวคิด และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายทางด้าน e-Government ไปปฏิบัติในประเทศก าลัง
พัฒนา เพื่อให้ทราบถึงตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการน า e-Government มาใช้ในกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา อันจะเป็นพ้ืนฐานในการทดสอบทฤษฎีฝรั่งด้วยข้อมูลไทย 
  

นิยำมและขอบเขตของ e-Government 
 
  ค าว่า e-Government มีผู้ให้นิยามไว้มากมาย แต่ในปัจจุบันยังไม่มีนิยาม 
e-Government ที่นักวิชาการลงความเห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนั้น ใน
ที่นี้จะขอยกตัวอย่างเพียงสามนิยามเท่านั้น เนื่องจากความโดดเด่นในนิยามอันจะ
น าไปสู่การเขียนสมการ เพื่อให้นิยามและขอบเขตของ e-Government ในมุมมอง
ของผู้เขียน  
 

 EU (2006) ให้นิยามว่าe-Government น่าสนใจว่าใช้ IT*เพื่อ New 
Public management (NPM)  ประชาธิปไตย และการวิเคราะห์นโยบาย ดังนี้    

                                                           
* ค าว่า IT และ ICT เป็นค าที่ใช้แทนกันได้ หากดูที่เนื้อหาของทั้งคู่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน 
คอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม )Telecommunication) โปรดดูใน ครรชิต มาลัยวงศ์
(2540 : 77 – 120) และ Kenneth Laudon and Jane P. Laudon (2006 : 11-12) 
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“e-Government เป็นการใช้ ICT ร่วมกับการบริหารการเปลีย่นแปลงและทักษะทาง 
ICT ในการบริหารรัฐกิจ เพื่อปรับปรุงการผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะ ส่งเสริม
กระบวนการประชาธิปไตย และสนับสนุนข้อมูลแก่วงจรนโยบายสาธารณะในทุก
ขั้นตอน” (EGOV community, 2014) 
 
 สมชัย  อักษรารักษ์ และอศินา พรวศิน (2547) ให้นิยามว่า e-
Government น่าสนใจโดยมอง e-Government ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการปฏิรูป
ภาครัฐให้ผลิตบริการสาธารณะที่ดีขึ้น แต่ยังช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของ
ประเทศ ดังนี้ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือ วิธีการบริการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการ
ของภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีและมี
ความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ท าให้ประเทศมีความสามารถในการ
แข่งขันกับประเทศต่างๆได้ดีขึ้นด้วย” 
 
 Bhanagar (2004) ให้นิยาม e-Government ทั้งในความหมายแคบ(G2C) 
และความหมายกว้าง (G2C, G2B, และ G2G)  ดังนี้ “นิยาม e-Government  
สามารถให้นิยามได้ 2 แบบ กล่าวคือ อย่างแรก นิยามแบบแคบ    e-Government  
คือเรื่องการใช้ IT ในภาครัฐเท่านั้น โดยหยิบยืมแนวคิดและเทคนิคของ  e-
Commerce มาใช้ในงานของภาครัฐ และใช้ Internet ในการส่งข้อมูล และบริการ
ของรัฐบาลแก่ประชาชนเท่านั้นเอง    ส่วนอีกนิยามอีกแบบหนึ่ง แบบกว้าง e-
Government  ยังคงหยิบยืมแนวคิดและเทคนิคของ e-Commerce มาใช้ในงาน
ของภาครัฐ เหมือนแนวคิดแรก แต่การน ามาใช้ไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงแค่การส่งข้อมูล
และบริการต่าง ๆ ของรัฐบาลสู่ประชาชนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องการดัดแปลงแนวคิด
ของ e-Commerce ที่มี B2C และ B2B โดยรัฐบาลได้น าแนวคิดของ  e-
Commerce และ IT มาประยุกต์ใช้ในภาครัฐในการให้บริการสามรูปแบบได้แก่ G2C 
(รัฐบาลกับประชาชน) G2B (รัฐบาลกับธุรกิจ) และ G2G (การติดต่อกันระหว่างหน่วย
ราชการด้วยกันเอง) เพื่อให้การผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะของภาครัฐ มี
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ประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณ  เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น   มีบริการที่อ านวย
ความสะดวก   และพร้อมที่จะให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดเวลา” 
 
 จากนิยามข้างต้น ในท่ีนี้ e-Government จึงมีสมการดังนี ้
 

e-Gov = f (IT, ABC, CA) 
 

e-Government หมายถึง การน า IT ที่เป็นเทคนิคหนึ่งใน NPM มาใช้ใน
การผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะแก่ A (Administration ภาครัฐ – ทั้งภายในแก่
บุคลากรของตนเอง G2E และภายนอกแก่รัฐบาลด้วยกัน G2G) B (Business 
ภาคเอกชน G2B) และ C (Citizen ประชาชน G2C) เพื่อน าไปสู่ข้อได้เปรียบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) ของประเทศในท่ีสุด 

 
รำกฐำนแนวคิด e-Government ในกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ 

 
e-Government เริ่มต้นมานานแล้ว ตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องมือช่วยใน

การค านวณเลขที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้ในโลก โดยเริ่มใช้ในกิจการทางทหาร
ก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และจากนั้น จึงได้น ามาใช้ในงานราชการพลเรือน * 
โดยเป็นเครื่องเก็บและประมวลข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การท าส ามะโน
ประชากร** เป็นต้น ต่อมาเมื่อคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลทางบัญชี ก็น ามาใช้ใน
กิจการทางบัญชีทั้งของรัฐ และบริษัทธุรกิจในที่สุด   โดย e-Government สมบูรณ์
                                                           
* เป็นที่น่าสังเกตว่า เทคโนโลยีทาง Telecommunication และ Information Security มักจะเร่ิม
จากราชการทหารแล้วจึงส่งต่อมาทางพลเรือน ทั้งระบบราชการพลเรือนและบริษัทธุรกิจ 
** ประมาณปี ค  .ศ  . 1951 ส านักงานสถิติแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานแรกและเป็น
หน่วยงานของรัฐบาล ที่ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ UNIVAC  (Universal Automatic Computer)     

X    เครื่องแรกเพื่อท างานราชการพลเรือน และในปีต่อมา มีการใช้  UNIVAC ช่วยท านายผลการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และท านายถูกว่า Dwight D. Eisenhower จะได้เป็น
ประธานาธิบดี (Dean, 2003; Shelly, Cashman and Vermaat, 2004 และธงชัย สิทธิกรณ์ ,
2544) 
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ยิ่งขึ้นเมื่อมี Internet และ World Wide Web เกิดขึ้น ท าให้มี e - Commerce ที่
สามารถให้บริการแบบ 24x7 (ไม่มีการหยุดพัก) ได้ จึงได้เกิดการขยายแนวความคิด
ของ e - Commerce มาใช้ในการให้บริการภาครัฐในรูปแบบของเทคโนโลยีเดียวกัน 
และให้ช่ือว่า e-Government 
  

ส าหรับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ในช่วงเริ่มต้น e-Government เป็นการ
ประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 
Information System, MIS) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการวางแผนและการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามแผน แต่โครงการขนาดใหญ่ลักษณะนี้ในประเทศก าลังพัฒนามัก
ประสบความล้มเหลว  แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเมื่อมี Internet เพราะ Internet ได้
เปิดโอกาสให้ภาครัฐเห็นแนวทางในการผลิตและส่งมอบบริการสาธารณะด้วยวิธีการ
ใหม่ ให้แก่บริษัทธุรกิจและประชาชนอย่างที่ระบบเดิมไม่สามารถจะตอบสนองได้ 
เช่น การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สถานที่ราชการแต่
สามารถท าได้จากที่พักอาศัยหรือท่ีใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลาหรือสถานที่ หรือ
หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการและแพร่กระจายสารสนเทศของรัฐบาลแก่
ประชาชนโดยผ่าน Internet เป็นต้น (Bhanagar, 2004; Shelly, Cashman and 
Vermaat, 2004; ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. , 
2544; ธงชัย สิทธิกรณ์, 2544) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรน ำนโยบำยทำงด้ำน e-Government  
ไปปฏิบัติในประเทศก ำลังพัฒนำ 

 
ในส่วนน้ี ผู้เขียนเริ่มจากการส ารวจตัวแปรที่มผีลต่อความส าเรจ็/ล้มเหลว

ในการน า e-Government มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนา จากนั้นจะจัดกลุ่มเข้ากับตัว
แปรทางการน านโยบายไปปฏิบัต ิโดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างการศึกษาตัวแปรที่มผีล
ต่อความส าเร็จ/ลม้เหลวในการน า e-Government มาใช้ในประเทศก าลังพัฒนาดังนี้ 
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ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2555) ได้ท าการศึกษาสาเหตุของปัญหา
การน า e-Government มาใช้ในภาครัฐของไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ (1) กฎหมายและระเบียบล้าสมัยและอุปสรรคในการท างาน  (2) ขาดการ
สนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงาน และขาดการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ 
(National Agenda) จากรัฐบาล  (3) ขาดการวางแผนและขาดการมองแบบบูรณา
การ  (4) ปัญหาการเข้าถึงทั้งในส่วนของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ  
 

พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ (2553) ได้ระบุถึงตัวแปรที่กระทบต่อความส าเร็จใน
โครงการ e-Government มาใช้ในภาครัฐในประเทศก าลังพัฒนาดังนี้ (1) รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการพัฒนา ICT น้อยมาก (2) วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ 
ICT ไม่ชัดเจน (3) เจ้าหน้าที่รัฐขาดทักษะในการจัดการ ICT (4) รูปแบบและ
โครงสร้างขององค์การไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการที่ดี (5) ความพร้อมทางด้าน ICT 
ของหน่วยงานภาครัฐแตกต่างกัน (6) ภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมต่อการ
วางแผนและการพัฒนา ICT น้อยมาก (7) โครงสร้างพื้นฐาน ICT ไม่เพียงพอ (8) 
กฎหมายด้าน ICTไม่ชัดเจนและไม่มีระบบควบคุมที่ดีพอ (9) การผูกขาดด้าน
โทรคมนาคมโดยภาครัฐ ท าให้การพัฒนา ICT ช้า (10) การขาดแคลนทรัพยากร
บุคคลด้าน ICT และ (11) การแทรกซึมหรือการมีอิทธิพลต่อเนื้อหาสารสนเทศโดย
ภาครัฐ 
 

Hossan, Habib, Kushchu (2006) ได้ระบุปัจจัยทั้งที่ท าให้  e-
Government ประสบความส าเร็จและล้มเหลวในประเทศก าลังพัฒนาดังนี้ (1) ตัว
แปรที่น าไปสู่ความส าเร็จได้แก่ ความมุ่งมั่นจะปฎิรูปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ, วิสัยทัศน์
แ ล ะ กล ยุ ท ธ์ เ กี่ ย ว กั บ  e-Government ที่ ส อด รั บกั บ ธ ร ร ม รั ฐ  functional 
requirement และการปฏิรูประบบราชการ, การสนับสนุนทางการเมือง, การบริหาร
โครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้, การจัดการการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าเพื่อให้
เกิดความผูกพันในงาน, ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ e-Government ที่ดีพอ ทั้งใน
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ, และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ เช่น ระบบใน
การค านวณ นโยบายทางด้าน ICT และนโยบายทางด้านโทรคมนาคม เป็นต้น และ 
(2) ตัวแปรที่น าไปสู่ความล้มเหลว ได้แก่ การขาดความมุ่งมั่นจะปฎิรูปของเจ้าหน้าที่
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ของรัฐ, การขาดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เกี่ยวกับ e-Government ที่สอดรับกับธรรมรัฐ 
functional requirement และการปฏิรูประบบราชการ, การครอบง าจากฝ่าย
การเมือง, การบริหารโครงการที่ไม่มีประสิทธิผล, การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าท่ีขาดประสิทธิผล, การขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับ e-Government ที่ดี
พอ, และการมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
 

Shin, Song และ Kang (2008) ระบุถึงตัวแปรที่กระทบต่อความส าเร็จใน
โครงการ e-Government มาใช้ในภาครัฐในประเทศก าลังพัฒนา ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน, ทรัพยากร เช่น คน และเทคนิค, วัฒนธรรรม
องค์การ/ค่านิยมขององค์การ, วิสัยทัศน์/กลยุทธ์/ภาวะผู้น าในองค์การ, การสนับสนุน
ทางการเงิน/ทรัพยากรจากภายนอก, และกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/นโยบาย  
 

Heeks (2008) ได้ระบุปัจจัยทั้งทีท่ าให้ e-Government ประสบ
ความส าเร็จและล้มเหลวในประเทศก าลังพัฒนาดังสรปุในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยท้ังที่ท าให้ e-Government ประสบความส าเร็จและลม้เหลวใน
ประเทศก าลังพัฒนาตามความคิดของ Heeks (2008) 
กลุ่มของตัวแปร ปัจจัยท่ีท ำให้ e-

Government ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

ปัจจัยท่ีท ำให้ e-Government 
ประสบล้มเหลว 

แรงผลักดัน แรงกดดันจากภายนอก เช่น 
ประชาสังคม (civil society) 

- 

ความมุ่งมั่นจะปฎิรูปของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ขาดความมุ่งมั่นจากเจ้าหนา้ที่รัฐ 

กลยุทธ์ มีวิสัยทัศน์และแผนแม่บทท่ีดี
พอ 

ขาดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
กลุ่มของตัวแปร ปัจจัยท่ีท ำให้ e-

Government ประสบ
ควำมส ำเร็จ 

ปัจจัยท่ีท ำให้ e-Government 
ประสบล้มเหลว 

การจัดการ การบริหารโครงการที่มี
ประสิทธิผล 

ขาดการบรหิารโครงการทีด่ ี

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ที่มีประสิทธิผล 

ขาดการจัดการการเปลีย่นแปลง
ที่ด ี

- การเมืองและการแสวงหา
ประโยชน์ในองค์การ 

การออกแบบ
ระบบ 

การออกแบบระบบท่ีด ี การออกแบบะระบบท่ีมี 
functional requirement ไม่
ชัดเจน 

ความสามารถของ
บุคลากร 

บุคลากรมีทักษะการจดัการ
และทักษะ IT ที่ดีพอ 

บุคลากรขาดทักษะการจดัการ
และทักษะ IT ที่ดีพอ 

เทคโนโลย ี โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี (technological 
infrastructure) ที่ดีพอ 
เช่น มีนโยบายทางด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมที่
ชัดเจน 

ขาดโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลย ีที่ดีพอ เช่น ขาด
คอมพิวเตอร์และขาดเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ดีพอ 

- องค์การไมส่ามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบขององค์การ
ได้ (Technological 
incompatibilities) 
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AL-Naimat, Abdullah, and Ahmad (2013) จาก Universiti Utara 
Malaysia ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารใน 3 กระทรวง
ของประเทศจอร์แดน และใช้โปรแกรม Nvivo ในการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) พบว่า มีตัวแปร 10 ตัวท่ีมีผลต่อความส าเรจ็ (CSF) ของ  e-Government 
ได้แก่ (1) เงินทุนสนับสนุน   (2) โครงสร้างพื้นฐานทาง IT (IT Infrastructure)    (3) 
กฏหมายและนโยบายที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง IT   (4) ประชาชนเห็นประโยชน์
ของ e-Government  (5) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน   (6) 
ประชาชนมีทักษะทาง IT ที่ดีพอในการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐและในการใช้ IT เพื่อ
ช่วยตัดสินใจ (7) การให้รางวัลเพื่อจูงใจของเจ้าหน้าที่รัฐให้ใช้ IT (8) การท าความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของ IT ต่อเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเพื่อลดการตอ่ต้านการเปลีย่นแปลง (9) 
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์ที่สนับสนุนการใช้ IT  (10) การฝึกอบรมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและประชาชน 
 

Al-Shboul, Rababah, Al-Shboul, Ghnemat, Al-Saqqa (2014) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 36 คนในหน่วยงานท่ีส าคัญ
ของจอร์แดน พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อความส าเร็จใน e-Government ในประเทศ
จอร์แดน ได้แก่ งบประมาณในการด าเนินงาน, ความเช่ียวชาญทาง IT ของเจ้าหน้าที่, 
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (digital divide), เจ้าหน้าที่รัฐไม่
ตระหนักถึงความส าคัญของบริการภาครัฐด้วย IT, เจ้าหน้าที่รัฐต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง, ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางสารสนเทศ, กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ IT ในภาครัฐ, ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐานทาง IT, ความเช่ือมั่น
ของประชาชนในบริการภาครัฐด้วย IT, การปรับโครงสร้างองค์การและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานภาครัฐ 
 

จากการส ารวจตัวแปรข้างต้น ผูเ้ขียนจะจัดกลุ่มตัวแปรเหล่านีต้ามตวัแปรที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏบิัติเป็นสองระดับคือระดับมหภาคและระดับจลุภาค 
(Berman, 1978) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบตัวแปรการน านโยบายไปปฏิบัติและตัวแปรการน า  
e-Government ไปปฏิบัต ิ
ระดับของตัว

แปรเชิง
นโยบำย 

ตัวแปรกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัต ิ

ตัวแปรกำรน ำ 
e-Government ไป

ปฏิบัต ิ

นักวิชำกำร 

มหภาค ความชัดเจนของ
เป้าหมาย 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Bardach, 1977; 
Berman, 1978; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1983; Nakamura 
and Smallwood, 
1980) 

1. วิสัยทัศน์ นโยบาย 
และแผนยุทธศาสตร์ 
ICT ไม่ชัดเจน 

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 

2. ขาดการวางแผน
และขาดการมองแบบ
บูรณาการ   

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

3. มีวิสัยทัศน์และ
แผนแม่บทท่ีดีพอ 

Heeks (2008) 

4.วิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์เกี่ยวกับ e-
Government ที่สอด
รับกับธรรมรัฐ 
functional 
requirement และ
การปฏิรปูระบบ
ราชการ 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 

5.มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน
และมีกลยุทธ์ที่
สนับสนุนการใช้ IT 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 
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การจัดการภายใน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐในเรื่องการ
ประสานงาน การ
ติดต่อสื่อสาร และ
การควบคุมให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
นโยบายของ
หน่วยงาน 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Bardach, 1977; 
Berman, 1978; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1983) 

1. ขาดการสนับสนุน
จากผู้บรหิารของ
หน่วยงาน  

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

2.รูปแบบและ
โครงสร้างขององค์การ
ไม่เอื้ออ านวยต่อการ
จัดการที่ด ี

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 

3. การเมืองและการ
แสวงหาประโยชน์ใน
องค์การ 
4. องค์การไม่สามารถ
แลกเปลีย่นข้อมูล
ระหว่างระบบของ
องค์การได้ 
(Technological 
incompatibilities) 

Heeks (2008) 

5. การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน    

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

มหภาค ทรัพยากร (Van 
Meter and Van 
Horn, 1975; 
Bardach, 1977; 
Berman, 1978; 
Nakamura and 
Smallwood, 
1980; Sabatier 
and Mazmanian, 
1983; Voradej 

1.โครงสรา้งพื้นฐาน 
ICT ไม่เพียงพอ 

พงศ์ศักดิ์  
สังขภิญโญ(2553) 

2.โครงสรา้งพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยี 
(technological 
infrastructure) 
ที่ดพีอ 

Heeks (2008) 

3. โครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีที่
เพียงพอ 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 
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Chandarasorn, 
2008) 

4. ทรัพยากร เช่น คน 
และเทคนิค 

Shin, Song และ 
Kang (2008) 

5. เงินทุนสนับสนุน 
6. โครงสร้างพื้นฐาน
ทาง IT  
(IT Infrastructure)       

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

7. งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
8. ความเพยีงพอของ
โครงสร้างพื้นฐานทาง 
IT 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

 สภาพแวดล้อม
ภายนอก 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1980; Nakamura 
and Smallwood, 
1980) 

1.รัฐบาลให้
ความส าคญักับการ
พัฒนา ICT น้อยมาก 
2.การผูกขาดด้าน
โทรคมนาคมโดย
ภาครัฐ ท าให้การ
พัฒนา ICT ช้า 
3.การแทรกซึมหรือ
การมีอิทธิพลต่อ
เนื้อหาสารสนเทศโดย
ภาครัฐ 
4.ภาคเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ต่อการวางแผนและ
การพัฒนา ICT น้อย
มาก 
 
 

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 
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5.กฎหมายด้าน ICT
ไม่ชัดเจนและไมม่ี
ระบบควบคมุที่ดีพอ 
6.กฎหมายและ
ระเบียบล้าสมัยและ
อุปสรรคในการท างาน   

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

7.ขาดการผลักดันให้
เป็นวาระแห่งชาติ 
(National Agenda) 
จากรัฐบาล 

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

8.ปัญหาการเข้าถึง ท้ัง
ในส่วนของภาค
ประชาชนและภาค
ธุรกิจ 

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(2555) 

9.แรงกดดันจาก
ภายนอก เช่น  
ประชาสังคม (civil 
society) 

Heeks (2008) 

10.การสนับสนุนทาง
การเมือง 
11.การครอบง าจาก
ฝ่ายการเมือง 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 

12. การสนับสนุนทาง
การเงิน/ทรัพยากร
จากภายนอก 
13. กฎหมาย/
ระเบียบข้อบังคับ/
นโยบาย 
 

Shin, Song และ 
Kang (2008) 
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14. กฏหมายและ
นโยบายที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทาง IT    
15. ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของ e-
Government   
16.ประชาชนมีทักษะ
ทาง IT ที่ดีพอในการ
เข้าถึงข้อมูลของ
ภาครัฐและในการใช้ 
IT เพื่อช่วยตัดสินใจ 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

17. ความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงสารสนเทศ
และความรู้ (digital 
divide) 
18. กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ IT ใน
ภาครัฐ 
19. ความเช่ือมั่นของ
ประชาชนในบริการ
ภาครัฐด้วย IT 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

จุลภาค การยอมรับของ
บุคลากรใน
หน่วยงาน (Van 
Meter and Van 
Horn, 1975; 
Berman, 1978; 
Grindle, 1980; 

1.ความมุ่งมั่นจะปฎิ
รูปของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 

Heeks (2008) 

2.ความมุ่งมั่นจะปฎิ
รูปของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 
 

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 
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Lipsky, 1980; 
Nakamura and 
Smallwood, 
1980; Sabatier 
and Mazmanian, 
1983; Voradej 
Chandarasorn, 
2008) 

3. การท าความเข้าใจ
ถึงประโยชน์ของ IT 
ต่อเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
เพื่อลดการต่อต้าน
การเปลีย่นแปลง 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 

4. เจ้าหน้าที่รัฐไม่
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
บริการภาครัฐด้วย IT 
5. เจ้าหน้าที่รัฐ
ต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

 สมรรถนะของ
หน่วยงาน 
(Pressman and 
Wildavsky, 1973; 
Van Meter and 
Van Horn, 1975; 
Berman, 1978; 
Sabatier and 
Mazmanian, 
1983; Bardach, 
1977; Nakamura 
and Smallwood, 
1980; Voradej 
Chandarasorn, 
2008) 

1.เจ้าหน้าท่ีรัฐขาด
ทักษะในการจัดการ 
ICT 
2. ความพร้อม
ทางด้าน ICT ของ
หน่วยงานภาครัฐ
แตกต่างกัน 
3.การขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลด้าน 
ICT 

พงศ์ศักดิ์ สังข
ภิญโญ (2553) 

4. การบริหาร
โครงการที่มี
ประสิทธิผล 
5. การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผล 
 

Heeks (2008) 
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6.บุคลากรมีทักษะ
การจัดการและทักษะ 
IT ที่ดีพอ 
7. การออกแบบระบบ
ที่ด ี
8.การบริหารโครงการ
ให้บรรลเุป้าหมายที่ตั้ง
ไว ้
9. การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าเพื่อให้เกิด
ความผูกพันในงาน 
10. ความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับ e-
Government ที่ดีพอ 
ทั้งในด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัต ิ

Hossan, Habib, 
Kushchu (2006) 

11. การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการท างาน 
12. วัฒนธรรรม
องค์การ/ค่านิยมของ
องค์การ 
13. วิสัยทัศน์/กล
ยุทธ์/ภาวะผู้น าใน
องค์การ 

Shin, Song และ 
Kang (2008) 

14. การให้รางวัลเพื่อ
จูงใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ให้ใช้ IT 
 

AL-Naimat, 
Abdullah, and 
Ahmad (2013) 
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15. การฝึกอบรมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและ
ประชาชน 
16. ความเช่ียวชาญ
ทาง IT ของเจ้าหน้าท่ี 
17. ความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว
ทางสารสนเทศ 
18. การปรับ
โครงสร้างองค์การ
และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ใน
หน่วยงานภาครัฐ 

Al-Shboul, 
Rababah, Al-
Shboul, 
Ghnemat, Al-
Saqqa (2014) 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า จากการส ารวจในเบื้องต้นตัวแปรการน านโยบายไป
ปฏิบัติครอบคลุมตัวแปรการน า e-Government ไปปฏิบัติ แสดงให้เห็นความ
แข็งแกร่งทางวิชาการของตัวแปรจากนักวิชาการช้ันน าของสาขาวิชาการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เช่น Van Meter and Van Horn (1975)   Bardach (1977)  Berman 
(1978)  Nakamura and Smallwood (1980)   Sabatier and Mazmanian 
(1983) และ ศ.ดร.วรเดช จันทรศร (Voradej Chandarasorn, 2008) เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ผลการศึกษาเช่นนี้ท าให้ผู้เขียนมุ่งมั่นจะทดสอบตัวแปรเหล่านี้กับข้อมูล
ไทยในโอกาสต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาเพ่ิมเติมเผื่อจะได้ตัวแปรที่เพิ่มจาก
วรรณกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับตัวแปรการน านโยบายไปปฏิบัติที่หยุดนิ่งมาตั้งแต่
ทศวรรษ 1980 
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สรุป 
  
 ผู้เขียนศึกษาถึงปัจจัยทีม่ีผลต่อการน านโยบายทางด้าน e-Government 
ไปปฏิบตัิในประเทศก าลังพัฒนาโดยเริม่จากการสรา้งสมการเพื่ออธิบายนิยามของ e-
Government จากนั้น จึงดูรากฐานทางความคิดของ e-Government ในประเทศ
ก าลังพัฒนา และเปรียบเทียบตัวแปรการน านโยบายไปปฏิบตัิและตวัแปรการน า e-
Government ไปปฏิบัต ิ
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บทคัดย่อ 
 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถอดบทเรียนกระบวนการท างานในชุมชน
แต่ละวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
วิถีประชาธิปไตยชุมชนกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน และ 2) วิเคราะห์และอภิปรายผลที่จะ
น าไปสู่การสร้างบทสรุปจากการศึกษาในการใช้เป็นแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย บ น พื้ น ฐ า น ขอ ง วั ฒน ธ ร ร ม ชน เ ผ่ า พื้ น เ มื อ ง ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นแบบองค์รวม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
การใช้เทคนิคแบบกรณีศึกษาใน 5 ชุมชนชาติพันธ์ุที่มีลักษณะตามที่ต้องการศึกษา ใช้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 - 22 คน เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก และการ
ประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และน าข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาท าการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์วาทกรรมเปรยีบเทียบ
จากบริบทของภาษาที่เรียบเรียงข้ึนจากข้อมูลเชิงพรรณนาและท าการตรวจสอบสาม
เส้าของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้พรรณนาในการแสดงผลในครั้งนี้  

ผลการศึกษาพบว่า วิถีวัฒนธรรมชุมชนสามารถส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะ
ของความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนชาติพันธุ์พื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามที่ศึกษาได้โดย  1) ชุมชนมีการสร้างเกาะป้องกันชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ขึ้น  2) ประชาธิปไตยชุมชนต้องอาศัยพื้นฐานความเป็นชุมชนเสมอ  3) 
ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งวิถีดังกล่าวท า
ให้เกิดพลังของชุมชนในการใช้เป็นวิธีการช่วยท างานชุมชน หรือน ามาปรับใช้ในการ
จัดท าบริการสาธารณะหรือการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐท่ีเข้าไปสู่ชุมชน  ซึ่งท า
ให้เกิดกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนที่ส าคัญ คือ 1) ประชาธิปไตยแบบ
ปกป้อง ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนด้วยกลไกการสร้างวัฒนธรรมชุมชน 2) 
ประชาธิปไตยแบบทางตรง ได้แก่  การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกหรือคณะกรรมการ
ของชุมชนเพื่อท ากิจกรรมสาธารณะ โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญไปกับความเป็น
ผู้น าที่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองจนได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน  3) 
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ชาวชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมจากการลงมือท างานเองตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคน  
4) ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ได้แก่ มีการเรียกประชุมสม่ าเสมอ มีการแบ่ง
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หน้าท่ีความรับผิดชอบภายในชุมชน มีความโปร่งใสในการท างานของกลุ่มในหมู่แกน
น าซึ่งชุมชนเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีระบบผู้อาวุโสเป็นที่สร้างความ
เช่ือถือในการกลั่นกรองประเด็นการปรึกษาหารือ มีการแบ่งการดูแลเป็นระบบย่อย
ท าหน้าที่ประสานงานและด าเนินการแลกเปลี่ยนการรับฟังความเห็นของสมาชิกให้
เป็นไปอย่างท่ัวถึง  เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้น าไปสู่แนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะระหว่างสมาชิกชุมชนด้วยกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งส าหรับการ
สร้างความเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชน
เผ่าพื้นเมืองในการพัฒนาตนเองตามที่เกิดขึ้นดังนี้  1) สร้างความรับผิดชอบ  ที่
สามารถสร้างนักบริหารในชุมชนขึ้น ให้มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน 
ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสมาชิกของ
ชุมชนเดียวกันเพิ่มขึ้น  2) การสร้างพลเมือง ท่ีมีการใส่จิตวิญญาณของชุมชนเข้าไปใน
การท างานให้กับชุมชน  ถือเป็นหลักการส าคัญของการสร้างพลเมืองของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  และ  3) การสร้างภาคประชาสังคมในการสะท้อนความคิด
และความต้องการของชุมชน  ซึ่งเป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและสมาชิกใน
ชุมชน ในการที่จะท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะให้เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่าย  
ท าให้ชุมชนสามารถท าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือวิธีการท างานชุมชนให้
เหมาะสมกับบริบทชุมชน และเป็นที่น่าพึงพอใจให้แก่หน่วยงานรัฐที่เห็นความส าคัญ 
จนน าไปสู่การท าให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมขนาดเล็กที่มีการใช้วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์พ้ืนเมืองของกลุ่มตนในการด ารงอยู่ในสังคมประชาธิปไตยดังเช่นปัจจุบันอยู่ได้ 
 
ค ำส ำคัญ : ประชาธิปไตยชุมชน, วีถีวัฒนธรรมชุมชน, ชุมชนชาติพันธุ์พื้นเมือง, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
 

This Article aimed to 1) review practices of ethnic communities 
that demonstrate a relationship between community democracy and 
elements of ethnic culture, and 2) analyse and discuss the results that 
would lead to prospects of democratic development based on ethnic 
cultures in northeastern region of Thailand in overall. Qualitative case 
study method was used in five ethnic communities with proper 
features for research, Each case employed a group of 18 - 22 key 
informants in in-depth interviews and focus group discussions, including 
participant observation in community activities and content analysis of 
relevant documents. A comparative discourse analysis of language 
contexts compiled from descriptive information and data triangulation 
were also implemented so as to obtain accurate information for the 
description of the results.  
 The results showed that elements of community culture can 
promote qualities of democracy in ethnic communities of northeastern 
region: 1) community has formed protective barrier through community 
culture, 2) community democracy always depends on fundamental 
elements of community, and 3) community democracy is a progression 
in community culture which develops into community potentials to aid 
community service, to be applied in public service management, or to 
implement public policy for the community. These led to significant 
development of democracy in community; 1) protective democracy - 
building immunity within the community through community culture 
development mechanism,  2) direct democracy - election of 
community representatives or committee to conduct public activities 
with emphasis on approval from the community, 3) participatory 
democracy - community members partaking in problem solving through 
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participatory functioning, 4) deliberative democracy -  periodical 
conference, allocating responsibilities within the community, having 
transparency among approved leaders in public work performance and 
seniority system to put credence in agenda screening, allotting 
management into subsystems to coordinate and organise conference 
among members. These practices have evolved into schemes for 
public service performance improvement among community members 
which was a phenomenon that shaped democratic citizenship suitable 
for communities that used elements of ethnic culture to improve 
themselves: 1) building responsibilities that could create administrators 
in the community, accountable to other members as representatives 
who assumes more responsibilities towards members of their own 
community, 2) building citizenship which embodies sense of 
community into community service, a key principle of building 
democratic citizenship, and 3) building a civil society that reflects 
thoughts and needs of a community, bridging the government and the 
community members in order to secure public interest for both parties, 
allowing changes in community structure or method of operation to 
match its context, becoming satisfactory to concerning public agencies, 
leading to potency of a small society that applies own traditional 
ethnic culture to live on in democratic society as in modern times.  
 
Keywords: Community Democracy, Cultural Elements of Community, 
Traditional Ethnic Community, Northeastern Region 
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บทน ำ 
 

โครงการศึกษาแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เป็นโครงการวิจัยที่
เกิดขึ้นเพื่อสนองพันธกิจของสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบัน
ที่ให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐ  โดยพยายาม
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยพื้นฐานจากวิถีชุมชน หรือประชาธิปไตยแบบ
ชาวบ้านในการน ามาเป็นทางเลือกหนึ่ง ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ซึ่งเป็นระบอบการเมืองการปกครองหลักของชาติที่ส าคัญ ทั้งนี้เพราะหากจะท าให้
ระบอบดังกล่าวมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนได้ก็ต้องพยายามท าความเข้าใจและ
เรียนรู้วิถีการปกครองและการจัดการปัญหาร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เพื่อจะได้
น ามาสร้างองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 

เพราะในปัจจุบัน เป็นที่รับทราบกันดีว่าสังคมไทยก าลังประสบปัญหา
ทางด้านการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ที่ประชาชนแต่ละฝ่ายไม่
สามารถตกลงหรือสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของค าว่า "ประชาธิปไตย" ที่สอดคล้อง
และรับเป็นหลักการเดียวกันได้ ท าให้เกิดการรับรู้ภาพความเป็นประชาธิปไตยทั้งใน 
"ขาว -ด า" ดังจะเห็นได้จากการเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ
ทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  ท าให้เกิดค าถามถึงปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยและที่มาของปัญหาดังกล่าว ซึ่งหลายฝ่ายได้เสนอความ
คิดเห็นและค้นหาสาเหตุต้นตอของความล้มเหลวทางการเมืองในระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยซึ่งใช้ในการปกครองประเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 และเสนอ
แนวความคิดแตกแขนงออกไปต่างๆนานา ตั้งแต่ระดับสถาบันทางการเมืองจนถึง
ระดับตัวปัจเจกบุคคล รวมทั้งโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ด ารงอยู่ ว่าเป็นต้นตอ
ของความล้มเหลวหรือที่มาของปัญหาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ชาติ  ซึ่งหากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ก่อนสถาปนาเป็นสังคมประชาธิปไตย
ดังเช่นทุกวันนี้ สังคมไทยประกอบด้วยผู้คนหลากหลายชนชาติ หลากหลาย
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วัฒนธรรม แตกแขนงไปตามบริบทพื้นที่และชาติพันธุ์ที่ตนเองสังกัด ซึ่งวัฒนธรรม
จากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ต่อมาได้หล่อหลอมขึ้นเป็น "วัฒนธรรมไทย"  (ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา, 2547) อันเป็นวัฒนธรรมหลักของคนในรัฐประชาชาติปัจจุบัน   ซึ่งก็
ไม่แตกต่างอะไรกับวิถีชีวิตทางการเมืองของผู้คนก็ย่อมมีความหลากหลายไปตาม
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุที่หล่อหลอมรวมกัน จนกลายมาเป็นรากฐานของวิถีชีวิตทาง
การเมืองในระดับชาติในปัจจุบันเช่นกัน (ชัยอนันต์  สมุทธวนิช, 2553) ดังนั้นเมื่อการ
ปกครองระดับชาติเกิดวิกฤติทางด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงลักษณะความ
เป็นประชาธิปไตยที่จะสามารถท าให้ประชาชนทุกคนด ารงตนในฐานะพลเมืองหนึ่งใน
ระบอบประชาธิปไตยของรัฐแห่งนี้ได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันบนความเข้า
ใจความหลากหลายได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจลักษณะพื้นฐานและพยายาม
มองหาแนวทางการพัฒนาความรู้ทางด้านการเมืองการปกครองจากการเรียนรู้วิธีการ
จัดการสังคม การสร้างวัฒนธรรมชุมชนในการเป็นแกนกลางแห่งการพัฒนา การเน้น
ภาคชุมชนซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากระบบความไว้เนื้อเช่ือใจ 
ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ก าหนดทิศทางของการเมืองของตนเองได้ หรือสามารถน าวิถีชุมชนมาใช้พัฒนา
รูปแบบการจัดการสังคมให้เหมาะสมกับสภาพสังคมตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ที่
ควรได้รับการสนับสนุนและเข้าใจจากคนกลุ่มอื่นที่อยู่ต่างวัฒนธรรมแต่อยู่ภายใน
ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของชาติได้  
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานก็เช่นกัน ประกอบด้วยชุมชน
หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไป ในจ านวนดังกล่าวประชากร
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไท -ลาว (tai-lao) นอกจากน้ีจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคมีประชากรที่สืบเช้ือสายมาจากชาติพันธุ์ผู้ไทหรือภู
ไท ส่วนตอนใต้ของภาคมีชาวไทยเชื้อสายเขมร และกูยเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนี้ยังมี
ชาวไทโคราชอยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์และนครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งประชากร
หลากหลายชาติพันธุ์ในภูมิภาคนี้ต่างประกอบกันเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมชาติพันธุ์
พื้นเมือง ที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่การที่กลุ่มชนที่แตกต่างกันทางชาติ
พันธุ์และต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันน้ันท าให้แต่ละกลุ่มจะมีวัฒนธรรมย่อย (Sub 
- culture) ภายในเขตของตนเองเกิดขึ้น เรียกว่า วิถีชุมชน อันได้แก่ วิถีแห่งความคิด 
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ความรู้สึก หรือพฤติกรรมใด ๆ ของมนุษย์ในส่วนรวมที่มีรูปแบบเดียวกันและแสดงให้
ปรากฏออกมาเป็นภาษา ความเช่ือ ศิลปการแสดง พิธีกรรมและระเบียบแบบแผน
ประเพณีต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์และถ่ายทอดวัฒนธรรมอันเป็นวิถี
ชีวิตสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  ย่อมถูกก าหนดโดยวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสภาพแวดล้อมแต่ละสังคมด้วย  ดังนั้นวิถีชุมชนในระบอบ
ประชาธิปไตยในปัจจุบันก็เช่นกัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจวิถีชีวิต พฤติกรรม 
และบุคลิกภาพของคนกลุ่มต่างๆ เพราะการศึกษาประชาธิปไตยเชิงวิถีของไทยเท่าที่
ผ่านมายังขาดการท าความเข้าใจรากฐานของชีวิตมนุษย์ในสังคมที่ก่อตัวกันขึ้นบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ จนกลายเป็นวิถีสังคมประชาธิปไตยของ
ไทยเช่นท่ีปรากฏในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องท าความเข้าใจวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างขาดแคลนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ประชาธิปไตยพื้นฐานจากวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆ อันเป็นวัฒนธรรมของคน
ส่วนใหญ่ที่อาศัยในภูมิภาคนี้และ/หรือที่มีความสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้ เพราะที่ผ่านมา
ปัญหาจากการพัฒนาภูมิภาคนี้ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดนโยบายของรัฐ ณ ศูนย์กลาง
อ านาจได้กลายเป็นปัญหาระดับชาติในหลายเรื่อง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็น
ผลมาจากรัฐ ณ ศูนย์กลางอ านาจยัดเยียดความคิด ความเช่ือ และแบบแผนปฏิบัติ
ให้กับประชาชนและชุมชนในภูมิภาคนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของวาทกรรมการพัฒนา
ตามที่เกิดขึ้น  ซึ่งขาดรากฐานความเข้าใจทางด้านประชาธิปไตยเชิงวิถีของชุมชน
ต่างๆในภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง ดังนั้นโครงการศึกษาแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย บ น พื้ น ฐ า น ขอ ง วั ฒน ธ ร ร ม ชน เ ผ่ า พื้ น เ มื อ ง ใ น เ ข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  จึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ผู้ปกครองหรือผู้ก าหนดนโยบายและกลุ่มชาวบ้านหรือชาวชุมชนที่เป็นผู้รองรับ
นโยบายหรือผู้อยู่ภายใต้การปกครองให้เกิดความเข้าใจ  และเกิดความร่วมมือกันทั้ง
สองฝ่ายบนพื้นฐานประชาธิปไตยร่วมกัน ในอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้าง
ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิดและการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนในสังคมที่ปกครองในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยในปัจจุบันได้ 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
 

1.เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการท างานในชุมชนแต่ละวัฒนธรรมชุมชนชาติ
พันธุ์ท่ีแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะของวิถีประชาธิปไตยชุมชนกับวิถี
วัฒนธรรมชุมชนตามที่ศึกษาว่าสามารถน าปรับใช้หรือพัฒนาเป็นคุณค่าเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนในการจัดการสังคมของตนท่ามกลางกระแสการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
 

2. เพื่อวิเคราะห์และอภิปรายเชิงความสัมพันธ์จากวิถีวัฒนธรรมชุมชนกับ
วิถีชีวิตประชาธิปไตยชุมชนในชุมชนชาติพันธุ์ตามที่ศึกษาเพื่อสร้างบทสรุปจาก
การศึกษาในการใช้เป็นแนวทางการสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นแบบองค์รวม  
  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ได้แก่ การใช้เทคนิควิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case study) เพื่อให้ได้ชุมชนที่มี
ความเข้มแข็งทางด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชนและสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
เป็นวิธีการท างานชุมชนเพื่อให้เกิดการจัดท าบริการสาธารณะที่เหมาะสมและ
พึ่งตนเองได้ ในชุมชน  โดยการส ารวจชุมชนดังกล่าวเบื้องต้นในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและน าข้อมูลมาระดมความคิดเห็นในคณะที่ปรึกษา ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย ปรากฏว่าได้กรณีศึกษาใน 5 ชุมชนชาติพันธุ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการ
ศึกษาได้แก่ ชุมชนบ้านสาวะถี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เป็น
กรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทลาว, ชุมชนบ้าน
หนองห้าง ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกรณีศึกษา
ชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒธรรมผู้ไท, ชุมชนบ้านกุดนาแก้ว 
ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่
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มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทเขมรหรือขะแมร์, ชุมชนบ้านอาลึ ต าบลส าโรงทาบ 
อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะ
เป็นชุมชนวัฒนธรรมไทกูย และชุมชนบ้านสามัคคี ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชน
วัฒนธรรมไทโคราช ซึ่งในแต่ละกรณีศึกษาใช้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
จ านวน 18 - 22 คนตามความครบถ้วนของข้อมูล ได้แก่ ผู้น าชุมชนแบบทางการ 
ได้แก่ ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นในแต่ละชุมชน, ผู้น าชุมชนตามธรรมชาติ ได้แก่ ผู้ที่มีบทบาทเป็นแกนน า
ชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนซึ่งไม่มีบทบาททางราชการ เช่น หัวหน้ากลุ่มอาชีพ, 
มัคนายกวัด เป็นต้น , พระสงฆ์, ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นที่นับถือในชุมชน เช่น เฒ่าจ้ า 
หมอพราหมณ์ หมอเหยา หมอล า  เป็นต้น , สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนสม่ าเสมอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐหรือข้าราชการที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วน
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน   เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก (indept- interview) และ
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) รวมทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน และน าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องมาท าการวิ เคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และการวิเคราะห์วาทกรรมเปรียบเทียบจากบริบทของภาษาที่เรียบเรียง
ขึ้นจากข้อมูลเชิงพรรณนา(Comparasion Discourse Analysis) และท าการ
ตรวจสอบสามเส้าของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้พรรณนาในการ
แสดงผลในครั้งนี้ 
 

ผลกำรวิจัย 
 
 สามารถสรุปผลการศึกษาท่ีได้ดังนี้ 
 

จากการศึกษาเบื้องต้นถึงสภาพประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนชาติ
พันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยทั้ง 5 กรณีศึกษา พบว่า 
สามารถแยกได้เบื้องต้นเป็น 2 กลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆ ตามลักษณะภาษา วิถีชีวิต 
ประเพณีและพิธีกรรมที่ถือปฏิบัติในชุมชน ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมไท – 
ลาว ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรมไทลาว และชุมชนวัฒนธรรมผู้ไท ส่วนอีกกลุ่มชาติพันธุ์
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หนึ่ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมมอญ – เขมร ได้แก่ ชุมชนวัฒนธรรมไทเขมร
หรือขะแมร์, ชุมชนวัฒนธรรมไทกูย และชุมชนวัฒนธรรมไทโคราช และชุมชนชาติ
พันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหล่านี้ต่างแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
อีกที ได้แก่ กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่อาณาจักรโบราณ เช่น อาณาจักรเจนละ 
อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ หรืออาณาจักรขอม เป็นต้น และส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่อพยพเข้า
มาอยู่ใหม่ภายหลังในปลายอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ และกลายเป็นประชาชนส่วน
หนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นอาณาเขตของรัฐไทยตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถสืบทอดและด ารงวิถีชุมชนผ่านภาษา ความเช่ือ 
ประเพณีและพิธีกรรมของตนปะปนกับวิถีพัฒนาของรัฐที่เข้ามาในชุมชนซึ่งมีทั้งส่วน
สนับสนุนและท าลายล้างซึ่งกันและกันบ้าง สร้างการยอมรับและต่อต้านบ้าง แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้มุ่งค้นหาลักษณะประชาธิปไตยชุมชนที่ส าคัญจากการ
เข้าสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดม
ความคิดเห็นของชาวชุมชนที่ศึกษา ซึ่งจะแยกอธิบายตามชุมชาติชาติพันธุ์พื้นเมืองที่
เข้าศึกษาดังนี ้
 

1. ชุมชนวัฒนธรรมไทลำวบ้ำนสำวะถี ต ำบลสำวะถี อ ำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนไทลาวที่ส าคัญ คือ 
การใช้ฮีต 12 หรือจารีตประเพณี 12 เดือน ของชาวไทลาวมาฟื้นฟูชุมชน และวัดมี
การใช้ฮีต 12 เป็นกลไกการสมานชุมชนให้เกิดความสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นและสร้าง
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ ซึ่งท าให้ชุมชนสาวะถีเป็น
ชุมชนหนึ่งที่มีกระบวนการท างานด้วยวิถีประชาธิปไตยชุมชนบนพื้ นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแบบไทลาวหรือไทอีสานจากการถอดบทเรียนการจัดท า
บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนผ่านการด าเนินกิจกรรมลด ละ เลิกอบายมุข
ในโครงการชุมชนตัวอย่างวัฒนธรรมสันติวิธีบ้านสาวะถี โดยกระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงยุติธรรมที่มีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน (2558) ซึ่งได้ข้อ
ค้นพบลักษณะประชาธิปไตยที่ส าคัญ  ได้แก่   
 

1) มีการสร้างชุมชนด้วยกลไกทางวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมประเพณี
ของชุมชนเพื่อเป็นเกาะป้องกันผลกระทบจากภายนอกที่จะเข้ามาในชุมชนซึ่งถือเป็น
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ตัวแบบประชาธิปไตยแบบปกป้อง (Protective Democracy) รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในชุมชนสาวะถี ทั้งนี้เพราะประชาธิปไตยชุมชนต้องเกิดขึ้นบนฐานของการที่ชุมชน
โดยความเห็นส่วนรวม  สามารถเลือกรับในสิ่งท่ีตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมและบริบท
ของสังคนตนเอง และเห็นว่าสิ่งน้ันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาวชุมชน ชุมชนก็จะรับ
เอาโครงการหรือกิจกรรมนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  
 

2) มีกระบวนการเลือกผู้น าชุมชนผ่านกลไกการท างานสาธารณะในการ
ช่วยเหลืองานวัดและงานชุมชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายปัญหาต่างๆของชุมชนในรูปคณะกรรมการวัดและชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกการ
สร้างพลเมืองของชุมชนให้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นงานจิตอาสา  และ
อาศัยการได้รับการยอมรับจากชาวชุมชนว่าบุคคลที่เหมาะสมที่จะรับต าแหน่ง
ดังกล่าวต้องท างานจนเป็นที่ประจักษ์จึงจะมีสิทธิเข้าไปร่วมประชุมและช้ีแจงความ
คิด เห็น ซึ่ ง เป็นการใ ช้สิทธิแบบประชาธิปไตยทางตรงของชุ มชน (Direct 
Democracy) ที่ความเป็นพลเมืองถือก าเนิดจากการท างานสาธารณะจนเป็นที่
ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสมาชิกของสังคมเพื่อเข้าไปมีส่วนแสดงความ
คิดเห็นและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวในการได้ท าหน้าที่
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ท างานเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นไปตามวิถีชุมชนที่ออกแบบไว้
บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม  ซึ่งวิถีวัฒนธรรมดังกล่าวถูกน ามาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนด้วย 
 

3) มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ผ่านการสร้าง
กิจกรรมงานบุญตามประเพณีฮีต 12 ของวัดอย่างสม่ าเสมอ  พยายามน าทุกเรื่องมา
พูดคุยและวางแผนให้ชาวชุมชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการท างานในฝ่ายต่างๆ  ทั้งนี้
เพราะฐานคิดส าคัญคือหากชาวบ้านเข้าใจ  เพราะได้ลงมือท างานเองเป็นปกติอยู่แล้ว 
ชาวบ้านเองก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานต่างๆ ของชุมชนเอง ซึ่ งใน
กระบวนการท างานผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ นั้นก็จะมีการถ่ายทอดความรู้
ไปสู่เยาวชนในชุมชน ให้เกิดความเข้าใจและสามารถช่วยเหลืองานต่างๆได้ด้วย ซึ่ง
เป็นลักษณะที่ส าคัญของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory 
Democracy)  
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4) มีกระบวนการปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอทุกเดือนและทุกครั้งที่จะมีการ

จัดงานประเพณีหรือกิจกรรมส่วนรวมของวัดและชุมชน ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือ
นี้เป็นกระบวนการส าคัญของชุมชนสาวะถีเพราะจะมีการระดมความคิดเห็นและ
เสนอแนะความเห็นระหว่างกันของผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆโดยตรง เพราะเคย
ท างานฝ่ายนั้นๆหรือด้านนั้นๆ หรือเรื่องนั้นๆ มาก่อนในคราวที่แล้ว ก็จะท าให้มี
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์และน ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการประชุมกัน 
นอกจากน้ันในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการน าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนมาร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาทางออก  และวางแผนการท างานกันจนได้ข้อสรุป
ร่วมกันแล้ว จึงน าเรื่องดังกล่าวที่ผ่านการปรึกษาหารือกันไปสร้างความเข้าใจและ
ช้ีแจงให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็น
ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่เกิดขึ้นด้วย (Deliberative 
Democracy) 
 
 2. ชุมชนวัฒนธรรมผู้ไทบ้ำนหนองห้ำง ต ำบลหนองห้ำง อ ำเภอกุฉิ
นำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นชุมชนที่ใช้วัฒนธรรมชุมชนผู้ไทที่ส าคัญคือ ระบบเจ้า
โคตร และพ่อล่าม กล่าวคือ เจ้าโคตร หมายถึงผู้ปกครองในระดับตระกูลที่มีคุณธรรม
สูง และมีความสามารถปกครองดูแลสมาชิกในกลุ่มเช้ือสายโคตรเหง้าของตนให้อยู่ดีมี
สุขได้   ส่วนพ่อล่าม เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่บุคคลในตระกูลหากแต่เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
สูง  เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม หรือเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม และมีความสามารถในการครองเรือนให้ครอบครัวของตนอยู่ดีมีสุข  ซึ่งจะ
ได้รับการเช้ือเชิญจากคู่บ่าว – สาว ที่จะท าการสมรสกันให้ช่วยท าหน้าที่เป็นพ่อล่าม  
ถือเป็นต าแหน่งทางสังคมและสร้างบทบาทให้แก่บุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือของคู่บ่าวสาวและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ด้วย   ท าให้กลายเป็นวิถีชุมชนที่ส าคัญในการสร้างเครือข่ายทางสังคมภายในระบบ
ตระกูลและต่างตระกูลให้มีความผูกพันกลมเกลียวกันในฐานะญาติพี่น้อง  การเคารพ
นับถือกันด้วยระบบคุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนในฐานะเจ้าโคตร – วงวาน 
หรือพ่อล่าม – ลูกหลานล่าม  น าไปสู่การพูดคุยปรึกษาหารือตกลงกันเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสงบเรียบร้อย  ซึ่งจากความ
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ร่วมมือกันและการเกิดเครือข่ายทางสังคมในชุมชน ดังกล่าวน าไปสู่รูปแบบการสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชนในการขับเคลื่อนการท างานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง 
จ ากัด ซึ่งเป็นกิจกรรมการบริการสาธารณะที่น ามาถอดบทเรียนการท างานของ
ประชาธิปไตยชุมชนซึ่งได้มีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบัน (2558) ซึ่ง
ได้ข้อค้นพบลักษณะประชาธิปไตยที่ส าคัญได้แก่   
 

1) มีการน าวิถีวัฒนธรรมชุมชนในระบบเจ้าโคตร – พ่อล่าม น าใช้
ด าเนินการในการปกป้องผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกคนอื่นๆของสหกรณ์
ด้วยการสร้างระบบการดูแลในกลุ่มเจ้าโคตรและญาติพี่น้องเดียวกันในการดูแลและ
รับผิดชอบสมาชิกระหว่างกัน หากสมาชิกมีความจ าเป็นเดือดร้อนทางการเงิน 
คณะกรรมการสหกรณ์ซึ่งเป็นทีมบริหารที่มาจากการเลือกตั้งและให้ความเห็นชอบ
ของสมาชิกสหกรณ์  ในการประชุมสามัญประจ าปีจะสอบถามไปยังสมาชิกที่อยู่ราย
ล้อมบุคคลนั้นว่ามีความเดือดร้อนจริงหรือไม่และขนาดไหน มีการใช้ระบบพี่น้องมา
พูดคุยเปิดใจกันระหว่างผู้ขอกู้เ งินว่ามีหน้าที่จะต้องส่งคืนและน าเงินที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด  เพราะเป็นเงินของสมาชิกในชุมชนทุกคน ซึ่งใน
ระหว่างการท าสัญญากู้นั้นนอกจากเง่ือนไขทางสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ตามรูปแบบแล้ว 
อาจมีการแนะน าและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถส่งเงินกลับคืน
สู่สหกรณ์ และหากสมาชิกที่กู้ยืมไปไม่ยอมส่งคืนเงินหรือคืนไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
สหกรณ์ก็จะใช้ระบบเจ้าโคตร – พ่อล่ามในการสอดส่องดูแล และสอบถามความ
จ าเป็นที่ไม่สามารถส่งคืนได้ เพื่อจะได้ผ่อนผันและหาทางช่วยเหลือสมาชิกคนนั้น
ต่อไป ซึ่งวิธีการปฏิบัติแนวนี้สามารถเทียบได้กับการน าวิถีชุมชนมาสร้างตัวแบบ
ประชาธิปไตยแบบปกป้อง (Protective Democracy) ผลประโยชน์ของส่วนรวม
เพื่อให้กิจการสหกรณ์สามารถด าเนินการต่อเนื่องและประโยชน์ตกแก่สมาชิกทุกคน 
 

2) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) ของ
ชุมชนผ่านการที่สมาชิกในชุมชนทุกคนซึ่งต่างเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถมีสิทธิ์แสดง
ความคิดเห็น  และวิพากษ์วิจารณ์การท างานของคณะกรรมการบริหารสหกรณ์  หาก
เห็นว่าการบริหารงานเกิดความผิดพลาด ไม่โปร่งใส และสร้างความไม่ไว้วางในหมู่
สมาชิก โดยการพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ให้ท าหน้าที่คณะกรรมการบริหาร
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และคณะกรรมการตรวจสอบกิจการซึ่งใช้วิธีการยกมือขึ้นเหนือศีรษะ แต่เนื่องจาก
สมาชิกสหกรณ์มีจ านวนกว่า 3,500 คนในปัจจุบันท าให้ไม่มีสถานที่ประชุมที่จะใช้
รองรับสมาชิกได้ในคราวประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาวาระแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารสหกรณ์ในแต่ละปี  กระบวนการคัดตัวแทนเพื่อให้มาออกเสียงจึง
เกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่ที่ก าหนดขึ้น โดยสมาชิกในแต่ละคุ้มบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นญาติพี่น้องในระบบเจ้าโคตรหรือพ่อล่าม  จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อ
ปรึกษาหารือกันว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม  และจะให้ตัวแทนคน
ดังกล่าวยกมือสนับสนุนใครเป็นกรรมการบริหาร และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณท์ี่ตน
เป็นสมาชิกบ้าง โดยพิจารณาถึงผลงานที่เคยท างานในสหกรณ์มา  และบทบาทการ
ท างานให้กับชุมชน  ซึ่งในวันเลือกตั้งนั้นก่อนท่ีจะให้การยกมือสนับสนุนนั้นก็จะมีการ
เสนอช่ือจากสมาชิกสหกรณ์ มีสมาชิกสหกรณ์รับรอง มีการแถลงนโยบายการท างาน 
และการยกมือสนับสนุนโดยผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้สมัครจะตกลงกันเองว่าไม่
ขอสิทธิยกมือสนับสนุนใคร และเมื่อได้รับการเลือกตั้งและประกาศผลเสร็จ สมาชิก
สหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารและผู้ตรวจสอบกิจการจะท าการสาบานตน
ต่อพระพุทธรูปและต่อหน้าสมาชิกสหกรณ์ทุกคนที่อยู่ ณ ที่ประชุมครั้งนั้นจึงจะ
สามารถท างานได้ 
 

3) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Participatory Democracy) ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การมีหลักการท างานชุมชนที่ส าคัญว่า
หากมีกิจกรรม / งานสาธารณะในชุมชนที่เกิดขึ้นทุกอย่าง  ต้องให้ชาวชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ลงมือท างานเองทั้งหมด เพราะจะได้เกิดความภาคภูมิใจใน
การท างานของตนที่มีต่อผลงานที่เกิดขึ้น  ซึ่งเป็นหัวใจของการท างานของกลุ่มผู้น า
ชุมชนหรือแกนน าชาวบ้านที่ท างานให้กับชุมชนด้วย กล่าวคือในการท างานชุมชนที่
เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหนองห้าง เช่น โครงการป่าชุมชน, โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็ตาม กลุ่มผู้น าชุมชนมักมีแนวคิดกระตุ้น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนด้วยการยกระดับกิจกรรมหรือโครงการของ
ชาวบ้านที่ด าเนินการอยู่  ไปสู่การประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือ
ระดับชาติ เช่น กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จ ากัด ได้มีการประกวด
สหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ในปี 2555 และได้รับรางวัลชนะเลศิ เป็นต้น ซึ่งการยกระดับ



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

 

[39] 
 

 

การมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจในการท างานของชุมชนดังกล่าว เป็นกระบวนการ
หนึ่งของการกระตุ้นชาวชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานชุมชนเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในชุมชนของตน อีกด้วย 
 

4) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่เกิดขึ้น 
(Deliberative Democracy) ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือของชาวชุมชนผู้ไทบ้าน
หนองห้างจะเริ่มจากการริเริ่มของผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชนในการขอค า
ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะที่ส าคัญในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ใช้ระบบคณะกรรมการหมู่บ้านในการปรึกษาหารือ แต่การปรึกษาหารือในแต่ละครั้ง
จะเป็นการพูดคุยปรึกษากันในหมู่ผู้น าของชุมชนที่ส าคัญๆ ก่อนและน าข้อสรุปที่ได้ไป
แจ้งข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนทราบ ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนผู้ไทหนองห้างยังอาศัยภาวะผู้น า และความเกรงใจกันในการปรึกษาท าให้ผล
การประชุมที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงการยอมรับร่วมกันถึงความคิดของผู้น าท่ีหลายฝ่ายใน
ชุมชนต่างเห็นด้วย  ทั้งนี้เพราะผู้ที่เข้าร่วมปรึกษาหารือต่างเห็นว่าเรื่องที่ท าการ
ปรึกษาหารือเป็นแนวคิดที่กลั่นกรองและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านมาแล้ว  ผู้
เสนอจึงค่อยกล้ามาน าเสนอและเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือในคราวนั้น นั่นเอง 
 

3. ชุมชนวัฒนธรรมไทขะแมร์บ้ำนกุดนำแก้ว ต ำบลภูฝ้ำย  อ ำเภอ     
ขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนที่ใช้วัฒนธรรมชุมชนไทเขมรหรือขะแมร์ที่
ส าคัญ คือ การใช้ภูมิปัญญาด้านความเช่ือในผีบรรพบุรุษหรือผีมเหศักดิ์หลักเมืองที่
ปกป้องคุ้มครองชุมชนและสมาชิกในชุมชน ซึ่งที่ส าคัญได้แก่ ประเพณีการแซนตา 
(ไหว้ปู่ตา) การแซนโฎนตา (ไหว้เจ้าโคตรในวันสารทเดือนสิบ) และการร ามะม๊วด (ร า
แม่มด) จากวิถีชุมชนบนพื้นฐานของความเช่ือเรื่องบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์เหนือ
ธรรมชาติร่วมกัน ท าให้ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดนาแก้ว ร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้เข้าส ารวจวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่ยังหลงเหลือและ
สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน จึงยกระดับวิถีวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ ให้เกิดการ
พัฒนาเป็นระบบการให้บริการสาธารณะของชุมชน ที่สามารถพึ่งตนเองผ่านกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมชุมชน โดยการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมขะแมร์เฉลิม        
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พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้นที่ชุมชนบ้านกุดนา
แก้ว ในปี 2556 – จนถึงปัจจุบัน (2558) ซึ่งจะใช้เป็นกิจกรรมในการถอดบทเรียน
เพื่อหาคุณลักษณะของการท างานของประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้นในชุมชน
วัฒนธรรมไทเขมร ซึ่งพบว่า 
 

1) มีการใช้ระบบผู้น าทางธรรมชาติ ในต าแหน่ง “สองเมือง” เพื่อท าหน้าที่
เป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างชาวบ้านและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของชุมชน ท าให้ความเช่ือ
ของชุมชนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกท าลายและยังสืบทอดและรักษาความเช่ือดังกล่าวไว้อย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งความเชื่อในมเหศักดิ์หลักเมืองและผีบรรพบุรุษของชุมชนเป็น
รากฐานของประเพณีและพิธีกรรมร่วมของชุมชนที่เกิดขึ้นในรอบปี ท าให้ชาวชุมชน
เกิดการยึดถือและยังคงรักษาความเช่ือผ่านการร่วมประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน
ซึ่งถือเป็นการสร้างวิถีวัฒนธรรมชุมชนให้ช่วยท าหน้าที่เกาะก าบังผลกระทบจาก
ภายนอกท่ีจะเข้ามาท าลายความเชื่อในวิถีชุมชนที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมา
วิถีชุมชนดังกล่าวได้มีหน่วยงานภายนอกเห็นความส าคัญจึงได้ยกระดับไปสู่การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนไทเขมร  ซึ่งการสืบทอดและร่วมกันรักษา
วัฒนธรรมให้คงอยู่เป็นหลักของวิถีชุมชนโดยการประสานประโยชน์ของผู้น าตาม
ธรรมชาติดังกล่าวถือเป็นลักษณะของประชาธิปไตยแบบปกป้อง (Protective 
Democracy) ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้  
 

2) มีกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยทางตรงของชุมชน (Direct 
Democracy) จากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งจะมีการประชุมกันอย่าง
สม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านได้แสดงความ
คิดเห็นและลงมติเรื่องต่างๆที่น าเข้าไปสู่การปรึกษาในการประชุมกันครั้งนั้น ซึ่ง
สมาชิกทุกคนจะเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครัวเรือนละหนึ่งคน  ท าให้สมาชิกที่ร่วมกัน
ประชุมมีความเข้าใจและทราบแนวทางการท างานในชุมชน และสามารถด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นกลไกของการที่ตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ของชุมชนได้โดยตรง 
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3) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Participatory Democracy) ที่เกิดขึ้นได้แก่เช่ือว่า ทุกอย่างชาวบ้านท าเป็นอยู่แล้ว 
กล่าวคือ การท างานทุกอย่างต่างให้ชาวบ้านได้ลงมือท างานเองเพราะชาวบ้านท าเป็น
ปกติอยู่แล้ว  แคผู่้น าชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ประสานการท างานให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน และท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในการท างานของ
สมาชิกในชุมชนที่มีต่อผลงานที่เกิดขึ้น  เช่น การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขะแมร์ นั้น รูปแบบกิจกรรมและการ
ด าเนินการต่างๆ มาจากวิถีชีวิตประจ าวันท่ีชาวไทเขมรบ้านกุดนาแก้วได้มีการปฏิบัติ
และสืบทอดกันมาอยู่แล้ว ท าให้การด าเนินงานต่างๆ สามารถดึงการมีส่วนร่วมของ
ชาวชุมชนได้อย่างมาก และสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชนตามวาระโอกาสต่างๆอีกด้วย 
 

4) มีกระบวนการใช้วิธีการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่
เกิดขึ้นด้วย (Deliberative Democracy) ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือของชาว
ชุมชนกุดนาแก้วจะเริ่มจากการริเริ่มของผู้น าชุมชน ในการขอความเห็นในเรื่องต่างๆ  
ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การประชุมประชาคมทั้งหมู่บ้านในการขอความเห็นหรือช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ ที่ต้องการให้ความคิดเห็นและให้สมาชิกในชุมชนทราบข้อปรึกษาหารือ ส่วน
หากเป็นเรื่องเร่งด่วน หรือเรื่องไม่ส าคัญมากจะใช้ระบบคณะกรรมการหมู่บ้านในการ
ปรึกษาหารือ ซึ่งจะมีการประชุมปรึกษาหารือในหมู่ผู้น าของชุมชนและน าข้อสรุปที่ได้
ไปแจ้งข่าวสารให้ประชาชนในชุมชนทราบอีกทอดหนึ่ง  ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนกุดนาแก้วยังอาศัยภาวะผู้น าและระบบอาวุโสในชุมชน  ท าให้ผล
การประชุมที่เกิดขึ้น  จึงเป็นเพียงการยอมรับร่วมกันถึงความคิดของผู้น าที่หลายฝ่าย
ในชุมชนต่างเห็นด้วย  ทั้งนี้เพราะชุมชนไทเขมรบ้านกุดนาแก้วยังเป็นสังคมที่ให้
คุณค่ากับความคิดและการตัดสินใจของผู้น าทั้งในแบบทางการและแบบธรรมชาติอยู่
อย่างมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีวัฒนธรรมไทเขมรที่เช่ือเรื่องบรรพบุรุษและการเคารพ
ต่อบรรพบุรุษร่วมกัน  ท าให้สิ่งที่ปรากฏออกมาในการปรึกษาหารือจึงค่อนข้างเห็น
ด้วยมากกว่าขัดแย้ง นั่นเอง 
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 4. ชุมชนวัฒนธรรมไทกูยบ้ำนอำลึ ต ำบลส ำโรงทำบ อ ำเภอส ำโรงทำบ 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ไทกูยที่ส าคัญ คือ 
ประเพณีการไหว้ปู่ตา (ภาษากูยเรียกว่า ยะจูปึ๊ด)  และการแสดงร าแกลมอ – มอออ 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านความเช่ือในผีปู่ตาประจ าหมู่บ้านและผีบรรพบุรุษที่ปกป้อง
คุ้มครองชุมชนและตัวบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้ได้มีความสุขในการด าเนินชีวิต   
ซึ่งจากพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมชุมชนจากการประเพณีการไหว้ศาลปู่ตา และการมี
แสดงร าแกลมอ – มอออดังกล่าว ท าให้ชุมชนบ้านอาลึมีการน าวิถีวัฒนธรรมชาวกูย
มาพัฒนาระบบการบริหารหมู่บ้านจนได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านที่มีคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้นแบบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการประกวดโครงการบ้านสวย – 
เมืองสุข ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจาก
กระบวนการท างานระหว่างการจัดหมู่บ้านเพื่อรับการประเมินดังกล่าว ผู้วิจัยได้ใช้
เป็นกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อหาคุณลักษณะการท างานของประชาธิปไตยชุมชน
ตามที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่า  
 

1) มีการสร้างระบบผู้อาวุโสในชุมชนให้ท าหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวกูย
ในเรื่องต่างๆ ให้แก่สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ให้เรียนรู้  สืบสาน และรักษาวิถีวัฒนธรรม
ชาวกูยให้คงอยู่ในชุมชน  ซึ่งจากพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่มีการถ่ายทอดและ
เรียนรู้กันภายในชุมชนบ้านอาลึจึงท าให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน  ที่สามารถสร้าง
ความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการท างานชุมชนร่วมกันให้ชุมชนของตนเข้มแข็ง
และเป็นปึกแผ่น สมัครสมานสามัคคีกัน ซึ่งท าให้เกิดตัวแบบประชาธิปไตยแบบ
ปกป้อง (Protective Democracy) ในชุมชนไทกูยบ้านอาลึเกิดขึ้น 
 

2) มีกระบวนการการสร้างประชาธิปไตยทางตรงของชุมชน (Direct 
Democracy) จากการเลือกสมาชิกในชุมชนที่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกชาวชุมชน
ด้วยกันตามคุ้มบ้าน  หรือจากการเสนอช่ือและชาวชุมชนให้การรับรองว่ามีความ
เหมาะสมที่จะท างานเพื่อชุมชนได้  ให้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านข้ึนจ านวน 2 ชุดโดย
มีคณะกรรมการหมู่บ้านของผู้ใหญ่และคณะกรรมการหมู่บ้านของเด็กและเยาวชนขึ้น
คู่ขนานกันไป ซึ่งจะมีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้
กรรมการหมู่บ้านทั้งสองชุดได้แสดงความคิดเห็นและลงมติเรื่องต่างๆที่น าเข้าไปสู่การ
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ปรึกษาในการประชุมกันครั้งนั้น ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่ร่วมกันประชุมจะ
เข้าใจและทราบแนวทางการท างานในชุมชน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
ซึ่งเป็นกลไกของการที่ตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของ
ชุมชนได้โดยตรง 
 

3) มีกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Participatory Democracy) ที่เกิดขึ้นได้แก่  การเช่ือว่า ชาวบ้านเราเก่งกันทุกคน 
ท าเป็นอยู่แล้วทุกอย่าง กล่าวคือ การท างานทุกอย่างต่างให้ชาวบ้านได้ลงมือท างาน
เองเพราะชาวบ้านท าเป็นปกติอยู่แล้ว  แค่ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่
ประสานการท างานให้เกิดการมีส่วนร่วมจากสมาชิกในชุมชน และท าให้เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการท างานของสมาชิกในชุมชนที่มีต่อผลงานที่เกิดขึ้น  เช่น การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่นในระดับจังหวัด 
ระดับเขต และระดับภูมิภาค นั้น รูปแบบกิจกรรมและการด าเนินการต่างๆ ที่ใช้ใน
การประกวด ต่างมาจากวิถีชีวิตประจ าวันของชาวกูยบ้านอาลึ  และชาวชุมชนเป็นคน
น าเสนอรูปแบบต่อคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้ามาช่วยวาง
แผนการด าเนินงาน และเมื่อถึงวันท่ีคณะกรรมการประเมนิเข้ามาตรวจ  ชาวบ้านอาลึ
ทุกคนต่างให้ความร่วมมือ และสามารถท าให้การด าเนินงานต่างๆ ตามที่ตนเองเสนอ
รูปแบบการจัดการต้อนรับไว้ ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน และสร้างความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนอีกด้วย 
 

4) เนื่องจากขนาดชุมชนขนาดกลางภายในชุมชนจัดแบ่งการปกครอง
ออกเป็นคุ้มบ้านจ านวน 6 คุ้มแต่ละคุ้มจะมีกรรมการหมู่บ้าน 1 คนเป็นคนคอย
สอดส่องดูแลช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน ภายในคุ้มเดียวกันส่วนใหญ่จะนับถือโคตรหรือมี
เชื้อสายสืบตระกูลเดียวกันท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกัน จากลักษณะของความ
ผูกพันดังกล่าวน าไปสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของชุมชนที่
เกิดขึ้นด้วย (Deliberative Democracy) กล่าวคือ สมาชิกของชุมชนบ้านอาลึทุกคน
ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน น าไปสู่การร่วมปรึกษาหารือประเด็นหรือปัญหาต่างๆใน
ชุมชนกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน  ฝ่ายผู้น าชุมชนและกรรมการหมู่บ้านจะ
ปรึกษาหารือกันก่อนโดยมีหลักการร่วมกันว่า แจ้งข่าวร้ายให้กลายเป็นดี  แจ้งข่าวดี



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[44] 
 

 

ให้พี่น้องเราฟังก่อน หมายถึงเวลาจะปรึกษาหารือกับชาวชุมชน คณะกรรมการ
หมู่บ้านจะพิจารณาร่วมกันก่อนว่าข่าวสารไหนที่จะควรแจ้งก่อน และข่าวสารไหนที่
ควรหาทางพูดคุยกันเองก่อนแล้วค่อยๆ น าเข้าไปสู่การปรึกษาหารือ ซึ่งสุดท้าย
กระบวนการปรึกษาหารือที่เกิดขึ้นในชุมชนจะท าให้ชาวชุมชนและคณะกรรมการ
หมู่บ้านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันโดยยึดผลประโยชน์ของชุมชนและได้ทราบแนวทาง
และเข้าใจถึงการพัฒนาชุมชนร่วมกัน 
 

5. ชุมชนวัฒนธรรมไทโครำชบ้ำนสำมัคคี ต ำบลรังกำใหญ่ อ ำเภอพิมำย 
จังหวัดนครรำชสีมำ เป็นชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ์ไทโคราชที่ส าคัญ 
คือ การนับถือบรรพบุรุษผู้สร้างบ้านแปงเมืองของตน คือท่านขุนชาญ  เป็นการแสดง
ความเคารพต่อบรรพบุรุษที่สามารถสืบตัวบุคคลได้ดังกล่าวจึงถือเป็นวิธีการสร้างฐาน
ความเชื่อที่ส าคัญ  ซึ่งกลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแสดงความกตัญญู-กตเวทิตา  
ความกล้าหาญ ความรักษ์บ้านเกิดเมืองนอน และความพร้อมส านึ กในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนร่วมตามวิถีบรรพบุรุษที่นับถือ รวมทั้งบ่งบอกลักษณะนิสัยใจคอ
ของชาวชุมชนไทโคราชที่เป็นคนใจกล้า  เด็ดเดี่ยว  ขยันขันแข็ง และชอบความท้า
ทายใหม่ๆ  ซึ่งไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากจนสามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  เป็นลักษณะชุมชนที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงกว่า
ชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ที่ท าการศึกษาในครั้งนี้   ซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นวิธีคิด 
แบบแผนการปฏิบัติ ท่ีเป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธ์ุไทโคราชและมาสนับสนุนการ
สร้างประชาธิปไตยชุมชน จากการด าเนินการของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
หวายบ้านสามัคคีซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ประสบความส าเร็จสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการยอมรับระดับประเทศ  และกลุ่มมีจ านวนสมาชิกจ านวนมากและสามารถ
สร้างอาชีพ  และรายได้ให้กับชาวชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะใช้เป็นกิจกรรม
ถอดบทเรียนเพื่อหาค าตอบการท างานประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้นซึ่งพบว่า 
 

1)  มีการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวของ
ประธานกลุ่มที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว กล้าได้กล้าเสีย และเห็นอกเห็นใจญาติพี่
น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจึงชักชวนมาท างานให้ตนก่อน โดยการลงทุนทุกอย่ าง
ของตนในฐานะผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์หวายซึ่งเคยไปพบเห็น  และสนใจ
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เรียนรู้เพื่อที่จะท าการผลิตขึ้นเอง จากการที่ตนเคยท าอาชีพค้าขายต่างถิ่น ซึ่งเป็น
อาชีพส่วนใหญ่ของชาวชุมชนต าบลรังกาใหญ่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   เมื่อ
สมาชิกเกิดทักษะและฝีมือในการท างานมากขึ้น รูปแบบผลิตภัณฑ์ก็มีการพัฒนา
รูปแบบหลากหลายมากขึ้นเพราะการที่คนในชุมชนเป็นผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และค้าปลีก
ตามที่ต่างๆทั่วประเทศเองท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันทั้งผู้ผลิตและ
ผู้ค้าว่ารูปแบบไหนเหมาะสมเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นการสร้างจุดแข็งของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชุมชนบ้านสามัคคีให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนที่
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระหว่างกัน  ท าให้เกิดกระบวนการสร้างประชาธิปไตยแบบ
ปกป้อง (Protective Democracy) ขึ้นภายในชุมชน 
 

2) มีกระบวนการใช้ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) จากการ
เลือกสมาชิกในชุมชนที่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในชุมชนด้วยกันให้ท างานเพื่อชุมชน
ในต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาล ให้เป็นผู้น าในการ
ปกครองหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านซึ่งมีประธานกลุ่มเป็นคน
คอยก ากับและช้ีแนะแนวทางการตัดสินใจต่างๆ ร่วมกับคณะผู้น าแบบทางการ   ซึ่ง
จะมีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเพื่อให้ผู้น าทั้งสองชุดได้
แสดงความคิดเห็นและลงมติเรื่องต่างๆ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันเข้าใจและทราบแนว
ทางการท างานในชุมชน และสามารถด าเนินการเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งชุมชน
บ้านสามัคคีมีลักษณะเด่นของชุมชนที่ให้ความส าคัญกับบทบาทผู้น าทั้งสองแบบ  
ทั้งนี้เพราะลักษณะของชาวชุมชนเองต่างมีความกระตือรือร้น มีหัวคิดก้าวหน้าจาก
การเดินทางไปค้าขายยังที่ต่างๆ ชอบช่วยเหลือเอื่อเฝื่อซึ่งกันและกัน  ผ่านการท างาน
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอื่นๆที่มีในชุมชน  ท าให้มีศักยภาพท่ีจะสามารถ
แสดงความคิดเห็นและน าไปสู่การตัดสินใจเพื่อพัฒนาชุมชนของตนได้ 
   

3) มีลักษณะความสัมพันธ์กันแบบสังคมเครือญาติซึ่งมีความใกล้ชิดสนิท
สนมกันเป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการท างานหรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากหวายบ้านสามัคคี  จะมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกด้วยการจัดแบ่ง
ฝ่ายรับผิดชอบภายในกลุ่มท าให้สมาชิกแต่ละฝ่ายต่างเข้าใจหน้าที่และบทบาทในการ
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ท างานร่วมกัน และสมาชิกมีส่วนร่วมภายในกลุ่มด้วยการลงมือท างานตามที่ตน
รับผิดชอบ ท าให้กลุ่มสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายต่างๆตามที่ก าหนดไว้ได้ และกลุ่ม
ยังสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมการงานสาธารณะอื่นของชุมชนและน าเงินปันผลก าไร
ของกลุ่มสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในสมาชิกของกลุ่มที่มี
ส่วนร่วมในการท างานให้กลุ่มเพื่อกลุ่มจะได้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน ซึ่งการจะ
เห็นได้ว่าเป็นกระบวนการซึ่งของการสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Participatory Democracy)  
 

4) มีกระบวนการปรึกษาหารือกันสม่ าเสมอในทุกๆ เดือน และทุกครั้งที่จะ
มีการจัดกิจกรรมของกลุ่ม  ของวัด หรือของชุมชน  ซึ่งกระบวนการปรึกษาหารือนี้
เป็นกระบวนการการระดมความคิดเห็นและเสนอแนะความเห็นระหว่างกันของ
สมาชิกในชุมชน ซึ่งต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน เพราะเคยได้
ไปเรียนรู้จากการค้าขายต่างถิ่น หรือการท างานด้านนั้นมาก่อน ท าให้มีความรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์และน ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการประชุม  นอกจากนั้นในการ
ประชุมแต่ละครั้งผู้น าที่เป็นฝ่ายปกครองหมู่บ้านจะมีการน าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อหาทางออกและวางแผนการท างานกันจนได้
ข้อสรุปร่วมกันแล้ว ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นลักษณะของ
ประชาธิ ป ไตยแบบปรึ กษาหารื อของ ชุมชนที่ เ กิ ดขึ้ นด้ วย  ( Deliberative 
Democracy) 
 

 วิถีวัฒนธรรมชุมชนน ำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงประชำธิปไตยในชุมชน 
 
จากวิถีวัฒนธรรมชุมชนน าไปสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนซึ่ง

มีลักษณะต่างๆ ตามที่อธิบายมาก่อนหน้านี้นั้น ท าให้เห็นว่าประชาธิปไตยชุมชนบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ศึกษาครั้ง
นี้  สามารถอนุมานร่วมกันจากผลการศึกษาได้ว่าวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่จะส่งเสริมให้
เกิดคุณลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยในชุมชนชาติพันธุ์ พื้นเมืองในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้  
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1) มีการสร้างเกาะป้องกันชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน  กล่าวคือ 
ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาจากการที่ชุมชนมีวิถี
วัฒนธรรมชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อในเรื่องศาลปู่ตา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
หมู่บ้านซึ่งเป็นบรรพบุรุษร่วมของคนในชุมชน ความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษที่คอย
ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกหลาน ความเช่ือในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระสงฆ์และวัดเป็น
ศูนย์รวมจิตวิญญาณชุมชนและความศรัทธาของชาวชุมชน จากความเช่ือต่างๆ 
ดังกล่าวน าไปสู่ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนหรือสมาชิกของชุมชนขึ้น เช่น 
ประเพณีตามฮีต 12 ของชาวไทลาวและชาวผู้ไท ประเพณีการไหว้ศาลปู่ตา ของชาว
ไทเขมรและไทกูย หรือประเพณีการบวงสรวงและสักการะบรรพบุรุษผู้สร้างชุมชน
ของชาวไทโคราช  ซึ่งในประเพณีเหล่านี้ต่างสืบทอดกันผ่านความเคารพและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมชุมชน ซึ่งมีพระสงฆ์  เฒ่าจ้ า ปราชญ์ชุมชน หรือผู้อาวุโสใน
ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นผู้น าแบบธรรมชาติในการท าหน้าที่รักษา ฟื้นฟู และสืบทอดไว้
เพื่อให้สิ่งดังกล่าวสามารถใช้เป็นวิถีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจทางสังคม 
น าไปสู่การสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความเห็นอกเห็นใจที่
สมาชิกแต่ละคนมีต่อเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งท าให้สภาพความเป็นชุมชนยังคงอยู่
และมีพลังในการท าหน้าท่ีขับเคลื่อนตนเอง 
 

2) ประชาธิปไตยชุมชนต้องอาศัยพื้นฐานความเป็นชุมชน กล่าวคือ 
ประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้ก็
เพราะมีการรื้อฟื้นความเป็นชุมชนขึ้นอย่างชุมชนไทลาวบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น 
หรือมีการรักษาสภาพความเป็นชุมชนไว้โดยถูกท าลายจากภายนอกน้อยที่สุดเช่น
ชุมชนไทเขมรบ้านกุดนาแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ  ชุมชนไทกูยบ้านอาลึ จังหวัดสุรินทร์ 
หรือชุมชนผู้ไทบ้านหนองห้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  รวมทั้งการประยุกต์สภาพความเป็น
ชุมชนเพื่อพัฒนาและปรับให้เข้ากับการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชุมชุนไทโคราชบ้านสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการรื้อฟื้น 
การรักษา และการประยุกต์ให้เกิดสภาพความเป็นชุมชนขึ้น ท าให้สมาชิกในชุมชนมี
ส านึกร่วมกันว่าตัวเองเป็นใคร และมีหน้าท่ี จากวิถีวัฒนธรรมชุมชนน าไปสู่
กระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชุมชนซึ่งมีลักษณะต่างๆ ตามที่อธิบายมาก่อนหน้า
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นี้นั้น ท าให้เห็นว่าประชาธิปไตยชุมชนบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามที่ศึกษาครั้งนี้  สามารถอนุมานร่วมกันจากผลการศึกษา
ได้ว่าวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะของความเป็นประชาธิปไตย
ในชุมชนชาติพันธ์ุพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้  
 

1) มีการสร้างเกาะป้องกันชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน  กล่าวคือ 
ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาจากการที่ชุมชนมีวิถี
วัฒนธรรมชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อในเรื่องศาลปู่ตา หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
หมู่บ้านซึ่งเป็นบรรพบุรุษร่วมของคนในชุมชน ความเช่ือในเรื่องผีบรรพบุรุษที่คอย
ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกหลาน ความเช่ือในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระสงฆ์และวัดเป็น
ศูนย์รวมจิตวิญญาณชุมชนและความศรัทธาของชาวชุมชน จากความเช่ือต่างๆ 
ดังกล่าวน าไปสู่ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนหรือสมาชิกของชุมชนขึ้น เช่น 
ประเพณีตามฮีต 12 ของชาวไทลาวและชาวผู้ไท ประเพณีการไหว้ศาลปู่ตา ของชาว
ไทเขมรและไทกูย หรือประเพณีการบวงสรวงและสักการะบรรพบุรุษผู้สร้างชุมชน
ของชาวไทโคราช  ซึ่งในประเพณีเหล่านี้ต่างสืบทอดกันผ่านความเคารพและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมชุมชน ซึ่งมีพระสงฆ์  เฒ่าจ้ า ปราชญ์ชุมชน หรือผู้อาวุโสใน
ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นผู้น าแบบธรรมชาติในการท าหน้าที่รักษา ฟื้นฟู และสืบทอดไว้
เพื่อให้สิ่งดังกล่าวสามารถใช้เป็นวิถีวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน  ซึ่งวิถีวัฒนธรรม
ชุมชนน าไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจทางสังคม 
น าไปสู่การสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความเห็นอกเห็นใจที่
สมาชิกแต่ละคนมีต่อเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆ ซึ่งท าให้สภาพความเป็นชุมชนยังคงอยู่
และมีพลังในการท าหน้าท่ีขับเคลื่อนตนเอง 
 

2) ประชาธิปไตยชุมชนต้องอาศัยพื้นฐานความเป็นชุมชน กล่าวคือ 
ประชาธิปไตยชุมชนตามที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นจะสามารถเกิดขึ้นและด ารงอยู่ได้ก็
เพราะมีการรื้อฟื้นความเป็นชุมชนขึ้นอย่างชุมชนไทลาวบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น 
หรือมีการรักษาสภาพความเป็นชุมชนไว้โดยถูกท าลายจากภายนอกน้อยที่สุดเช่น
ชุมชนไทเขมรบ้านกุดนาแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ  ชุมชนไทกูยบ้านอาลึ จังหวัดสุรินทร์ 
หรือชุมชนผู้ไทบ้านหนองห้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  รวมทั้งการประยุกต์สภาพความเป็น
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ชุมชนเพื่อพัฒนาและปรับให้เข้ากับการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนที่
เปลี่ยนแปลงไป เช่น ชุมชุนไทโคราชบ้านสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการรื้อฟื้น 
การรักษา และการประยุกต์ให้เกิดสภาพความเป็นชุมชนขึ้น ท าให้สมาชิกในชุมชนมี
ส านึกร่วมกันว่าตัวเองเป็นใคร และมีหน้าที่ส าคัญส่วนหนึ่งของตนที่มีต่อชุมชน
อย่างไร และเมื่อตนได้ท าหน้าท่ีดังกล่าวแล้วต่างมีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีเกิดขึ้นทั้งต่อ
ตนเองและคนรอบข้าง สร้างภาวะผู้น าขึ้นในตัวสมาชิกชุมชนแต่ละคนให้ท างานต่างๆ
ของชุมชนได้อย่างประจักษ์ตัวเองและคนอื่นให้การยอมรับในความรู้ความสามารถ
และทักษะในการท างานให้กับชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นใน
หมู่สมาชิกของชาวบ้านเพื่อท าหน้าที่คัดสรรผู้ที่เหมาะสมจะท าหน้าที่เป็นผู้น าแบบ
ทางการ ได้แก่ ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ทางด้านการปกครองดูแลชุมชนหมู่บ้านและติดต่อกับราชการ
หรือหน่วยงานภายนอกในการประสานการพัฒนาและการสนับสนุนการท างานชุมชน 
และผู้น าแบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาททางด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชน ได้แก่ 
พระสงฆ์  มรรคนายกวัด ปราชญ์ชุมชน เฒ่าจ้ า ผู้อาวุโส เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผู้ที่สร้าง
กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ทางด้านวิถีวัฒนธรรมจากการประกอบพิธีกรรม การ
รักษาประเพณี การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในความเช่ือต่างๆ ของชุมชนให้สามารถเป็น
ฐานท่ีสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน และท าให้คณะผู้น าแบบทางการเห็นความส าคัญของ
วิถีวัฒนธรรมในการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาชุมชนซึ่งจะท าให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมเพื่อสร้างประชาธิปไตยในชุมชนให้เกิดขึ้นได้ 
  

3) ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมในชุมชน 
กล่าวคือ ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากความเป็นชุมชนที่เกิดขึ้น
โดยการรื้อฟื้นหรือรักษากันผ่านวิถีวัฒนธรรมชุมชน และเกิดพลังของชุมชนในการ
สามารถยกระดับวิถีวัฒนธรรมชุมชนให้สามารถเป็นเครื่องมือหรือวิธีการในการช่วย
ท างานในชุมชน  ซึ่งท าให้เห็นปรากฎการณ์ทางด้านประชาธิปไตยเชิงวิถีการท างานที่
ส าคัญที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมการท างานของชุมชนได้  จากการถอด
บทเรียนชุมชนแต่ละแห่งตามที่ศึกษานั้นความเป็นประชาธิปไตยชุมชนไม่ได้มี
ลักษณะเฉพาะตายตัว หรือเป็นตัวแบบใดตัวแบบหนึ่งแบบสุดโต่งดังเช่นตัวแบบ
ประชาธิปไตยในตะวันตก  แต่ประชาธิปไตยชุมชนเป็นกระบวนการหนึ่งของการ



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[50] 
 

 

ท างานของชุมชนซึ่งมีลักษณะที่ควรน าคุณลักษณะที่ได้จากการศึกษาประชาธิปไตย
ชุมชนของแต่ละแห่งไปใช้ในการปรับการท างานในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
การด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐท่ีเข้าไปสู่ชุมชน  ซึ่งได้แก่ 
 

1) ประชำธิปไตยแบบปกป้อง ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันภายในชุมชนด้วย
กลไกการสร้างวัฒนธรรมชุมชนให้กลายเป็นสิ่งที่รับรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนทุก
คน เพื่อให้วัฒนธรรมชุมชนเป็นเกาะป้องกันผลกระทบที่จะเข้ามาในชุมชน หรือ
ปกป้องความผิดพลาดในการบริหารของคณะผู้น าแบบทางการและสมาชิกของชุมชน
อื่นๆ ให้ยอมรับและเช่ือมั่นในวิถีวัฒนธรรมชุมชนว่าสามารถพัฒนาชุมชนได้ ซึ่ง
แตกต่างจากประชาธิปไตยปกป้องที่เกิดขึ้นในสังคมตะวันตกที่มีการสร้างหลัก
กฎหมายและระบบผู้แทนให้เข้าไปท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 
ดังนั้น ประชาธิปไตยแบบปกป้องส าหรับชุมชนที่พัฒนาขึ้นจากวิถีประชาธิปไตย
ชุมชนบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองของตนตามที่ศึกษา คือ การสร้าง
ระบบวัฒนธรรมชุมชนให้น าการพัฒนาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชน  หรือน า
การพัฒนาท่ีเข้ามาสู่ชุมชนให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
 

2) ประชำธิปไตยแบบทำงตรง ได้แก่ มีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกหรือ
คณะกรรมการของชุมชน เพื่อท ากิจกรรมสาธารณะ โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญไป
กับความเป็นผู้น าที่ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองจนได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ให้ ผู้
เสียสละที่แท้จริง เป็นผู้มีธรรมะ มีความรู้ มีความสามารถ มีสมรรถนะ สามารถสร้าง
ประโยชน์สุขให้สังคมมีความสงบ สันติภาพ ภราดรภาพ และบูรณภาพกับเป้าหมาย
ของการด าเนินกิจกรรมของชุมชนที่อยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมได้ 
 

3) ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ชาวชุมชนได้ร่วมกันแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการการมีส่วนร่วมจากการลงมือท างานเองตามความสนใจและความถนัด
ของแต่ละคน ซึ่งจะสามารถท าการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลทางด้านประสบการณ์ 
หรือการท างานของชุมชนที่ตนการเก็บรวบรวม และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในชุมชน ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาแสดง
ความคิดเห็น มีการระดมความคิดเห็นโดยใช้หลักเหตุผลและประสบการณ์ระหว่างกัน  
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มีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกลุ่มต่างๆ  ทุกเรื่องที่พูดคุยจะใช้แนวทางการ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมโดยการรักษาน้ าใจและให้เกียรติระหว่างกันมากท่ีสุด 
 

4) ประชำธิปไตยแบบปรึกษำหำรือ ได้แก่ มีการเรียกประชุมสม่ าเสมอ มี
การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในชุมชน มีความโปร่งใสในการท างานของกลุ่ม ใน
หมู่แกนน าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระบบผู้เฒ่าผู้แก่
เป็นที่ยึดเหนี่ยว มีการแบ่งการดูแลเป็นระบบย่อยท าหน้าที่ประสานงานและ
ด าเนินการแลกเปลี่ยนการรับฟังความเห็นของสมาชิกให้เป็นไปอย่างทั่วถึง การจัดท า
กิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับความสนใจ ความจ าเป็นของสมาชิกในชุมชน ท าให้เกิด
ความพร้อมเพรียงกันในการเข้าร่วมงานของสมาชิกในชุมชน 
 

กลไกกำรท ำงำนแบบประชำธิปไตยชุมชนกับกำรพัฒนำกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
 

จากกลไกการท างานแบบประชาธิปไตยชุมชนที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้น าไปสู่
แนวทางการพัฒนาการให้บริการสาธารณะระหว่างสมาชิกชุมชนด้วยกันซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์หนึ่งส าหรับการสร้างความเป็นพลเมืองแบบประชาธิปไตยที่เหมาะสม
กับชุมชนที่ใช้วิถีวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในการพัฒนาตนเอง เกิดขึ้นดังนี้  
 

1) สร้ำงควำมรับผิดชอบ  จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผล
การศึกษา พบว่า การจัดท าบริการสาธารณะในชุมชนโดยกระบวนการประชาธิปไตย
ชุมชน  สามารถสร้างนักบริหารในชุมชนขึ้น ให้มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆ
ในชุมชน ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนของชุมชนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะในชุมชน   หากมีการน าแนวคิด
หรือวิธีการของประชาธิปไตยชุมชนมาใช้ในการให้บริการจะท าให้นโยบายสาธารณะ  
หรือโครงการภาครัฐท่ีเกิดขึ้นในชุมชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในชุมชนที่จะ
ให้ความใส่ใจและรับผิดชอบต่อการให้บริการสาธารณะเหมือนหนึ่งพล เมือง
รับผิดชอบกันเองผ่านกระบวนการจัดท าบริการสาธารณะในชุมชนซึ่งจะท าให้
โครงการภาครัฐท่ีมีการปฏิบัติกันในชุมชนเกิดกระบวนการรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
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ฝ่ายหน่วยงานภาครัฐเจ้าของโครงการและชุมชนในฐานะผู้รองรับการด าเนินการตาม
โครงการที่เกิดขึ้น 
 

2) กำรสร้ำงพลเมือง จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผลการศึกษา 
พบว่า การให้บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติการกับพลเมือง
ทั้งในฐานะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการสาธารณะนั้น ซึ่งแสดงให้เห็น
จิตวิญญาณของสมาชิกในชุมชนที่มีความเป็นอิสระและรู้ดีว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่
สมาชิกชุมชนด้วยกัน  ซึ่งการใส่จิตวิญญาณของชุมชนเข้าไปในการท างานให้กับ
ชุมชน  ถือเป็นหลักการส าคัญของการสร้างพลเมืองของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะระบอบการปกครองนี้ให้ความส าคัญกับ ประชาชนในฐานะ
เจ้าของอ านาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศ 
เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิต และมีสิทธิเสรีภาพ
ในประเทศของตนเอง ท านองเดียวกับที่สมาชิกในครอบครัวหรือในชุมชนมีส านึกว่า
ตนเป็นเจ้าของบ้านหรือชุมชนที่ตนอยู่  จึงเป็นผู้ที่มีสิทธิและเสรีภาพในบ้านหรือ
ชุมชนของตน ในการพัฒนาชุมชนตนเองบนพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมที่น ามาสร้าง
เป็นกลไกการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน  
 

3) กำรสร้ำงภำคประชำสังคม  จากการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ผล
การศึกษา พบว่า การให้บริการสาธารณะในชุมชน สามารถสร้างภาคประชาสังคมให้
ขึ้นภายในชุมชนได้ ซึ่งพิจารณาจากการจัดท าบริการสาธารณะในชุมชนแต่ละครั้ง จะ
เกิดกระบวนการสร้างความเป็นภาคประชาสังคมในชุมชนขึ้นมาเพื่อสะท้อนความคิด
และความต้องการของชุมชน  ซึ่งเป็นตัวแทนที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและสมาชิกใน
ชุมชน และเปรียบเหมือนตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์สองฝ่ายคือฝ่ายภาครัฐ และ
ฝ่ายสมาชิกของชุมชน ในการที่จะท าหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะให้เกิด
ขึ้นกับท้ังสองฝ่าย  และเป็นการย่อส่วนของการท างานภาครัฐที่มีขนาดใหญ่เทอะทะ 
ให้อยู่ในรูปการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มประชาสังคมที่ขับเคลื่อน
ชุมชนได้ท าหน้าท่ีสะท้อนออกในสิ่งที่ชุมชนซึ่งเป็นองคาพยพขนาดเล็กของรัฐต้องการ 
ซึ่งจะให้เกิดความตะหนักและรับรู้ทั้งจากฝ่ายรัฐหรือหน่วยงานภายนอกชุมชน และ
สมาชิกภายในชุมชนในการปกป้องหรือดูแลผลประโยชน์ชุมชนที่สร้างขึ้นจากกลไก
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การวัฒนธรรมชุมชน  ซึ่งจะท าให้การให้บริการสาธารณะในชุมชนท าให้ชุมชน
สามารถท าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือผลลัพธ์ของท างานชุมชนให้เป็นที่น่าพึง
พอใจให้แก่ตนเองและสังคมขนาดเล็กท่ีตนเองอยู่ได้  

 
ดังนั้น จากกระบวนการน าวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพื่อน ามาสร้างกระบวนการ

ท างานแบบประชาธิปไตยในชุมชนชาติพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้ง 5 แห่งตามที่ศึกษา ท าให้สามารถท าการสังเคราะห์เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้และ
น ามาเสนอแนะเป็นแนวทางในการสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้ดังนี้ 
 

อภิปรำยผล 
 

จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถน าผลข้อมูลที่น่าสนใจจากการ
ค้นพบมาอภิปรายผลตามที่ศึกษา ชุมชนทั้ง 5 แห่งที่เลือกเป็นกรณีศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
มีสภาพความเป็นชุมชนหลงเหลืออยู่  และสามารถน าความเป็นชุมชนท่ีมีนั้น มาสร้าง
เป็นศักยภาพในการเป็นต้นทุนทางสังคม ที่ท าให้สมาชิกในชุมชนนั้นอยู่รอดและ
เติบโตมาได้ โดยสมาชิกในชุมชนสามารถด ารงวิถีชีวิตอยู่ได้บนวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุตนเอง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ บ ารุง บุญปัญญา (2553) ได้
ท าการศึกษาชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่ง พบว่า ฐานความเป็นชุมชน
หลายแห่งในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นชุมชนในลักษณะหมู่บ้าน
ซึ่งชาวบ้านมีความสัมพันธ์กันทางด้านระบบเครือญาติ มีการปกครองและการจัดการ
ความสงบเรียบร้อยภายในโดยระบบอาวุโส มีผู้น าท่ีมีบารมีได้รับการเคารพยกย่องใน
ชุมชน  สมาชิกชุมชนมีความผูกพันกลมเกลียวเพราะมีความเคารพนับถือในผีบรรพ
บุรุษเดียวกัน  และเช่ือสิ่งเหนือธรรมชาติที่คอยเป็นสิ่งควบคุมพฤติกรรมของคน
ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ข้อห้ามให้ความชอบธรรมแก่การด าเนินชีวิตร่วมกัน อย่างมี
ระเบียบแบบแผน รวมทั้งคติทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ที่เข้ามาผสมกลมกลืนในวิถี
ความเช่ือ พิธีกรรมและประเพณีของชุมชน สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้สมาชิกในชุมชน 
“เป็นคนบ้านเดียวกัน” อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลและ
ประณีประนอม เมื่อเกิดความแตกแยกขัดแย้งก็จะมีกลไกภายในการไกล่เกลี่ยตัดสิน 
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คือ ระบบว่าความโดยผู้อาวุโสและเครือญาติซึ่งถือว่าเป็นฐานของชุมชนที่เป็น
จิตส านึก หรือพลังทางวัฒนธรรม ที่ท าให้ความเป็นชุมชนยังคงอยู่และสามารถน าไป
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นมาใหม่ได้ ดังนี้แล้วชุมชนชาติพันธุ์ที่ ใช้เป็น
กรณีศึกษาครั้งนี้จึงมีวัฒนธรรมชุมชนตนเองที่เปรียบเหมือนสิ่งที่มีคุณค่าดังที่ ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา และคณะ (2551) ที่ได้ต่อยอดจากแนวคิดของนายแพทย์ประเวศ  วะ
สี ที่เคยเสนอว่าคุณค่าของระบบวัฒนธรรมชุมชนคือท าให้ประชาชนเกิดการรวมตัว
กันเพ่ือช่วยเหลือกันและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกในรูปของกลุ่มและเครือข่าย
ขึ้นโดยเฉพาะเกิดในสังคมชุมชนก็จะท าให้เกิดพลังในการท างานในชุมชนและ
ขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทางของการพัฒนาท่ีแท้จริงได้  

 
การน าวัฒนธรรมชุมชนมาใช้พัฒนากิจกรรมของชุมชนที่ศึกษาทั้ง 5 แห่ง

ต่างถือว่าชุมชนเหล่านี้พยายามพัฒนาชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมโดยมีหน่วยงานภาครัฐ 
หรือส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้องและเห็นความส าคัญ อาทิ ชุมชนบ้านสาวะถี ต าบล
สาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มี
ลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทลาว มีการด าเนินโครงการชุมชนตัวอย่างวัฒนธรรม
สันติวิถีซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม 
, ชุมชนบ้านหนองห้าง ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
กรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒธรรมผู้ไท มีการด าเนิน
กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ ากัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , ชุมชนบ้านกุดนาแก้ว ต าบลภูฝ้าย อ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มีบริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชน
วัฒนธรรมไทเขมรหรือขะแมร์ มีการด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมขะแมร์ 
ซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลภูฝ้าย และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, ชุมชน
บ้านอาลึ ต าบลส าโรงทาบ อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เป็นกรณีศึกษาชุมชนที่มี
บริบทชุมชนที่มีลักษณะเป็นชุมชนวัฒนธรรมไทกูย มีการด าเนินกิจกรรมหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว เ ชิงวัฒนธรรมและหมู่บ้านอนุรั กษ์วัฒนธรรมชาวกูยซึ่ งใ ช้ระบบ
คณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ และชุมชนบ้านสามัคคี ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัด
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นครราชสีมา ที่มีการด าเนินกิจกรรมรวมกลุ่มวิชาสหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
หวาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  

 
การให้ความส าคัญของรัฐที่เข้าถึงกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญ

กับชุมชนในฐานะเครื่องมือการบริหารตามที่เกิดขึ้นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดตัวแบบ
ชุมชนและประชาสังคมที่จะน าไปสู่การบริหารสาธารณะแนวใหม่ (New Public 
Service) ของ Dehardt and Denhart (2001) ซึ่งเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐต้อง
มองเห็นถึงความสามารถของชุมชนในการปรับตัวเพื่อเป็นฐากรากของการพัฒนา
ชุมชนตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่อาศัยการใช้
กลไกการร่วมมือกันของชุมชนและประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกัน
ดังท่ีปรากฏจากกรณีศึกษาที่ภายในชุมชนเกิดเครือข่ายพลเมืองที่เข้มแข็งในการช่วย
สร้างชุมชนและทุนทางสังคม พร้อมกับท าให้กิจกรรมที่ด าเนินการช่วยสร้างชุมชนที่
เน้นการปลูกจิตส านึกร่วม ความผูกพันและเกื้อกูลกัน  นอกจากสิ่งที่ปรากฏจาก
ชุมชนศึกษา คือ มีการจัดตั้งเครือข่ายภายในชุมชนของตนเอง  โดยมี กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนท่ีอาศัยฐานพลังของความเป็นชุมชน ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อ ประเพณี
และพิธีกรรมของชุมชน ที่สมาชิกในชุมชนยอมรับและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ปกติของตนเองที่การด ารงอยู่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน เพราะชีวิตที่ด าเนิน
ไปในชุมชนนั้นต่างยึดโยงด้วยความเช่ือต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่หล่อมหลอมสมาชิก
ในชุมชนให้มีส านึกต่อชุมชน  และสามารถเป็นพลังในการสร้างสรรค์กิจกรรม
สาธารณะขึ้นในชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจฐเชต  ไกรวาส (2556) ที่
พบว่าการเริ่มรวมตัวและพูดคุยกันของชาวบ้านในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้น าไปสู่การจัดประชุมของผู้น าและแกนน าชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน เป็นต้น   

 
 กระบวนการน าวิถีวัฒนธรรมชุมชนมาสร้างประชาธิปไตยชุมชน ใน
การศึกษากรณีชุมชน 5 แห่งในครั้งนี้ มุ่งที่จะน าไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ประชาธิปไตยชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะในชุมชน เพื่อให้กิจกรรม
สาธารณะที่เกิดขึ้นสามารถสร้างพลเมืองที่มีพ้ืนฐานและระบบการท างานท่ีแฝงไว้ด้วย
วิถีวัฒนธรรมชุมชน  ที่ท าให้เกิดพลังชุมชนในการสร้างเครือข่ายและความไว้วางใจ
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ระหว่างกัน ก็จะท าให้การท ากิจกรรมสาธารณะของชุมชนประสบความส าเร็จตาม
วิถีทางแห่งกลุ่มชนที่ก าหนดขึ้น  ทั้งนี้หากเปรียบเทียบลักษณะและรูปแบบการ
ท างานของกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะของชุมชนบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองในชุมชนที่ศึกษานั้นโดยธรรมชาติของการท างานจะ
สอดคล้องกับประชาธิปไตยแบบปกป้องและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะเห็น
ว่า ธรรมชาติของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ชุมชนตามที่กล่าวมานี้ มีลักษณะเป็นไปเพื่อการปกป้องตนเอง คือการน าวิถี
วัฒนธรรมชุมชนมาช่วยสร้างเครื่องมือในการพัฒนาสู่การไปสู่สังคมประชาธิปไตย 
ทั้งนี้เพราะชุมชนทั้ง 5 แห่งเห็นต่างเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจากบนลง
ล่าง (Top – Down) ที่ท าให้ชุมชนอ่อนแอและแตกสลายไปเพราะไม่มีวิธีการจัดการ
ปัญหาตนเองได้ ต่างคนต่างอยู่ ต่างตนต่างมุ่งไปสู่ชีวิตที่เอาตัวรอดของแต่ละคน ผ่าน
การศึกษา การค้าขาย การท าธุรกิจเพื่อก้าวไปให้ทันต่อระบบทุนนิยม  และการ
พัฒนาต่างท่ีเกิดขึ้นภายนอกและน าไปสู่ชุมชนจนชุมชนหมดสภาพความเป็นปึกแผ่น 
ความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ความรับรู้ถึงการมีบรรพบุรุษร่วมกัน มี
ความเคารพนับถือย าเกรงกันด้วยระบบคุณธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เห็นได้ชัดเจนในชุมชน
ต่างๆทั่วไปในขณะนี้ แต่สิ่งที่ชุมชนทั้ง 5 แห่งที่ศึกษาครั้งนี้สร้างขึ้นก่อนหรือน ามารื้อ
ฟื้นขึ้นเพื่อให้เกิดจิตส านึกร่วมในการสถาปนาชุมชนของตนเองขึ้น ซึ่งเป็นชุมชนที่
ต้องการสร้างความเป็นตัวตนผ่านวิถีวัฒนธรรมที่เป็นรากฐานของตัวเองเพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ  และเข้าใจวิถีแห่งตัวตนผ่านการถ่ายทอดความรู้และ
การสืบต่อการปฏิบัติกันในความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม รวมทั้งการท าบุญรักษาศีล
ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน  
 

ดังนี้แล้วโดยธรรมชาติของประชาธิปไตยชุมชนจึงจ าเป็นต้องสร้างเกาะ
ป้องกันตนเองขึ้นบนฐานที่ตนเองถนัดที่สุดคือวิถีความเชื่อและวัฒนธรรมชุมชน ไม่ใช่
การสร้างกฎหมายหรือผู้แทนของตนไปท าหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์และประกันสิทธิ
ประโยชน์ของตนในระบบการเมืองตามหลักประชาธิปไตยแบบปกป้องที่เกิดขึ้นใน
สังคมตะวันตก หากแต่ในสังคมชุมชนการปกป้องชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้
และเพิ่มความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมสาธารณะของชุมชน คือ 
การสร้างวัฒนธรรมชุมชนให้เป็นที่ยอมรับร่วมกันของสมาชิกในชุมชน ให้สมาชิก
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เข้าใจร่วมกันว่าวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่ดีงามและแฝงไว้ด้วยตัวตนของชีวิตที่ด าเนิน
อยู่ภายในชุมชน เป็นสิ่งท่ีบรรพบุรุษของชุมชนสั่งสมและสืบทอดมาเพื่อให้ชุมชนที่ตน
อยู่สามารถจัดการปัญหาและสร้างประโยชน์ต่างๆระหว่างกันขึ้นได้ เมื่อชุมชนมี
วัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็งเป็นสิ่งที่สมาชิกในชุมชนเข้าใจร่วมกันได้แล้ว ต่อไปจะเกิด
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมขึ้นมาโดยกระบวนการผลักอีกขึ้นหนึ่ งของความเป็น
ชุมชนที่เกิดขึ้น เพราะประชาชนที่อยู่ในชุมชนเมื่อรับรู้และเข้าใจแนวทางการท างาน
ในชุมชนบนวิถีทางเดียวกันแล้ว ก็จะพึงเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจชะตาชีวิต
ของตนเองและมีส่วนในการก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่อาสาจัด
ให้บริการสาธารณะต่างๆ ของชุมชนตนเอง เพราะส านึกเกี่ยวกับความเป็นญาติพี่น้อง
ระหว่างกันภายในชุมชนเป็นพื้นฐานในการท างานก่อน และเป็นทุนทางสังคมที่ท าให้
เกิดเครือข่ายการท างานและความไว้วางใจกันและผลักดันความสัมพันธ์ในลักษณะ
ดังกล่าวไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นการ
ท างานของกลุ่มคล้ายขบวนการประชาสังคม ที่มุ่งการท างานที่ให้ประโยชน์ตกอยู่กับ
สมาชิกในชุมชนเป็นส าคัญ ขณะที่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจริงๆนั้นมุ่งให้สมาชิก
เข้ามาร่วมก าหนดแนวทางเพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  

 
อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า ประโยชน์ที่ชุมชนได้ คือประโยชน์ของ

สมาชิกแต่ละคนในชุมชนเช่นกัน หรือในทางกลับกัน ประโยชน์ที่สมาชิกมีก าลัง
ความสามารถในการเข้าใจบทบาทตนเองที่มีต่อกลุ่มเพื่อกลุ่มจะได้ขับเคลื่อนชุมชนใน
ภาพรวมในเรื่องการพัฒนาด้านต่างๆต่อไป รวมทั้งการท างานในกลุ่มกิจกรรมการ
ให้บริการสาธารณะในชุมชน ที่เกิดขึ้นต่างอาศัยภาวะผู้น าของหัวหน้ากลุ่มเป็นหลัก 
ท าให้ขอบเขตการมีส่วนร่วมจ ากัดที่ลักษณะรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนิน
กิจกรรม ซึ่งในขณะที่ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจริงๆควรให้มีขอบเขตการมีส่วน
ร่วมอย่างกว้างขวางเกี่ยวข้องได้ทุกทุกเรื่องสาธารณะของชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1.จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ความเข้มแข็งของวิถีวัฒนธรรมชุมชนในแต่ละ

ชุมชนชาติพันธุ์ที่เน้นอัตลักษณ์แห่งวิถีชุมชนจากความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และ
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แบบแผนความสัมพันธ์ของคนบนพื้นฐานของความเป็นชุมชนที่มีการสร้างความไว้
เนื้อเช่ือใจกันและเกิดเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขึ้นมาจนสามารถ
น ามาเป็นพลังผลักดันการแก้ไขปัญหาสาธารณะและท ากิจสาธารณะต่างๆ ในชุมชน
ขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่ชุมชนชาติพันธุ์มีผู้น าที่เกิดจากการปฏิบัติตนตามวิถี
วัฒนธรรมชุมชนและพยายามรักษาวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่ตนเองปฏิบัติและสืบทอดอยู่
ให้สามารถด ารงอยู่ สืบต่อ และพยายามกระตุ้นให้เกิดส านึกทางวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนตามที่ปรากฎ ดังนั้น หากชุมชนใดที่จะสร้างวิถี
ประชาธิปไตยจากกระบวนการวัฒนธรรมชุมชน ควรให้ความส าคัญกับผู้น าทาง
ธรรมชาติหรือผู้น าที่ไม่เป็นทางการในสังคม เช่น พระสงฆ์ เฒ่าจ้ า ปราชญ์ชุมชน และ
ครูภูมิปัญญาอื่นๆ เพื่อจะได้ท าให้เกิดความเป็นชุมชนที่ให้ความส าคัญกับวิถี
วัฒนธรรมขึ้นก่อนและค่อยน าไปสู่การพัฒนากิจกรรมสาธารณะในลักษณะต่างๆของ
ชาวชุมชน 

  
 2. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การรื้อฟื้นวิถีวัฒนธรรมชุมชนมีผลท าให้
ชุมชนชาติพันธ์ุสามารถสร้างกิจกรรมสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง หรือการสร้างประชาธิปไตยชุมชนมาจากการสร้างเกาะป้องกันทางด้าน
วัฒนธรรมชุมชนให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้เรียกว่าประชาธิปไตยแบบปกป้อง 
ดังนั้น หากจะท าให้เกิดกิจกรรมสาธารณะที่เกิดประโยชน์กับประชาชน สามารถสร้าง
การท างานและฝึกการเรียนรู้ประชาธิปไตยในชุมชนได้ หน่วยงานภาครัฐควรน า
องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาการท างานของ
องค์กรชุมชนท่ีให้การสนับสนุน รวมทั้งใช้การสนับสนุนกิจกรรมที่ให้คุณค่าด้านความ
เชื่อ พิธีกรรมและประเพณีชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในฐานะผู้ที่
ปฏิบัติหรือมีความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวดีอยู่แล้ว และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ
ท างานด้วยกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนต่างๆ 
  

3. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า กิจกรรมสาธารณะในชุมชนชาติพันธุ์ที่ศึกษา
สามารถท าให้เกิดการสร้างความเป็นพลเมือง สร้างความรับผิดชอบ และสร้าง
ขบวนการประชาสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือท าหน้าที่ขับเคลื่อน
กิจกรรมสาธารณะในชุมชนต่างเกิดขึ้นจากการประชุมกันและปรึกษาหารือกันบน
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พื้นฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจกัน ไม่มีผู้น าที่ ชัดเจน ทุกคนถือว่าเป็นตัวเองมี
ประสบการณ์ต่างกัน ผู้น าชุมชนมีบทบาทด้านการสื่อสารกับประชาชนในเขตหมู่บ้าน
รับผิดชอบ ข้าราชการในชุมชนมีบทบาทด้านการบันทึกท ารายงาน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารและการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือส่วนราชการด้วยกัน พระสงฆ์
และวัดมีบทบาทด้านการให้สถานท่ีด าเนินการประชุมและศูนย์ประสานงานกิจกรรม 
การเป็นที่ปรึกษาผู้น าชุมชนและคณะท างานตามโครงการในการท าความเข้าใจกับ
ประชาชนผ่านการเทศนาสั่งสอน และการหากิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาขัดเกลา
ญาติโยมให้เห็นความส าคัญของการเข้าร่วมโครงการ และปราชญ์ชุมชนและผู้น าด้าน
ภูมิปัญญามีบทบาทด้านการอนุรักษ์และให้ความเห็นด้านจารีตและวิถีปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมต่างๆเพื่อน ามาใช้เป็นข้อคิดและวิธีปฏิบัติส าหรับเป็นแนวทางการท างาน
ของคณะท างานชุมชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความเป็นพลเมือง ความรับผิดชอบ และ
ขบวนการประชาสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนชาติพันธุ์ต่างเป็นองคาพยพเดียวกัน ดังนั้น
ควรสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะจากฐานของประสบการณ์  และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมกับการท างานของชุมชนตามที่ปรากฏจากประสบการณ์ในชุมชน ซึ่งต้อง
พยายามให้เกิดการสร้างเวทีประชุมปรึกษาหารือกันก่อนเพื่อให้กระบวนการดังกล่าว  
เฟ้นเลือกหาคนที่เหมาะสมในการท างานในต าแหน่งต่างๆในกิจกรรมสาธารณะที่
เกิดขึ้นในชุมชนชาติพันธ์ุซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการสร้างประชาธิปไตยชุมชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

“การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” เป็นปรากฎการณ์ทาง
การเมืองที่เกิดขึ้นในระบบการเมืองไทยเมื่อไม่นานมานี้  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ.2557 สามารถใช้กลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยวิธีการถอดถอน
ต าแหน่ง เพื่อถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ส าเร็จ นับเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่รัฐสภาสามารถถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง บทความฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษารัฐสภาในฐานะสถาบัน
การเมืองที่มีอ านาจตัดสินช้ีขาดการถอดถอนผู้ด ารงต่าแหน่งทางการเมืองว่ามีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และเสริมสร้างคุณค่าในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจความพยายามในการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในประเทศไทย (2) ช้ีให้เห็นเง่ือนไขและบริบทเหตุการณ์ทางการเมืองที่
ส่งผลต่อการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผลการศึกษาพบว่า เง่ือนไข
และบริบททางการเมืองจากการออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ท าให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่
สามารถใช้กลไลการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้วยวิธีการถอดถอนต าแหน่งได้ส าเร็จ 
หากแต่รัฐบาลที่มาจากระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยสามารถใช้กลไกในระบบ
ประชาธิปไตยเพื่อถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ส าเร็จ ประกอบกับ
การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับ
รัฐบาลที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยในการสร้างเหตุผลในการรองรับโดยอาศัยกลไก
ตามวิธีการประชาธิปไตย ซึ่งการกระท าดังกล่าวได้กลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและการเมืองไทยในการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
ค ำส ำคัญ: การถอดถอนต าแหน่ง, รัฐสภา, การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
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Abstract 
 

“Retroactive Impeachment” is a political phenomenon that 
happened in Thailand. The structure and decision process of 
impeachment were dominated by National Legislative Assembly (NLA) 
using constitutional mechanism and removed former persons holding 
political positions. The first time in political history of Thailand that 
parliament can removed a former persons holding political positions 
that such actions have become the norms of constitutional law and 
politics in Thailand. This qualitative research aimed to study parliament 
as a political institution that are consistent with the spirit and support 
democratic values. The purpose of the study were (1) to explore efforts 
to removed former persons holding political positions and (2) to 
indicates the conditions and the political context that influence the 
removed a former persons holding political positions. Findings 
exhibited that the design of the Constitution of the Kingdom of 
Thailand BE 2540 and the 2550Constitution as a condition and the 
political context of the elected government cannot be successfully 
removal position. On the other hands, the removed former persons 
holding political positions achieved during non-democratic government. 
In addition, Retroactive impeachment became a tool of the 
government to establish political legitimacy in order to find a 
justification to support government. The remove former persons 
holding political positions has become the norm of constitutional law 
and politics in Thailand. 
 
Keywords: Impeachment, Parliament, Inspection of the Exercise of 
State Power 
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บทน ำ 
 

รัฐสภาเป็นสถาบันทางการเมืองซึ่งมีฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจนิติบัญญัติในการ
พิจารณาการออกกฎหมายและการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เนื่องจาก
ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการบริหารราชแผ่นดินให้เป็นไปโดยความชอบธรรม มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง รัฐสภาจึงสามารถควบคุม
การด า เนินงานของฝ่ายบริหารให้ เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา 
ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุล  
(checks and balances) การใช้อ านาจของทั้งสองสถาบันการเมืองให้มีความ
เหมาะสม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้ว
การถ่วงดุลอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารไม่เกิดความสมดุล เนื่องจากฝ่าย
บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินมักจะมีอ านาจเหนือกว่าฝ่าย
อื่น ประกอบกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารน ามาสู่การกระท านอกเหนือขอบเขต
อ านาจท่ีกฎหมายก าหนด เกิดการทุจริต (corruption) จึงจ าเป็นที่จะต้องควบคุมการ
ใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร โดยสร้างกลไกให้องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบถ่วงดุล
ฝ่ายบริหาร ซึ่งมีวิธีการต่างๆ กล่าวคือ การตั้งกระทู้ถาม การเสนอขอเปิดอภิปรายไม่
ไว้วางใจ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และการถอดถอนต าแหน่ง 
 

การถอดถอนต าแหน่ง (Impeachment) เป็นกระบวนการกล่าวหาบุคคลที่
ใช้อ านาจไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าการขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ โดยเป็นการตรวจสอบบุคคลผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมืองในการใช้อ านาจ
ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นอ านาจที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง หากบุคคลผู้มีต าแหน่ง
ทางการเมืองใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือใช้อ านาจตามอ าเภอใจ (Abuse of 
powers) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกระท่าผิดร้ายแรงก็สามารถท่ีจะถูกถอดถอนให้
พ้นจากต าแหน่งได้ การถอดถอนต าแหน่งมีต้นก าเนิดในระบบรัฐธรรมนูญอังกฤษใน
ยุคกลาง (Middle age) ซึ่งเป็นการปกครองในระบบรัฐสภาและถูกน าไปพัฒนาและ
น าไปปฏิบัติใช้ในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบบ
ประธานาธิบดี (Presidential system) อย่างสหรัฐอเมริกา โดยกฎหมายได้
ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (The house of representative) มีอ านาจท่ีจะ
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ฟ้องการถอดถอนออกจากต าแหน่งและกระบวนการสอบสวนและตัดสิน เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของวุฒิสภา (Senate) ในป ีค.ศ.1974 การพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีริก
ชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) จนกลายเป็นการกดดันให้ลาออกจากต าแหน่ง และ
ล่าสุดในค.ศ.1998 ได้มีการพิจารณาความผิดของประธานาธิบดี บิน คลินตัน (Bill 
Clinton) เพื่อถอดถอนต าแหน่ง แต่วุฒิสภาก็มีมติให้พ้นคดีข้อกล่าวหาไป (Steven, 
Koven & Julie Kunselman, 2003) 
 

ปรากฎการณ์การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
บริบทการเมืองการปกครองประเทศไทย  ซึ่งสภาวะการเมืองในระบบปกติ 
กระบวนการการถอดถอนต าแหน่งจะกระท าเมื่อผู้ที่มีช่ือถูกถอดถอนในขณะด ารง
ต าแหน่ง แต่ในบริบทการเมืองไทยเป็นการถอดถอนต าแหน่งอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือ การถอดถอนต าแหน่งย้อนหลัง (Retroactive Impeachment) ทั้งนี้
ประเด็นปัญหาของการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติรับประเด็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและการช้ีมูล
ความผิดของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จนกระทั่งมีมติถอดถอน
ต าแหน่ง ซึ่งประสบปัญหาในทางปฏิบัติ ประกอบกับบริบททางการเมืองไทย
โดยเฉพาะการเข้ามามีอ านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการถอด
ถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ส าเร็จ จึงท าให้เกิดข้อโต้แย้งทั้งในหมู่
นักวิชาการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชนว่าการด่าเนินการถอดถอน
ย้อนหลังถูกต้องตามหลักเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและแนวคิดของการ
ถอดถอนต าแหน่งเพียงใด 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาความพยายามในการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองในประเทศไทย 
 

2. เพื่อวิเคราะห์เง่ือนไขและบริบทเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลต่อการ
ถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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วิธีกำรวิจัย 
 

บทความวิจัยฉบับน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการพรรณนา (descriptive) โดย
เลือกใช้วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร  (documentary 
analysis) ทั้งจากเอกสารวิชาการ เอกสารราชการ ในฐานะเอกสารช้ันต้น (primary 
documents) ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการ
ออกคะแนนเสียง และบันทึกการประชุม เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ้น 
 

แนวควำมคิดว่ำด้วยกำรถอดถอนต ำแหน่ง 
 

การถอดถอนต าแหน่งเป็นกลไกส าคัญอีกประการหนึ่งในการตรวจสอบ
ควบคุมการใช้อ านาจของผู้ด ารงต่าแหน่งทางการเมือง ซึ่งเป็นวิธีการ “ควบคุมตัว
บุคคล” มิให้มีพฤติการณ์ในการกระท าผิดต่อหน้าที่หรือใช้อ านาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
แนวคิดการถอดถอนต าแหน่งจึงถูกน ามาปรับใช้ในบริบทของแต่ละประเทศท่ีแตกต่าง
กันออกไป แนวคิดการถอดถอนต าแหน่งของประเทศอังกฤษซึ่งปกครองในระบบ
รัฐสภาถือได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของแนวคิดถอดถอนต าแหน่ง ต่อมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้น่าไปปรับใช้ ท าให้แนวคิดการถอดถอนต าแหน่งเป็นกลไกที่ส าคัญใน
การควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่รัฐในระบบประธานาธิบดี รวมถึง
ประเทศไทยมีแนวคิดการถอดถอนต าแหน่งไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 เป็นต้นมา 
 

การถอดถอนต าแหน่ง (Impeachment) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ตรวจสอบการ
ทุจริตในการฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงของประเทศ เป็นกระบวนการโดยฝ่ายนิติบัญญัติกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าความผิด หรือบางกรณีใช้กล่าวหาประชาชนท่ีร่วมท าผิดกับเจ้าหน้าที ่(Private 
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citizens) เดิมนั้นเป็นหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติเท่านั้น แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 
2 ได้ขยายแนวความคิดกว้างขวางขึ้น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2538) ซึ่งจุดมุ่งหมาย
หลักของการด าเนินกระบวนพิจารณาถอดถอน คือ 1) เพื่อให้เกิดความแน่นอนในการ
ด่าเนินคดีต่อบุคคลผู้ซึ่งใช้อ านาจในการบริหารในขณะนั้น โดยที่บุคคลนั้นอาจจะ
กลับมามีอ านาจในการบริหารอีกครั้ง 2) เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลยุติธรรมต้องเข้ามา
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมือง 3) เพื่อผลประโยชน์ของผู้ต้องหาในคดีนั้นเอง 
กล่าวคือ ผู้ต้องหาจะได้รับการพิจารณาพิพากษาจากองค์กรที่สามารถพิจารณา
ปัญหาได้ทุกด้าน การบังคับใช้ระบบถอดถอนต าแหน่งถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง ถ้า
บุคคลใดถูกฟ้องร้องให้ถอดถอนต าแหน่งจะเป็นที่ เสื่อมเสียแก่ เกียรติยศ ช่ือเสียง 
และเกียรติภูมิส่วนตัว ตลอดจนพรรคการเมืองที่ตนสังกัดโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองซึ่งเป็นช้ันน าของประเทศที่ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดี ย่อมระมัดระวัง
ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย จนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องขับออกจากตาแหน่ง แต่
เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่อ านาจอยู่ในมือ จึงมักพยายามบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้
เกิดประโยชน์สาหรับตนเองและพวกพ้องจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ 
จึงจ าเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมการใช้อานาจโดยมิชอบของฝ่ายบริหารโดยวิธีการ
พิเศษ เพื่อเป็นทางออกทางหนึ่งในทางกฎหมาย (อมร รักษาสัตย์, 2544) 
 

หากพิจารณาถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของการถอดถอนจากต าแหน่งจะ
พบว่าการถอดถอนต าแหน่งได้น ามาปรับใช้ในยุคกลางของรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งระบบ
ถอดถอนต าแหน่งของอังกฤษเป็นกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่เกิดจากประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน  ใน
สมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 ใน ค.ศ. 1376 เนื่องจากในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์จะมี
อ่านาจในการปกครองพร้อมทั้งแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์โดยไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อรัฐสภาแต่ขึ้นอยู่กับกษัตริย์เท่านั้น (Baumgartner, 2003) ซึ่ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดความไม่พอใจแก่รัฐสภาจนเกิดความขัดแย้งกันขึ้น 
รัฐสภาโดยสภาสามัญใช้อ านาจฟ้องร้องกล่าวโทษรัฐมนตรีที่ประพฤติผิด ต่อต าแหน่ง
หน้าที่ต่อสภาขุนนางเพื่อพิจารณาโทษ และเมื่อสภาขุนนางได้พิจารณาแล้วได้มีการ
พิพากษาลงโทษปรับและจ าคุก พร้อมท้ังถอดถอนออกจากต าแหน่งหน้าที่ หรือกล่าว
ได้ว่าแต่เดิมการถอดถอนต าแหน่งเป็นเพียงเครื่องมือท่ีรัฐสภาใช้ต่อสู่กับระบบกษัตริย์
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ในประเทศอังกฤษเพียงเท่านั้น (Rodino Peter, 1973) แต่เนื่องด้วยระบบรัฐสภา
อังกฤษมีกลไกภายในอื่นๆ ในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล การถอดถอน
ต าแหน่งทางการเมืองจึงไม่ได้ใช้ในปัจจุบัน 
 

ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้น าเอาหลักการดังกล่าวมาใช้เนื่องจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกายึดหลักการแบ่งแยกอ านาจแบบเคร่งครัด โดยกลไกการถอด
ถอนต าแหน่งมีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มีความประพฤติ
ที่ไม่เหมาะสมหรือใช้อ านาจในทางที่ผิด “ในขณะด ารงต าแหน่งทางการเมือง”ออก
จากต าแหน่ง 
 

กระบวนการถอดถอนต าแหน่งในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมีลักษณะ
การปกครองของรัฐบาลในระบบประธานาธิบดีทั้งในกลุ่มประเทศ ยุโรป เอเชีย และ
ละตินอเมริกา เป็นความพยายามตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐที่ช้ีให้เห็นถึงคลื่นกระแส
ของการการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสนอ
เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอนต าแหน่งและให้ความส าคัญในเชิงสถาบัน (Institution) โดย
พบว่า ประเด็นทางการเมืองที่มีความเสียหายหรือเสียช่ือเสียงของประธานาธิบดี 
(political scandal) และประเด็นที่ฝ่ายบริหารมีอ่านาจมากเกินไป (strong 
presidential powers) ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสื่งที่ส่งผลต่อการเสนอช่ือร้องขอให้ถอด
ถอนผู้ด ารงต่าแหน่งทางการเมือง (Young Hun Kim, 2014) 
 

การถอดถอนต าแหน่งได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในหลายประเทศ
โดยมีรูปแบบและกระบวนการในการพิจารณาที่แตกต่างกันไป หลักการแนวคิดการ
ถอดถอนต าแหน่งจะมีลักษณะทั่วไป ดังต่อไปนี้ (ณวัฒน์ ศรีปัดถา, 2544) 
 

1) เป็นระบบการควบคุมการใช้อ านาจโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งในฝ่าย
บริหารเป็นหลัก 
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2) เป็นการควบคุมฝ่ายบริหารในด้านตัวบุคคล โดยการถอดถอนต าแหน่งมี
จุดประสงค์เพื่ออันเนื่องมาจากกระท าผิดก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขณะ
ด ารงต าแหน่งหน้าท่ี 
 

3) องค์กรที่ท าหน้าท่ีควบคุมมีบทบัญญัติในกฎหมายเป็นหลักประกันความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
 

4) เป็นระบบที่มีบทบัญญัติก าหนด “วิธีพิจารณา” และ “กลไก” ไว้โดยชัด
แจ้งเพื่อให้มีการด าเนินงานท่ีรวดเร็วและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่รัดกุม 
 

5) เป็นกระบวนการควบคุมทางการเมอืง แยกออกจากกระบวนการควบคุม
ทางศาล 
 

6) เป็นกระบวนการตรวจสอบการกระท าผิดของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง “ในขณะด ารงต าแหน่งทางการเมือง” 
 

ในบริบทประเทศไทยการตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจในช่วงก่อนมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พบว่า 
กระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยมิชอบของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ภายหลังการบริหารราชการแผ่นดนิ ประกอบด้วยวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการ
ทั่วไป คือ ระบบตรวจสอบโดยองค์กรฝ่ายปกครอง รัฐสภา ศาลยุติธรรมหรือองค์การ
พิเศษ และวิธีการพิเศษท่ีกฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า ได้แก่ การใช้อ านาจพิเศษ
ในการตรวจสอบนักการเมืองภายหลังการรัฐประหารโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  ท า
ให้ทราบว่าระบบตรวจสอบควบคุมของไทยเป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์ขาดกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ และขาดความชอบธรรมในการตรวจสอบควบคุมอย่างเพียงพอ 
(กานดา สิริฤทธิภักดี, 2538) แนวคิดการถอดถอนต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 ซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญมี
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ “แยกการตรวจสอบทางการเมืองออกจากการตรวจสอบทาง
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กฎหมาย” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งให้ระบบการเมืองมี
ความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยต าแหน่งที่จะถูกร้องขอให้ถอดถอน คือ 
 

1) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภ 
 

2) กลุ่มตุลาการและผู้ด ารงต าแหน่งในกระบวนการยตุิธรรม ได้แก่ ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด อัยการสูงสุด 
 

3) กลุ่มองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
 

4) กลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะเป็นข้าราชการประจ า 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต 
การถอดถอนต าแหน่งนับเป็นกลไกที่ส าคัญในการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองว่ามีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งต่อไปหรือไม่ หากบุคคล
ดังกล่าวมีพฤติการณ์ทีร่่ ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระท าผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ส่อว่ากระท่าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจ
ใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้
อ านาจแก ่“วุฒิสภา” ที่จะลงมติถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่มีพฤติกรรม
ดังกล่าวออกจากต าแหน่ง 
 

ความพยายามในการถอดถอน “อดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง”ใน
ประเทศไทย  ก่อนที่จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ต่างได้ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบ
ควบคุมการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วยวิธีการควบคุมสมาชิก
รัฐสภาด้วยกันเอง (นันทวัฒน์ บรมานันท์, 2544) โดยการลงมติให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
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ทางการเมืองผู้ใดผู้หนึ่งพ้นไปจากต าแหน่งหรือการลงมติไม่ไว้วางใจในกรณีที่ผู้ด ารง
ต าแหนง่ทางการเมืองในฝ่ายบริหารหรือต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ดังเช่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2535 ได้ก าหนดกระบวนการให้สมาชิก
รัฐสภาควบคุมกันเอง โดยบัญญัติในมาตรา 38 ว่า “ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดกระท าการหรือมีพฤติการณ์อันเป็นความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่กรณี จ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิเข้าช่ือร้องต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเพื่อให้วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยผู้นั้น
พ้นจากสมาชิกภาพได้” จะเห็นได้ว่าระบบการตรวจสอบควบคุมดังกล่าวจะตั้งอยู่บน
พื้นฐานการให้นักการเมืองตรวจสอบนักการเมืองด้วยกันเองด้วยความเช่ือว่าสภาจะ
ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร สภาจะตรวจสอบสมาชิกของตนเอง 
แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าระบบการตรวจสอบควบคุมโดยให้สมาชิกรัฐสภาควบคุม
กันเองกลับไม่มีประสิทธิภาพซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีการใช้มาตรการดังกล่าวเลย
เนื่องจากระบบการเมืองไทยมีลักษณะเล่นพรรคพวก 
 

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 องค์กร
ตรวจสอบการใช้อ านาจกลับเกิดปัญหาและกลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐไม่
มีประสิทธิภาพท าให้เกิดปัญหาในด้านความไม่เป็นอิสระขององค์กรการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐที่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของฝ่ายการเมือง การตรวจสอบถ่วงดุล 
(Checks and balances) ระหว่างองค์กรที่ใช้อ านาจทั้ง 3 ฝ่าย โดยเฉพาะความ
พยายามในการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายนิติบัญญัติในการเข้าช่ือเสนอเพื่อถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยกระบวนการดังกล่าวได้ผ่านมติช้ีมูลความผิดของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนโดยวุฒิสภา ได้แก่ 
 

1. กรณีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนเสนอช่ือ
เพื่อถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองออกจากต าแหน่ง โดยร้องขอให้ถอดถอน 
นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกจากต าแหน่ง ใน
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กรณีร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา ผลปรากฎว่าวุฒิสภาลงมติให้ถอด
ถอนด้วยคะแนนเสียง 57 คะแนน (บันทึกการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 17 สมัยสามัญ
ทั่วไป, 2553) เนื่องจากคะแนนเสียงไม่ถึง 3 ใน 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายนภดล ปัทมะ ออกจากต าแหน่ง 
 

2. กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เสนอช่ือเพื่อถอดถอนหรือไม่ถอด
ถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากต าแหน่ง ในกรณีการสลาย
การชุมนุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 ผลปรากฎว่า วุฒิสภาได้มีการลงมติด้วย
คะแนนเสียง 41 ต่อ 37 และ งดออกเสียง 19 เสียง (บันทึกการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 
16 สมัยสามัญทั่วไป, 2553) เห็นควรให้ด าเนินการถอดถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
ออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมติของวุฒิสภาข้างต้นยืนยันให้ด าเนินการถอด
ถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม 
ประกอบกับกรณีเสนอช่ือเพื่อถอดถอน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี ออกจากต าแหน่ง ในกรณีส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิปัตย์และบุคคลอื่น เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงงานของกระทรวงวัฒนธรรม ผล
ปรากฎว่าวุฒิสภาลงมติให้ด้วยคะแนนเสียง 40 คะแนน เนื่องจากคะแนนเสียงไม่ถึง 
3 ใน 5 ของจ่านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอด
ถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ออกจากต าแหน่ง 
 

3. กรณีสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเสนอช่ือเพื่อถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายนิคม ไวยรัช
พานิช อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรออกจากต าแหน่ง ในกรณีมีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อ่านาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ในการท่าหน้าที่ประธานรัฐสภาด าเนินการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แก้ไข
เพิ่มเติม แต่ในขณะช่วงเวลาดังกล่าวมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 และฉบับที่ 30/2557 ลงวันที่ 24 
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พฤษภาคม 2557 ให้วุฒิสภาที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ สิ้นสุดลง จึงท าให้กระบวนการพิจารณาถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองดังกล่าวข้างต้นจึงต้องชะลอการด าเนินการ 
 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐสภาไทยมีความพยายามในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจของผู้ด ารงต่าแหน่งทางการเมืองโดย “กลไกการถอดถอดต าแหน่ง 
(Impeachment)” ทั้งในแง่กระบวนการเสนอช่ือถอดถอน การพิจารณาช้ีมูล
ความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตแห่งชาติ จนกระทั่งการ
พิจาณาลงมติถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยวุฒิสภา หากแต่ความ
พยายามดังกล่าวไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จหรือกล่าวได้กว่ารัฐสภาไทยไม่สามารถ
ถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองออกจากต าแหน่งได้ นัยส าคัญของกระบวนการ
ถอดถอนต าแหน่งแสดงให้เห็นถึง “รัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง” มีความอ่อนแอไม่
สามารถถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ 
 

สภำนิติบัญญัติแห่งชำติกับกำรถอดถอน  
“อดีตผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง” 

 
ผ่านไปเกือบทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม และความ

ขัดแย้งทางการเมืองไทยได้น ามาสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 ก าหนดให้สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เข้ามาท าหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา โดยมีการ
ด าเนินการพิจารณาประเด็นการถอดถอนผู้ด ารงต่าแหน่งทางการเมือง 
 

กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับพิจารณาการถอดถอนหรือไม่ถอดถอน 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากความผิดฐานปล่อยให้เกิดความ
เสียหายจากโครงการรับจ าน าข้าว นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และ
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับที่มาของสมาชิก
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วุฒิสภา เป็นการกระท าที่ส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ผลการพิจารณาการถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุ
รนนท์ มีมติ ถอดถอน 100 เสียง ไม่ถอดถอน 115 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง นาย
นิคม ไวยรัชพาณิช มีมติถอดถอน 95 เสียง ไม่ถอดถอน 120 เสียง งดออกเสียง 4 
เสียง ทั้งนี้มติดังกล่าวจึงมีผลให้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ และนายนิคม ไวยรัช
พาณิช ไม่ถูกถอดถอนออกต่าแหน่ง (บันทึกการออกคะแนนเสียงของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ, 2558) 
 

ในขณะที่ผลการลงมติการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ออกจากต าแหน่ง มีมติถอดถอน 190 เสียง ไม่ถอดถอน 18 เสียง งด
ออกเสียง 8 เสียง บัตรเสีย 3 เสียง (การประขุมสภานิตับัญญแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2558 
วันศุกร์ ที ่23 มกราคม พ.ศ.2558) ทั้งนี ้มติดังกล่าว มีผลให้ “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ถูกถอดถอนจากต าแหน่ง และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี” นับเป็นครั้ง
แรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่รัฐสภาสามารถถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองได้เป็นผลส าเรจ็และการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองกลายเปน็ 
บรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองไทยต่อไป 
 

บทวิเครำะห์ 
 

“ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง” เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจทาง
การเมือง เพื่อตดัสินใจหรือก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของบุคคลดังกล่าว เพราะการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเป็นลักษณะส าคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยที่มีพื้นฐานการ
ปกครองโดยยึดหลักนิติรัฐ (Rule of Law) เพื่อท าให้เกิดดุลยภาพตามหลักการ
แบ่งแยกอ านาจและเพื่อให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีความชอบ
ธรรมรวมถึงความชอบด้วยกฎหมาย (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2555) การถอดถอนผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองจึงเป็นการใช้ “อ านาจทางการเมือง (political power)” ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร หรือผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองซึ่งวิธีการถอดถอนต าแหน่งมีลักษณะเป็นมาตราการกึ่งการเมืองกึ่งกฎหมาย 
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เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อหาหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุให้ถอดถอนต าแหน่งของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ภายใต้โครงสร้างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยซึ่งเป็นกติกาสูงสุด
ในการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลา
การ การออกแบบโครงสร้างดังกล่าวกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาก าหนดเง่ือนไขการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเป็นผลมาจากเง่ือนไขทางการเมืองและส่งผลในอนาคตทางการ
เมืองไทย ดังต่อไปนี้ 
 

1. โครงสร้างทางการเมืองไทยในช่วงหลังการปฎิรูปการเมือง พ.ศ.2540  
การก าหนดหลักการถอดถอนต าแหน่งเพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 โดยมีแนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบผู้ใช้อ านาจทางการเมือง ซึ่งได้น า
แนวคิดเรื่องระบบการถอดถอนต าแหน่ง (Impeachment) จากต่างประเทศมาปรับ
ใช้ โดยคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดว่ากระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
“แยกการตรวจสอบทางการเมืองออกจากการตรวจสอบทางกฎหมาย” กล่าวคือ แต่
เดิมการตรวจสอบรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารมีเพียงทางเดียวคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางการเมือง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2544) โดยเป็นการ
ออกแบบโครงสร้างสถาบันนิติบัญญัติ  ที่ก าหนดให้รัฐสภาเป็นระบบสภาคู่ 
(bicameral system) ท าให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหาร 
(strong executive) โดยวิธีการลดจ านวนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภา
ผู้แทนราษฎรให้มีจ านวนน้อยลงเพื่อพรรคการเมืองที่ด ารงอยู่ในสภาผู้แทนจะได้
มีจ่านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น และในเวลาเดียวกันก็ได้สร้างมาตรการตรวจสอบรัฐบาลและ
อ่านาจอื่นให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นด้วย ในช่วงเวลาดังกล่าวอ านาจของฝ่ายบริหารยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นจากการมีเสียงข้างมากอย่างเด็ดขากในรัฐสภา (absolute majority) 
ส่งผลให้การใช้อ านาจทางการเมืองของฝ่ายบริหารมีความเข้มข้นมากขึ้น หากแต่การ
ตรวจสอบและควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารกลับเป็นไปได้ยาก กล่าวคือ 
เง่ือนไขการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่
ก าหนดให้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงช่ือรับรองมากถึง 1 ใน 5 ในกรณี
รัฐมนตรี ท าให้กลไกการตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรใช้ปฏิบัติไม่ได้ เนื่องจากฝ่าย
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ค้านมีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรไม่มากพอที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ 
ซึ่งโครงสร้างทางการเมืองในแบบฝ่ายบริหารมีอ านาจมากเช่นนี้ท าให้พรรคการเมือง
ฝ่ายค้านไม่สามารถยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว 
เนื่องจากรัฐบาลมีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าครึ่งของรัฐสภา 
ประกอบกับการตรวจสอบการใช้อ านาจโดยสมาชิกรัฐสภากันเองด้วยวิธีการถอดถอน
ต าแหน่ง สมาชิกวุฒิสภามีความพยายามในการเสนอช่ือร้องขอถอดถอนต าแหน่ง
จนกระทั่งถึงกระบวนการช้ีขาดโดยวุฒิสภา ทั้งนี้เกณฑ์คะแนนลงมติของวุฒิสภาที่
ต้องใช้คะแนนเสียงถึง 3 ใน 5 ของสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่โครงสร้างจากการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองเกิดขึ้นได้ยากมาก เนื่องจากรัฐสภาไทยที่มาจากกการเลือกตั้งมีโครงสร้าง
รัฐบาลมีลักษณะผสมส่งผลให้รัฐสภาไทยมีลักษณะการประนีประนอมทางการเมือง 
เง่ือไขทางการเมืองดังกล่าวเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ท าให้รัฐสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งไม่สามารถถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้หรือกล่าวได้ว่าใน
ช่วงเวลาการเมืองไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยยังไม่เคยมีผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองถูกถอดถอนต าแหน่ง 
 

2. กลไกภายใต้ระบอบประชาธิปไตยกับการสร้างความชอบธรรมทาง
การเมือง บริบททางการเมืองไทยในช่วงหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2557 สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งเป็นผลผลิตของการกลายร่างของคณะรัฐประหาร 2557 
เข้ามาท าหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติหรือท าหน้าที่แทน “วุฒิสภา” ในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความพยายามในการด าเนินการตรวจสอบการใช้อ านาจของอดีตผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยวิธีการถอดถอนต าแหน่ง หากแต่เกิดประเด็น ข้อ
ถกเถียงว่าด้วยอ านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาคดีการถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายแรก
เห็นว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ พ.ศ.2557 ที่ให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีแทนวุฒิสภา ซึ่งตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ก่อนหน้าได้ให้อ านาจถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแก่วุฒิสภา ในขณะที่อีก
ฝ่ายมองว่า รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้าได้ถูกยกเลิกแล้ว อ านาจในการถอดถอนของ
วุฒิสภาจึงถูกยกเลิกด้วย อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติบัญญัติใน
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ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 ได้ก าหนดให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีอ านาจถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 
 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานั้น โดยหลักการ
พื้นฐานแล้วรัฐสภาเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  จาก
หลักการพื้นฐานดังกล่าวจึงเป็นเง่ือนไขก่อเกิดความรับผิดชอบขององค์กรที่ใช้อ านาจ
รัฐอื่นๆ จะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา เพราะรัฐสภาเป็นองค์กรที่มีความชอบธรรม
ในทางประชาธิปไตยยิ่งกว่าองค์กรอื่นๆ จึงก่อให้เกิดหลักเง่ือนไขของรัฐสภา คือ การ
ก าหนดกฎเกณฑ์ในปัญหาต่างๆที่มคีวามส าคัญจะต้องได้รับการก าหนดโดยองค์กรนิติ
บัญญัติหรือรัฐสภา โดยปัญหาหรือกฎเกณฑ์ที่มีความส าคัญดังกล่าวรัฐสภาหรือนิติ
บัญญัติไม่สามารถมอบอ านาจในการก าหนดเรื่องดังกล่าวให้กับองค์กรอื่นได้ (สมยศ 
เชื้อไทย, 2535) การถอดถอนต าแหน่งเป็นกลไกลหนึ่งในการตรวจสอบการใช้อ านาจ
ตามกลไกลในระบอบประชาธิปไตย สภานิติบัญญติแห่งชาติมีความพยายามในการใช้ 
“กลไกในระบอบประชาธิปไตย” โดยวิธีการถอดถอนต าแหน่งเพื่อเป็นกระบวนการ
สร้างความชอบธรรมทางการเมือง (Political Legitimacy) ซึ่งการตรวจสอบถ่วงดุล 
(checks and balances) ในระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความชอบธรรมทางการเมืองโดยเป็น การสนับสนุนระบบการเมืองเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี
ความต่อเนื่องในระบอบประชาธิปไตยต่อไป เพื่อเป็นการอ้างเหตุผล (justification) 
ในการสร้างความชอบธรรมต่อการเข้ามาท าหน้าที่ในฐานะรัฐสภาซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
การแบ่งแยกอ่านาจปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้
อ านาจและมีความสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาดังกล่าว การใช้วิธีการถอดถอนต าแหน่งเพื่อก าจัดผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นเหตุผลที่ท าให้ประชาชนเช่ือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี
ความชอบธรรมในการถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองการกระท าดังกล่าว
น าไปสู่การยอมรับ (consent) ต่อการใช้อ านาจในการตรวจสอบและการเข้ามา
บริหารประเทศตามมา 
 

ทั้งนี้ การสร้างความชอบธรรมทางการเมืองโดย “การใช้อ านาจของ
รัฐสภา” เพื่ออ้างความชอบธรรมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการตอกย้ าว่าสภา
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นิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะรัฐสภาใช้อ านาจรัฐตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อ“รักษา
ไว้ซึ่งความเป็นสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament)” ในการใช้อ านาจนิติ
บัญญัติในการริรเริ่มเสนอกฎหมาย พิจารณาแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎหมาย
และยกเลิกกฎหมาย ประกอบกับอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งอ านาจในการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญรวมถึงการพิจารณาอนุมัติให้มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
การตีความรัฐธรรมนูญ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหาร
ด้วย 
 

3. ความขัดแย้งทางเมืองไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทิศทางอนาคตการ
เมืองไทย การสร้างเหตุผลรองรับโดยอาศัยกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้น การถอดถอนอดีตผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐาน
ความผิดการทุจริตและละเลยการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งประเด็นการทุจริต (corruption) 
ยังเป็นส่วนหนึ่งการอ้างความชอบธรรมในการเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ 
หากมองย้อนในอดีตการท ารัฐประหารของประเทศไทย ประเด็นการทุจริตของฝ่าย
บริหารเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่คณะรัฐประหารใช้เพื่ออ้างความชอบธรรม (นรนิติ 
เศรษฐบุตร, 2553) ประกอบกับบริบททางการเมืองของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา
เกิดจากวิกฤตความขัดแย้งของรัฐบาลที่สืบทอดอ่านาจทางการเมืองจากระบอบ
ทักษิณซึ่งน่ามาสู่เหตุการณ์ความขัดแย้งและความไม่สงบทางการเมืองตลอด
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา การถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนการก าจัดศัตรูทางการเมืองที่เป็นการยั้บยั้งการเกิดขึ้นของ
โครงสร้างของฝ่ายบริหารที่มีความเข้มแข็งจากฐานมวลชนที่ให้การสนับสนุนในการ
เลือกตั้งทุกครั้งท่ีผ่านมา ทั้งนี ้การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังกล่าว
จึงส่งผลต่อทิศทางการเมืองในอนาคตอย่างมีนัยส าคัญ ห้วงเวลาทางการเมืองในอดีต
การชนะการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทยส่งผลให้สามารถจัดตั้ง
รัฐบาลต่อเนื่อง 2 สมัย กลายเป็นส่วนหนึ่งของชนวนความขัดแย้งที่แหลมคมทาง
การเมืองมาจนถึงปัจจุบัน  

 
อย่างไรก็ตาม การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร จึงส่งผลต่ออนาคตของพรรคเพื่อไทย อนาคตทางการเมืองของคนในตระกูล 
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“ชินวัตร” เครือข่ายทางการเมือง และทิศทางการเมืองใทย นอกจากนี้ การบริหาร
ประเทศในลักษณะนี้เเป็นการบริหารที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ โดยกุมกลไกการ
ออกกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรม และเป็นการปกครองแบบนิติวิธี (rule by 
law) ไม่ใช่หลักนิติธรรม (the rule of law) เพราะฉะนั้นกลไกในระบบ
ประชาธิปไตยจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ (means) ไม่ใช่เป็นเป้าหมาย (end) ในการ
ปกครอง 
 

จึงกล่าวได้ว่า กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจ (Checks and balances) 
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ วิธีการ “ถอดถอนต าแหน่ง”(Impeachment) เป็นที่ยอมรับและ
ใช้กันโดยทั่วไปตามหลักสากล แต่บริบทประเทศไทยในสภาวะการเมืองในระบบปกติ 
กล่าวคือ การท าหน้าที่ขององค์กรที่ใช้อ านาจอธิปไตย ทั้งรัฐสภา รัฐบาลและศาลมี
การตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจในระบอบ
ประชาธิปไตย แต่กลไกลการถอดถอนต าแหน่งโดยรัฐสภาไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการเง่ือนไขที่ต้องใช้คะแนนเสียงในการลงมติถอด
ถอนของวุฒิสภาต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของ
รัฐสภา และโครงสร้างทางการเมืองที่เป็นผลจากการออกแบบรัฐธรรมนูญท าให้เกิด
เสียงข้างมากเด็ดขาดในรัฐสภา แต่ในทางกลับกัน ระบบการเมืองในสภาวะไม่ปกติ
หรือในสภาวะการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่าย
บริหารโดยวิธีการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสามารถกระท าได้ส าเร็จ ซึ่ง
การกระท าดังกล่าวได้กลายเป็นบรรทัดฐานในแนวคิดการถอดถอนอดีตผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองในประเทศไทย 
 

บทสรุป 
 

การถอดถอนต าแหน่ง (Impeachment) เป็นกลไกการควบคุมโดยสมาชิก
รัฐสภาด้วยกันเองเพื่อการตรวจสอบการใช้อ านาจ โดยเป็นอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา
ในการพิจารณาถอดถอน ในอดีตกระบวนการทางรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการใช้
อ านาจของสมาชิกรัฐสภาไม่สามารถปฎิบัติได้จริง จนน ามาสู่แนวคิดในการปรับปรุง
กระบวนการและวีธีการตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารโดยมี
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มี “คนดี” เข้ามาสู่ระบบการเมืองและสามารถกีดกัด 
“คนไม่ดี” ให้ออกจากระบบการเมืองหรือให้อยู่วงนอกของระบบการเมืองเช่นกัน จึง
ท าให้การออกแบบรัฐธรรมนูญที่ดีจึงต้องมีระบบการถอดถอนต าแหน่งเพื่อผลักดันให้
คนเหล่านั้นออกจากระบบการเมืองได้ “การถอดถอดอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทาง
เมือง”(Retroactive impeachment) โดยสภานิติบัญญัตแิห่งชาติจึงไมไ่ด้เป็นไปตาม
หลักการถอดถอนต าแหน่งและเจตนารมณ์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดย
การกระท าดังกล่าวเกิดจากเง่ือนไขบริบททางการเมืองและส่งผลในทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญและการเมืองไทย ดังต่อไปนี้ 
 

ประการแรก ผลจากการออกแบบโครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ท าให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
(electoral government) ไม่สามารถใช้กลไลการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐด้วย
วิธีการถอดถอนต าแหน่งได้ส าเร็จ หากแต่รัฐบาลที่มาจากระบอบที่ไม่ใช่
ประชาธิปไตย (non-democratic regime) สามารถใช้กลไกในการตรวจสอบการใช้
อ านาจโดยวิธีการถอดถอนต าแหน่ง (impeachment) เพื่อถอดถอนอดีตผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองได้ส าเร็จ 
 

ประการที่สอง การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(Retroactive impeachment) เป็นกระบวนการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง 
(Political Legitimacy) ของสภานิติบัญญติแห่งชาติและคณะรัฐประหาร พ.ศ.2557 
ที่พยายามใช้ “กลไกในระบอบประชาธิปไตย” และหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยเพื่ออ้างความชอบธรรม 
 

ประการที่สาม การถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในช่วงบริบท
สถานการณ์ทางการเมืองในภาวะไม่ปกติเป็นความพยายามในการ “รักษาไว้ซึ่งความ
เป็นสูงสุดของรัฐสภา (Supremacy of Parliament)” ในระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อให้รัฐสภาสามารถใช้อ านาจนิตับัญญัติในการริเริ่มเสนอกฎหมาย พิจารณาแก้ไข
กฎหมายและอ านาจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้ 
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ประการสุดท้าย ถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองโดยสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติในประเทศไทยเป็น “การถอดถอนย้อนหลัง (Retroactive 
impeachment)” เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติด าเนินการถอดถอน
ต าแหน่งผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่อไป ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะ “ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง”แล้วก็ตาม นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่
รัฐสภาสามารถถอดถอนอดีตผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองซึ่งการกระท าดังกล่าวได้
กลายเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองไทยในการถอดถอนอดีต
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดองค์กรและการตัดสินใจ
ภายในพรรคการเมืองภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่ามีความเป็น
ประชาธิปไตยภายในพรรคหรอืไม่ จากนั้นน าทฤษฎีต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าการคัดสรรผู้สมัครมีกระบวนการคัดสรรผ่าน
คณะกรรมการคัดสรรระดับจังหวัดและระดับภาค  จากนั้นส่งต่อให้คณะ
กรรมการบริหารพรรคตัดสิน ซึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่หากในขั้นตอนนั้นเกิด
ปัญหาการตัดสินของ พ.ต.ท.ทักษิณถือเป็นที่สิ้นสุด การเลือกนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
เป็นนายกฯพบว่าเป็นมติของพรรคพลังประชาชน มุ้งต่าง ๆ ภายในพรรคเห็นไม่
ตรงกัน โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนเนวิน สุดท้ายทักษิณและสมชายตอ้งมอบโควต้ารฐัมนตรี
เพิ่มให้กลุ่มนี้เรื่องจึงยุติ การเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับของนายวรชัย เหมะ
พบว่าพรรคมีมติเลือกร่างฉบับนี้เพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุด  แต่กลับเปลี่ยน
เนื้อหาให้ครอบคลุมทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนักกฎหมายของพรรค
เป็นผู้ตัดสินใจ โดยสรุปแล้วพรรคทั้ง 3 มีการจัดองค์กรแบบพรรคชนช้ันน าหรือ
บริษัทและแบบผู้น าครอบง าพรรค ชัยชนะของพรรคนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดองค์กร
ให้เป็นประชาธิปไตย แต่เพราะการเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีความเช่ียวชาญและมือ
อาชีพ เพื่อให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งและผลประโยชน์ของพรรคมากกว่าปัจจัย
อื่น ๆ ท่ีเป็นประชาธิปไตย  
 
ค ำส ำคัญ: ประชาธิปไตยภายในพรรค, การจัดองค์กรพรรค, การตัดสินใจภายใน
พรรค 
 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[90] 
 

 

Abstract 
 

This study aims to study the party organization and intra-party 
decision making in the party under the leadership of Thaksin 
Shinawatra that the intra-party democracy exists or not. Then, the 
theoretical approaches were used to analyze the data in this study, 
including qualitative methods of research. The results showed that the 
candidate selection is selected through a process of selection of the 
provincial and regional level. The process was push forward to the 
executive committee to make a decision which they would agree or 
not. However, there were some problems occurred. The decision of 
Thaksin Shinawatra is final. By choosing Somchai Wongsawat as prime 
minister, was a final resolution of Palang Prachachon party. 
Nevertheless, there were such many parties disagreed with this, 
especially Friends of Newin faction. At last Thaksin and Somchai have 
to give minister quota to them so that this story has ended. Submitting 
Worachai’s amnesty bill dedicated that the party voted this amnesty 
bill because it's a highest possibility for now but need to change some 
content in there to cover all group by decision of strategic committee 
and a lawyer of the party. In summary, the third party is organizing 
cadre or corporate party and leaders dominated the party. Victory of 
party doesn't depend party democratic organization but it depends on 
selection skilled and professionalist human resource. It's the most 
important factor for election and interests of the party more than 
democratic factors.  
 
Keywords : Intra-Party Democracy, Party Organization, Intra-Party 
Decision Making 
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บทน ำ 
 

พรรคการเมืองไทยถือเป็นองค์กรหรือสถาบันหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อ
บริหารประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลแต่ละชุดนั้นอาจประกอบไปด้วยพรรคการเมือง
พรรคเดียวหรือหลายพรรค(พรรคร่วมรัฐบาล) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนที่นั่งในสภาของ
แต่ละพรรคและการต่อรองกันระหว่างพรรค ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540 พรรคไทยรักไทยโดยการน าของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรได้รับชัยชนะถึง 
2 สมัยและมีที่นั่งในสภาเกินครึ่ง จากนั้นพรรคไทยรักไทยถูกยุบภายหลังการ
รัฐประหารและท าให้แกนน าพรรคไทยรักไทยที่ไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองย้ายเข้ามา
อยู่พรรคใหม่คือพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย ภายใต้กติกาใหม่อย่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก็ยังคงได้รับชนะอย่างถล่มทลายอีก
เช่นเคย แม้ต่อมาพรรคพลังประชาชนก็ถูกยุบและพรรคเพื่อไทยก็ยังชนะการเลือกตั้ง
จัดตั้งรัฐบาลได้ส าเร็จ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงหยิบยกประเด็นการจัดองค์กรพรรคภายใต้
การน าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรทั้ง 3 พรรคมาศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยต้องการทราบ
ถึงการจัดองค์กรพรรคของทักษิณเป็นรูปแบบใด มีความเป็นประชาธิปไตยในพรรค
หรือไม่ หากค าตอบคือไม่ เพราะเหตุใด พรรคทักษิณจึงไม่มีแรงจูงใจจัดโครงสร้าง
ภายในพรรคให้เป็นประชาธิปไตย และเมื่อมีการยุบพรรค - ตั้งพรรคใหม่ องค์กร
พรรคถูกจัดหรือเปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ และชัยชนะของพรรคทักษิณนั้นขึ้นอยู่กับ
การจัดองค์กรให้เป็นประชาธิปไตยหรือไม ่ผู้วิจัยสนใจที่จะน าประเด็นเหล่านี้มาศึกษา  
 

การคัดสรรผู้สมัคร ส .ส .ในนามพรรคนั้นถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
เนื่องจากพรรคการเมืองภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรทั้ง 3 พรรค ได้รับชัย
ชนะในสนามเลือกตั้งทุกครั้ง ผู้วิจัยจึงมีข้อสงสัยว่าเหตุใดพรรคเหล่านี้จึงได้รับชัยชนะ
ทุกครั้ง พรรคมีขั้นตอนในการคัดสรรผู้สมัครส.ส.อย่างไร มีเกณฑ์ใดบ้าง และสมาชิก
พรรคสามารถเสนอตัวเข้ามาลงสมัครเป็นส.ส.ในนามพรรคได้หรือไม่ หรือพรรคได้
จัดสรรตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น เป็นอดีต ส.ส. ในพื้นที่ ผู้มีช่ือเสียง 
ผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ นักธุรกิจ หรือแม้กระทั้งนายทุนพรรคที่ให้ทุนทรัพย์สนับสนุน
พรรค เป็นต้น ผู้วิจัยยังมีข้อสงสัยอีกว่า การยุบพรรคและตั้งพรรคใหม่แต่ละครั้งนั้น 
ขั้นตอนการคัดสรรผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคมีความแตกต่างกันหรือไม่ เพราะแม้จะ
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เปลี่ยนไปกี่พรรคกลุ่มไทยรักไทยเดิมก็ยังคงได้รับคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายทุกครั้ง 
การคัดสรรผู้สมัครนี้พรรคได้น าแนวคิดประชาธิปไตยภายในพรรคมาใช้หรือไม่  หาก
ค าตอบคือไม่ พรรคมีแนวคิดอย่างไรต่อหลักเกณฑ์ที่พรรคเลือกน ามาคัดสรรผู้สมัคร  
การตัดสินใจภายในพรรคเพื่อเลือกนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เป็น
ประเด็นที่น่าเข้าไปศึกษา เนื่องจากในขณะนั้นบริบททางการเมืองมีแรงต้านการเข้า
มาบริหารประเทศของพรรคพลังประชาชนโดยเฉพาะคนในตระกูลของอดีตนายกฯ
ทักษิณ ซึ่งพรรคพลังประชาชนมีมติเลือกนายสมชายที่มีสถานะเป็นน้องเขยเข้าชิง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ขณะนั้น พรรคพลังประชาชนภายหลังที่นายสมัคร สุนทรเวช
ถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ภายในพรรคเกิด
ข้อโต้แย้งระหว่างมุ้งต่างๆว่าใครเหมาะสมกับต าแหน่งแคนดีเดตพรรค ต่อมาภายใน
พรรคได้ผู้ที่เหมาะสมอยู่ 3 รายช่ือหนึ่งในนั้นคือนายสมชาย แต่หลายๆกลุ่มยังคง
ไม่ให้การสนับสนุนนายสมชาย แต่สุดท้ายแล้วพรรคก็มีมติเลือกนายสมชายเป็นแคนดี
เดตนายกรัฐมนตรี  
 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจเข้ามาศึกษาว่าเหตุใดความขัดแย้งภายในพรรคนี้
จึงยุติลงได้และเหตุใดพรรคจงึเลือกนายสมชาย เพราะกระแสทางการเมืองขณะนั้นไม่
ต้องการคนในครอบครัวของพ.ต.ท.ทักษิณขึ้นเป็นแคนดีเดตทั้งคนภายในพรรคและฝั่ง
ของภาคประชาชน อีกด้านหนึ่ง การตัดสินใจครั้งนี้สมาชิกพรรคหรือส.ส.ภายในพรรค
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือไม่ และมีการเสนอช่ือบุคคลอื่นที่เหมาะสมที่สามารถ
แข่งขันกันด้านวิสัยทัศน์เพ่ือให้ที่ประชุมพรรคลงมติเลือกหรือไม่ เพราะการเลือกแคน
ดีเดตครั้งนี่ไม่ใช่การเลือกแบบปกติ เนื่องจากไม่ใช่ช่วงการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรค
สามารถชูตัวผู้น าพรรคที่เป็นแคนดีเดตไปหาเสียง แต่กรณีเป็นการสรรหาแคนดีเดต
คนใหม่ภายในพรรคหลังจากหัวหน้าพรรคถูกตัดสินให้พ้นจากต าแหน่ง  (ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2551)  
 

รวมทั้งการตัดสินใจภายในพรรคที่เลือกร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับของ
นายวรชัย เหมะ เป็นประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจที่จะถึงศึกษาเพราะผลของการตัดสินใจ
ภายในพรรคเรื่องนี้สร้างผลสะเทือนต่อสังคมไทยครั้งใหญ่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยขณะนั้น
ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมหลายฉบับ โดยเฉพาะฉบับของนายวรชัย เหมะ ส.ส.
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สมุทรปราการที่มีเนื้อหานิรโทษกรรมแก่ผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง พรรคเพื่อ
ไทยมีมติเลือกร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎร แต่ในขั้น
กรรมาธิการแปรญัตติกลับเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและหลักการเดิม โดยสามารถนิรโทษ
กรรมให้แก่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะพ.ต.ท.ทักษิณและฝ่ายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จน
เป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และน าไปสู่
การยึดอ านาจรัฐบาลรักษาการยิ่งลักษณ ์ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจและเกิดข้อสงสัยว่า
เหตุใดพรรคเพื่อไทยจึงตัดสินใจเลือกน าร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเข้าไปพิจารณาและ
เหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและหลักจากของร่างพ.ร.บ.นี้ ใครมีส่วนกับการตัดสินใจ
ในเรื่องนี้บ้าง เพราะผลจากเรื่องนี้ท าให้พรรคเพื่อไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม อีก
ทั้ง มองไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยอาจเดินยุทธศาสตรก์ารเมืองผิดพลาด นอกจากน้ี พรรค
เพื่อไทยมีบทลงโทษต่อผู้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาครั้งน้ีหรือไม่  
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาพรรคภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเฉพาะประเด็น
การจัดองค์กรภายในพรรค  
 

2. เพื่อศึกษาการน าแนวคิดประชาธิปไตยภายในพรรคมาวิเคราะห์ สรุป 
และน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive and 
analytical) การเก็บข้อมูลจะเป็นไปในรูปของการศึกษาเชิงเอกสารต่างๆ  ทั้ง
หนังสือพิมพ ์วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพรรคทั้ง 3 และสัมภาษณ์ผู้บริหารและ 
ส.ส.ของพรรคเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์  
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แนวคิดและทฤษฎี 
 

ในด้านทฤษฎีนั้น ผู้วิจัยอยากจะน าแนวคิดหรือทฤษฎีแตกต่างและน่าสนใจ
อย่าง Samuel Phillipe Huntington ที่เสนอแนวคิดเรื่องสถาบันทางการเมือง 
(Political Institution) และ Robert Michels เสนอแนวคิดกฎเหล็กแห่ง
คณาธิปไตย (Iron law of oligarchy) ซึ่งน่าสนใจตรงที่ทั้งสองแนวคิดมีความ
แตกต่างกัน เมื่อน ามาวิเคราะห์กับแนวคิดของ Susan Scarrow ในเรื่อง
ประชาธิปไตยภายในพรรค (Intra-party democracy) แล้วนั้นยิ่งเพิ่มความน่าสนใจ
ในการศึกษา ผู้เขียนจึง ขอเสนอแนวคิดของนักคิดทั้ง 3 คนนี ้ดังนี ้ 
 

1. ทฤษฎีสถาบันการเมืองของ Samuel Phillipe Huntington (1968: 
12-24) โดยจะพิจารณาในประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ  

 
1.1 ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) พรรคการเมืองจะต้อง

อาศัยการปรับตัวบนความท้าทายด้านสภาพแวดล้อมและระยะเวลา ความท้าทายจะ
เพิ่มมากขึ้นควบคู่กับระยะเวลาเพื่อพิสูจน์ว่าองค์กรหรือพรรคการเมืองนั้นแข็งแกร่ง
มากกว่าพรรคอื่นที่เกิดใหม่ แต่อย่างไรก็ตามองค์กรเก่าไม่จ าเป็นต้องปรับตัว
ตลอดเวลา หากสามารถด ารงอยู่ในสภาแวดล้อมนั้นๆได้  
 

1.2 ความสลับซับซ้อน (complexity) พรรคต้องมีหน่วยงานย่อยๆเพื่อ
จ าแนกแจกแจงหน้าท่ีความสามารถความส าคัญตามสายบังคับบัญชา หากหน่วยงาน
ย่อยมีมากขึ้นเท่าใดความสามารถก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยเพื่อเช่ือมโยงกันไปมา  
 

1.3 ความอิสระ (autonomous) พรรคการเมืองต้องมีความสามารถในการ
ท าหน้าที่โดยไม่ถูกครอบง าจากสถาบัน หรือแหล่งอ านาจอื่น ซึ่งในที่นี้อาจหมาย
รวมทั้งแหล่งอ านาจภายนอกและภายตัวในพรรคเองด้วย  
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1.4 ความเป็นเอกภาพ (coherence) สมาชิกภายในพรรคต้องมีความเห็น
พ้องต้องกันในกฎเกณฑ์ ความส านึกร่วมกันของคนในกลุ่ม และการเข้าไปมีส่วนร่วม
ตามกฎ กติกา ของกลุ่ม  
 

2. ทฤษฎีของ Robert Michels (1959) โดยจะพิจารณาตามแนวคิด “กฎ
เหล็กแห่งคณาธิปไตย”(Iron law of oligarchy) ที่ช้ีว่าการต่อสู้ทางการเมืองที่จะ
เกิดผลตามความต้องการของกลุ่มบุคคล จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งเป็นองค์กรหรือ
พรรคการเมือง พรรคการเมืองเกิดขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการอ านาจทางการเมือง 
โดยทั่วไปประชาชนธรรมดาหรือคนส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดตั้งพรรคน้อย
กว่าชนช้ันน าทางสังคมหรือคนส่วนน้อย เนื่องจากชนช้ันน ามีความรู้ความสามารถ
และความเชีย่วชาญ อีกทั้งมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเมืองมากกว่าอัน
กล่าวโดยสรุปว่า “who says organization says oligarchy” ใครก็ตามที่กล่าวถึง
องค์กร เท่ากับกล่าวถึงคณาธิปไตยด้วย (Michels, 1959: 401)  
 

3. Susan Scarrow (2005: 6) ได้เสนอแนวคิดประชาธิปไตยภายในพรรค 
(Intra-party democracy) กับการมองพรรคการเมือง 2 มิติดังนี้ 1.เปิดวงอ านาจ
ของการตัดสินใจ (Inclusiveness)ที่เปิดช่องให้ทุกคนตัดสินใจ 2.การกระจาย
โครงสร้างองค์กรพรรค (Decentralization) พรรคมีโครงสร้างอย่างไรที่ท าให้คนทุก
คนภายในพรรคสื่อสารกันได้โดยไม่ถูกครอบงาจากชนช้ันน าภายในพรรค จากแนวคิด
ดงักล่าวสามารถน ามามองกิจกรรมด้านต่างๆ ของพรรคการเมืองได้ ดังนี้ 1.การเลือก
หัวหน้าพรรค 2.การเลือกผู้สมัครในนามพรรค 3.การจัดนโยบายของพรรค 4.การ
ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล แต่ในศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเฉพาะแนวคิดการเลือกผู้สมัคร
ในนามพรรคมาวิเคราะห์  
 

การเลือกผู้สมัครในนามพรรค การเลือกหรือคัดสรรผู้สมัครในนามพรรคถือ
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของพรรค การเลือกนั้นจะดูจากภาพลักษณ์ของผู้สมัครและความ
จงรักภักดี รวมถึงการเรียกเสียงสนับสนุนจากในพรรคหรือแม้กระทั่งผู้สนับสนุนพรรค
เสนอช่ือเข้ามาให้พรรคพิจารณา ในลักษณะของการเลือกตั้งขั้นต้นที่เลือกกันภายใน
พรรคว่าใครเหมาะสมกับการลงสมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์
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เป็นช่องทางให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในวงกว้าง หรือหากจะเลือกผู้สมัครในเขต
ท้องถิ่นที่ไม่ใหญ่มากก็สามารถจัดการประชุมเพื่อลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ แต่ถ้า
พื้นที่ในท้องถิ่นมีขนาดใหญ่ไม่สามารถจัด ประชุมพรรคที่ครอบคลุมได้ การเลือก
ตัวแทนระดับท้องถิ่นจึงจ าเป็น เพื่อท าหน้าที่เลือกผู้สมัครระดับท้องถิ่นใหญ่ๆและ
ระดับชาติต่อไป อันคล้ายคลึงกับการเลือกประธานาธิบดีที่ต้องมีตัวแทนไปเลือก
ประธานาธิบดีตามค ามั่นสัญญาการสนับสนุนผู้สมัคร แต่อย่างไรก็ตาม การให้สมาชิก
หรือผู้สนับสนุนอยู่ในขั้นตอนการเลือกผู้สมัครเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกฎระเบียบ
พรรคเท่านั้น เพราะพรรคมีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้
ผู้สมัครก็จะถูกครอบง าโดยคณะกรรมการนี้เพื่อได้รับการอนุมัติก่อนที่จะสมาชิก
พรรคจะมีส่วนในการเลือก หรือที่ประชุมลับของพรรคได้วางตัวผู้แข่งกันที่จะเป็น
ผู้สมัครเอาไว้ให้สมาชิกเลือก อันที่จริงผู้แข่งขันที่จะเป็นผู้สมัครนั้นต้องแข่งขันกันเอง
ภายในพรรคเพื่อที่จะเป็นผู้สมัครในนามพรรค กฎระเบียบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัคร มีคุณสมบัติที่ดีเป็นทั้งผู้รณรงค์และเป็นผู้สมัครตามหลักการ
ของพรรค แต่หากใช้วิธีจัดตัวผู้สมัครแบบน้ีมากเกินไปผู้สมัครก็จะกลายเป็นเครื่องมือ
เสริมฐานอ านาจภายในพรรคของผู้น าพรรค แต่ในบางระบบการเลือกผู้สมัครจะเลือก
แบบใช้เพศเป็นสัดส่วนของพรรค อย่างการก าหนดสัดส่วนผู้สมัครเพศหญิงในระดับ
ต่างๆในพรรค ซึ่งใกล้เคียงกับระบบที่จัดโควตาให้สัดส่วนด้านเพศ ศาสนา และชาติ
พันธุ์ เพื่อผู้สมัครในประเทศที่มีความหลากหลายได้สมดุลทางการเมือง ด้วยเห็นนี้
ระบบนี้ยังสามารถเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางการเมือง เพราะเราสามารถรู้ได้
อย่างชัดเจนว่าใครคือตัวแทนของกลุ่มประชากรที่หลากหลายนั้น แต่อย่างไรก็ตาม
แนวทางนี้ยังมีข้อจ ากัดในข้ันกระบวนการและผลลัพธ์ว่าใครคือตัวแทนของประชากร
แต่ละกลุ่ม จนอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในพรรคจนสมาชิกพรรคไม่พอใจกับ
ข้อจากัดที่ไม่เป็นธรรมของประชาธิปไตยภายในพรรคนี้ (Scarrow, 2005: 7-10)  
 

ผลกำรวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่องการจัดองค์กรพรรคภายใต้การน าของทักษิณ ชินวัตร: ศึกษา
กรณีพรรคไทยรักไทย พรรคพลงัประชาชน และพรรคเพื่อไทย เป็นงานวิจัยท่ีมุ่งเสนอ
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ประเด็นการจัดองค์กรของพรรคการเมืองภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่ง
ผู้วิจัยจะแยกการน าเสนอข้อค้นพบเป็น 3 ประเด็น ดังนี ้ 
 

1. กำรคัดสรรผู้สมัครในนำมพรรค พบว่าพรรคใช้เกณฑ์การคัดสรรแบบ
รวมศูนย์อ านาจ (Centralization) เพราะคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าพรรคมี
อ านาจคัดสินช้ีขาดว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนพรรค โดยไม่เปิดเวทีให้สมาชิก
พรรคลงคะแนนเลือก พรรคจะคัดสรรผูส้มัครจากอดีต ส.ส.หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงเป็น
ที่รู้จักเพื่อง่ายต่อการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการหาเสียงเสนอ
นโยบาย (เวเนยยพจน์วาทิน ศุกระกาญจน์, 2550 : 150) อีกทั้งยังเลือกผู้สมัครที่เป็น
ผู้เช่ียวชาญมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเข้ามาร่วมทัพในพรรค (พจน์ เลิศพร
เจริญ, 2544 : 257 – 263 ; บูฆอรี ยีหมะ, 2547 : 137) เพื่อสร้างหลักประกันให้
พรรคมั่นใจว่าจะได้ที่นั่งในสภาแน่นอน แต่อย่างไรก็ตาม พรรคพลังประชาชนและ
พรรคเพื่อไทยมีความต่างตรงที่ระยะเริ่มแรกบางพื้นที่พรรคจะเปิดโอกาสผู้สมัคร
สมัครแข่งขันกัน โดยให้ท าโพลในพื้นที่ว่าใครมีคะแนนความนิยมมากกว่ากันจากนั้นที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคจะตัดสิน แต่หากเกิดปัญหามีการเปลี่ยนตัว
ผู้สมัครในเขตนั้นๆ กรรมการภาคจะเชิญว่าที่ผู้สมัครในเขตนั้นทั้งหมดเข้ามาพรีเซนท์
ตัวเองต่อคณะกรรมการเพื่อเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุด หากยังเคลียร์ปัญหาที่ไม่ส าเร็จ 
ผู้บริหารพรรคจะเดินทางเข้าไปเจรจาหรือเรียกให้ว่าที่ผู้สมัครที่มีปัญหาในเขตนั้นๆ
เดินทางเข้ามาพรรคเพราะท าความเข้าใจ สุดท้ายหากยังไมได้ข้อยุติของพ .ต.ท.
ทักษิณจะเป็นผู้ตัดสิน เมื่อพ.ต.ท.ทักษิณตัดสินแล้วถือเป็นที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่
ไม่ถูกเลือกนั้นพรรคอาจจะยื่นข้อเสนออื่นๆทางการเมืองให้ เช่น ย้ายไปลง ส.ส.ใน
ระบบบัญชีรายชื่อแทนหรือหากไม่ไดเ้ป็นส.ส.ก็จะพิจารณาตาแหน่งอ่ืนๆทางการเมือง
ตามกระทรวงต่างๆ (วรชัย  เหมะ, 2558; ถนอม สมผล, 2558; สรรภัญญู ศิริไปล์, 
2556; ชวลิต วิชยสุทธ์ิ, 2558)  
 

ผลการศึกษาจะพบว่าการคัดสรรผู้สมัครของพรรคภายใต้การน าของ 
พ.ต.ท.ทักษิณนั้นมีรูปแบบทางอ านาจที่รวมศูนย์อ านาจกระจุกอยู่ที่ชนช้ันน าพรรค
(Cadre) แบบแนวคิดกฎเหล็กแห่งคณาธิปไตย (Iron law of oligarchy) เนื่องจาก
อ านาจการตัดสินใจเลือกว่าใครนั้น กล่าวคือ ขึ้นอยู่กับพ.ต.ท.ทักษิณและคณะ
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กรรมการบริหารพรรคที่มองว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสม  โดยไม่มองความเป็น
ประชาธิปไตยภายในพรรค (Intra-party democracy) และไม่ให้ความส าคัญกับการ
สร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันภายในพรรคตามแบบสถาบันทาง
การเมือง ซึ่งหากมีความเป็นประชาธิปไตยแล้วนั้น การคัดสรรผู้สมัครต้องเปิดโอกาส
ให้สมาชิกพรรคแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่มีเรื่องส่งโผรายช่ือให้พ.ต.ท.
ทักษิณเห็นชอบและตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตาม พรรคภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณ
อาจไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากกว่าการคัดสรรผู้สมัครที่ช่วยให้พรรคก้าวไปสู่ชัย
ชนะบนสนามเลือกตั้ง  
 

2. กำรตัดสินใจภำยในพรรคที่เลือกนำยสมชำย วงษ์สวัสด์ิเป็น
นำยกรัฐมนตรี หลังจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 วินิจฉัยว่า
นายสมัคร สุนทรเวชนายกรัฐมนตรี มีคุณสมบัติขัดต่อการด ารงต าแหน่ง ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 267 ท าให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 182 วรรคหนึ่ง 7 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 68-105) หลังจากที่นายสมัคร
ลงจากต าแหน่ง พรรคพลังประชาชนจัดประชุมใหญ่เพื่อสรรหาตัวแทนพรรคเป็นแคน
ดีเดตนายกรัฐมนตรี (ไทยรัฐ, 2551: 6) โดย ส.ส.กลุ่มภาคกลางและกลุ่ม ส.ส.
ภาคเหนือของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์สนับสนุนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยให้เหตุผล
ว่า เพื่อความเหมาะสม เยือกเย็น และประนีประนอม ส.ส. ภาคเหนือส่วนหนึ่งสนับ
หนุนนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ โดยให้เหตุผลว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองสูง ด้าน
ส.ส.กลุ่มเพื่อนเนวิน สนับสนุน น.พ.สุรพงษ ์สืบวงศ์ลี โดยให้เหตุผลว่าเป็นที่นิยมของ
ประชาชนชาวรากหญ้า เป็นคนคิดนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค มีฝีปากกล้า
สามารถตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้ ผลปรากฏว่าที่ประชุมพรรคพลังประชาชนตัดสินใจ
เลือกนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์เป็นแคนดีเดตนายกรัฐมนตรี เป็นที่น่าสนใจตรงที่นาย
สมชายมีสถานะเป็นน้องเขยของพ.ต.ท.ทักษิณอีกด้วย (มติชนสุดสัปดาห์, 2551: 10) 
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ตำรำงที่ 1 วิเครำะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตัวแทนผู้ท้ำชิงต ำแหน่งหัวหน้ำพรรคพลังประชำชน 
 

ผู้ท้ำชิงตัวแทน 
พรรคพลังประชำชน 

น.พ.สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี นำยสมชำย วงสวัสดิ์ นำยสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ 

 
จุดแข็ง 

- นพ.สุรพงษ์มีความโดดเด่น
ในฐานะหนึ่งในขุนพลด้าน 
เศรษฐกิจของพรรค 

- มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับทักษิณในฐานะคนใน
ครอบครัว 

นายสมพงษ์เป็นนักการเมือง
อาวุโสที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ให้ความ
ไว้ใจ 

- มี ลี ล า ก ารตอบ โต้ ท า ง
การเมือง ที่ดี แม้จะเรียบๆ 
เนิบๆ   
- เป็นแกนน าพรรคที่กลุ่ม
ธุรกิจ และชนช้ันกลางใน
กรงุเทพใหก้ารยอมรับ  
-เป็นขวัญใจชาวรากหญ้า
เพราะเป็นคนผลักดันเรื่อง 
30 บาท รักษาทุกโรค  
 

- เป็นที่ไว้วางใจ   
- มีส.ส.ในพรรคมุ้ งของ
นาง เย าวภา  ว งส วั ส ดิ์
(ภรรยา) สนับสนุน  
-เป็นอดีตข้าราชช้ันผู้ใหญ่ 
เช่น ปลัดกระทรวง และผู้
พิพากษา 

- มีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่ ม 
การเมืองต่างๆทั้งในและนอก 
พรรค  
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จุดอ่อน 

- ไม่มี ส.ส. ในสังกัด  
- ติดคดีเรื่องหวยบนดิน ซึ่ง
ร อ ค า วิ นิ จ ฉั ย จ า ก ศ า ล
รัฐธรรมนูญใน ขณะนั้น 

- นายสมชายยังอ่อน 
ประสบการณ์ทาง
การเมือง   
- อาจถูกโจมตีจากฝ่าย
ต่อต้าน ในประเด็นเป็น
เครือญาติของ อดีต
นายกรัฐมนตรีทักษิณ 

- แม้จะโลดแล่นในสนาม 
การเมืองมานาน แต่นาย 
สมพงษ์กลับไม่ภาพลักษณ์ที่ 
โดดเด่นทางการเมือง การ 
บริหาร 
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ผลการศึกษาพบว่าการเลือกนายสมชายเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นมติของ

พรรคพลังประชาชน แต่เบื้องหลังนั้น ส.ส. หลายกลุ่มมีความเห็นที่ต่างกัน อีกทั้งยัง
ขาดเอกภาพในการเลือกตัวแทนพรรค โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนเนวินที่ต้องการเสนอน.พ. 
สุรพงษ์ถึงขั้นเดินออกจากที่ประชุมพรรคขณะประชุมใหญ่พรรคเพื่อลงมติเลือกนาย
สมชายเป็นตัวแทนพรรค เนื่องจากกลุ่มเพื่อนเนวินมองว่าการให้เครือญาติของพ.ต.ท.
ทักษิณเข้ามาบริหารประเทศอาจพบกับแรงต้านจากฝ่ายตรงข้าม (ชวลิต วิชยสุทธิ์, 
2558) จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าภายในพรรคเริ่มไม่มีความเป็นเอกภาพ ด้วย
เหตุนี้ นายสมชายและพ.ต.ท.ทักษิณ จึงตัดสินใจเจรจากับนายเนวิน ชิดชอบและ 
ส.ส.กลุ่มเพื่อนเนวินเพื่อต่อรองให ้ส.ส.กลุ่มนี้โหวตสนับสนุนในสภาจนส าเร็จ แต่ต้อง 
แลกด้วยการเพิ่มโควตารัฐมนตรี ตรงจุดนี้วิเคราะห์ไปได้ว่าการที่พรรคเสนอแคนดี
เดตนายกรัฐมนตรีของพรรค 3 คน ถือความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค ( Intra-
party democracy) เพราะสมาชิกพรรคสามารถอภิปรายและลงมติเลือกตัวแทน 
พรรคได้ แต่ในความเป็นจริงนายสมพงษ์ และ นพ.สุรพงษ์ต่างถอนตัวออกจากที่
ประชุมพรรคในวันลงมติ จึงเหลือเพียงนายสมชายคนเดียว แสดงให้เห็นว่าพรรคไม่
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้เลือกอย่างอิสระ อีกทั้งสถานะของนายสมชายเป็นคนใน 
ครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่มองว่าพ.ต.ท.ทักษิณและนางเยาวภาไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ (โลกวันนี้, 2551: 6)   

 
3. กำรติดสินใจภำยในพรรคเร่ืองร่ำง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม รัฐบาลเพื่อ 

ไทยได้น าประเด็นการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ถูกด าเนินคดีไม่ได้รับ
การประกันตัวและติดคุกในขณะนั้นมาหาเสียงและชูตัวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรว่า
เป็นผู้คิดนโยบายต่างๆให้พรรคเพื่อไทย จนได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาล 
จากนั้นสมาชิกพรรคส่วนหน่ึงได้หยิบยกเรื่องนี้เสนอต่อรัฐสภา หนึ่งในนั้นคือกลุ่มของ
นายวรชัย เหมะ แต่ทั้งนี้ การเสนอร่าง พ.ร.บ.ลักษณะนี้ยังมีกลุ่มอื่นๆและพรรคอื่นๆ
ร่วมเสนอด้วย เช่น กลุ่มญาติผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม กลุ่มนิติราษฎร์ พรรค
มาตุภูมิโดยการน าของพลเอกสนธิ บุญรัตนกลิน เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม สภา
ผู้แทนราษฎรได้รับร่างของนายวรชัย เหมะเข้ามาพิจารณาในเดือนตุลาคม 2556 ซึ่ง
จะมีผลให้พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรหลุดพ้นจากโทษผิดในคดีต่างๆ ที่ศาลได้ตัดสินไป
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แล้ว และสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ (คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 
2557: 407) เพราะช้ันกรรมาธิการได้แก้ไขรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ของนายวรชัย เหมะผิดไปจากเดิม จนน าไปสู่การชุมนุมต่อต้านร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ครั้ง
ใหญ่และยกระดับการชุมนุมล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ (Farrelly, 2014: 309-310) โดย
กรรมาธิการแปรญัตติให้เหตุผลว่า เพื่อความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่
สามารถนิรโทษกรรม ให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ต้องนิรโทษกรรมให้ครบทุกฝ่าย 
(นริศร ทองธิราช, 2557; ชวลิต วิชยสุทธ์ิ, 2558) 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของนายวรชัย เหมะ ก่อน -หลัง
กรรมาธิการแก้ไข 

ร่ำงพ.ร.บ.นริโทษกรรมเดิม ร่ำง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมหลัง
กรรมำธิกำรแก้ไข 

มาตรา 1 พ.ร.บ.นี้เรียกว่า “พ.ร.บ.ร่าง 
พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ ผู้ซึ่งกระท า
ความผิด เนื่ อ งจากการ ชุมนุมทาง
การเมืองการ แสดงออกทางการเมือง
ของประชาชน พ.ศ. ....”  

ไม่เปลี่ยนแปลง  
 
 
 
 

มาตรา 2 พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวั นประกาศ ใน  ร าชกิ จจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  

ไม่เปลี่ยนแปลง  
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มาตรา 3 ให้บรรดาการกระท าใดๆ ของ
บุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับ การชุมนุมทาง
การ เมื อ งหรื อการแสดงออกทาง
การเมือง หรือ บุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วม
การชุมนุมทางการเมือง แต่กระท าการ 
นั้นมีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
ความขัดแย้งทาง การเมือง โดยการ
กล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการ
ใด เพ่ือเรียกร้องหรือให้มีการต่อต้านรัฐ 
การป้องกันตน การต่อสู้  ขัดขืนการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรฐัหรื
อการชุมนุม การ ประท้วง หรือการ
แสดงออกด้วยวิธีการใดๆ อันอาจเป็น
การ กระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง อย่างใด
ของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นเหตุการณ์สืบเนื่อง
จากการชุมนุมทางการเมือง หรือการ
แสดงออกทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 
กันยายน พ.ศ .  2549 ถึ งวันที่  10 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ไม่เป็นความผิด
ต่อไปและให้ผู้กระท าการนั้นพ้นจาก
การเป็น ผู้กระท าความผิดและความรับ
ผิดโดยสิ้นเชิง การกระท าใน วรรคหนึ่ง 
ไม่รวมถงึการกระท าใดๆ ของบรรดาผู้
ซึ่งมีอ านาจ ในการตัดสินใจหรือสั่งการ
ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน ห้วง
ระยะเวลาดังกล่าว 
 

มาตรา 3 ให้บรรดาการกระท าทั้งหลาย
ทั้ งสิ้ นของบุคคลหรือ ประชาชนที่
เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง 
การ แสดงออกทางการเมือง หรือความ
ขัดแย้งทางการเมือง หรือ ถูกกล่าวหา
ว่าเป็นผู้กระท าผิดโดยคณะบุคคลหรือ
อ ง ค์ ก ร ที่  จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภ า ย ห ลั ง ก า ร
รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2549 รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่อง
ต่อมาที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง
วันที่  8  สิงหาคมพ.ศ . 2556 ไม่ว่ า
ผู้กระท าจะได้กระท าในฐานะ ตัวการ ผู้
สนับสุนน ผู้ใช้ให้กระท า หรือผู้ถูกใช้ 
หากการ กระท านั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้
ผู้กระท าพ้นจากความผิดและ ความรับ
ผิดโดยสิ้นเชิง การกระท าตามวรรคหนึ่ง 
ไม่รวมถึงการกระท าผิดตาม ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 112 
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มาตรา 4 เมื่อ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ
แล้ว ถ้าผู้กระท าการตาม มาตรา 3 
วรรคหนึ่ง ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาลหรืออยู่
ในระหว่าง การสอบสวน ให้พนักงาน
สอบสวนผู้ซึ่งมีอ านาจสอบสวนหรือ 
พนักงานอัยการระงับการสอบสวนหรือ
การฟ้องร้อง หากถูก ฟ้องต่อศาลแล้ว
ให้ พนั ก ง านอั ยก ารหรื อองค์ ก รที่
เกี่ยวข้อง ระงับการฟ้อง หรือให้ถอน
ฟ้ อ ง  ถ้ า ผู้ นั้ น อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร 
พิจารณาคดีไม่ว่าจ าเลยร้องขอหรือศาล
เห็นเอง ให้ศาล พิพากษายกฟ้องหรือมี
ค าสั่ งจ าหน่ายคดี  ในกรณีที่ ได้มีค า
พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษบุคคลใดก่อน
วันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้ บังคับ ให้ถือว่า
บุคคลนั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้
กระท า ความผิดถ้าผู้นั้นอยู่ระหว่างการ
รับโทษ ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลงและ
ปล่อยตัวผู้นั้น  
 

มาตรา 4 เมื่อ พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับแล้ว 
ถ้าผู้กระท าการตาม มาตรา 3 ยังมิได้ถูก
ฟ้องต่อศาลหรืออยู่ ในระหว่างการ 
สอบสวน ให้พนักงานสอบสวนผู้ซึ่งมี
อ านาจสอบสวนหรือ พนักงานอัยการ
ระงับการสอบสวนหรือการฟ้องร้อง 
หากถูก ฟ้องต่อศาลแล้วให้พนักงาน
อัยการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ระงับการ
ฟ้อง ถ้าผู้นั้นอยู่ในระหว่างการพจิารณา
คดีไม่ว่า จ าเลยร้องขอหรือศาลเห็นเอง 
ให้ศาลพพิากษายกฟ้องหรือมีค าสั่ ง
จ าหน่ายคดี ในกรณีที่ได้มีค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้ลงโทษ บุคคลใดก่อนวันที่ 
พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าบุคคลนั้น 
ไม่ เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท า
ความผิด ในกรณีที่บุคคล ใดอยู่ระหว่าง
การรับโทษ ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
และ ปล่อยตัวผู้นั้น ทั้งนี้ ให้ทุกองค์กร
หรือหน่วยงานที่กี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าตามมาตรา 3 ให้เป็นไปตาม
หลักนิติธรรม ตามรัฐธรรมนญูโดย
เคร่งครัดต่อไป 

มาตรา 5 การนิรโทษกรรมตาม พ.ร.บ.
นี้ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิผู้ ได้รับนิรโทษกรรม
ในอันที่จะเรียกร้องสิทธิ หรือประโยชน์ 
ใดๆ ทั้งสิ้น 

มาตรา 5 การนิรโทษกรรมตาม พ.ร.บ.นี้ 
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิผู้ ได้รับนิรโทษกรรมใน
อันที่จะเรียกร้องสิทธิ หรือประโยชน์ 
ใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนมุทาง
การเมือง หรือการ แสดงออกทาง
การเมือง 
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มาตรา 6 การด าเนินการใดๆ ตาม 
พ.ร.บ.นี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของบุคคล
ซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐใน
การเรียกร้อง ค่าเสียหายในทางแพ่ง 
จากการกระท าของบุคคลใดซึ่งพ้นจาก 
ความรับผิดตาม พ.ร.บ.นี้ และท าให้ตน
ต้องได้รับความ เสียหาย  
 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

มาตรา 7 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการ
ตาม พ.ร.บ.นี้ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 
ผลการศึกษาในเรื่องนี้พบว่าการเลือกเอาร่างของนายวรชัย เข้าพิจารณาใน

สภาเป็นมติพรรคเพื่อไทย (แม้จะแรกเริ่ม นายวรชัยและคณะจะแถลงข่าวเรื่องร่าง
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยไม่ผ่านมติพรรคก็ตาม) และพ.ต.ท.ทักษิณ ก็เห็นด้วย โดย
ระบุ กับนายวรชัยว่า “รีบช่วยประชาชนไม่ต้องห่วงผม” (วรชัย เหมะ, 2558) เมื่อ
ร่างกฎหมายเข้าสภาช้ันกรรมาธิการกลับเปลี่ยนแปลงหลักการของกฎหมาย โดย
สามารถนิรโทษให้ทุกฝ่ายรวมถึงพ.ต.ท.ทักษิณ และนายอภิสิทธิ์ การเปลี่ยนหลักการ
นี้ เป็นมติของฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยและคณะกรรมยุทธศาสตร์พรรค   (วรชัย 
เหมะ, 2558) โดยกรรมาธิการให้เหตุผลไว้ว่า เพื่อความเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ 
จึงไม่สามารถนิรโทษกรรมให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ต้องนิรโทษกรรมให้ครบทุกฝ่าย 
การนิรโทษกรรมก็ถือว่าเป็นทางออกที่หลากยุคหลายสมัยเลือกใช้ (ไชยรัตน์ ปาวะ
กะนันท์, 2553: 81-82) จากการแปรญัตติ ดังกล่าวส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพรรคเพือ่
ไทย พรรคจึงต้องปรับโครงสร้างพรรคใหม่โดยจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุด 
ใหม่ หากมองอีกแง่หนึ่งอ านาจการจัดสินใจของชนช้ันน า (Cadre) ภายในพรรค
โดยเฉพาะคณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้นมี อ านาจสมบูรณ์โดยปราศจากอ านาจของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือไม่ เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ได้รับประโยชน์จากรา่งพ.ร.บ. 
นิรโทษกรรม โดยตรง อย่างไรก็ตาม หลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ยุบสภาได้มกีารเลอืกตั้งใหม่ 
บัญชีรายช่ือของพรรคปรากฏช่ือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 
อยู่ในล าดับต้นๆ ของบัญชีหลายคน (คณะกรรมการการเลือกตั้ง , 2557) แสดง ให้
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เห็นว่าพรรคไม่ใช้ความส าคัญต่อการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ 
แต่พรรคมองในแง่ที่ว่าเราต้องให้อภัย กัน เพราะประเทศไทยบอบช้ ามามากพอแล้ว
เราควรเริ่มต้นกันใหม่ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557; วรชัย เหมะ, 2558; ชวลิต วิชยสุทธิ์, 
2558)  
 

อภิปรำยผล 
  
  การศึกษาในประเด็นการจัดองค์กรพรรคภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตรนั้น พบว่าพรรคไม่ให้ความส าคัญ กับการจัดองค์กรพรรคให้เป็นประชาธิปไตย 
เนื่องจากพรรคใช้รูปแบบบริษัท (corporatist) และพรรคชนช้ันน า (Cadre) เข้ามา
บริหารจัดการพรรค อ านาจการจัดสินใจจึงอยู่ที่เจ้าของพรรคหรือผู้น าครอบง าพรรค 
(Leader-dominated) และคณะ ผู้บริหารเท่านั้น (Chambers and Croissant, 
2010: 3-33) ซึ่งต่างกันสิ้นเชิงกับพรรคมวลชน (Mass party) ที่สมาชิกเป็น เจ้าของ
พรรคและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยภายในพรรค (Intra-
party democracy) อีกด้านหนึ่ง พรรคอาจต้องการที่จะเดินก้าวไปสู่พรรคมหาชน 
แต่ติดที่ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงอย่างการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง (ชวลิต         
วิชยสุทธิ์, 2558) นอกจากนั้นการปรับองค์กรพรรคยังเป็นผลจากการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางการเมือง ภายนอกอื่นๆ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 การประท้วงของกลุ่มพันธมิตรฯ กปปส. และกลุ่ม
ต่อต้าน อื่นๆ ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการยุบพรรค การยื่นตรวจสอบ
ต่างๆ ท าให้ต้องจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้า แทนที่จะ วางรากฐานความเป็น
ประชาธิปไตย และการปรับเปลี่ยนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมยังแสดงให้เห็นถึงการมอง
ผลประโยชน์ของ พรรคเป็นหลักมากกว่าเรื่องอื่นๆ   ด้วยเหตุนี้พรรคการเมืองภายใต้
การน าของ พ.ต.ท.ทักษิณ จึงมองว่าชัยชนะในการเลือกตั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัด 
องค์กรให้เป็นประชาธิปไตย แต่เพราะการเลือกทรัพยากรบุคคลที่มีความเชียวชาญ
และมืออาชีพด ารงต าแหน่งส าคัญๆ ของพรรค เพื่อให้ความส าคัญกับการเลือกตั้งและ
ผลประโยชน์ของพรรคในเรื่องนิรโทษกรรมมากกว่าปัจจัยอื่นๆที่เป็นประชาธิปไตย 
การจัดองค์กรในลักษณะนี้จึงเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพรรคภายใต้การน าของพ.ต.ท.
ทักษิณ ไปเสียแล้ว   
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ข้อเสนอแนะ 
  
  การศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์กรพรรคการเมืองใหญ่ๆ เป็นเรื่องที่ควรเข้ามา
ศึกษาวิจัย เพราะพรรคเหล่านี้ถือเป็น ภาพสะท้อนของพัฒนาการความเป็น
ประชาธิปไตยภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันการศึกษาในประเด็นนี้มีผู้ศึกษาไว้ไม่มากนัก 
พรรคเพื่อไทยถือเป็นพรรคภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณพรรคเดียวที่ยังคงอยู่ 
พรรคควรมีนโยบายปฏิรูปองค์กรในด้านต่างๆ เช่น การคัดสรรผู้สมัคร การตัดสินใจ 
การเปิดกว้างให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วม เพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจให้เหล่า
สมาชิก พรรคทุกระดับได้มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพรรค ไม่ใช่เป็นแบบบริษัทหรือ
พรรคชนช้ันน าอย่างที่เป็นอยู่ สมาชิกหรือผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมืองหากกระท าการ
ทุจริตหรือผิดข้อบังคับพรรค พรรคต้องมีมาตรการลงโทษที่ชัดเจน หากด าเนินการ
ตามที่ ผู้วิจัยเสนอแนะได้ส าเร็จ พรรคเพื่อไทยก็จะสามารถก้าวไปสู่การเป็นพรรค
มหาชนและมีความเป็นสถาบันทางการเมืองของ ประเทศไทยต่อไป    
 

แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านการได้มาซึ่งข้อมูล 
เนื่องจากการวันท่ี 22 พ.ค. 2557 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่รักษาการอยู่ในขณะนั้นถูกคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเข้ายึดอ านาจ และได้ออกประกาศห้ามพรรคการเมืองมี 
บทบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้วิจัยโดยตรงในการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะการไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากพรรคเพื่อไทยและสมาชิกในการให้ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลที่ได้จึงอาจจะ
ยังไม่รอบด้านมากนักผู้วิจัยจึงน าบทสัมภาษณ์ที่ปรากฏในสื่อเข้ามาร่วมวิเคราะห์   
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ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดชำยแดน
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบระดับความส าเร็จต่อการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทของกรมที่ดิน และเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมที่ดิน โดยจ าแนก ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่ง ประชากรศึกษา คือ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาฯของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี ซึ่งประชากรมีจ านวนน้อย จึงท าการส ารวจข้อมูลจาก
ประชากร ทั้งหมด รวม 113 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อการวิเคราะห์หาความแตกต่างของข้อมูล โดยใช้ สถิติ Chi-Square และค่า
สัมประสิทธิ์ Gamma โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาวิจัย 
สรุปได้ว่า ความส าเร็จของการจัดท าแผนต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยภาพรวม พบว่า ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก โดย ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จ
ต่อการจัดท าแผนฯ ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร/ผู้น าให้ความส าคัญในการจัดท าแผนฯ การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ของ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
 

ค ำส ำคัญ: ความส าเร็จ, การจัดท าแผนพัฒนา, จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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Abstract 
 

The objective of this research is to know level of success of 
Southern Border Provinces Development Plan. To identify factor that 
affect to successful planning. In the context of DOL and to propose 
guildline for the preparation of the strategic plan of DOL. Classified by 
education level, echelon. The population is involved in the 
development plan of Pattani Land Office that are fewer. The Survey 
included 113 people from a total population. Tools in this study was a 
questionnaire. The statistical methods used to analyze data were 
frequency, percentage, inferential statistics. To analyze possible 
differences used for statistical Chi-Square and Coefficient Gamma. The 
level of statistical significance at the.05 The study concluded That the 
success of the plan to prepare a development plan for Southern 
Border Provinces Development Plan. Overall, the success of the plan in 
Pattani Land Office was the degree to the success factors for the 
preparation of the plan has a statically significant 0.05, including policy 
managent/the leader to focus on the preparation of the plan, 
development and promotion of knowledge to the staff about the plan 
and participation in the preparation of the plan in all levels of staff. 
 
Keywords: Success, Development Planning, the Southern Border 
Provinces  
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บทน ำ 
 

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในที่ดินของ
บุคคลและจัดการที่ดินของรัฐ โดยการรังวัดท าแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  การ
ส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลมี
ความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมที่ดินได้ใช้
เทคโนโลยีช้ันสูงในการจัดท่าแผนที่รูปแปลงที่ดินและจัดท าขอบเขตที่ดินของรัฐและ
เอกชนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานบริการด้านฐานข้อมูลที่ดินและการท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั้งพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ส านักงาน
ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา ส านักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก และอ าเภอ 
กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 830 แห่ง ให้บริการประชาชนปีละประมาณ 6 
ล้านราย ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา จะมีส านักงานท่ีดินที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว ถึงจ านวน 56 แห่ง ได้แก่ ส านักงานที่ดินจังหวัด 5 แห่ง ส านักงานที่ดิน
สาขา/ส่วนแยก 24 แห่ง และส านักงานท่ีดินอ าเภอ 27 แห่ง ให้บริการประชาชนปีละ
ประมาณ 400,000 ราย (กรมที่ดิน, 2557) 
 

เนื่องจากกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ได้มีหนังสือ
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกๆ ด้านให้
กรมที่ดินทราบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นส าคัญที่เป็นปัญหาหลักของการ
ด าเนินงานในหน่วยงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ประเด็นแผนงาน/
โครงการที่หน่วยงานส่วนกลางน าลงไปสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สอดรับกับความ
ต้องการของพื้นที่ โดยเน้นว่ากรม กระทรวง ยังจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณเป็นภาพรวมของประเทศ ไม่เฉพาะเจาะจงพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่มียุทธศาสตร์เฉพาะที่จะน าไปสู่แผนงาน/โครงการที่ตรงกับความเดือนร้อน 
รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่ด่าเนินการในพื้นที่ยังไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (กรมที่ดิน, 2557) ประกอบกับแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้าน
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การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมที่ดินได้เสนอแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการใน
พื้นที ่5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ แผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 
จ่านวน 2 แผนงาน คือ งานเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน ด าเนินการโดยส านักมาตรฐาน
การออกหนังสือส าคัญ และงานให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและการรังวัดที่ดิน 
ณ ส านักงานท่ีดิน ซึง่เป็นงานให้บริการตามปกติของส านักงานท่ีดิน 
 

กรมที่ดินได้จัดท าแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานที่ดิน  ของ
ส านักงานที่ดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 
2561 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าว แต่จากการ
จัดท าแผนฯ ดังกล่าว ส านักงานที่ดินจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดให้ความส าคัญในการจัดท า
แผนพัฒนาระบบฯ ดังกล่าวน้อยมาก จะเห็นจากก าหนดเวลาการสง่ ถึงแม้ในครั้งแรก
จะมีผู้ส่งตามก าหนดเวลาถึง 3 ใน 5 จังหวัด แต่ในการจัดส่งครั้งที่ 2 ยังมีจังหวัดที่ไม่
ส่งเลยอีก 1 จังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางต้องประสานทางโทรศัพท์หลายครั้ง 
จึงจะได้ข้อมูล และหากพิจารณาถึงความสนใจ/ใส่ใจของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดที่
ประสานเป็นการภายในในการจัดท าในรายละเอียดมีเพียงจังหวัดเดียวท่ีโทรศัพท์ถาม
ข้อมูลและวิธีการจัดท าด้วยตนเองเพียงจังหวัดเดียว ไม่ประสานเลยถึง 3 จังหวัด 
รวมทั้งข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่จะเป็นแผนงาน/โครงการที่เป็นงานประจ าไม่ใช่งาน
พัฒนาฯ จึงไม่สามารถน าแผนงาน/โครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว
ได้ 
 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจศึกษาว่า การจัดท าแผนพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการงานที่ดิน ของส านักงานที่ดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ซึ่งเปรียบเสมือนแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาของส านักงานท่ีดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัจจัยอย่างไรบ้างท่ีจะส่งผล
ต่อความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว เพื่อจะได้น าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนฉบับอื่นๆ ของกรมที่ดิน 
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในบริบทของกรมที่ดิน 
 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมที่ดินต่อไป 
 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

สมมติฐานที่ 1 ระดับการศึกษาสูง และต าแหน่งงานสูง ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ า
และต่าแหน่งงานต่ า 
 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่เห็นว่านโยบายการบริหารจัดการให้ความส าคัญ
กับการจัดท าแผนสูง มีผลท าให้แผนส าเร็จมากกว่าบุคลากรที่เห็นว่านโยบายการ
บริหารจัดการให้ความส าคัญกับการจัดการแผนต่ า 
 

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่เห็นว่าการที่บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
แผนมาก มีผลท าให้การจัดท าแผน มีความส าเร็จในระดับสูง มากกว่าบุคลากรที่เห็น
ว่าการที่บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนน้อย 
 

สมมติฐานที ่4 บุคลากรที่เห็นว่าการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนใน
ระดับสูง มีผลท าให้การจัดท าแผนมีความส าเร็จสูงมากกว่า บุคลากรที่เห็นว่าการไม่มี
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท่าแผนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนน้อย 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาฯ

ของส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี ซึ่งประชากรมีจ านวนน้อย จึงท าการส ารวจข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด (Population Universe) รวม 113 คน ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
รายละเอียดและความเหมาะสมของแผนฯ ได้แก่ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน 
ผู้อ านวยการส านัก รวม 16 คน 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ
จัดท าแผนฯ ที่ปฏิบัติงานในส านักงานท่ีดินในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 52 คน 
(ไม่รวมผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานีและสาขา) 
 

3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี จ านวน 45 คน 
 

ผู้ศึกษาวิจัยได้สร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 1 ชุด คือ แบบส ารวจปัจจัย
ที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีส านักงานที่ดิน
จังหวัดปัตตานี โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาไป
ทดสอบความเที่ยงตรง และหาค่าความเช่ือมั่นกับบุคลากรในส านักงานที่ดินจังหวัด
ยะลา จ านวน 30 คน โดยมีระดับค่านัยส าคัญทางสถิติต้องไม่มากกว่า 1.0 โดยได้ค่า 
นัยส าคัญทางสถิติที ่0.8621 
 

ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกระบวนการและวิธีการของ
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามซึ่งได้จากกระบวนการทบทวนวรรณกรรม
การตรวจสอบเอกสารเป็นแนวทางในการสร้างค าถามในแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี ้
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1. การเก็บข้อมูล โดยการแจกแบสอบถามใน 2 ลักษณะ คือ แจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง ณ กรมที่ดิน และส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี และแจก
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ณ ส านักงานที่ดินจังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา และ
สตูล โดยประสานงานกับผู้บริหาร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด และประชากรศึกษา
โดยตรง เพื่ออธิบายในรายละเอียด และขอรับคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง และทาง
ไปรษณีย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตอบแบบสอบถาม 
 

2. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง เพื่อ
เตรียมการส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
 

2.1 การลงรหัสในแบบสอบถาม พร้อมท้ังจัดท่าคู่มือการลงรหัส เพื่ออธิบาย
ตัวแปรตามรหัสที่ก่าหนด 
 

2.2 แปลงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นรหัส แล้วบันทึกลงในตารางรหัส 
 

2.3 น าข้อมูลจากการลงรหัสใน Coding Form บันทึกในแผ่น CD 
 

2.4 ก าหนดค าสั่งการใช้ค่าทางสถิติ โดยน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปแล้วจึงน าผลที่ได้จากโปรแกรมมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่า
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Gamma เพื่อใช้
อธิบายเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางใด 
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ผลกำรวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 

จากการส ารวจประชากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี ทั้งสิ้น 113 คน พบว่า ผู้ที่คิดว่าระดับความส าเร็จของ
แผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระดับคะแนน 29-48 คะแนน ถือเป็นระดับ
คะแนนที่มีความส าเร็จต่ า มีจ านวน 32 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.3 และในระดับ
คะแนน 49-67 ถือเป็นระดับท่ีมีความส าเร็จสูง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 
 

ปัจจัยที่ส่งผลส ำเร็จต่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ใน
บริบทของกรมที่ดิน 
 

ด้านนโยบายการบริหารจัดการของผู้บริหาร จากการส ารวจพบว่า นโยบาย
การบริหารจัดการของผู้บริหารของส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี (เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด) ส่งผลให้ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารต้องมีการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง ภัยคุกคาม และโอกาส ก่อนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ต้องมีการจัดท า
แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติงานขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ มีการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในระดับนโยบายของกระทรวง กรม หรือ
จังหวัดด้วยตนเอง และให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเฉพาะประเด็นการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ/
งบประมาณในระดับนโยบาย มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
ประเด็นการน าหลักการวางแผนฯมาใช้ในการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ ระบบ และบุคลากรภาพรวม เท่านั้นที่ผู้ตอบแบบส ารวจคิดว่าส่งผลต่อ
ความส าเร็จในระดับปานกลาง 
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ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ จากการส ารวจพบว่า 
การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อความส าเร็จในระดับปานกลาง 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ การอธิบายหลักการแนวทางการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ก่อนการจัดท าแผนฯ และก่อนการสอบหมายให้น าไปปฏิบัติ หรือ
การประชุมช้ีแจงภายหลังแผนฯ จัดท าเสร็จแล้ว อาจเป็นเพราะบุคลากรของ
ส านักงานท่ีดินจังหวัดปัตตานี มีจ านวนน้อย แต่ปริมาณงานด้านการจดทะเบียนและ
รังวัดที่ดินมีปริมาณมาก ส่งผลให้บุคลากรไม่มีเวลาหาความรู้ในการจัดท าแผนฯ 
ถึงแม้ส านักงานที่ดินจะมีการประชุมช้ีแจง อธิบายการจัดท าแผนฯ จึงท าให้ไม่แน่ใน
ว่าประเด็นเหล่านั้นมีผลต่อความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ หรือไม่ แต่กลับให้ความ
คิดเห็นว่า หากมีความรู้เรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์มาก แผนฯจะสมบูรณ์และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ (ร้อยละ 38.1) 
 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ จากการส ารวจพบว่า การเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ ในขั้นตอนก าหนดจุดอ่อน จุดแข็งภัยคุกคาม และโอกาส 
การก าหนดแผนงาน/โครงการที่ปรากฏในแผนฯ และการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนฯ มีระดับความส าเร็จอยู่ในระดับปานกลาง แต่เห็นว่าการให้เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ และหากมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ แผน
จะสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ และประสบความส าเร็จมากกว่านี้อยู่ในเกณฑ์มาก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏดังนี ้
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษา
กับระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า ตัวแปร
ระดับการศึกษากับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานที ่1 
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับการศึกษา
กับระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงลบ หมายความว่า ตัวแปร
ระดับต าแหน่งกับความส าเร็จในการจัดท าแผนฯไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานที ่2 
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จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับนโยบาย
การบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ตัวแปร
ระดับนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับนโยบาย
การบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับความส าเร็จในการจัด
ท่าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ตัวแปร
ระดับนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 
 

จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรระดับนโยบาย
การบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์เชิงบวก เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ตัวแปร
ระดับนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนฯ กับระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ มีความสัมพันธ์กัน จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5 
 

สรุปและอภิปรำยผล 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กรณีส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี ้
 

จากความส าเร็จของการจัดท าแผนต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยภาพรวม พบว่า ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของส านักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับมาก และปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จ
ต่อการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทของกรมที่ดิน ได้แก่ 
นโยบายการบริหารจัดการของผู้บริหาร/ผู้น าให้ความส าคัญในการจัดท าแผนฯ การ
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พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ และการมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนฯ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวิทย์ อุทร
และสวัสดิ วรรณรัตน์ (2554) อิทธิชัย สีด า (2553) และนิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ 
รังสรรค์ สิงหเลิศและสมสงวน ปัสสาโก(2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด โดย
ที่ปัจจัยด้านการศึกษาและระดับต าแหน่ง ไม่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดท าแผนฯ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง โดยกรมที่ดินควรเพิ่มช่องทางการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 
นอกเหนือจากการเรียกเข้ามารับการฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน
เช่น การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Learning ซึ่งผู้เรียนมา
สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง เมื่อมีเวลาว่าง โดยเฉพาะส่งที่ส าคัญที่สุดผู้บริหารของ
หน่วยงานควรจัดให้มีการประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของกรมที่ดิน หรือแผนฯ 
ของหน่วยงานให้บุคลากรทุกระดับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนแผนในระดับต่างๆ  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 

2. ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ 
เนื่องจากบุคลากรจะเป็นผู้ปฏิบัติที่ส าคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ อัน
จะส่งผลให้สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง อีกทั้งการให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน จะส่งผลให้
บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
เหล่านั้น จะส่งผลให้มีความเข้าใจ ร่วมใจในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) ศึกษาการด่าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช จ านวนทั้งสิ้น 3,664 คนใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางส าเร็จรูป
ของทาโร่ ยามาเน่ ได้จ านวน 361 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน เครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) 
การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการก่าหนดรายละเอียดของตัวช้ีวดั
ผลการด าเนินงาน ด้านการวัดและตรวจสอบผลการด าเนินงาน และด้านการให้รางวัล
ตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้ง 4 ด้าน อยู่
ในระดับปานกลางทั้งหมด (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ด้านวัฒนธรรมองค์การ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด  และ (3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบรหิารแบบมุง่ผลสัมฤทธ์ิของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร วัฒนธรรม
องค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 
ค ำส ำคัญ: การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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Abstract 
 

The study of factors affecting result based management of 
Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation which 
had the objectives to (1) study the result based management 
procedures of Department of National Parks Wildlife and Plant 
Conservation; (2) study key success factors toward the result based 
management procedure of Department of National Parks Wildlife and 
Plant Conservation; and (3) study the relation between key success 
factors and result based management of Department of National Parks 
Wildlife and Plant Conservation. This study was a survey research. The 
population was the government officers of Department of National 
Parks Wildlife and Plant Conservation for 3,664 people. The sample size 
was 361 people calculated by quota sampling. The research instrument 
was a questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and Pearson correlation. The research results 
showed that; (1) a result based management procedure of Department 
of National Parks Wildlife and Plant Conservation for 4 aspects was 
measurement and monitoring of performance, the specific detailed of 
key performance indicators, the organization's strategic planning and 
the rewards that was at middle level when considering each aspect, it 
was found that all aspect were at middle level. (2) an overview of key 
success factors toward the result based management procedure of 
Department of National Parks Wildlife and Plant Conservation was at 
middle level when considering in each parts were all moderately. In 
the order from high to low, as follows: the organization’s cultural, the 
executive leadership and the human resource development 
consecutively; and (3) the relation between key success factors and 
result based management of Department of National Parks Wildlife and 
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Plant Conservation were as the executive leadership, the organization’s 
cultural and the human resource development that were related the 
result based management procedures of Department of National Parks 
Wildlife and Plant Conservation. 
 
Keywords : Result based management, Department of National Parks 
Wildlife and Plant Conservation 
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บทน ำ 

 
แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 

พ.ศ.2515 โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส่านักงาน ก.พ.) ได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ริเริ่มการปฏิรูประบบราชการไทย โดยมีหลากหลาย
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการปฏิรูประบบราชการไทย ในส่วนของส านักงาน 
ก.พ. ได้มุ่งเน้นไปท่ีความพยายามในการปฏิรูปเรื่องการพัฒนาการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อราชการและประชาชน  การน าแนวคิดการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาปรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐก็เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานโดยค านึงถึงสัมฤทธ์ิหรือผลส าเรจ็ของงานเป็นหลัก ซึ่งจะมี
ผลให้หน่วยงานภาครัฐมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลส าเร็จ
ของงาน มีต้นทุนการปฏิบัติงานที่คุ้มค่าสามารถวัดได้ มีรูปแบบการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน โปร่งใส หรือตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจน
ประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช จึงได้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้มีการบริหารราชและการ
บริการที่คล่องตัว ชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด่าเนินงานมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริหาร
ราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแบบแผนการปฏิบัติราชการที่จะท า
ให้เกิดการบริหารราชการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่วัดผลได้ ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2545 บัญญัติไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จ าเป็นการกระจายภารกิจ และทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ค านึงถึง
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ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ” โดยการน าเทคนิคการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้บริหาร ซึ่งก็คือ
การบริหารที่มุ่งเน้นผลงาน หรือการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management ; RBM) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารรัฐกิจ ให้มีลักษณะเป็นอย่าง
ภาคธุรกิจเอกชน (ทศพร ศิริสัมพันธ์ 2543 :145) โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารงาน ก าหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การ พร้อมทั้งต้องสร้างตัวบ่งช้ีวัดความส่าเร็จ ของการด าเนินงานที่ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะแสดงผลถึงความสามารถในการบริหารงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ ตรงต่อความต้องการของประชาชน โดยด่าเนินการ
ตามกรอบความคิดในเรื่องวัดผลการปฏิบัติงาน ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ อันได้แก่ 
การเริ่มก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและการป้อนปัจจัยต่างๆ  
น าเข้าสู่กิจกรรมหรือการด าเนินงานจนแปลงให้เป็นผลผลิตและผลลัพธ์  ซึ่งการ
บริหาร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้มีการอธิบายขอบเขตไว้ในเอกสารของส่านักงาน ก.พ. 
เรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ดังนี้ “การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเทคนิคในการบริหารหลายเรื่อง เริ่มตั้งแต่การวัดผล
การปฏิบัติงาน (Performance Measurement) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
ลักษณะนี้ เพราะหากเราไม่สามารถวัดผลงานได้ เราก็ไม่สามารถปรับปรุงให้เกิดผล
งานที่ดีขึ้นได้ การเทียบงาน (Benchmarking) เป็นการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และกระบวนการท างานโดยเทียบวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) คุณภาพการ
ให้บริการ (Service Quality) เป็นการยกระดับคุณภาพของบริการให้ผู้รับบริการ
พอใจการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นในความถูกต้องของข้อมูล การประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) 
เป็นการพิสูจน์ความส าเร็จของโครงการ และยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดและ
ผลสัมฤทธิ์ การมอบอ่านาจและให้อิสระในการท างาน (Devolution and 
Autonomy) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับกลางและต้นท างานไดเ้ตม็ศักยภาพ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเวลา การวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์ (Corporate 
and Strategic Planning) เป็นการสร้างความเกี่ยวโยงในการท่างานทุกระดับให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม่ละเลยผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว และการท่าสัญญาผล
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การปฏิบัติงาน (Performance Contracting) เป็นการสร้างการต่อรองในการ
ก าหนดผลสัมฤทธ์ิ เงื่อนไขการปฏิบัติงาน และสิ่งตอบแทนในระบบราชการ’’ ดังนั้น
จึงมีการก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะท่าภารกิจใดต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนนั้น 
เพื่อให้ทราบ แนวทางการปฏิบัติราชการที่มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน มีการแสดงผลลัพธ์
ให้เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างในภารกิจนั้น  มีกรอบระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการรับรู้ผลส าเร็จของงานนั้นว่าเกิดขึ้นจริงตามเป้าหมาย
ได้เพียงใด การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ที่น ามาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้ใช้วิธีการบริหารรูปแบบใหม่นี้ ท าการปฏิรูปองค์กรภาครัฐ ให้
สามารถจัดบริการสาธารณะให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากขึ้น และหัวใจแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น คือ การสร้างตัวช้ีวัดผล
การปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการ
วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม มีความเที่ยงตรง เป็นที่ยอมรับ
และสะดวกในการน าไปใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ ส าหรับการก ากับติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานขององค์กร แนวคิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
 

ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ ที่ส่วนราชการต่างๆ ได้น ามาใช้อย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้องค์การมีการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัดความคุ้มค่า มี
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมีตัวช้ีวัดถึงความส าเร็จที่ชัดเจน รวมถึงความรับผิดชอบต่อประชาชน
ผู้มารับบริการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นข้อมูลและ
ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวให้การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
 

 3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การด าเนินการบริหาร
แบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของ
กรมอุทยานแห่ งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
กา ร ว า งแ ผนก ลยุ ท ธ์ 
การก าหนดรายละเอียด
ข อ ง ตั ว ช้ี วั ด ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น 
ก า ร วั ด แ ล ะ ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานการให้รางวัล
ตอบแทน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า 
และพันธุ์พืช 
ภาวะผู้ น า ขอ งผู้ บ ริ ห า ร 
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 

ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 
2,664 คน ตัวอย่างได้มาจากการค่านวณจากสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro 
Yamane’s, 1967: 398) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 361 คน การสุ่มตัวอย่างตัวแทนระดับส านักฯ โดยสุ่มแบบสัดส่วน เมื่อได้
ตัวแทนตัวอย่างระดับส่านักฯแล้ว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ใช้เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งท าการตรวจสอบความเช่ือถือได้ของ
แบบสอบถามก่อนเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลกำรวิจัย 
 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.8 มี
อายุอยู่ระหว่างช่วง อายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.8 ได้รับเงินเดือน/
ค่าตอบแทน อยู่ในช่วง 30,001 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 54.6 มีการศึกษาระดับ
การปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 56.8 และระยะเวลาในการท างาน 16 
ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 61.8 และเป็นบุคคลประเภทข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 99.4 
 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากผลการศึกษาพบว่าการด าเนินการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ อันดับแรกได้แก่ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ รองลงมา
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ได้แก่ ด้านการก าหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดผลการด าเนิน  ด้านการวัดและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และด้านการให้รางวัลตอบแทน ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จากผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด่าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
ค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ อันดับแรกได้แก่ ด้านวัฒนธรรมองค์การ (x = 3.40) รองลงมา
ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามล าดับ 
 

ส่วนท่ี 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดสมมติฐานไว้ 3 สมมติฐาน และทั้ง 3 สมมติฐานในภาพรวมมความสัมพันธ์เชิง
บวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ดังต่อ สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากันท่ี 0.77 สมมติฐานที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์
กับการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากันท่ี 0.77 และสมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.76 ตามล าดับ 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

จากสมมติฐานทั้ง 3 สมมติฐาน ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับ
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การด าเนินการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช และ สมมติฐานที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการด าเนินการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยทั้ง 3 
ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยวัฒนธรรมองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มีความสัมพันธ์ในระดับที่สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในส่วนของ
วัฒนธรรมองค์การผู้วิจัยมีความเห็นว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมี
วัฒนธรรมองค์การที่ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการด าเนินการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ มีวัฒนธรรมองค์การในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน และมีวัฒนธรรมองค์การในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็ว และสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สามารถท าให้งานง่ายขึ้นและท าให้การท างานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัฒน์
สามารถจัดขนาดองค์การให้เล็กลง มีการกระจายอ านาจออกไปให้บริการอย่าง
กว้างขวาง สะดวกและทันสมัย สอดคล้องกับแนวคิดของ Daniel R. Denison 
(1990)  

 
ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากกรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและข้าราชการ
เรื่องการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
รวมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและข้าราชการในการปฏิบัติงานที่ต้อง
รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน และการอบรมและพัฒนาทักษะเฉพาะที่เกี่ยวกับ
งานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติบังเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
ตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543: 40) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่การพัฒนาบุคลากรและองค์การ ผู้บริหารทุก
ระดับถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ภายใต้ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องให้การพัฒนา
ผู้บริหารไว้ล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ภายใต้สภาวะที่มีความคล่องตัวและมีอ านาจในการบริหารเพิ่มขึ้นผู้บริหารทุกคน
จะต้องมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ การวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ข้อมูล
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ผลการปฏิบัติงานเพ่ือตัดสินใจในการท างานประจ าวัน ในขณะเดียวกันจะต้องมีระบบ
การพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความช านาญหลากหลายมากขึ้น 
เพื่อให้มีศักยภาพที่จะสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ได้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และเข้าใจเรื่องการวัด และการใช้ข้อมูลสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน
ประจ าวันด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ นันทไพฑูรย์ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองบัญชาการ
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด พบว่าด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

 
นอกจากนี้ควรมีการติดตามประเมินผลของการบริหารงานแบบมุ่ ง

ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าในการก าหนดเป้าหมายทิศทางในการท างานของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าท่ีผู้บริหารขององค์กร ว่าจะให้องค์กร
ด าเนินการไปในทิศทางใด ไม่ว่าจะเป็นในระดับสูงสุด คือระดับอธิบดี และในระดับ
รองลงมาคือ รองอธิบดี และระดับผู้อ านวยการส านักฯ ซึ่งภาวะผู้น าของผู้บริหาร
นอกจากจะต้องก าหนดเป้าหมายทิศทางในการท างานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืชแล้ว ยังต้องให้การสนับสนุนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มก าลัง 
ไม่ว่าจะเป็นด้านร่วมกันด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน การได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารใน
การก าหนดเป้าหมายที่เหมาะสมของผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน และการสร้าง
สิ่งจูงใจให้แก่บุคลากรที่ท างานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพาวดี 
เมฆสวรรค์ (2543) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
จะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ คือ สนับสนุนในการจัดท าระบบวัดผลการปฏิบัติงาน การใช้ข้อมูลผลการ
วัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณการสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท างาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมถึงการมอบอ านาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2552:1) 
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จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น าท าให้ทราบถึงความหมาย และความส าคัญ
ดังนี้ ภาวะผู้น าเป็นการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทุกกลุ่มตั้งแต่สังคมล้า
หลัง เช่น ชนเผ่าโบราณดั้งเดิม จนถึงสังคมเมืองสมัยใหม่ ในสังคมดังกล่าวเราจะพบ
บุคคลจ านวนหนึ่ง ซึ่งใช้ภาวะผู้น าของตนเพื่อประสานประโยชน์และขจัดข้อขัดแย้ง
ให้กับสมาชิกในกลุ่มของตน อาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับ
องค์การทุกประเภท ไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน เพราะองค์การจะมีความ
เจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ าหรือไม่เพียงใดนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารในองค์การ
นั้นมีภาวะผู้น าเพียงพอที่จะโน้มน้าวชักจูง ให้บุคลากรท างานให้แก่องค์การตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั่นเอง ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น า จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญและน าไปใช้ในการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ (excellence) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความส าคัญต่อการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นผู้บริหารควรมีการก าหนดเป้าหมายทิศทางการ
ท างานที่ชัดเจน เช่น การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ต้องมีการก าหนด
รายละเอียด เป้าหมาย และระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจน เป็นต้น 

 
2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรมีวัฒนธรรมองค์การ ที่

สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการประเมินผล เป็นต้น 

 
3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ควรมีการอบรมให้ความรู้

ผู้บริหารและข้าราชการในการปฏิบัติงานท่ีต้องรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 375 คนโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้
ก าหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปรทางด้านระดับการศึกษา การอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมือง และความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ และ อายุ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 
ค าส าคัญ :  การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ประชาชน, เทศบาล  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the level of 
political participation of people in Wang Wa Municipality Si Prachan 
District, Suphan Buri Province. The samples composed of 375 people in  
Wang Wa municipality Si Prachan district, Suphan Buri province. The 
data were collected by using questionnaires and analyzed by using the 
packaging computer program. Statistical tools employed in data 
analysis and presented through percentage, mean, standard deviation, 
t-test, One-Way ANOVA and Pearson Product – Moment Correlation 
Coefficient. The level of significance for statistical testing was 0.05. The 
research findings are as follow. The level of political participation of 
people in Wang Wa municipality Si Prachan district, Suphan Buri 
province was moderate. According to the hypothesis is testing, level of 
education, political socialization and political efficacy caused any 
difference in the political participation. However, gender and age did 
not cause difference in the political participation. 
 
Keywords :  Political Participation, People, Municipality. 
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บทน ำ 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
เนื่องจากท าให้ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและ
กันอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย หรือการมีส่วน
ร่วมแบบเสรีนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนมีความส านึกและความตื่นตัวทางการเมือง 
นับตั้ งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็น
อ านาจการปกครองสูงสุดของประเทศ รัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนของ
ไทยจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ประชาชนจะต้องมีความตระหนักและรับรู้ถึงอ านาจ 
หน้าที่ของตนและใช้อ านาจของตนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการที่ประชาชนจะสามารถจะ
ท าเช่นนั้นได้ การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองก็
เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถที่ได้รับทราบถึงสิทธิเสรีภาพ รวมถึง
อ านาจที่ตนพึงมีตลอดจนการที่ประชาชนได้รับผลจากตัวการในการอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองไม่ว่าตัวการเหล่านั้นจะเป็นสถาบันหรือ องค์การ เป็นต้นความรู้สึกมี
สมรรถนะทางการเมืองของประชาชนก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ใช้ประกอบการการ
พิจารณาการตัดสินใจในการเข้าร่วมทางการเมืองในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะท าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยพัฒนาเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้น 
 

การเมืองระบอบประชาธิปไตยนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนมีความส าคัญมากท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น  ตั้งแต่การคัดเลือกผู้แทน
เข้ามาท าหน้าที่บริหารประเทศบริหารกิจการสาธารณะท้องถิ่น การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น พูดคุยกันทางการเมือง การเขียนบทความ
หรือจดหมายแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ์ การร่วมแสดงความคิดเห็นใน
รายการสนทนาการเมืองทางโทรทัศน์หรือการรวมตัวประท้วงในรูปแบบของกลุ่ม 
ผลประโยชน์ และการแสดงทัศนคติของประชาชนโดยการออกแบบสอบถาม (poll) 
ความคิดเห็นต่อการด าเนินนโยบายสาธารณะของรัฐ 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมากเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองและการเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวางคือเหตุการณ์  14 ตุลาคม 2516 มี
ประชาชน  นิสิต นักศึกษานักเรียนร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อต้านการปกครอง
ของจอมพล ถนอม กิตติขจร จอมพล ประภาส จารุเสถียร และพันเอก ณรงค์ กิตติ
ขจร จนการปกครองของทั้งสามคนโค่นล้มลงในช่วงปี  พ.ศ.2516-2519 นั้นประชนมี
ความตื่นตัวในการปกครองสูง  พอมาถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  ที่ทหารได้เข้าท า
การรัฐประหารจึงท าให้สภาพความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนลดลง  และ
เหตุการณ์ที่ส าคัญทางการเมืองอีกเหตุการณ์คือ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 ที่
ประชาชนนับแสนคนได้มีการชุมนุมทางการเมือง จนเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองครั้งส าคัญ 
 

นับแต่เกิดเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549  ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นอย่างมากจึงน่าท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการ
เข้ามีส่วนร่วมของประชาชน หลังจากปี พ.ศ. 2551 มีประชาชนจ านวนมากที่ออกมา
เรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ มากขึ้นและประชาชนทั่วไปเริ่ม
ให้ความส าคัญและสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเห็นได้จากการที่
มีประชาชนออกมาชุมนุมจ านวนมากตามสถานท่ีต่างๆ มีการจัดปราศรัย 
 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนดังกล่าวนั้นส่งผลให้ในปี พ.ศ.
2557 มีรัฐประหารอีกครั้งเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งเป็นสองฝ่ายเกิด
การแตกแยกทางความคิดและมีท่าทีว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นจะเข่นฆ่ากัน
บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายไม่สงบสุขจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ทหารออกมาท าการยึด
อ านาจและมีอ านาจอีกครั้ง 
 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ทั้งนี้ เพราะเทศบาลต าบลวังหว้าเป็นถิ่นก าเนิดของผู้วิจัย ซึ่งเทศบาลต าบลวังหว้านี้
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อยู่ในอ าเภอศรีประจันต์ ห่างจากอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมขังบ้างแต่ไม่นาน ประชากรส่วนใหญ่ท า
อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งไม่แน่นอน  การเกษตรที่
ท าเป็นนาข้าว และมีอาชีพเสริม คือ ทอผ้า หัตถกรรมผักตบชวา ท าแชมพูสระผม ท า
ครีมอาบน้ า ท าน้ ายาปรับผ้านุ่ม เป็นต้น วิถีชีวิตจะอยู่กับการท าเกษตรกรรมใช้ชีวิต
เรียบง่ายรักสงบ ไม่มีโรงงานอุสาหกรรมในเขตเทศบาล  และยังคงใช้ชีวิตแบบชนบท 
มีกิจกรรรมบ้างเป็นครั้งคราว มีอัตราการจัดเก็บภาษีตามเทศบัญญัติแต่ไม่มากนัก 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างถูกต้องตามครรลองของระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนช่วย
เสริมสร้างการเมืองการปกครองให้มีความเข้มแข็งด้วยเหตุที่ว่านี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะท าการศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง และ
ความรู้สึกมีสมรรถนะ กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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วิธีกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากท้ังหมด 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีจ านวน 5,935 คน  
ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้โดยการประมาณตาม
สัดส่วน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 375 ตัวอย่าง ทั้งนี้จ านวนตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยจะศึกษาจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน  (proportional 
stratified random sampling) 
 

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับการวิจัย
ที่ ผ่ านการทดสอบความแม่นตรง  (Validity)  และทดสอบค่าความเ ช่ือมั่ น 
(Reliability)  โดยแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็น
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า จังหวัด
สุพรรณบุรี ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า  จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตรวัด โดยเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ า  ส่วนที่ 3 
เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวังหว้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตร
วัด โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับเช่นกัน และส่วนที่ 4 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเป็นมาตราวัด โดยเกณฑ์การให้
คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ระดับเช่นกัน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ผล ประกอบด้วย ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
ของ Fisher’s Least Significance Difference : LSD และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   (Pearson’s   Product  Moment  Correlation 
Coefficient) ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ไว้ที่ระดับ 0.05 
 

ผลกำรวิจัย 
 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี ้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 
ส่วนดังนี ้
 

ส่วนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป แกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 มีอายุประมาณ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.9 มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 34.9  
 

ส่วนที่ 2  กำรอบรมกล่อมเกลำทำงกำรเมือง ของประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลวังหว้ำ  อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการอบรมกล่อม
เกลาทางการเมืองในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71  โดยการได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัวมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.59 รองลงมา คือการแสดงเหตุผลให้คนในครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตาม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และการตัดสินใจในครอบครัวมาจากความคิดเห็นของท่าน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ตามล าดับ และประชาชนได้รับการอบรมกล่อมเกลาน้อยที่สุด
จากการที่แสดงเหตุผลท าให้ในกลุ่มเพื่อนยอมรับและตัดสินใจตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.98 รองลงมา คือ การคล้อยตามความคิดเห็นทางการเมืองจากเพื่อนภายในกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30 และการมีโอกาสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแม้ว่าความ
คิดเห็นของท่านไม่ตรงกับกลุ่มเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ควำมรู้สึกมีสมรรถนะทำงกำรเมือง ของประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลวังหว้ำ อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าประชาชนมี
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 โดย
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองเกี่ยวกับการที่ประชาชนไม่สามารถไปมีอิทธิพลใน
การก าหนดนโยบายของรัฐบาลมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือ นัก 
การเมืองข้าราชการหรือพนักงานรัฐมักละเลยความคิดเห็นของประชาชน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 และการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ตามล าดับ และประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัง
หว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองน้อย
ที่สุดจากการที่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 รองลงมาคือ ในการท าโครงการใดๆ ของรัฐบาลต้อง
ถามความคิดเห็นของประชาชนก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 และรัฐบาลต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49 ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ 4 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบล
วังหว้ำ อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวัดความถี่จากกิจกรรมทาง
การเมืองต่างๆ ที่ประชาชนได้ท า เช่น การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การติดตามงานของ
รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง 
การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การช่วยผู้สมัครหาเสียง การระดมทุน
ช่วยพรรคการเมือง การไปฟังการปราศรัยหาเสียง การเป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง การสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเป็นผู้สมัครรับการเลือกตั้ง 
ตลอดจนการเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พบว่าประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
วังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34  โดย ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัง
หว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด
ด้านการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมา คือ การชักชวน
ผู้อื่นให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และการติดตามอ่านข่าวสาร
การเมืองทางหนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ตามล าดับ ประชาชนในเขต
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เทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองน้อยที่สุดในด้านการบริจาคเงินให้พรรคการเมือง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.06 
รองลงมาคือการลงสมัครรับเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.12 และการที่เคยเป็น
คณะกรรมการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 ตามล าดับ 
  

ส่วนที่ 5 กำรทดสอบสมมติฐำนและข้อวิจำรณ์ 
 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
วังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานแสดงให้เห็นว่า ความแตกต่างระหว่างเพศไม่มีผล หรือไม่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อาจารี รดิศวงศ์ ( 2552) 
ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 
มหาชน พบว่า พนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน ที่มีเพศต่างกันมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อ าพล สุวรรณรัมย์ 
(2552) ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : กรณีศึกษาครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบว่า ข้าราชการครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี ที่มีเพศต่างกันมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลิษฐ์ ลั่นเรือง
ฤทธิ์ (2553) ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน พบว่า นิสิตรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ทั้ งนี้ เพราะสังคมชนบทในยุคปัจจุบันมีความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้การด าเนินชีวิตเหมือนกับสังคม
เมือง กล่าวคือ เพศหญิงและเพศชายมีความเท่าเทียมในทุกด้านทั้งสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ทั้งความคิดและการกระท าส่งผลให้เพศหญิงและเพศชายของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกัน ดังนั้น พอสรุปได้ว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
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ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
วังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน จากการศึกษาพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุในช่วงต่างๆ มีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองที่เหมือนกัน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
การสื่อสารไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็สามารถเข้าถึงข่าวสารได้เท่าเทียมกันสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วีรพัชร พุดทอง (2549) ท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า ประชาชน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัทรกันย์ ฤทธิ์สนธิ์(2552) ท าการศึกษา
วิจัย การมีส่ วนร่ วมทางการเมืองของนิสิตปริญญาตรี  คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตปริญญาตรี 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีมีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อ าพล สุวรรณรัมย์ (2552) 
ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ : กรณีศึกษาครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึก จังหวัดนนทบุรี พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรีที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลิษฐ์  ลั่นเรืองฤทธิ์ (2553) ท าการศึกษา
วิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตบางแสน พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ที่มีอายุต่างกันมีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งทิวา คงแจ่ม (2557) 
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ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจเมือง 
สุพรรณบุรี พบว่า ข้าราชการต ารวจอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีอายุต่างกันมี
การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน พอสรุปได้ว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานที ่3 ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
วังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยที่ความสัมพันธ์ดังกล่าว
ไปในทิศทางเดียวกัน และอยู่ ในระดับต่ า (0.00) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานจาก
การศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Almond (2004: 52-57) 
พบว่า การศึกษานั้นมีผลต่อทักษะทางการเมืองและทรัพยากรสาธารณะด้วย คนที่
ได้รับการศึกษามานั้นจะทราบถึงผลกระทบจากรัฐบาลต่อชีวิตของพวกเขาและให้
ความสนใจกับการเมืองมากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรพัด พุดทอง (2549) 
ท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ท่ี
มีระดับการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เพ็ญพิมล วิภาคทรัพย์ (2551) ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ เต๊ะอั้น (2552) ท าการศึกษา
วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ที่มีการศึกษาต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สายพิณ ประพฤติกิจ (2554) ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ต าบลจอมประทัด 
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อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี พบว่า ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ต าบลจอมประทัด อ าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน กล่าวคือ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า 
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองสูงกว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่า โดยประชาชนที่มีการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงที่สุดและประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ าที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การเป็นเรื่องใกล้ตัว และประชาชนต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนที่มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงกว่าก็จะมีแนวโน้มเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่า
ประชาชนท่ีได้รับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่าระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัง 
อ าเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานที่ 4  การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จากการศึกษา พบว่า การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัง
หว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะถ้าบุคคลได้รบัการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง เช่น ในวัยเด็กเคยเห็นคน
ในครอบครัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อเติบโตก็จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถ้าในที่
ท างานมีการพูดคุยกันเรื่องการเมืองกันก็อาจท าให้เกิดความสนใจในการเมืองด้วย 
และถึงขั้นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆยิ่งได้รับการอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองในระดับที่มากขึ้นก็จะมีแนวโน้มที่จะเข้ามามสี่วนร่วมทางการเมอืงที่มาก
ยิ่งขึ้นด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Almond (2004: 52-57) พบว่า ปัจเจก
บุคคลในแต่ละสังคมนั้นย่อมได้รับผลจากตัวการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ไม่ว่าตัวการเหล่านั้นจะเป็นสถาบันหรือองค์การก็ล้วนมีอิทธิพลต่อทัศนคติทาง
การเมืองของบุคคลซึ่งการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีทั้งทางตรง และทางอ้อม 
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ซึ่งตัวการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองได้แก่ ครอบครัว (Family) โรงเรียน 
(School) สถาบันทางศาสนา (Religious Institutions) กลุ่มเพื่อน (Peer Group) 
ชนช้ันทางสังคมและเพศ (Social Class and Gender) สื่อมวลชน (Mass Media) 
กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Groups) และ พรรคการเมือง(Political Parties) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dawson and Prewitt (1969: 63-64) กล่าวว่า การ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองนั้นมีได้ใน 2 ลักษณะ คือ การอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองที่เกิดจากการเรียนรู้โดยตรง (Direct Learning) หรือการปลูกฝังลัทธิ 
(Indroctrination) เป็นการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่ตั้งใจสอนมีก าหนด
ระยะเวลา มีหลักสูตรวิธีการสอน และมีแผนการสอนที่แน่นอน ส่วนการอบรมกล่อม
เกลาทางการเมืองอีกลักษณะหนึ่ง คือ การอบรมกล่อมเกลาทางอ้อม ( Indirect 
Learning) เป็นการอบรมโดยไม่ตั้งใจ เช่น ได้ความรู้จากการพูดคุยกับเพื่อน สนทนา
กับคนในครอบครัว กระบวนการดังกล่าวไม่มีการวางแผน มีลักษณะไม่เป็นทางการ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พลิษฐ์ ลั่นเรืองฤทธิ์ (2553) ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบาง
แสน พบว่า การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของนิสิตรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งทิวา  คงแจ่ม (2557) ท าการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมือง สุพรรณบุรี พบว่า การ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมือง 
สุพรรณบุรี มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น พอจะสรุปได้ว่าการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมติฐานที่ 5 ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  จากการศึกษา พบว่า ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัง
หว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Mibrath and Goel (1977: 58) พบว่า บุคคลมีความรู้สึกมี
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สมรรถนะทางการเมืองในระดับสูง จะมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่า
บุคคลที่มีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองที่ต่ ากว่า กล่าวคือ ยิ่งบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งเป็นการน าไปสู่การพัฒนา
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาโนชญ์ จารุมนตรี 
(2542) ท าการศึกษาวิจัยการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรี ยนโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ พบว่า ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับผล
การศึกษาวิจัยของ วีรพัด พุดทอง (2549) ท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า ความรู้สึกมีสมรรถนะ
ทางการเมืองของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรยุทธ เต๊ะอั้น (2552) 
ท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง ได้รู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีของตนเองที่มีอยู่ท าให้เกิดมี
ความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมือง แล้วจึงเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นพอ
สรุปได้ว่าความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
เทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลางอาจ
เป็นเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเพียงพอ 
จึงท าให้ไม่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องให้ข้อมูลและ
ท าความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบ
ต่างๆ จากระดับการศึกษาส่วนใหญ่ของประชาชนที่มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
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ตอนปลาย หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบคือกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการปลูกฝัง
แนวคิดการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้
และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา โดยการบรรจุวิชาที่มีเนื้อหาเน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในด้านต่างๆ และช้ีให้เห็นข้อดีถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบในลักษณะ ของการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงออก ด้านความคิด และการกระท าให้มากยิ่งข้ึน 
 

2. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วน
ใหญ่จะเกิดจากการที่ได้รบัการอบรมกล่อมเกลาจากคนภายในครอบครัว เช่นการได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว การแสดงเหตุผลให้คนใน
ครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตาม แต่ก็ยังถือได้ว่าได้รับการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองจากน้อยทาง ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อยถ้าได้รับการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมากกว่าน้ีอาจท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากกว่าน้ี ควรส่งเสริม รณรงค์ให้มีการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองในโอกาส
ต่างๆ ภายนอกครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น และการอบรมกล่อมเกลาที่ดีควรเริ่มตั้งแต่วัย
เด็ก ในโรงเรียนเป็นพื้นฐาน และเมื่อเขาโตขึ้นมาอาจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับสูงได้ 
 

3. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า รูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
ของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
นั้นส่วนใหญ่ผ่านทางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ทางการเมือง ซึ่งยังมีการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกหลายรูปแบบที่ประชาชน
ยังเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มากนัก เช่น การเป็นผู้สมัคร การเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น จ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
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4. การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะพัฒนา
มากยิ่งข้ึนถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเช่นกัน โดยการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองนั้นต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและมาจากความต้องการอย่างแท้จริง
ของประชาน และประชาชนต้องตระหนักถึง สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพที่ประชนพึงมี
ต่อประเทศชาติ ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังหว้า อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ปานกลาง ซึ่งยังไม่ดีที่สุด ซึ่งในการพัฒนาการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย นั้น ท้ังภาครัฐ เอกชน องค์กรต่างๆและประชาชนทั่วไปต้อง
ร่วมมือช่วยกันปลูกจิตส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ และช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
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บทคัดย่อ 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี คือ 1) เพื่อศึกษาความเครียดในงาน ของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง และ2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงาน  
ส่งก าลังบ ารุง จ านวน 214 คน  ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการต ารวจมีความเครียดใน
งานด้านร่างกาย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย และความเครียด
ในงานด้านจิตใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ รู้สึกไม่มีสมาธิ สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
มากกว่าคู่สนทนา ระดับปัจจัยด้านสภาพร่างกายที่เกิดขึ้น สูงสุด คือ ความเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย ระดับปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวท่ีเกิดขึ้นสูงสุด คือ ความขัดแย้งในครอบครัว 
ระดับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สถานท่ีตั้งของสถานท่ี
ท างาน ระดับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ระดับปัจจัย
ด้านสังคมที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน  ระดับปัจจัยด้านการ
งานที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ หน้าที่ความรับผิดชอบ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้าน
ปัญหาส่วนตัว ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านสภาพร่างกาย 
ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการงานมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
  
ค ำส ำคัญ: ความเครียด, งาน, ข้าราชการต ารวจ 
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Abstract 
  

The objectives of this study were as the following :- 1) to study 
the job stress of the police officers at Office of Logistics, and 2) to 
study factor relationship with the job stress of the police officers at 
Office of Logistics. Data was collected from the sample of 214 police 
officers at the Office of Logistics. The results of this study indicated the 
police officers had the psychological stress, the most level was feeling 
tired or exhausted, and the physical stress the most level was 
distracted. The physical factors that occur highest was the sickness. The 
privacy issue factors that occur highest was the conflict with family. The 
physical environment issue factors that occur highest was in the 
workplace. The economic issue factors that occur highest was 
economic depression. The social issue factors that occur highest was 
the relationships between colleagues. The work issue factors that occur 
highest was responsibility on duty. Hypothesis testing found that, the 
privacy issue factors and the work issue factors related to the job 
physical stress of the police officers at .05 level of statistical 
significance. The physical factors, the privacy issue factors, the 
economic issue factors, the social issue factors, and the work issue 
factors related to the job physical stress of the police officers at .05 
level of statistical significance. 
 
Keywords: Stress, The job, Police Officers 
 
 
 
 
 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 

 

[169] 
 

 

บทน ำ 
  

ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจากความต้องการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมโครงสร้างอาชีพและการท างานของประชาชนไทย
เปลี่ยนไปเกิดแรงงานอพยพย้ายถิ่น การแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด จาก
สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นสุขในชีวิตเกิดความเครียด (Stress) 
ความกดดันทางจิตใจ (กรมสุขภาพจิต, 2548) 
  

ส าหรับความเครียดในงานที่เกิดจากปัจจัยด้านงาน ก่อให้เกิดความกดดัน
ต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะของงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นงานที่
ยากเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างาน ความพึงพอใจใน
การท างาน ความรู้สึก ทัศนคติทางด้านลบต่องานที่ท า โครงสร้างขององค์กรที่มี
ลักษณะเคร่งครัด ขาดความยืดหยุ่น ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความขัดแย้งของ
คนภายในองค์กร หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน บรรยากาศในการท างาน เป็นต้น (อมรากุล อินโอชานนท์
, 2532) 
  

ในบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่
สะท้อนถึงความเครียดในการปฏิบัตงิาน โดยเผชิญกับโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง 
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น มีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ในขณะที่มี
รายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ซึ่งสภาพปัญหาจากปัจจัยดังกล่าว ล้วน
ก่อให้เกิดความเครียดกับข้าราชการต ารวจไทย และจากส ารวจสุขภาพจิตในปี 2557 
พบว่า อาชีพต ารวจอยู่ในกลุ่มอาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆที่มีคะแนนสุขภาพจิต
สูง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
  

ในงานวิจัยเรื่องนี้ ได้ศึกษาความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจไทย 
โดยเลือกศึกษาข้าราชการต ารวจในส านักงานส่งก าลังบ ารุง ผู้วิจัยสังเกตว่า 
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ข้าราชการต ารวจเริ่มมีความเครยีดเพิ่มมากข้ึน อาจเกิดจากปัจจัยหลายๆ ปัจจัย และ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานท าให้ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย  ด้วยเหตุนี้
งานวิจัยเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อศึกษาความเครียดในงาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง ซึ่งข้อค้นพบ
ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ในการบริหาร
ความเครียดของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.เพื่อศึกษาความเครียดในงาน ของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
 

วิธีกำรวิจัย 
 

ในงานวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 458 คน และ
หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Yamane (นิรมล กิติกุล, 2552) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 214 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ส าหรับอธิบายลักษณะส่วน
บุคคล และวิเคราะห์ปัญหาด้านสภาพร่างกาย ปัญหาด้านส่วนตัว ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านการงาน 
และปัญหาความเครียดในงาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) ก าหนดค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ระดับ 0.05 และใช้เกณฑ์การบรรยายค่า
สหสัมพันธ์ ของ Borg (1963, อ้างโดย Cohen, 1994 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอสิระ 

ปัจจัยดำ้นสภำพรำ่งกำย 
-ความเจ็บปว่ยทางร่างกาย 
-ความเม่ือยลา้ 
-การพกัผ่อนไม่เพียงพอ 
-การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
-การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

ปัจจัยดำ้นปัญหำส่วนตวั 
-ระดับความสามารถในการท างาน 
-การต้ังเป้าหมายของตนเองไว้สูง 
-ความขัดแย้งในครอบครัว 

ควำมเครียดในงำน 
-ด้านร่างกาย  
-ด้านจิตใจ  

ปัจจัยดำ้นสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ  
-สถานที่ตั้งของสถานที่ท างาน 
-บรรยากาศในสถานที่ท างาน 

ปัจจัยดำ้นเศรษฐกิจ  
-ปัญหาหนี้สิน 
-ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
-รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย 

ปัจจัยดำ้นสังคม  
สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา 
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา 

ปัญหำด้ำนกำรงำน  
โครงสร้างหน่วยงาน 
กฎระเบียบที่เข้มงวด 
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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ผลกำรวิจัย 
  

การศึกษาวิจัยเรื่องความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจไทย  มีข้อ
ค้นพบท่ีได้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
 

1. ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านสภาพร่างกายที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้าน ระดับมาก 2 ข้อ คือ 
1) การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ และ 2) ความเจ็บป่วยทางร่างกาย 
  

2. ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านสูงสุด คือ ความขัดแย้ง
ในครอบครัว 
  

3.  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นราย
ด้านสูงสุด คือ สถานท่ีตั้งของสถานท่ีท างาน 
  

4.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ข้าราชการต ารวจมีระดับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านสูงสุด คือ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า 
  

5.  ปัจจัยด้านทางสังคม ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านสังคมที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
อยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านระดับมาก 2 ข้อ  คือ 1) 
สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา และ 2) สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
  

6.  ปัจจัยด้านการงาน ข้าราชการต ารวจมีปัจจัยด้านการงานที่เกิดขึ้นเฉลี่ย
อยู่ในระดับ ปานกลาง และระดับที่เกิดขึ้นรายด้านสูงสุด 3 ล าดับ คือ 1) หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 3) โครงสร้างหน่วยงาน 
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7.  ความเครียดในงาน 
  

7.1 ความเครียดในงานด้านร่างกาย ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุงมีความเครียดในงานด้านร่างกายที่ เกิดขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง และ
ค ว า ม เ ค รี ย ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร า ย ข้ อ  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  3 ข้ อ  คื อ  
1) รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย 2) ปวดต้นคอ ปวดหลัง และปวดตามข้อต่างๆ 3) ปวด
ศีรษะ มึนงง และนอนไม่หลับ  
  

7.2  ความเครียดในงานด้านจิตใจ ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุงมีความเครียดในงานด้านจิตใจที่เกิดขึ้น อยู่ในระดับปานกลาง และ
ความเครียดที่เกิดขึ้นรายข้อ อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ คือ 1) ไม่มีสมาธิ ความสนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบข้างมากกว่าคู่สนทนา 2) สื่อสารด้วยค าพูดซ้ า หรือพูดไม่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ 3) มีพฤติกรรมเข้าข้างตนเองโทษผู้อื่น 4) ความคิดสับสน หรือ
หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  
 
การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้ 
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สมมติฐำนที่ 1  ปัจจัยด้านสภาพร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 1 : สมมติฐานปัจจัยด้านสภาพร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนสภำพร่ำงกำยมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ความเจ็บป่วยทางร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

ความเมื่อยล้ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การพักผ่อนไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 2  ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 2 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนปัญหำส่วนตัวมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ระดับความสามารถในการท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

การตั้งเป้าหมายของตนเองไว้สูงมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

ความขัดแย้งในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 3  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 3 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สถานที่ตั้งของสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

บรรยากาศในสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 4  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 4 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ปัญหาหนี้สินมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 5  ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 5 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนสังคมมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาไมม่ีความสมัพันธ์กับความเครยีดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่มคีวามสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกาย
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 6  ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 6 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนกำรงำนมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนร่ำงกำยของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

โครงสร้างหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

กฎระเบียบที่เข้มงวดมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

หน้าที่ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 7  ปัจจัยด้านสภาพร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 7 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้ำนสภำพร่ำงกำยมีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดในงำนด้ำนจิตใจของข้ำรำชกำร
ต ำรวจในสังกัดส ำนักงำนส่งก ำลังบ ำรุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ความเจ็บป่วยทางร่างกายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ความเมื่อยล้ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

การพักผ่อนไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การรับประทานอาหารไม่ถูกสขุลักษณะมคีวามสมัพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 8 ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 8 : สมมติฐานปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ระดับความสามารถในการท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

การตั้งเป้าหมายของตนเองไว้สูงมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

ความขัดแย้งในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 9  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 9 : สมมติฐานปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สถานที่ตั้งของสถานที่ท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

บรรยากาศในสถานท่ีท างานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 10 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 10 : สมมติฐานปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงาน
ส่งก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

ปัญหาหนี้สินมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด
ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 11 ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตารางที่ 11 สมมติฐานปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านสังคมมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

สัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

สัมพันธภาพระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาไมม่ีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สมมติฐำนที่ 12  ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานส่งก าลัง
บ ารุง 
ตารางที่ 12 สมมติฐานปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านร่างกายของข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง 
ปัจจัยด้านการงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม 
สมติฐำน 

โครงสร้างหน่วยงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

กฎระเบียบที่เข้มงวดมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

ความก้าวหน้าในต าแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

  

หน้าที่ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับความเครียดในงานด้านจิตใจของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
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สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง ความเครียดในงานของข้าราชการต ารวจไทย สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้  
 

1.  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและระดับที่เกิดขึ้น 
 

1.1 ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย ข้าราชการต ารวจไม่มีการออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ มีอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย ท าให้ไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้ง ในส านักงานส่งก าลังบ ารุงมีสวัสดิการร้านอาหารน้อยมาก เพียง 1 – 2 ร้าน
เท่านั้น ท าให้ข้าราชการต ารวจขาดทางเลือกในการบริโภค และขาดการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาหารไม่สะอาด และไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างเพียงพอ  
 

1.2 ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ลักษณะการท างานของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุงเป็นการท างานในด้านการอ านวยการและสนับสนุน
หน่วยงานต่างๆ ท าให้ข้าราชการต ารวจต้องมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนอยู่
ตลอดเวลา  
 

1.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ตั้งของส านักงานส่งก าลังบ ารุง 
ตั้งอยู่ภายนอกบริเวณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เนื่องจากส านักงานส่งก าลังบ ารุง
ต้องใช้พื้นที่จ านวนมากในการเก็บรักษาอาวุธ ยุโธปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆ ในการ
รับ-ส่งหนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาที่อยู่ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงไม่มี
ความสะดวกในงานท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างท่ีส าคัญและมีความเร่งด่วน 
 

1.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อาชีพข้าราชการต ารวจมีฐานเงินเดือนที่น้อย ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับท่ีค่าครองชีพในปัจจุบัน ท าให้ข้าราชการต ารวจไม่มีเงินส ารองส าหรับ
ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จึงเกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของข้าราชการต ารวจ หากเกิด
ภาวะเศรษฐกิจย่ าแย่  
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1.5 ปัจจัยด้านสังคมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุราชการ ต่ ากว่า 15 ปี จึง
เป็นที่น่าสังเกตได้ว่า ข้าราชการต ารวจยังมีประสบการณ์ในการท างานน้อย ท าให้เกิด
ความไม่เข้าใจกันเมื่อมีการติดต่อประสานงาน 
 

1.6 ปัจจัยด้านการงาน โครงสร้างหน่วยงาน มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว 
ปริมาณงานในความรับผิดชอบที่มากเกินไป ท าให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติอย่างไม่
คล่องตัว รวมทั้งการปฏิบัติบัติงานตามสั่งการของผู้บังคับบัญชาแม้ข้าราชการต ารวจ
ท างานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังเกิดความรู้สึกว่าไม่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ  
 

1.7 ความเครียดในงาน 
  

1.7.1 ความเครียดในงานด้านร่างกาย ลักษณะการท างานของส านักงานส่ง
ก าลังบ ารุง มีลักษณะงานที่หลากหลาย บางงานที่ต้องนั่งท างานในส านักงานเป็น
เวลานาน ท าให้ข้าราชการต ารวจเกิดอาการปวดเมื่อ ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดศีรษะ 
หรือในบางงาน เช่น งานคลัง งานยานพาหนะ งานตรวจสอบวัตถุระเบิด ซึ่งต้องมีการ
ใช้แรงงาน หรือท างานนอกสถานที่ ท าให้ข้าราชการต ารวจมีอาการเหนื่อย และ
อ่อนเพลีย  
  

1.7.2 ความเครียดในงานด้านจิตใจ หัวใจของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ด้านการอ านวยและสนับสนุน คือ การประสานงาน เมื่อข้าราชการต ารวจเกิด
ความเครียดในงาน ข้าราชการต ารวจเกิดผลกระทบในเรื่องการติดต่อ สื่อสาร เพราะ
ขาดสมาธิ มีความคิดสับสน และท าให้ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างกัน  
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน และ
ความเครียดในงาน  
  

2.1 ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย หากสภาพร่างกายเกิดความเจ็บป่วย เมื่อยล้า
ส่งผลให้เกิดความเครียดด้านจิตใจ เช่น หงุดหงิดง่าย หวาดระแวง ไม่มีสมาธิ และ
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หากข้าราชการต ารวจรู้สึกว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะท างาน เกิดความเหนื่อยล้า หรือ
เหตุจากการที่ข้าราชการต ารวจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การควบคุม
อารมณ์ไม่ดีเท่าที่ควร ก็ส่งผลให้ผลงานท่ีได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  
  

2.2 ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว เนื่องจากปฏิบัติงานไม่ได้ท างานตามสายงาน
ที่ตนศึกษามาหรือท างานไม่ตรงตามความถนัด หรือบางงานเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ
เฉพาะ จึงท าให้ข้าราชการต ารวจรู้สึกว่าระดับความสามารถในการท างานของตนไม่ดี
เท่าท่ีควร  
 2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นวัยที่เริ่มต้นในการสร้าง
ครอบครัว มีภาระในการใช้จ่าย เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในเวลาราชการได้ จึงส่งผลให้ข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานส่งก าลังบ ารุงมีรายได้เสริมน้อย  เกิดปัญหารายรับไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย และเกิดปัญหาหนี้สิน เกิดความรู้สึกเครียด วิตกกังวล 
  

2.4  ปัจจัยด้านปัญหาทางสังคม การปฏิบัติงานต้องประสานงานกัน หาก
สัมพันธภาพของข้าราชการต ารวจระหว่างเพื่อนร่วมงานไม่ดีเท่าที่ควร หรือ
ข้าราชการต ารวจได้รับสัง่การจากผู้บังคับบัญชา แต่ไม่สามารถควบคุมการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสั่งการของผู้บังคับบัญชาได้ ท าให้มีความเครียดในการท างาน
เกิดขึ้น 
  

2.5 ปัจจัยด้านการงาน  เกิดจากโครงสร้างของหน่วยงานที่มีสายการบังคับ
บัญชา ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล้าช้า และงานที่มีความเร่งด่วน ที่ต้อง
ปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดก็จะท าให้ข้าราชการต ารวจเกิดความเครียด 
รวมถึงกฏระเบียบที่เข้มงวดในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ข้าราชการต ารวจมีน้อย  
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ข้อเสนอแนะ 
 

1.ปัจจัยด้านสภาพร่างกาย 
 

  3)ควรส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจออก 
ก าลังกาย เช่น จัดให้มีห้องออกก าลังกายส าหรับข้าราชการต ารวจในสังกัด 

  
   2) ควรมีการควบคุมคุณภาพสวัสดิการร้านอาหารภายในหน่วยงานให้
จ าหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด หรือได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และเพียงพอต่อความต้องการของข้าราชการต ารวจในหน่วยงาน 

 
2. ปัจจัยด้านปัญหาส่วนตัว ควรมีการจัดระบบการปฏิบัติให้มีการ

สับเปลี่ยนก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ข้าราชการต ารวจบางฝ่ายที่ต้องอยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถวางแผนกิจกรรมในช่วงวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ 

 
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควร

น าเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการเรื่องการรับส่ง
หนังสือราชการ เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงาน และเกิดความรวดเร็ว ในส่วนของ
งานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน  

 
4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

    
   1) ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการ

ประกอบอาชีพเสริม  
    
               2) จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ เพื่อจ าหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจ ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
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                3) จัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดภาระการใช้จ่ายของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัด 

 
5. ปัจจัยด้านสังคม ควรมีกิจกรรมที่กระชับความสัมพันธ์ของข้าราชการ

ต ารวจ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจเกิดความใกล้ชิดกันมากข้ึน เช่น กิจกรรมสัมมนานอก
สถานท่ี การจัดกีฬาสานสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เป็นต้น  

 
6. ปัจจัยด้านการงาน 

   
  1) ควรก าหนดเป็นนโยบาย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน ให้มีการ

กระจายมอบอ านาจการตัดสินใจแก่ข้าราชการต ารวจ 
   

  2) ควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน และเท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาความเลื่อมล้ าในการปฏิบัติหน้าที่  
  

   3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของข้าราชการต ารวจ เช่น มีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของข้าราชการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กลุ่มระ
ชากรตัวอย่าง จ านวน 348 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.72) และจากผลของการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า อายุ และอาชีพ ของกลุ่มตัวอย่าง มีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้  แต่
กลุ่มตัวอย่างที่มี เพศ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส   และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ไม่มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน 
 
ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, การบริหารงาน, ธรรมาภิบาล 
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Abstract 
 

This research aimed to explore people’s opinions on the 
administration applying  good governance of Don-Tan Sub-district 
Administrative Organization in Mueang Suphan Buri District Suphan Buri 
Province and to examine relevant factors effecting people’s opinions of  
Don-Tan Sub-district Administrative Organization in Mueang Suphan Buri 
District Suphan Buri Province vis-a-vis the good governance based 
management system. The samples of this study were 348 people from 
Don-Tan Sub-district Administrative Organization in Mueang Suphan Buri 
District Suphan Buri Province. Proportional Stratified Sampling was 
employed together with the use of questionnaires chosen as a research 
tool. The statistics used in this research analysis comprises of 
Percentage, Mean, Standard Deviation (SD), and Multiple Classification 
Analysis (MCA). The results of the study showed that, the opinions of 
the people of Don-Tan Sub-district administrative organization in 
Mueang Suphan Buri District Suphan Buri Province on the administration 
applying  good governance were, overall, ranked as high ( x = 3.72); and 
hypothesis testing also showed that age and career effecting People's 
Opinions on the administration applying good governance of Don-Tan 
Sub-district Administrative Organization at .05 level of statistical 
significance. This concurred with initial hypothesis. However, gender, 
educational level, monthly income, marital status and interesting in 
information of the administration applying  good governance did not 
any effecting people's opinions. The result which did not follow the 
initial hypothesis. 
 
Keywords: Opinions, Administration, Good Governance 
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บทน ำ 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในอดีตนั้นมีอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น ปัญหาด้านอ านาจท้องถิ่น ปัญหาด้านโครงสร้างของท้องถิ่น และปัญหา
ด้านการบริหารงานของท้องถิ่น เป็นต้น (รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์. 2547 : 123-138)  
อีกทั้งปัญหาเรื่อง วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ กลุ่มอิทธิพล และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ที่ต้องการรักษาสถานภาพดั้งเดิมไว้  (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2544 : 1)  
ซึ่งอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ท าให้การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นไปได้
ยาก ท้ังนี้อาจส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีท้องถิ่นนั้นไม่ไว้ใจต่อคณะผู้บริหาร และหมด
ศรัทธาในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท าให้การบริหารงานในระดับท้องถิ่น
นั้นไม่เป็นที่ไว้ใจให้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนอีกต่อไปได้   
 

การน าหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประชาชนในพื้นที่
กลับมาไว้วางใจในระบบการปกครองท้องถิ่น และท าให้ประชาชนสนใจเรื่องการ
ปกครองท้องถิ่นของตัวเองมากขึ้น สนใจในเรื่องส่วนรวมมากขึ้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็ก บุคลากรน้อยกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นระดับเทศบาล หรือระดับ
จังหวัด อีกทั้งยังมีรายได้น้อย และยังไม่มีพื้นที่และงบประมาณในการสร้างอาคารที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาลเป็นของตนเอง ต้องเช่าพื้นที่วัดเป็นที่ท า
การ ดังนั้นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก อย่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะเป็นพื้นที่ที่รายได้น้อย 
บุคลากรน้อย แต่ก็มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
อาจจะท าให้การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนนี้ มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่และมีรายได้มากกว่า ก็เป็นได้ และสามารถเป็นตัวอย่างส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดเล็กในอนาคตต่อไป 
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ซึ่งผลของงานวิจัยช้ินนี้จะสามารถเป็นแนวทางและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นกรณีตัวอย่างให้มีการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลได้
พอสมควร 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ที่มีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิธีกำรวิจัย 
 

พ้ืนที่ในกำรวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะกรณีของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล จ.สุพรรณบุรี 
 

ตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล จ.สุพรรณบุรี  จ านวน 348 คน จากประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งท้ังหมดทั้งหมด 2,672 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย เป็นแบบสอบถาม ที่ใช้ท าการส ารวจข้อมูลต่างๆ 
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคล  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล จังหวัดสุพรรณบุรี 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เมื่อผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่ง ประกอบด้วย ค่าสถิติร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple 
Classification Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมตติฐำน 
 

สมมติฐานที่ 1  เพศของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมติฐานที่ 2  อายุของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมติฐานที่ 3  ระดับการศึกษาของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

สมมติฐานที่ 4  อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

สมมติฐานที่ 5  รายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
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สมมติฐานที่ 6  สถานภาพสมรสของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

สมมติฐานที่ 7  ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
 

ผลกำรวิจัย 
 
  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 70.4 มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 ส าเร็จการศึกษาในระดับที่      
ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.9 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
48.0 มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 65  
 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ความสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทุกสื่อในระดับปานกลาง  โดยใช้เวลาติดตามจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมา คือ 
การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกับบุคคลอื่น และวารสาร
น้อยที่สุด โดยภาพรวมแล้วในระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.68 แสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี  มีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อให้ตนเองได้รับรู้ข้อมูลทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาในระดับปานกลาง 
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ส่วนระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ประชานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นด้วยด้านหลัก
ความหลักความรับผิดชอบมากที่สุด  รองลงมา คือ มีความเห็นด้วยด้านหลักความ
โปรงใส ( x  = 3.72) ส าหรับความ เห็นด้านหลักหลักคุณธรรม  กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

และผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฎผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
ครั้งนี้ สรุปได้ดังนี ้
 
 

ตัวแปรอิสระ 
เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

ไม่เป็นไปตำม
สมมติฐำน 

1. เพศ    
2.  อาย ุ   
3.  ระดับการศึกษา   
4.  อาชีพ   
5.  รายได้   
6.  สถานภาพสมรส      
7.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 เกี่ยวกับการบริหารงาน 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 จากตารางข้างต้นสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี ้
 
สมมติฐานที่ 1  เพศของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 2  อายุของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 3  ระดับการศึกษาของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่4  อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่5  รายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 6  สถานภาพสมรสของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 7  ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง
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สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 

สมมติฐานที่ 2  อายุของของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า  อายุของของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 56 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีตาม
หลักธรรมาภิบาล สูงกว่า อายุต่ ากว่า 56 ปี ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่อายุตั้งแต่ 56 
ปีขึ้นไปนั้นเป็นประชากรที่ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ก าลังเข้าสู่ผู้สูงวัย ซึ่งแน่นอนว่า
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีเป็นเวลานาน จึงท าให้
คลุกคลีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ  อีกทั้งในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาลนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง
อาชีพเกษตรกรรมนั้นมีส่วนใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มากกว่าคนที่ เป็น
วัยหนุ่มสาว หรือคนวัยผู้ใหญ่ ประชาชนเหล่านี้จึงมีความผูกพันไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางอ้อมต่อนโยบายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของ ไฟฟ้า น้ าประปาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการถนนลาดยาง สิ่ง
เหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่นั้น ส่งผลไม่ทางตรงก็
ทางอ้อมต่อประชาชนท่ีท าการเกษตร  ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนที่มีอายุ 56 ขึ้นไปนั้น
มีผลต่อความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลดอนตาล มากกว่าประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า 56 ปี อีกทั้งอาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนท่ีอายุต่ ากว่า 56 ปีน้ันยังไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะสนใจเรื่องการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะวุ่นอยู่กับการท างานส่วนตัวก็แทบจะไม่มีเวลาท า
อย่างอื่นแล้วก็เป็นได้จึงท าให้คนกลุ่มหลังนี้มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตอนตาลอยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิศสมัย หมกทอง ท่ีได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าอายุที่แตกต่างกัน
นั้นมีความคิดเห็นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของส านักงานเขตบางกอก
น้อยแตกต่างกัน  
 

สมมติฐานที่ 4  อาชีพของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตาล อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า อาชีพของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล มีผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่.05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่ท า
อาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล สูงว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัท รับราชการ/พนักงาน ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และนักเรียน/นักศึกษา ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันกับข้อวิจารย์ข้างต้น เพราะในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนตาล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพที่ท าใน
พื้นที่ ไม่ต้องออกไปท างานต่างจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่เหมือนกับอาชีพอื่นๆที่กล่าว
มาข้างต้น จึงท าให้มีความผูกพันใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่ากลุ่ ม
อื่นๆ  ซึ่งต่างจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลต่ า เนื่องจากนักเรียนหรือนักศึกษาเหล่านี้นั้นแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงเลยนอกจากช่วงการเลือกตั้งสถาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล อีกทั้งมีสถานศึกษาอยู่ต่างอ าเภอ ต่างต าบล หรือแม้กระทั่งต่างจังหวัด ซึ่ง
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ท าให้การรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อยมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระครูธีรสุตคุณ เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ประเด็นหลักนิติธรรม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล ควร
มีการประชาสัมพันธ์ หรือท าการประกาศให้ประชาชนมีสิทธิในการออกข้อบัญญัติ
ต่างๆของอบต.ให้กระจายทั่วถึงมากขึ้น และ มีการท าประชาพิจารณ์ขึ้น ซึ่งการท า
ประชาพิจารณ์นั้นก็เป็นการท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองอีกด้วย 
  

2. ประเด็นหลักคุณธรรม ผู้บริหาร, สมาชิกและพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลควรกระท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณะชน เนื่องจากทั้งผู้บริหาร 
สมาชิก และพนักงานในอบต.นั้นถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ ซึ่งต้องยอมรับว่าการเป็น
บุคคลสาธารณะนั้นเป็นที่จับตามองของประชาชน ดังนั้นต้องยอมรับในฐานะทาง
สังคมของตัวเอง และควรประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  

3. ประเด็นหลักความโปรงใส ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล
จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบแผนงาน โครงการต่างๆ 
รวมถึงการใช้งบประมาณของอบต. หรือแม้แต่การประกาศให้ประชาชนรู้อย่างทั่วถึง
ให้มากที่สุด เพราะถึงแม้ว่าจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่และได้สัมผัสกับความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตอนตาลเอง และต้องมีการพัฒนาการ
กระจายข่าวต่างๆให้ท่ัวถึง 
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4. ประเด็นหลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชุมแผนต่างๆของพนักงานด้วยในบางครั้งในการประชุม 
  

5. ประเด็นหลักความรับผิดชอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจ าเป็นที่
จะต้องปฏิบัติต่อสังคมทุกสังคมอย่างเท่าเทียม  เช่นการประกาศข่าวต่างๆนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะประกาศข่าวให้มีความทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
หรือทุกเขตพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
 
 6. ประเด็นหลักความคุ้มค่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นทีจะต้อง
ส ารวจความพึงพอใจของพนักงานในการปฎิบัติงานของผู้บริหารหรือแม้แต่ตนเอง
ด้วย และอาจมีการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง 
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“การศึกษาที่เราได้กันมาตลอด และสิ่งที่คนไทยพูดกันมาตลอด 
คล้ายๆกันว่าเราไม่อยากเป็นเมือง เพราะว่าการเป็นเมืองคือการเป็น
ตะวันตกและเราอยากอยู่แบบไทย ความเป็นไทยคือหมู่บ้าน ความเป็นไทย
คือชนบท ความเป็นไทยคือเมืองเล็กๆ ผมเริ่มคิดว่า น่าจะไม่ใช่แล้ว ความ
เป็นไทยน่าจะมีเมืองอยู่ในนั้นด้วย” 

 
ควำมน ำเกี่ยวกับหนังสือเลม่นี ้

 
 หนังสือเรื่อง “เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต” เล่มนี้จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสถาบัน
สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ เมื่อปี พ.ศ.2558 มีขนาด A3 ที่จ านวน 68 หน้า หนังสือ
เล่มนี้เกิดจากการถอดความจากเวทีสัมมนา Panel of Urban Experts เรื่อง 
“อุดมการณ์ในการขับเคลื่อนความเป็นเมืองในอนาคต” จัดโดย ศูนย์ศึกษามหานคร
และเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื้อหาในหนังสือได้แสดงถึงความหมาย
ของค าว่าเมือง โดยได้เรียงร้อยเรื่องราวตามกาลเวลาและพัฒนาการความเป็นเมืองใน
บริบทต่างๆของประเทศไทยตามความสนใจของผู้เขียน และได้มีการศึกษาประวัติ
ความเป็นมาของเมืองต่างๆในมุมมองวิชาการทั้งตะวันตกและตะวันออก พร้อมทั้ง
ช้ีให้เห็นถึงประเด็นส าคัญที่แวดวงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเมืองควรจะตระหนัก ท้ังนี้ใน
หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอประเด็นเนื้อหาท่ีส าคัญจ าแนกได้ 3 ประการ ดังน้ี  
   

1) มุมมองของคนไทยที่มีต่อเมือง 
   

2) องค์ความรู้ในการศึกษาเรื่องเมือง 
   

3) แนวคิดการปฏิรูปว่าด้วยการพัฒนาภาค 
  

ซึ่งในหนังสือดังกล่าวได้พยายามช้ีให้เห็นถึงความส าคัญในเนื้อหาดังกล่าว
ข้างต้น โดยได้พยายามไล่เรียงประวัติและวิวัฒนาการความเป็นเมืองในภูมิภาคต่างๆ
ของโลกทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก องค์ความรู้ที่ใช้ในการศึกษาเมืองในปัจจุบัน 
และแนวโน้มทิศทางของเมืองในอนาคตต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเห็น
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ภาพรวมของความเป็นเมือง ความเข้าใจผิดของแวดวงวิชาการไทยในการศึกษาเรื่อง
ดังกล่าว ตลอดจนทิศทางในอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 

ท ำควำมรู้จักผู้เขียนหนังสือ 
 

 ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นนักวิชาการผู้เช่ียวชาญและมี
ช่ือเสียงในแวดวงรัฐศาสตร์ โดยส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ จาก 
Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเคยได้ด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการศึกษาการเมืองการปกครองของไทยโดยได้สรรค์สร้างผลงานที่มีช่ือเสียง 
โดยเฉพาะหนังสือที่มีช่ือว่า “สองนคราประชาธิปไตย” ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็น
ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับและมีช่ือเสียง ปัจจุบันผู้เขียนได้ด ารงต าแหน่งเป็นอธิการ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และยังได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษประจ า
มหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เช่น Johns Hopkins University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น  
 

สำระส ำคัญในหนังสือ 
 

 ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นว่าสาระส าคัญในหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นหลังจากงาน
สัมมนา Panel of Urban Experts เรื่อง “อุดมการณ์ในการขับเคลื่อนความเป็นเมือง
ในอนาคต” โดยได้พยายามน าเสนอถึงมุมมองในเรื่องความรู้ความเข้าใจของคนไทยที่
มีต่อค าว่าเมือง ทั้งนี้ในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคา 2516 ปัญญาชนของไทยให้
ความส าคัญต่อชนบท อันเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การเมืองของเหมาเจ๋อตุง จึงท าให้มุมมองของค าว่าเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปใน
แนวลบ โดยช้ีว่าเมืองคือที่อยู่ของชนช้ันปกครอง อย่างไรก็ตาม เมื่อผ่านไปซักระยะ
หนึ่งได้เกิดข้อถกเถียงในหมู่ปัญญาชนว่ามุมมองที่มีต่อเมืองดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ 
การถกเถียงดังกล่าวได้น าไปสู่ข้อเสนอใหม่ว่า “การเปลี่ยนแปลงจะต้องสนใจเมือง 
ไม่ใช่ชนบท หรือถ้ายังสนใจชนบท น้ าหนักก็น่าจะให้ที่เมืองมากกว่า” จึงท าให้ผู้เขียน
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ได้พยายามศึกษาถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของชนบทที่ก าลังมีความเป็นเมืองมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้พยายามกลั่นกรองเนื้อหาเรื่อ งเมืองในมุมมองของ
ตะวันออกมากยิ่งข้ึน ด้วยการศึกษาวิวัฒนาการความเป็นเมืองในอดีตของประเทศจีน 
และ อินเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอู่ทางอารยธรรมของภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นฐานรากต่อ
ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาเมืองในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้เขียนมีความพยายามเป็น
อย่างยิ่งในการช้ีให้เห็นถึงการปกครองของไทยว่ามีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเมือง
อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังค ากล่าวที่ว่า “การปกครองของไทยเป็นการปกครองของ
เมือง ไม่ใช่การปกครองของประเทศ โดยเฉพาะในระยะต้นๆ มันเป็นเรื่องของเมือง” 
นอกจากน้ีผู้เขียนยังได้พยายามทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ผลงานของ Jacob (1960), Katz และ Bradley (2013), Bookchin (1996) 
และ Goody (2010) เป็นต้น องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเหล่านี้น าไปสู่การปฏิรูป
ของไทยในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2557-2558) ในการจัดตั้ง “องค์กรบริหารภาค” และการ
ปรับบทบาทและอ านาจของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆนั่นเอง ซึ่งจากสารบัญของ
หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่หนึ่ง วิวัฒนาการความคิด
และมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง ในตอนนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่ง ความคิดและมุมมองต่อเมืองในช่วงแรก ส่วนที่สอง ความคิดและมุมมอง
ของเมืองในช่วงที่สอง ส่วนที่สาม ความคิดและมุมมองของเมืองในปัจจุบัน และส่วน
สุดท้าย บทสรุป : การพัฒนาเมืองต้องพัฒนาคน ในล าดับถัดมา คือ ตอนที่สอง 
แนวคิดการปฏิรูปว่าด้วยการพัฒนาภาค ในตอนนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดองค์กรพัฒนาภาค ส่วนที่สอง การพัฒนาที่เน้นภาค (Region-
based) ส่วนท่ีสาม การปรับบทบาทและอ านาจของกระทรวงต่างๆ และส่วนสุดท้าย 
มองเมืองจากมุมมองตะวันออก ในส่วนสุดท้าย คือ ตอนที่สาม การพัฒนาเมืองของ
ไทยกับความท้าทายในอนาคต ซึ่งเนื้อหาที่ได้ไล่เรียงมาตามที่ปรากฏนี้เป็นมุมมอง 
พัฒนาการ องค์ความรู้ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องเมือง รวมถึงทิศทางและแนวโน้มในการ
พัฒนาประเทศบนรากฐานของการพัฒนากลุ่มเมือง หรือ การพัฒนาภาคตามแนวคิด
ของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นั่นเอง 
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คุณค่ำที่ได้จำกหนังสือเล่มนี ้
 

 หนังสือ “เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต” เป็นหนังสือที่มีความน่าสนใจใน
หลายมุมมองหลากมิติ ซึ่งผู้วิจารณ์สามารถประมวลสรุปได้ 3 ประการ ดังรายละเอียด
ดังนี ้
 ประการที่หนึ่ง หนังสือเล่มนี้เป็นการสะท้อนถึงวิวัฒนาการความเป็นมาของ
เมือง และได้สะท้อนถึงพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องเมืองด้วย 
อาจกล่าวได้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้พยายามน าเสนอมุมมองในมิติใหม่ๆที่แวดวงการศึกษา
เรื่องดังกล่าวได้ละเลยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่องเมืองบนพื้นฐานขององค์
ความรู้ทีเ่ป็นของประเทศไทยเอง 

 
ประการที่สอง หนังสือเล่มนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักรัฐศาสตร์และนักรัฐ

ประศาสนศาสตร์ในการพัฒนาทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เป็นของนักวิชาการไทยเอง 
เนื่องจากทฤษฎีและองค์ความรู้บางประการของตะวันตกนั้นไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์หรือบริบทในสังคมไทยได้ 

 
ประการสุดท้าย หนังสือเล่มนี้ได้แสดงให้เห็นถึงภาพปัจจุบันในการศึกษา

และพัฒนาเมืองของประเทศไทยว่าอยู่ในจุดใด มีแนวโน้มและทิศทางในอนาคต
อันใกล้นี้อย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น 

 
เอกสำรอ้ำงอิง 

 
เอนก เหล่าธรรมทัศน์. 2558. เมือง:ย้อนคิด มุ่งสู่อนำคต. นนทบุรี : มูลนิธิสถาบัน 

สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ. 
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ค ำแนะน ำกำรเตรียมต้นฉบับ 
  

ภาควิชารั ฐศาสตร์ และรั ฐประศาสนศาสตร์  คณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ/นักวิจัย และนิสิต/
นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ 
หรือ บทวิจารณ์บทความ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงตีพิมพ์ใน
วารสาร “รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (Kasetsart University 
Political Science Review) ซึ่งมีรูปแบบการกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ก่อนลงตีพิมพ์ แบบผู้พิจารณาไม่ทราบช่ือผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้พิจารณา 
(Double-Blind Peer Review)  

 เป็นวารสารที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และ
บทความวิชาการ (Review articles) ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นๆ มีก าหนดออกปี
ละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ผู้นิพนธ์ทุกท่านสามารถ
ส่ งบ ทคว ามม าล งตี พิ มพ์ ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ป็ นสม า ชิ ก  ห รื อ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ผลงานท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกน าไปพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ 
(Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ และได้รับความเห็นชอบ
จากกองบรรณาธิการ บทความอาจถูกดัดแปลง แก้ไขค า ส านวน และรูปแบบการ
น าเสนอตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ผู้นิพนธ์สามารถค้นรายละเอียดต่างๆ 
ของการเตรียมต้นฉบับได้จากเว็บไซต์ http://psreview.soc.ku.ac.th/ 
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วิธีกำรเตรียมต้นฉบับ 
 

1. ต้นฉบับพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ องค์ประกอบต่างๆ 
ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้จัดท าตามค าแนะน าการเตรียมต้นฉบับนี้ 
การ ใ ช้ภาษาไทยให้ ยึ ดหลักการ ใ ช้ค าศัพท์  และ ช่ือบัญญัติ ตามหลักของ
ราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไม่จ าเป็น 
กรณีจ าเป็นให้เขียนค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ การปรากฎอยู่
หลายที่ในบทความของศัพท์ค าเดียวกันที่เป็นภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษให้ใช้
ค าศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค าศัพท์
ภาษาไทยเท่านั้น บทนิพนธ์ส่วนที่ เป็นภาษาอังกฤษควรให้ผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาก่อน  

2. การพิมพ์ ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัด
หน้ากระดาษ ขนาด A5 (14.8 x 21 เซนติเมตร) ตั้งค่าหน้ากระดาษส าหรับการพิมพ์
ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ด้านละ 2 เซนติเมตร) ใส่เลขหน้าก ากับทุกหน้า 

3. รูปแบบตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบ TH Sarabun 
New ขนาดตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ขนาดตัวอักษรอย่างเดียวกัน 
ดังนี้ ช่ือเรื่อง ขนาด 16 pt. ช่ือผู้นิพนธ์ ขนาด 14 pt. ตัวปกติ หัวข้อหลักใช้ตัวอักษร
ขนาด 16 pt. ตัวหนา หัวข้อรองใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา เนื้อความทุกส่วน
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ เชิงอรรถหน้าแรกที่เป็นช่ือต าแหน่งของผู้นิพนธ์ 
และที่อยู่ใช้ตัวอักษรขนาด 12 pt. ตัวปกติ  

4. จ านวนหน้า ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 20 หน้า รวมตามราง 
รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง 

5. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเส้น แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Picture, 
Figure, Diagram and Graph) ให้แทรกไว้ในเนื้อเรื่อง อาจจัดท าเป็นขาวด าหรือสีใด
ก็ได้โดยให้ผู้นิพนธ์คัดเลือกเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น เรียงล าดับให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 
ช่ือตารางให้อยู่ด้านบนของตารางส่วนช่ือรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟให้อยู่ด้านล่าง
พร้อมท้ังค าอธิบายสั้นๆ ท่ีสื่อความหมายได้สาระครบถ้วน 

6. การส่งต้นฉบับ ให้ผู้นิพนธ์น าส่งต้นฉบับที่พิมพ์หน้าเดียว 1 ชุด และ
บันทึกลงใน CD 1 ชุด พร้อมระบุช่ือบทความและชื่อผู้นิพนธ์ไว้บนแผ่น CD ด้วย อาจ
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น าส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กองบรรณาธิการวารสารการตามที่อยู่ 
ภ า ค วิ ช า รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์   ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตขตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  
 

ประเภทของต้นฉบับ 
 

  1. บทความวิจัย (Research articles) เป็นการน าเสนอผลการวิจัยอาจเป็น 
Concept paper หรือผลงานวิจัยที่ส าเร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการด้วย
ตนเอง 

1.1 สว่นประกอบตอนต้น  
        1.1.1 ช่ือเรื่อง (Title) ควรสั้น กะทัดรัดแสดงเป้าหมายหลักของ
การวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร ให้เขียนช่ือเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนใต้ลง
มาเป็นภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article 
และ Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  ให้พิมพ์
ด้วยตัวเอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุช่ือสามัญของสิ่งมีชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ช่ือ
วิทยาศาสตร์ด้วย 
    1.1.2 ช่ือผู้นิพนธ์ (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะช่ือ
และนามสกุลเต็มทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษาอังกฤษใช้อักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้
หมายเลขก ากับตามล าดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม e-
mail address (กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชา และ
สถาบันการศึกษา) 
    1.1.3 บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) 
ความยาวไม่เกินอย่างละ 200 ค า เป็นการย่อเนื้อความงานวิจัยทั้งเรื่องให้สั้นได้
เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ควรเขียนแบบสั้น และตรงประเด็น ระบุเฉพาะ
สาระส าคัญเท่านั้น (เขียนแบบ Indicative abstract) ไม่ควรเขียนตามรูปแบบที่



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559) 
 

[218] 
 

 

เขียนในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือวิทยานิพนธ์ (เขียนแบบ Informative 
abstract) โดยให้ล าดับบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนตามด้วยบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
    1.1.4 ค าส าคัญ (Key Word) ให้ใช้ค าที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่ง
เป็นตัวแทนบอกวิธีการวิจัย ประเด็นที่ วิจัย ผลการวิจัย สาขาที่ท าวิจัย การใช้
ประโยชน์ หรือสถานที่ที่ท าวิจัย ค าส าคัญนี้ให้เขียนทั้งค าส าคัญภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 ค า โดยให้ระบุไว้ท้ายบทคัดย่อของแต่ละภาษา  
   1.2 เนื้อหาในบทความวิจัย  
     1.2.1 บทน า (Introduction) อธิบายถึงภูมิหลังความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหาการวิจัย รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลของ
การท าวิจัย 
    1.2.2 วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) เป็นความเรียงเฉพาะ
ประเด็นส าคัญของวัตถุประสงค์การวิจัยที่ครอบคลุมแนวทางการท าวิจัยท้ังหมด 
    1.2.3 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) (ถ้ามี) เป็นความเรียง
สมมติฐานเชิงพรรณนาหรือระบุความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา 
    1.2.4 ขอบเขตการวิจัย (Scope) ก าหนดกรอบความคิดการวิจัย 
(Conceptual framework) เป็นกรอบท่ีเป็นแนวทางการท าวิจัยด้านเนื้อหาสาระ ตัว
แปร และความสัมพันธ์ของตัวแปร พ้ืนท่ีและระยะเวลาการวิจัย  
    1.2.5 วิธีด าเนินการวิจัย (Research methodology) ระบุแบบ
แผนการวิจัย เ ช่น การส ารวจ ศึกษาเอกสาร ทดลอง และอื่นๆ ( Survey, 
documentary, experiment and etc.) และวิธีการด าเนินการวิจัย 
    1.2.6 ประชากร (Population) คุณลักษณะและจ านวนให้
ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 
    1.2.7 ตัวอย่าง (Sample) หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง 
    1.2.8 เครื่องมือการวิจัย (Research instrument) ชนิดของ
เครื่องมือ วิธีการสร้าง การทดลองใช้ (Tryout) และการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัย 
    1.2.9 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล  
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    1.2.10 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) (ถ้ามี) สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.2.11 ผลการวิจัย (Results) รายงานผลการวิจัยเฉพาะใน
ความส าคัญ ชัดเจน และตรงประเด็น จากผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ในการวิจัย 
โดยยึดแนวทางตามวัตถุประสงค์การวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัยด้วยค าบรรยายเป็น
หลัก ถ้ามีตัวแปรที่ศึกษาหรือตัวเลขมากให้น าเสนอเป็นรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ และ
กราฟ แทรกในเนื้อหา พร้อมอธิบายผลการวิจัยให้ได้สาระครบถ้วนอย่างสั้นๆ 
    1.2.12 การอภิปรายผลการวิจัย (Discussion) เป็นการแสดง
ความเห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้องหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ หรือผลงานวิจัยท่ีผู้รายงานไว้ก่อนอย่างไร เป็นเพราะเหตุผลใด มีหลักฐานทาง
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยอะไรสนับสนุน 
    1.2.13 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) เป็นการสรุปเฉพาะ
ประเด็นส าคัญที่เกิดจากการท าวิจัย  
    1.2.14 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ (Suggestion) 
น าเสนอผลการวิจัยที่เด่นชัดสมควรน าไปใช้ประโยชน์อย่างไร และแนวทางการท า
วิจัยต่อไป 
    1.2.15 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) ให้ระบุสั้นๆ 
ว่างานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนหรือได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรและบุคคลใด  
    1.2.16 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้
นิพนธ์ได้น ามาอ้างอิงในบทความวิจัยอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA 
Citation Style ดูรายละเอียดและตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้าง
เ ล่ ม ต า ม ข้ อ  3 แ ล ะ ข้ อ  4 แ ล ะ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://psreview.soc.ku.ac.th/ 
  2. บทความทางวิชาการ (Review articles) เป็นบทความที่ผู้วิจัยได้เรียบ
เรียงโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานแปล และผลงานจากประสบการณ์ของผู้วิจัย
หรือถ่ายทอดจากผู้อื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ องค์ความรู้การเสนอความ
คิดเห็นท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการของสาขาต่างๆ  
        2.1 ส่วนประกอบตอนต้น  
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    2.1.1 ช่ือเรื่อง (Title) ให้เป็นภาษาไทยก่อนใต้ลงมาเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยภาษาอังกฤษใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ยกเว้น Article และ 
Preposition ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ส่วนช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ให้พิมพ์ด้วยตัว
เอนไม่ต้องขีดเส้นใต้ กรณีระบุ ช่ือสามัญของสิ่ งมี ชีวิตเป็นภาษาไทยให้ใส่ ช่ือ
วิทยาศาสตร์ด้วย  
    2.1.2 ช่ือผู้วิจัย (Authors and Coauthors) ระบุเฉพาะช่ือและ
นามสกุลเต็มทั้งช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับภาษาอังกฤษใช้อักษรตัวพิมพ์
ใหญ่เฉพาะอักษรตัวแรกของช่ือตัวและนามสกุล ถ้ามีผู้วิจัยหลายคนให้ใช้หมายเลข
ก ากับตามล าดับและลงเครื่องหมายดอกจัน (*) พร้อมระบุสังกัด พร้อม e-mail 
address (กรณีเป็นนิสิต/นักศึกษาให้ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและสถาบันการศึกษา) 
    2.1.3 สาระสังเขป (Summary) เป็นการย่อเนื้อความของ
บทความทั้งเรื่องให้สั้นได้เนื้อหาสาระครบถ้วนตามเรื่องเต็ม ให้เขียนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษโดยเขียนไม่เกินอย่างละ 200 ค า ให้ล าดับสาระสังเขปภาษาไทยข้ึนก่อน
ตามด้วยสาระสังเขปภาษาอังกฤษ 
    2.1.4 ค าส าคัญ (Keywords) ให้ใช้ค าที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องซึ่ง
เป็นตัวแทนบอกวิธีการ สิ่งที่ศึกษาผลการศึกษา สาขา การใช้ประโยชน์ และสถานที่ 
ค าส าคัญ ให้เขียนท้ังค าส าคัญภาษาไทย และภาษาอังกฤษแต่ละชุดไม่เกิน 5 ค า  
        2.2 เนื้อหา (Main texts) ในบทความทางวิชาการมีองค์ประกอบดังน้ี 
    2.2.1 บทน า (Introduction) กล่าวถึง ความน่าสนใจของเรื่องที่
น าเสนอ ก่อนเข้าสู่เนื้อหา  
    2.2.2 เนื้อความ (Content) ควรน าเสนอพัฒนาการของเรื่องได้
อย่างน่าสนใจและเนื้อเรื่องมีเนื้อหาใหม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
     2.2.3 สรุป (Conclusion) เป็นการย่อเฉพาะข้อมูลจากเนื้อความ
ให้สั้น ได้เนื้อหาสาระของเนื้อความครบถ้วน  
      2.3 เอกสารอ้างอิง (References) ให้ระบุเฉพาะเอกสารที่ผู้นิพนธ์ได้
น ามาอ้างอิงในบทความวิชาการอย่างครบถ้วน โดยใช้ระบบการอ้างอิง APA Citation 
Style ดูรายละเอียด และตัวอย่างการอ้างอิงในเนื้อความและการอ้างอิงท้ายเล่มตาม
ข้ อ  3 แ ล ะ ข้ อ  4 แ ล ะ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://psreview.soc.ku.ac.th/th 
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กำรอ้ำงอิง 
 

1. การอ้างอิงในเนื้อความ การอ้างอิงในเนื้อความเป็นการระบุแหล่งที่มา
ของข้อมูลในเนื้อความ ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (Author date in text 
citation) โดยระบุช่ือผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และหน้าที่อ้างอิงเอกสารไว้ข้างหน้าหรือข้าง
หลังข้อความที่ต้องการอ้างอิง เพื่อบอกแหล่งท่ีมาของข้อความนั้น ดังนี้  
  1.1 การอ้างอิงช่ือบุคคล คนไทยให้ลงช่ือตัวและนามสกุล ส่วนชาว
ต่างประเทศให้ลงเฉพาะช่ือสกุล 
  ตัวอย่างการอ้างอิง  
  ผู้แต่ง 1 คน (นพพล อัคฮาด, 2556: 10)  
  ผู้แต่ง 2 คน (วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ และ นพพล  อัคฮาด, 2556: 66)  
  ผู้แต่ง 3 คน ให้ใส่ช่ือทุกคน ดังนี้ (วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์, ฑภิพร  สุพร และ 
นพพล  อัคฮาด, 2556: 66) 
  ผู้แต่งมากกว่า 4 คน ให้ใส่เฉพาะช่ือแรกและตามด้วย และคณะ ดัง (วัลลภ  
รัฐฉัตรานนท์ และคณะ, 2550: 145)  
  1.2 ช่ือนิติบุคคล หน่วยงาน องค์กร ท่ีท าเอกสารให้ระบุชื่อหน่วยงานตามที่
ปรากฏ  
  ตัวอย่างการอ้างอิง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549)  
  2. เอกสารอ้างอิง (References) เป็นการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม โดยรวบรวม
รายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้นิพนธ์ได้ใช้อ้างอิงในเนื้อความ พร้อมจัดเรียงรายการ
เอกสารตามล าดับอักษรของผู้แต่ง และให้ใช้การอ้างอิงแบบ APA (American 
Psychological Association Citation Style) ดังนี ้
 
หนังสือ (Book)  
รูปแบบ ช่ือผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์.  
ตัวอย่าง วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์. 2555. เทคนิคและวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์.  
  พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทองกมล.  
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บทควำมจำกหนังสือที่มีผู้วิจัยเฉพำะบท (Book Article or Chapter)  
รูปแบบ ช่ือผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ช่ือบทความ/บท/ตอน.” ใน ช่ือบรรณาธิการ 
(บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ. สถานท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์, หน้า.  
ตัวอย่าง นพพล อัคฮาด. 2557. “การให้บริการสาธารณะแนวใหม่”   
  ใน วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ (บรรณาธิการ). รัฐประศำสนศำสตร์ 

ฉบับพ้ืนฐำน. กรุงเทพฯ: ทองกมล, หน้า 117-121. 
บทควำมจำกวำรสำรหรือนิตยสำร (Journal or Magazine Article)  
รูปแบบ ช่ือผู้วิจัยบทความ. ปีที่ตีพิมพ์. “ช่ือบทความ.” ชื่อวำรสำร ปีที่ (ฉบับที่): 
หน้า.  
ตัวอย่าง นพพล อัคฮาด. 2555. “การกระจายอ านาจในการปกครองท้องถิ่นไทย”  

วำรสำรคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 1 (1): 1-15. 
บทควำมจำกหนังสือพิมพ์ (Newspaper Article)  
รูปแบบ ช่ือผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ช่ือบทความ.” ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าซึ่ง
ปรากฏบทความ.  
ตัวอย่าง ผาสุก อินทราวุธ. 2544. “สังคมชนช้ันสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน 
  ประเทศจีน.” กรุงเทพธุรกิจ, หน้า 6-7. 
บทควำมจำกฐำนข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Article from an Internet Database) 
รูปแบบ ช่ือผู้วิจัยบทความ. ปีที่เผยแพร่. “ช่ือบทความ.” ชื่อวำรสำร ปีที่ (ฉบับที่). 
วันท่ีท าการ สืบค้น จากแหล่งข้อมูล/สารนิเทศ.  
ตัวอย่าง Mershon, D.  1998. “Startrek on the Brain: Alien Minds,  
  Human Minds.” American Scientist 86 (585). Retrieved 
  July 29, 1999 from Expanded Academic ASAP  
  database.  
บทควำมจำกสำรำนุกรม (Encyclopedia Article)  
รูปแบบ ช่ือผู้วิจัยบทความ. ปีที่พิมพ์. “ช่ือบทความ.” ใน ชื่อสำรำนุกรม. สถานที่
พิมพ์: ส านักพิมพ์, หน้า.  
ตัวอย่าง เจริญ อินทรเกษม. (2515). “ฐานันดร.” ใน สำรำนุกรมไทยฉบับ 
  รำชบัณฑิตยสถำน. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์, หน้า 
  6912-6930.  
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ใบสมัครขอส่งบทควำมลงตีพิมพ์ 
วำรสำรรัฐศำสตร์ปริทรรศน์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
เรียน กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………… 
ช่ือ - สกุล (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………… 
 (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………….……………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ (โปรดระบุ) …….………………………………………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน / ท่ีท างาน (ท่ีสามารถติดต่อได้) ……………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………………..…………………………………………. 
E-mail: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือบทความ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
             (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

 
 

.........................................................ลายมือช่ือ 
                                              (….....................................................) 

วันท่ี.........เดือน.............................พ.ศ................ 
 
หมายเหตุ: บทความที่ส่งไปกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ส่งคืน ท่านจะต้องส าเนาส่วนตัวไว้  
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แบบรับรองกำรพิจำรณำบทควำมวิจัย/วิชำกำรเพื่อตีพิมพ์ 
วำรสำรรัฐศำสตร์ปริทรรศน์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

   
วันท่ี …………………………………..  
  
เรียน บรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  
ตามที่ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………….............…………………………………… 
………………………………..นักศึกษาหลักสูตร ………..……………………………………………….. 
สาขาวิชา …………………………………………… มหาวิทยาลัย ……………………………………… 
ขอส่งบทความวิจัยเรื่อง ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
โดยมี ……………………………………………………………………………………………………………... 
เป็นที่ประธานที่ปรึกษาภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ มาเพื่อขอให้พิจารณาลงตีพิมพ์ใน
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้ ส่งบทความวิจัยเรื่องเดียวกันนี้ไปลงตีพิมพ์
ในวารสารฉบับอ่ืน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
  

.........................................................ลายมือช่ือ 
                (….....................................................) 

           วันท่ี.........เดือน.............................พ.ศ................ 
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ภำควิชำรัฐศำสตร์และรัฐประศำสนศำสตร์ 

คณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 
วิสัยทัศน ์

 สร้างความเป็นเลศิทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
เพื่อเป็นองค์ความรู้รบัใช้สังคม 

 
พันธกิจ 

การผลิตบณัฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม
ในลักษณะบรูณาการ มีมาตรฐานการเรยีนรู้และมีความเป็นสากล 

บนพ้ืนฐานของสังคม 
 

                            เป้ำหมำยหลัก 
1) ผลติบณัฑิตทางรัฐศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์ ท่ีมีคณุภาพ ตรงตามความ 
    ต้องการของสังคม มีความรู้ความสามารถและมีบุคลิกภาพดี มีคณุธรรม รวมถึง  
    การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
2) ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะและหน่วยงานอื่น 
3) ผลติงานวิจัยที่มีคณุภาพอย่างตอ่เนื่องเป็นที่ยอมรับท้ังในประเทศและนานาชาติ  
    และมีงานวิจัยที่สามารถน าไปประยุกต์ใหเ้กิดประโยชนไ์ด้ 
4) ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน  
    งานวิจัย และศักยภาพของภาควิชารัฐศาสตร์ เพื่อเผยแพรภ่าพลักษณ์ของ 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
5) ส่งเสริมใหม้ีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศลิปะ วัฒนธรรม และภมูิ 
    ปัญญาไทย 
6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับและพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 
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“สืบสายสิงห์ คงนามสิงห์ สู่สิงห์ศักดิจ์งพทิกัษ์ รักเกยีรติ ทุกสถานนามสิงห์เขียว 
สิงห์เกษตร เกริกตระการหยิง่สมนาม รัฐศาสตร์ ศาสตร์ครองคน” 

 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบปกโดย   : นายกฤษณะ  บุญสะอาด 
จัดเนื้อหำรูปเล่มโดย  : อาจารย์นพพล    อัคฮาด 
     นายสุเชาว์ ชยมชัย 
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