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การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ

ธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชน
และเยาวชนที่ เขารวมโครงการ 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใหแกประชาชนและเยาวชน และ 3) เสนอแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใหแกประชาชนและเยาวชน โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยาง
เยาวชนที่ผานการเขารวมโครงการในจังหวัดกระบี่  และขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลสําคัญ          
ซ่ึงเปนประชาชนและเยาวชนที่เขารวมโครงการและนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหเนื้อหาและ
วิเคราะหทางสถิติ 

ผลการศึกษาพบวา  กอนหนาที่จะเขารวมโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ                      
ธรรมาภิบาล ประชาชนและเยาวชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย                  
ในเชิงเนื้อหาและหลักการที่เปนวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิต โดยมองเห็นวาการเมืองไมใชเร่ือง
ของประชาชน  ประชาชนมีหนาที่เพียงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น  อยางไรก็ตาม                    
หลังจากเขารวมโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลประชาชนและเยาวชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น  และเห็นวาประชาธิปไตยไมใชแคเร่ืองของ                    
การเลือกตั้ง  แตประชาธิปไตยเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตที่สามารถนําไปปรับใชไดจริง 
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการมีสวนรวมโดยการรวมกลุมของประชาชนเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาที่
เกิดขึ้นในชุมชนและรักษาผลประโยชนของประชาชน สวนเยาวชนก็ไดมีการรวมกลุมกันเพื่อนํา
ความรูความเขาใจที่ไดรับหลังจากเขารวมโครงการไปขยายผลตอในรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ 
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ไดแก  การจัดตั้งชุมนุมในโรงเรียน  การแสดงละคร การอบรมเรื่องประชาธิปไตย การนําเสนอ
บทความหนาเสาธง  กิจกรรมเสียงตามสายในโรงเรียนและการแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตย  

นอกจากนี้  ผูวิจัยไดทดลองศึกษาเชิงปริมาณจากตัวแทนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมของ
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในจังหวัดกระบี่  พบวา เยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น จากกอนเขารวมกิจกรรม          
รอยละ 66.53  เพิ่มเปนรอยละ 80.93 แสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการดังกลาว               
มีสวนทําใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมภิบาลใหแก
ประชาชนและเยาวชน 

1.  ควรสงเสริมใหมีการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาที่เปนหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตยมากกวาการใหความรูความเขาใจในเชิงรูปแบบกับประชาชน เพราะการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงไมไดอยูที่รูปแบบหรือโครงสราง แตอยูที่การปลูกฝงให
ประชาชนและเยาวชนมีจิตสํานึกมีวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนประชาธิปไตย 

2.  ควรมีการปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
เพราะจากการศึกษา พบวา คานิยมของไทยบางประการมีลักษณะไมสอดคลองกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเชน จารีตประเพณี ความเชื่อเร่ืองชนชั้นระบบอุปถัมภที่อยูภายใตรมโพธ์ิรมไทรของ
ผูมีอํานาจ จนกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 

3 .จากการศึกษาพบวา วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะไมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ดังนั้น ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิชาการ หลาย ๆ ฝาย และ
ประชาชนที่สนใจ เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เหมาะสม 

4. จากการศึกษา  พบวา  เยาวชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยในเรื่องของ
รูปแบบโครงสรางมากกวาเนื้อหาประชาธิปไตย  ดังนั้น  ควรมีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝงอบรมหลอหลอมกลอมเกลาใหเยาวชนมีวิธีคิดและจิตสํานึกที่เปนประชาธิปไตย                          

5.  รัฐบาลควรมีการกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจนในการเสริมสรางประชาธิปไตยใหแก
ประชาชนและเยาวชน  โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน                   
และภาคประชาสังคมอยางตอเนื่อง  โดยเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยผานครอบครัว  
กระบวนการศึกษาในและนอกระบบ  การรณรงคเผยแพรผานสื่อวิทยุและโทรทัศน   นอกจากนี้ 
รัฐบาลควรสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะปญหา
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมีความสัมพันธกัน      
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This study aims to examine the performance of the “Enhancement of  Democratic Values and 
Good Governance Project” and contains three objectives as follows: 1) to study the knowledge and 
understanding of the democratic values of the people and youths who participated in the project; 2) to 
study the problems and obstacles associated with the enhancement of democratic values among the 
people and youths; and  3) to propose alternatives in strengthening democratic values among the people 
and youths. In this study, both qualitative and quantitative research methods were employed. For 
quantitative methods, data were collected from a sample group. Qualitatively, important information 
was provided by the people and youths who participated in the project.  The project was analyzed based 
on its contents and statistically.   

The results of the study revealed that prior to this study, the people and youths involved in the 
project lacked a thorough understanding of democracy in terms of its content, concepts, way of thinking  
and way of life. They believed that politics does not concern the average citizen and that citizens are 
responsible only for voting. Nevertheless, after participating in the “Enhancement of Democratic Values 
and Good Governance Project,” citizens and youths gained more knowledge and understanding of what 
democracy entails. As a result, they have come to understand that democracy is not just only about 
elections, but citizens have a role to play in adapting democratic principles to fit with their daily lives, 
especially when it comes to participation. Citizens have set up groups to solve problems within their 
community and protect the public’s interest. In addition, following the completion of this project, youths 
have collaborated with one another and utilized their new found knowledge and understanding of what 
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democracy is by engaging in various activities. For instance, they have established a democracy club in 
school, put on plays and performances, attended workshops and seminars on democracy, presented their 
essays and articles on democracy in front of the flagpole at their school assembly each morning, made 
public service announcements at their school and partook in games to answer questions on democracy.  

Moreover, the researcher conducted a quantitative research among the youths who participated 
in the “Enhancement of Democratic Values and Good Governance Project” in Krabi Province. The 
results reveal that youths who participated have gained a greater understanding of democracy, from 
66.53% before the project to 80.93%. The statistics prove that this project has helped youths to better 
grasp these concepts. The reseacher has the following recommendations to make for the Enhancement 
of  Democratic Values and Good Governance: 

1. The promotion of the Enhancement of Democratic Values and Good Governance among the 
people should focus more on the content of the democratic principles rather than on the different 
manifestations of democracy. This is because the advancement of a true democracy is not dependent on 
the form or structure of democracy. Emphasis should be placed on instilling a conscientiousness of 
democratic values and how to think and to act in accordance with these values.    

2. We should promote correct and appropriate democratic values in accordance with the values 
of Thai society. This study found that certain aspects of Thai culture do not lend itself to democratic 
principles. Traditions and beliefs about social class and the patronage system of leaders are hindrances 
to the enhancement of democracy in Thailand.  

3. This study reveals that the Thai political culture does not correspond to democratic 
principles. As a result, a forum should be set up for various academics and those interested to discuss 
this issue and come up with conclusions about the appropriate political culture for Thailand.  

4. This study sheds light on the fact that most youths know more about the structure of 
democracy rather than the content of what a democracy is. For this reason, the Thai educational system 
should be ameliorated and more attention should be placed on teaching youths about how to think and 
instill in them a democratic conscientiousness.   

5. The Royal Thai Government should have a clear policy to promote on a continuous basis 
democracy among the Thai citizens and youths. This can be achieved with the collaboration of various 
agencies, both public and private, as well as the non-governmental organizations (NGOs). This 
promotion should take place through the family unit, educational institutions (both within and outside 
the educational system), and through the broadcast media (radio and TV).        



กิตกิกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ  รศ. ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ที่สละเวลาใหคําที่ปรึกษา  คําแนะนํา  ขอคิดที่เปนประโยชน  
และตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ผูเขียนรูสึกซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง  จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  
ณ  โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร. ไพโรจน  ภัทรนรากุล  และ ดร. กนกกาญจน  อนุแกนทราย  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม  ที่กรุณาใหขอเสนอแนะและแกไขขอบกพรองซึ่งทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้มีความชัดเจนและถูกตองมากยิ่งขึ้น   
 ขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร  และศูนยสาธารณประโยชนและ               
ประชาสังคมที่ใหผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธฉบับนี้  ขอขอบพระคุณคณาจารย
ทุกทานที่ถายทอดความรูใหแกผู เขียน  ขอขอบคุณเจาหนาที่ศูนยสาธารณประโยชนและ                  
ประชาสังคมทุกคนที่ใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆเปนอยางดี  และขอขอบคุณเพื่อน  MPA 48  
ทุกคนที่คอยใหกําลังใจอยูเสมอ  ขอขอบคุณ  นางสาวสตพร  มุทาพร   นายประกอบ  สุทธิกาโมทย  
นายคณิศร ทับทิม  และนางสาวสุจิตนา  ภาวสิทธิ์  ที่คอยใหคําปรึกษาและคอยเปนกําลังใจใหแก
ผูเขียนเสมอมา   
 ขอขอบคุณนายชยพัทธ ชัยฤกษ   นางสาวชณิตปรียา  ชัยฤกษ  พี่ชายและนองสาวที่คอยให
กําลังใจ  ขอขอบคุณ   นายบุญเรืองสิงห  แพรกทอง เพื่อนสนิทที่คอยใหกําลังใจและชวยเหลือ
ผูเขียนเปนอยางดียิ่งในทุกเรื่อง  และอยูเคียงขางเมื่อทอแท  จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงได 

ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอชนิศรณ  คุณแมสุภาพัทธ  ชัยฤกษ    ผูมีพระคุณสูงสุด               
ในชีวิตผู ซ่ึงใหชีวิต  ใหสติปญญา  ปลูกฝงความพากเพียรในการใฝรูใฝศึกษา ใหความรัก                 
ความหวงใย  เปนกําลังใจ  ตลอดจนเปนพลังสําคัญยิ่งที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จ                 
อยางที่ตั้งใจ  คุณประโยชนทั้งหลายอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูเขียนขอมอบแดคุณพอคุณแม
ผูใหกําเนิด  คณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  เพื่อนผูรวมอุดมการณเดียวกัน  เจาหนาที่และ
ผูเขารวมโครงการทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

สุภาพร  ชัยฤกษ 
กุมภาพนัธ  2553 
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บทที่ 1 
      
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญของปญหา 

ตั้งแต เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยในปจจุบัน  ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่ ถูกตองเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย  เพราะตลอดระยะเวลาที่ผานมาประชาธิปไตยของไทยถูกจํากัดขอบเขตไวเพียง             
การมีโครงสราง ระบบและกลไกทางกฎหมายเทานั้น ทั้ง ๆ ที่ประชาธิปไตยไมไดหมายถึง                  
การเลือกตั้ง  รัฐธรรมนูญ  รัฐสภาหรือรัฐบาลเพียงอยางเดียว  ตรงกับ พุทธทาส  อินทปญญโญ           
(มติชนออนไลน, 2551: ยอหนา 2-3 )  ที่กลาววา การเลือกตั้งที่ยึดหลักเสียงขางมากไมไดแปลวา             
เปนประชาธิปไตยเสมอไป  เพราะประชาธิปไตยที่แทจริงจะตองมีอยูในจิตสํานึกและวิถีการดําเนิน
ชีวิตสอดคลองกับคํากลาวของ อานันท ปนยารชุน (มติชนออนไลน, 2551 : ยอหนา 2-3 )                      
ที่กลาววา ประชาธิปไตยไมใชเรื่องของการเลือกตั้งเพียงอยางเดียว แตหมายถึง การมีสิทธิ  
เสรีภาพ ความเสมอภาค การมีสวนรวม การมีและการบังคับใชกฎหมายและศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ฯลฯ ซึ่งที่ผานมาหลักการสําคัญดังกลาวถูกมองขามไป เพราะคิดวาความเขมแข็งของ
ระบอบประชาธิปไตยขึ้นอยูกับโครงสราง ระบบและกลไกที่สามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ         
ที ่เก ิดขึ ้นได  แตสุดทายก็พบวา เครื ่องมือดังกลาวไมสามารถจัดการแกไขปญหาตาง  ๆ             
ไดทั้งหมด เพราะเงื่อนไขสําคัญในการใชโครงสราง  ระบบและกลไก  ขึ้นอยูกับผูใชในสังคม    

ดังนั้น หากผูใชขาดจิตสํานึก  ไมเขาใจไมไดรับการปลูกฝงใหมีความเชื่อมั่นศรัทธา
ตระหนักในคุณคาของระบอบประชาธิปไตยที่สงเสริมใหประชาชนมีชีวิตที่ดี  มีเสรีภาพอยาง             
เสมอภาคและมีอํานาจในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของผูปกครองในฐานะที่ประชาชน
เปนเจาของอํานาจอธิปไตย ขาดจิตสํานึกที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมือง  ตั้งใจบิดเบือน
เจตนารมณของเครื่องมือ ไมตระหนักถึงอํานาจของตวัเองในการกําหนดวิถีการดําเนินชีวิต  รวมทั้ง
ความตระหนักและเขาใจถึงความเปนประชาธิปไตยที่แทจริง  ซ่ึงมีขอบเขตกวางขวางไปกวา
โครงสราง ระบบและกลไกที่มีอยู  จึงสงผลใหการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยไมเขมแข็งและ             
มักถูกบิดเบือนแอบอางนําไปใชในทางที่ผิด   
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ฉะนั้น การทําใหระบอบประชาธิปไตยเปนของประชาชนไมไดอยูที่การรางรัฐธรรมนูญ      
การเลือกตั้งและระบบรัฐสภาฯลฯ แตอยูที่การเสริมสรางใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ                
รู สึกตระหนักและเห็นคุณคาจนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาตอระบอบประชาธิปไตย                      
จึงยึดถือปฏิบัติเปนวิธีคิดและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  ที่ เรียกวา ประชาชนมีวัฒนธรรม                 
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  จึงเปนสิ่งสําคัญและเปนเรื่องที่จําเปนตองปลูกฝงในสังคมไทย 
(อานันท ปนยารชุน, 2551: 1)  สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   จึงกําหนดไวในแผนพฒันา
เศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไววา   การสรางเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยการสรางกระบวนการเรียนรู
ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชนและประชาชน         
ทุกระดับอยางตอเนื่อง (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2551 : 2-18) 
  กระบวนการที่ใชในเสริมสรางใหประชาชนมีความรูความเขาใจและมีความศรัทธาตอ
ระบอบประชาธิปไตยจนเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น  เปนกระบวนการที่
ตองอาศัยเวลาในการปลูกฝงและอบรมหลอหลอมทั้งทางตรงและทางออม โดยเริ่มตั้งแตครอบครัว 
สถาบันการศึกษาและจากสังคมโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่จะเปนอนาคตของชาติและประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ซ่ึงมี
ความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาทางการเมืองของไทยตอไปในอนาคตจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
รัฐบาล หนวยงานหรือองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมตองเขามามีสวน
รวมในการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่
ถูกตองใหกับประชาชนอยางตอเนื่องและจริงจัง ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  จึงไดดําเนิน
โครงการเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตยและธรรมภิบาล โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญเพื่อกระตุน
ใหประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไดตระหนัก เขาใจและใหคุณคาตอความเปนประชาธิปไตยที่
แทจริง โดยมีแนวคิดและแนวทางในการดําเนินการ  ดังนี้ 

1) ความเปนประชาธิปไตยตองตั้งอยูบนคานิยมหลักที่สําคัญ เชน ความเปนพลเมืองดี        
สิทธิ ความเทาเทียม/เปนธรรม ความโปรงใส/ตรวจสอบได หลักนิติธรรม เสรีภาพ/ความรับผิดชอบ 
การไมใชอํานาจในทางมิชอบและการมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงคานิยมเหลานี้ทําใหคําวา
ประชาธิปไตยมีความหมายกวางกวาการเปนระบอบการปกครองแบบหนึ่งและวิถีประชาธิปไตย      
ควรเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของประชาชนในทุก ๆ วันและทุกโอกาส  

2) การดําเนินการเพื่อปลูกฝงแนวคิดและสรางคานิยมนับวาเปนเรื่องที่ตองใชความตอเนื่อง   
ในการขับเคลื่อนและตองอาศัยภาคสวนตางๆในสังคมที่สนับสนุนกันและกันอยางเต็มที่         
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มุงเนนการสรางเครือขายระหวางผูที่มีอุดมการณเดียวกันในทุกภูมิภาค โดยเริ่มตนจากการรวมตัว
ของอาสาสมัครจากกลุมนักศึกษาและขยายผลไปยังผูสนใจกลุมอื่นๆ   

3) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน เรียกวา “เสวนาสาธารณะ”  ตั้งอยูบน
แนวคิดที่วาการเปลี่ยนแปลงที่แทจริงจะเกิดขึ้นจากการสนทนาแบบสองทางที่กระตุนให                 
ผูรวมสนทนาเกิดการเรียนรูและไดมุมมองใหม ๆ เกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยจากประสบการณ        
ของตนเองมากกวาการใหขอมูลหรือการสอนโดยฝายใดฝายหนึ่ง ดังนั้น ลักษณะการสื่อสาร                
จะเนนที่การสรางความสัมพันธระหวางอาสาสมัครกับชาวบาน นํามาซึ่งการเรียนรูรวมกัน                    
ท่ีกอใหเกิดพลังแหงการเปลี่ยนแปลงในวงเล็ก ๆ ที่การเสวนาเกิดขึ้นนั่นเอง 

4)  กระบวนการเรียนรูของเยาวชน ควรมีหลากหลายรูปแบบโดยมีรูปแบบหนึ่ง คือ                 
“การเรียนรูผานเกม” ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดที่วาการเรียนรูของเด็ก ๆ ผานการละเลนเปนกิจกรรม
ที่ชวยสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กอยางมาก  ไมวาจะเปนความคิด การตัดสินใจ                      
การลองผิดลองถูกจนนํามาสูการคนพบและเรียนรูจากประสบการณการเลน  ที่กอใหเกิด                     
ความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ดังนั้น การเลนเกมจึงเหมาะสมที่จะนํามาปรับใชเปนกิจกรรม                         
ในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับเยาวชน  โดยสอดแทรกเนื้อหาคานิยม
ประชาธิปไตยไวในกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ไดแก  กิจกรรมคนหาประชาธิปไตย  เปดหาบาน                
เรือมนุษย  ภาพเหมารวม  บทบาทสมมติและสังคมในฝน เปนตน ทั้งนี้  เพื่อทําการกระตุนและ
สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยใหกับเยาวชน   

5)  กระบวนการเรียนรูผานสื่อ  นับเปนสิ่งที่สําคัญเพราะสื่อเปนชองทางที่สามารถเผยแพร
ขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว  ทันตอเหตุการณและสามารถใชในการประชาสัมพันธหรือรณรงค
เผยแพรเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลสําหรับประชาชนไดในวงกวาง   
โดยผานชองทางตาง ๆ ทั้งในรูปแบบของภาพ เสียงและตัวหนังสือ ส่ือที่ใชในการปฏิบัติการครั้งนี้ 
ไดแก  ส่ือโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน ละครซิทคอม นิทาน ภาพยนตรและเว็บไซด   เปนตน  

ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการดําเนินงานของโครงการดังกลาว  
โดยกําหนดหัวขอการศึกษาเรื่อง “การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย:  ศึกษาผลการดําเนินงาน

ของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล” โดยในการศึกษาครั้งนี้ ตองการทราบวา
ผลการดําเนินงานของโครงการเปนอยางไร  มีปญหา อุปสรรค จุดออนและจุดแข็งอะไรบางและ
วิธีการที่ใชในการสรางความรูความเขาใจใหกับผูเขารวมกิจกรรมไดผลหรือไม อยางไร โดยเฉพาะ
ในสวนของกระบวนการเสวนาสาธารณะและกระบวนการเรียนรูผานเกมของเยาวชน เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไขและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยตอไป 
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1.2 วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชนที่ผาน                

การเขารวมโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหแก

ประชาชนและเยาวชนที่ผานการเขารวมโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
3. เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน 
  

1.3  คําถามการวิจัย 
1. ประชาชนและเยาวชนผูเขารวมกิจกรรมของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ                           

ธรรมาภิบาล มีคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยอยางไร 
2.  วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่พึงประสงคมีลักษณะอยางไร 
3.  คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 8 ดาน  ไดแก การปฏิบัติอยางมีอารยะ                 

สิทธิ เสรีภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความเสมอภาค ความเปนธรรม นิติธรรม และความโปรงใส                    
ตรวจสอบไดของเจาหนาที่รัฐ  กลุมเปาหมายสนใจหรือใหคุณคาในดานใดเปนสําคัญ 

4.   ปญหาอุปสรรคในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่สําคัญไดแกอะไรบาง   
5.  แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยควรมีลักษณะอยางไร 

 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาผลการดําเนินงานของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตย

และธรรมภิบาล ของศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม เพื่อทดลองปฏิบัติการทางสังคม  โดยมีขอบเขต
ในการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการศึกษา ไดแก คานิยมที่สําคัญของวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ประกอบดวย การมีสวนรวม ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค นิติธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบไดและธรรมาภิบาล ซ่ึงประเด็นเนื้อหาทั้งหมดจะถูกนําไปประยุกตใช             
ในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล   ผานรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 
กิจกรรมเสวนาสาธารณะ กิจกรรมเรียนรูผานเกม กิจกรรมเรียนรูผานสื่อ เปนตน  

2.ขอบเขตดานกลุม เปาหมาย  ไดแก   นักเรียนและประชาชนที่ เข ารวมกิจกรรม                   
ในพื้นที่ดําเนินงานของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมภิบาล  เปนระยะเวลา  2  ป  
ตั้งแต มิถุนายน  2550 - มิถุนายน  2552 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบวาประชาชนและเยาวชนที่ เขารวมกิจกรรมของโครงการเสริมสราง

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลมีลักษณะคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยอยางไร 
2. ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค จุดออนและจุดแข็ง ในการดําเนินการเสริมสราง

วัฒนธรรมประชาธิปไตยของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
3 .  เพื่อ เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจนําไปปรับใชในการเสริมสรางวัฒนธรรม

ประชาธปิไตย  สําหรับประชาชนตอไป  
 

1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
วัฒนธรรม  หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่มนุษยสรางขึ้นจากการเรียนรู ผานการถายทอด

สืบตอกันมา  จากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง จนกลายเปนแบบแผนพฤติกรรมของการดํารงชีวิต 
วัฒนธรรมทางสังคม  หมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของคนที่ไดรับอิทธิพล

มาจากกระบวนการปลูกฝง  อบรมหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางออม                  
ซ่ึงมีผลตอความรู  ความเชื่อ  คานิยมและทัศนคติ  จนกลายเปนเอกลักษณที่บงบอกถึงความเจริญ
งอกงามและความเปนอารยะของบุคคลในสังคม  ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนไดขึ้นอยูกับประสบการณ          
ของแตละบุคคลจนกลายเปนพฤติกรรมของกลุมที่เปนแบบแผนในชวงเวลาหนึ่ง 

วัฒนธรรมทางการเมือง   หมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมที่บุคคลไดรับการปลูกฝงอบรม
หลอหลอมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออมสืบตอกันมาจนกลายเปนความเชื่อ คานิยม        
และทัศนคติทางการเมืองที่เปนแบบแผน และนําไปสูอุปนิสัยจิตใจของบุคคล    

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  หมายถึง ส่ิงที่ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและ
กระบวนการถายทอดทางสังคมและระบบโครงสรางของสังคมไทย  ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ  ไดแก  
อํานาจนิยม  นิยมระบบเจานายลูกนอง  ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกวาหลักการ  มีการจัดลําดับในฐานะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล  ความเปนอิสระ การยึดมั่นในประเพณี  ความเชื่อ ความเฉื่อยชา              
ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง  รักความสงบและนิยมการประนีประนอม 

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย หมายถึง  การมีความเชื่อมั่นศรัทธาและ
สนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล     
ความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคล  การเคารพในกฎหมาย   การเขามามีสวนรวมทางการเมือง  
มีความสํานึกในหนาที่พลเมือง  ความไววางใจในเพื่อนมนุษย รูจักการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล 
และไมมีจิตใจเปนเผด็จการ  
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  การกลอมเกลาทางการเมือง  หมายถึง   กระบวนการอบรมเรียนรู  เพื่อกําหนดบุคคล     
เขาสูวัฒนธรรมทางการเมืองและทําหนาที่สงผานวัฒนธรรมดังกลาวจากประชาชนรุนหนึ่ง        
ไปสูประชาชนอีกรุนหนึ่ง  โดยการถายทอดความรู  ความเชื่อ  ทัศนคติและคานิยมที่เกี่ยวของกับ
การเมืองผานตัวการตางๆ  ทางสังคม  ไดแก  ครอบครัว  สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อน กลุมอาชีพ   
ส่ือมวลชน  สถาบันทางการเมือง  กลุมในสังคมและศาสนา 

การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย   หมายถึง  การเสริมสรางความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ไดแก  การมีสวนรวม ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค  นิติธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดและธรรมาภิบาล ผานรูปแบบ            
หรือ กระบวนการตาง ๆ ของโครงการ เชน เกม กรณีศึกษา  การอภิปรายกลุม (เล็กและใหญ)          
การเสวนาสาธารณะ  การใชส่ือโฆษณา  การใชภาพยนตร  เปนตน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย หมายถึง กิจกรรมที่ใชปฏิบัติจริง
ในพื้นที่  เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ไดแก  กิจกรรมเสวนาสาธารณะ 
กิจกรรมเรียนรูผานเกม กิจกรรมเรียนรูผานสื่อ เปนตน    
 
 



บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบการวิเคราะห 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ พบวา  มีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ        
การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยพอสมควร   และเพื่อทําการศึกษาประเด็นนี้ใหมี                  
ความชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงไดแบงหัวขอในการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 

2.1 วัฒนธรรมทางการเมือง 
2.2 การกลอมเกลาทางการเมือง 
2.3 วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับการพัฒนาทางการเมือง 
2.4 วัฒนธรรมทางการเมืองกับแบบแผนประชาธิปไตย 

2.4.1 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม 
2.4.2 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
2.4.3 วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับระดับความเปนประชาธิปไตย 

2.5 กรอบการวิเคราะห 
 

2.1 วัฒนธรรมทางการเมือง 
  วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในแตละสังคมถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอระบบการเมือง   มีอิทธิพลตอความมั่นคงและความสําเร็จในการปกครองของแตละสังคมหรือ 
แตละประเทศ  (กมล  สมวิเชียร, 2514: 142) เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองเปนวัฒนธรรม                  
ที่ไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมทางสังคม  ผานกระบวนการถายทอดจนเปนแบบแผนพฤติกรรม               
การดํารงชีวิตของกลุมคนที่ไดรับการปลูกฝงอบรมหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและ
ทางออมมีผลตอความรู ความเชื่อ  คานิยม และทัศนคติ ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม
และการตัดสินใจของบุคคล จนกลายเปนเอกลักษณที่บงบอกถึงความเจริญงอกงามและความเปน
อารยะของบุคคลในสังคม  ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนไดขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 
(Almond; Beer and Ulam; Taylor; Pye; Bluhm : อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2551: 18);  
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กนก  วงศตระหงาน, 2532 : 593; จรัส  สุวรรณมาลา, 2550 : 814 ; ทินพันธ  นาคะตะ, 2539: 19-20; 
ทินพันธ  นาคะตะ, 2546: 2-12 ; ธีรภัทธ  เสรีรังสรรค, 2550: 127; วิชัย  ตันศิริ, 2547: 41; วิสุทธิ์  
โพธิแทน, 2550: 227; สุภาพ  ปริญญาเสวี, 2523: 6-12 ; นิธิ  เอี่ยวศรีวงศ , 2550: 6)  

สวน Pye (อางใน กนก วงศตระหงาน, 2532: 593) กลาววาวัฒนธรรมทางการเมืองสามารถ
จําแนกได 4   ความหมาย ไดแก  

1. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับความไววางใจหรือความไมไววางใจของบุคคล             
ตอบุคคลอื่นหรือตอสถาบันทางการเมือง เชน การมีความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นตอสถาบันหรือ
ผูนําทางการเมือง                                                                                                                                                 
        2. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับทัศนคติตออํานาจทางการเมือง ซ่ึงสะทอน            
ถึงการยอมรับและความสัมพันธระหวางผูปกครองและผูถูกปกครอง หรือผูนํากับประชาชนทั่วไป          
ซ่ึงทัศนคตินี้สงผลโดยตรงตอการที่ประชาชนใหความรวมมือหรือตอตานอํานาจทางการเมือง     
ของผูปกครอง  

3. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับเสรีภาพและการควบคุมบังคับทางการเมือง   
กลาวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมนั้น ใหการยอมรับหรือเคารพตอเสรีภาพของประชาชน                   
มากนอยเพียงใดหรือมุงเนนการใชอํานาจบังคับเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 

4. วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวของกับความจงรักภักดีและยึดมั่นในสังคมการเมือง        
ของบุคคล กลาวคือ วัฒนธรรมทางการเมืองชวยสรางเอกลักษณทางการเมืองใหแกบุคคล                   
ในสังคมที่จะยึดมั่นรวมกันและพรอมที่จะตอสูปกปองรักษาไวซ่ึงเอกลักษณนั้นใหคงอยูตอไป                         
โดยการยอมเสียสละประโยชนสวนตน  เพื่ อสวนรวมหรือสละผลประโยชนระยะสั้น                         
เพื่อผลประโยชนระยะยาว เปนตน 

นอกจากนี้  Almond and Verba  (อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2536: 19-20) ไดทําการศกึษา
วัฒนธรรมทางการเมือง พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดมาจากการรับรูและทัศนคติของบุคคล         
ที่มีตอระบบการ เมืองและสวนต าง  ๆ  ของระบบการ เมือง  ซ่ึ งทัศนคติต าง  ๆ  เหล านี ้                           
มีสวนในการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกแตละคนในระบบการเมืองนั้น โดยแบงประเภท     
วัฒนธรรมทางการเมือง ออกเปน 3 ลักษณะ   คือ  

1) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (The Parochial Political Culture) เปนวัฒนธรรม
ทางการเมืองของบุคคลที่ไมมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมือง  ไมมีการรับรู                           
ไมมีความเห็นและไมใสใจตอระบบการเมือง ไมคิดวาตนเองมีความจําเปนตองมีสวนรวม                  
ทางการเมือง 
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พบในประเทศดอยพัฒนาที่ประชาชนสวนใหญยากจนและไรการศึกษา  ประชาชนเหลานี้     
จะขาดโอกาสที่จะรับรูและเขาใจตอระบบการเมืองรวมทั้งบทบาทของตนเองที่มีตอระบบการเมือง      
และมักจะถูกปลูกฝงดวยความเชื่อดั้งเดิมแตโบราณวา  การปกครองเปนเรื่องของเจานาย                 
จึงทําใหผูปกครองสามารถครองอํานาจโดยไมตองถูกตรวจสอบจากประชาชน  ลักษณะเชนนี้   
เรียกวา  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ 

2) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา (The Subject Political Culture) เปนวัฒนธรรม            
ทางการเมืองของบุคคลที่มีความรูความเขาใจตอระบบการเมือง โดยทั่วๆ ไป แตไมสนใจที่จะเขามา
มีสวนรวมทางการเมืองในทุกกระบวนการและไมมีความรูสึกวาตนเองมีความหมายหรืออิทธพิลตอ
ระบบการเมือง บุคคลเหลานี้จะยอมรับอํานาจของรัฐ เชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ   

พบในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งประชาชนสวนใหญจะยากจนและไรการศึกษามีวัฒนธรรม   
ทางการเมืองแบบคับแคบ  แตชนชั้นกลางที่มีโอกาสไดรับการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจ  
สังคมเหนือกวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมือง แตจะถูกปลูกฝงใหยอมรับอํานาจของ
รัฐ เคารพเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎหมาย  เพราะถือวาอํานาจทางการเมืองเปนอํานาจของผูปกครอง 
ลักษณะเชนนี้เรียกวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา 

3) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม (The Participatory Political Culture) เปน
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเปนอยางดี          
เห็นคุณคาและความสําคัญในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง  

พบในประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญเปนชนชั้นกลางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
การเมืองและตระหนักถึงคุณคาและบทบาทของตนที่มีตอระบบการเมืองมีความตองการ                 
เขาไป มีสวนรวมทางการเมืองเพื่อควบคุม กํากับ และตรวจสอบการบริหารของผูปกครอง                   
ใหเปนไปตามความตองการของประชาชน เพราะประชาชนสวนใหญเปนเจาของอํานาจอธิปไตย        
ลักษณะเชนนี้เรียกวา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม  

ดังนั้น  ถาตองการใหสมาชิกในสังคมมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย                    
ก็ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางสังคมใหเหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตย  คือ  
สมาชิกในสังคมตองเปนบุคคลที่มีเหตุผล  รูจักพินิจพิเคราะหในสิ่งตาง ๆ  ไมหลงเชื่ออยางงมงาย                      
มีความคิด  มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย  มีความยุติธรรม  มีเสรีภาพและความรับผิดชอบ  
ตลอดจนการยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน   ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองมี อิทธิพลตอความมั่นคงหรือความสํา เร็จ                        
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง                
แบบมีสวนรวม ของ Almond and Verba (อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2536: 19-20) คือ                   
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เมื่อบุคคลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเปนอยางดี  บุคคลก็จะเห็นคุณคาและ                   
ใหความสําคัญในการเขามามีสวนรวมทางการเมือง  เพื่อควบคุม  กํากับและตรวจสอบการทํางาน
ของผูบริหารใหเปนไปตามความตองการของประชาชน   

 สวน  ทินพันธ  นาคะตะ (2546: 3-7) กลาววา วัฒนธรรมทางการเมืองสามารถ                        
แบงออกเปนแบบของสังคมที่เจริญแลวกับของสังคมที่ดอยความเจริญ  สําหรับวัฒนธรรม                  
ทางการเมืองของสังคมที่เจริญ ไดแก 

ประการแรก  การถือหลักการแบงแยกบทบาทกันอยางชัดเจน (Role Differentiated) 
ระหวางบุคคลองคกรหรือสถาบันตางๆ เชน มีการขายสินคาชนิดหนึ่งโดยเฉพาะหรือการที่บุคคล   
ผูหนึ่งจะทําหนาที่ในฐานะผูบริหารอยางเดียว ไมทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการไปดวย 

ประการสอง  มุงสูความสําเร็จตามเปาหมาย วัตถุประสงคของภาระหนาที่ งานหรือ
อาชีพของบุคคล  องคกร หรือสถาบันเปนหลัก  การประสบความสําเร็จยอมไดรับการยอมรับ
นับถือ เชน การเปนนักกีฬาชั้นยอด  ความสนใจในเพลงที่ไพเราะไมใชรูปรางหนาตาของ
นักรอง  ผู จบการศึกษาระดับปริญญาเอกที ่ข ับรถบรรทุกยอมไดรับเงินเดือนเทากับคนที่               
ขับรถบรรทุกใบปริญญาไมมีผลใด ๆ เปนตน 

ประการสาม  บรรทัดฐานทางสังคม (Centralistic  Norms)  จะมีผลบังคับใชทั่วไปกับ               
ทุกคน  ทุกเวลาและทุกสถานที่ เชน ความเสมอภาคกันในทางกฎหมายทางการเมือง  เศรษฐกิจ
และสังคม โดยผูใดกระทําผิดยอมไดรับการลงโทษ  ไมมีการละเวนอยางกรณี วอเตอรเกต               
ของอดีตประธานาธิบดีนิกสัน  เปนตน 

ดังนั ้น   หากผู มีอํานาจ   นักการเมือง   ขาราชการ  นักธุรกิจและคนไทยโดยทั ่วไป               
ตองการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบสังคมที่เจริญตองยึดมั่นในหลักการทั้งสามอยาง  ไดแก       
การรูจักแยกแยะบทบาทของตนเองวามีฐานะหรือบทบาทอยางไรบางในสังคม ไมใชปะปนกัน          
ยุงไปหมด  รวมทั้งการยึดมั่นในความสําเร็จของบุคคลมากกวาในสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด
และยึดมั่นในบรรทัดฐานทางสังคมแบบทั่วไปไมใชการเลือกปฏิบัติ 

สวนสังคมที่ยังดอยความเจริญ  ทินพันธ  นาคะตะ (2546: 3-7)  กลาววา วัฒนธรรม        
ทางการเมืองจะมีลักษณะดังนี้  คือ  

 ประการแรก   บทบาทและหนาที่ยังคงปะปนกันอยูในบุคคล องคกรและสถาบันเดียวกัน 
เชน จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต    ทําหนาที่ทั้งฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและฝายตุลาการ   เปนตน 

ประการที่สอง   การยึดมั่นในสิ่งที่ติดตัวคนมา  เชน  ยอมรับนับถือผูที่ สืบสกุลมาดี         
อยางลูกขุนนางหรือ คนมีเงิน การใหสิทธิพิเศษแกผูที่มีการศึกษาสูง ๆ มากกวาความสามารถ       
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ในการทํางาน รวมทั้งการยกยองใหเกียรติแกผูที่มีอายุหรือผูสูงอายุในฐานะที่ตองใหการเคารพ     
เชื่อฟงเพราะอาบน้ํารอนมากอนหรือตามหลังผูใหญหมาไมกัด   เปนตน 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยพบวา  วัฒนธรรมทางการเมืองเปนกระบวนการ            
ที่กําหนดพฤติกรรมของบุคคลตอระบบการเมืองผานกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมและ
ประสบการณจริง จนกระทั่งกลายเปนความเชื่อ  คานิยมและทัศนคติของบุคคลมีอิทธิพล             
ตอการตัดสินใจและแสดงออกผานพฤติกรรมตาง ๆ  ซ่ึงวัฒนธรรมดังกลาวสามารถเปลี่ยนแปลงได   
หากพบวา ความเชื่อทางการเมืองเหลานั้นไมไดทําใหชีวิตของเขาดีขึ้น  ตัวอยาง  ปรากฏการณ     
ในสหภาพโซเวียตที่ประชาชนลมระบอบเผด็จการและเลือกระบอบประชาธิปไตยหรือ                         
ในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ สําคัญหลายอยาง   ตั้งแต เปลี่ยนแปลงการปกครอง                            
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย เปนแบบประชาธิปไตย   การเปลี่ยนแปลงอํานาจจากทหาร                       
มาเปนพลเรือน เหตุการณตาง ๆ เหลานี้   ลวนเกิดขึ้นเพราะการปกครองดังกลาวไมไดเปนไป            
ตามความตองการของประชาชน  และไมไดทําใหชีวิตของประชาชนดีขึ้น  วัฒนธรรมทางการเมือง 
(Political Culture) จึงเปนปจจัยและเงื่อนไขที่มีอิทธิพล ตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย                  
ซ่ึงทุกสังคมตองมีวัฒนธรรมทางการเมือง แตวัฒนธรรมทางการเมืองของแตละสังคมหรือ                      
แตละประเทศยอมแตกตางกันไป ตามประวัติศาสตรของระบบการเมืองและลักษณะปญหา
อุปสรรคที่มีตอวัฒนธรรมทางการเมือง ดังนั้น ระบบการเมืองจะดํารงอยูไดตองอาศัยวัฒนธรรม       
ทางการเมืองที่เอื้ออํานวยตอการปกครองแบบนั้นดวย   

 

2.2 การกลอมเกลาทางการเมือง        
กระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง  หมายถึง  การเรียนรูทั้งหมดไมวาจะเกี่ยวของกับ

การเมืองหรือไมเกี่ยวของก็ตาม  ซ่ึงมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่กระทําตอกัน
เปนกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองทั้งทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการ
เรียนรู (พรศักดิ์ ผองแผว, 2526: 19-20 ; วิวัฒน  เอี่ยมไพรวัน,  2521: 23; พรหมมินต  นิโรธร, 2540:             
32-33; Almond and Powell (อางใน สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2549: 669); Easton and Dennis,          
(อางใน สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2549: 669; ทินพันธุ นาคะตะ, 2517: 16-18) ; Almond and Powell:   
(อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 669)   ดังนั้น  กระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง (Political 
Socialization) จึงถือเปนสวนที่สําคัญและบงบอกถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในประเทศ    
ซ่ึงไดรับอบรมหลอหลอมผานกระบวนการเรียนรูและฝกฝนจากการเปนสมาชิกของสังคม           
จนเกิด เปนความเชื่อ  คานิยมและแบบแผนในการปฏิบัติ สืบทอดกันมา  และกอให เกิด                
ความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองได  ดังนั้น ระบบการเมืองใดจะมีเสถียรภาพไดจึงขึ้นอยูกับ
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วัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกับการปกครองหรือมีวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่เอื้ออํานวยตอการปกครอง       

  Almond and Powell (อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 669) จึงไดจําแนกรูปแบบ         
ของการกลอมเกลาทางการเมืองไว 2 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบที่เห็นไดชัด (Manifest Transmission) เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการ
กลอมเกลาหรือการถายทอดนั้นเปนการสื่อสารที่แสดงออกอยางชัดเจน ในการใหขอมูลขาวสาร 
คานิยม และความรูสึกตอวัตถุทางการเมือง ไดแก การสอนเรื่องหนาที่ทางการเมืองของประชาชน
ใหแกนักเรียนในโรงเรียน เปนตน 

2. รูปแบบที่แฝงอยู (Latent Transmission) เปนรูปแบบของการกลอมเกลาที่ไมใช
ทัศนคติทางการเมือง (Non-political Attitude) แตมีผลกระทบตอทัศนคติทางการเมืองของ             
ผูไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองโดยทางออม ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากประสบการณในวัยเด็ก เชน                        
เด็กรับเอาทัศนคติในทางกาวราวจากครอบครัว  ซึ่งอาจมีแนวโนมใหเด็กกลายเปนบุคคล               
ที่มีทัศนคติแบบอํานาจนิยมเมื่อเติบโตขึ้น เปนตน 
 ดังนั้น  ประชาชนในแตละสังคมจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะใด  ขึ้นอยูกับ
กระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองหรือกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง                  
ที่มีความตอเนื่องและสอดคลองตองกัน  ฉะนั้น  การมีจิตใจเปนแบบประชาธิปไตยจึงขึ้นอยู
กับสถาบันตาง ๆ  ทางสังคมในการทําหนาที่ถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองใหกับประชาชน
ผานตัวการตาง  ๆ  ไดแก ครอบครัว   โรงเรียน   ความสัมพันธทางสังคม   สถาบันศาสนา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางประวัติศาสตรของแตละสังคม  สื่อมวลชน ผานภาษา 
สภาพแวดล อม   ความร ัก  ความชอบพอก ันและประสบการณ ที ่ม ีต อระบบการ เม ือง                
รวมทั้งสถาบันทางการเมืองการปกครองหรือพรรคการเมืองนั้น ๆ(สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 2532 
: 205-207) จากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง เพื่อใหสามารถเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองได              
ซ่ึงสถาบันการเรียนรูทางการเมืองตาง ๆ เหลานั้น ไดแก   

1. ครอบครัว  เปนสถาบันแรกที่มนุษยมีความสัมพันธระหวางบุคคลโดยมีการแบงฐานะ
และบทบาทของบุคคลอยางชัดเจนและมี อิทธิพลอยางมากตอการสรางบุคลิกภาพของ                      
บุคคลเมื่อเติบโตเปนผูใหญ  ฉะนั้น  การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย  ดวยการปลูกฝง                    
คานิยมประชาธิปไตยในครอบครัว  จึงเปนสิ่งที่จําเปนทําใหบุคคลในครอบครัวไดเรียนรู                    
ทางการเมือง  จากบิดามารดาจนเกิดเปนความเชื่อทัศนคติแสดงออกมาผานพฤติกรรม  ซ่ึงสังเกตได                        
จากลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของบุคคลที ่ม ีผลมาจากครอบครัว  ซึ ่งสมเจต   อํ่ารอด               
(2519: 49) ไดทําการศึกษาพบวา  การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดามีผลตอความคิดเห็นทางการเมือง   
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ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิษฐา จิราภรณสิริกุล (2541:บทคัดยอ) ที่กลาววา การอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครัวมีผลตอวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ ถาพอแมเขาใจความตองการ
ของลูกๆ  สงเสริมใหลูกๆ เปนคนที่กลาแสดงออก กระตุนใหเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคเหมาะสม
กับวัย ทําใหเขาเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองในฐานะเปนสมาชิกของครอบครัว ยอมรับฟงเสียงขาง
มาก รูจักประนีประนอม  พอแมยอมรับฟงความคิดเห็นและชวยแกปญหาเปดโอกาสใหซักถาม           
ขอสงสัย มีการตั้งหลักเกณฑและวางแผนรวมกัน  มีความรักความเมตตาใหความยุติธรรมแก              
คนในครอบครัว  ฝกใหเปนผูนําและผูตามที่ดี  เชื่อในความสามารถของลูก รักษาความสามัคคี               
มีศีลธรรม  และพอแมตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก ฯลฯ (ประณต นันทิยะกุล, 2534: 31)                
หากทําไดเชนที่กลาวมา เมื่อลูกเติบโตเปนผูใหญบุคคลก็จะกลายเปนพลเมืองที่ดี มีเจตคติและ                
มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะเคยชินกับการได
ถูกเลี้ยงดูมาตั้งแตเด็ก   

ฉะนั้น  ครอบครัวจึงเปนสถาบันแรกที่ชวยปลูกฝงคานิยม  ความเชื่อ ทัศนคติและ
วัฒนธรรมทางการเมืองตามแนวทางที่สังคมนั้นๆ ตองการ  ในทางตรงกันขาม  ถาครอบครัว               
ใชวิธีการลงโทษโดยการเฆี่ยนตีทํารายรางกายหรือลงโทษโดยการทารุณจิตใจ  ใชวิธีการลงโทษ
โดยขาดเหตุผลไมยอมใหเด็กไดเสนอความคิดเห็น ไมเปดโอกาสใหเด็กไดคิดเอง  ทําเอง              
ปฏิบัติดวยตนเอง  และผูใหญมักกลาวโทษเวลาที่เด็กกลาวถึงวาไมรูกาลเทศะ ไมเคารพผูใหญหรือ
ชอบเถียงผูใหญ  ลักษณะเชนนี้เมื่อเด็กโตขึ้นจะกลายเปนบุคคลที่ไมกลาแสดงออก  ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น  ไมกลาแสดงเหตุผล  และเปนลักษณะที่ไมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย   
เพราะต้ังแต เด็กครอบครัวไดทํารายสภาพจิตใจ  และบุคลิกภาพของบุคคลจนเคยชินกับ                    
การใชอํานาจ  จึงทําใหโอกาสที่เขาจะตัดสินใจเขามามีสวนรวมทางการเมืองเปนไปไดยาก             
(สุภวรรณ   พันธุจันทร, 2548: 8-11)   

2. สถาบันการศึกษา    สถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่ ใหความรู   ประสบการณ               
และการอบรมกลอมเกลาวัฒนธรรมการเมืองใหแกบุคคล  ตั้งแตเด็กจนถึงวัยผูใหญและเปนสถาบัน 
ที่มีอิทธิพลตอบุคคลในหลายๆ ดาน  สถาบันการศึกษาจึงควรมีการกําหนดหลักสูตรหรือคูมือ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับการเสริมสรางประชาธิปไตย  ซ่ึง บัญญัติ  สมชอบ (2532: 
บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยพบวา หากสถาบันการศึกษามีการจัดกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับ
ระบอบประชาธิปไตยที่ตระหนักในสิทธิและหนาที่  การปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยให
เหมาะสมกับผูเรียนและผูเรียนมีความเขาใจสภาพสังคม  มองเห็นปญหาตาง ๆ ของสังคมและ
แสวงหาแนวทางแกไข  โดยผูสอนจะตองมีลักษณะและบทบาท  คือ  เปนผูที่รูจักหนาที่ของตนและ
เคารพในสิทธิของผูอ่ืน  มีความรู ความเขาใจเรื่องประชาธปิไตยอยางถูกตอง  เปนผูมีจิตใจเปนแบบ
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ประชาธิปไตยและเปนแบบอยางที่ดี   มีวินัย  เปนคนที่มีความรับผิดชอบ  มีเหตุมีผล มีน้ําใจ              
เปนผูนําและผูตามที่ดี  ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดวยความยินดีและเต็มใจ เชน                     
การปลูกฝงดานวิชาชีพทําใหสมาชิกของสังคม มีความรู มีทักษะ มีความเขาใจในความหมายของ
ประชาธิปไตย เขาใจเรื่องเหตุผล  การแสดงออกที่สอดคลองกับประชาธิปไตย โดยการจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อสงเสริมแนวคิดและวิธีการแบบประชาธิปไตย  เชน การจัดตั้งชมรม จัดตั้งสโมสร
นักศึกษา  องคกรนิสิตหรือการเลือกตั้งตัวแทนนักเรียน  หัวหนาหอง  กิจกรรมการเรียนการสอน
สอดแทรกแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตย  เชน กิจกรรมระหวางการสอน การเลือกกลุม
เพื่อนที่จะอภิปรายรวมกัน ฯลฯ  กิจกรรมเหลานี้   เปนการฝกใหนักเรียนมีวิธีคิดและวิถีชีวิต                
ที่เปนแบบประชาธิปไตย  เพราะทําใหนักเรียนไดความรู  ทักษะและประสบการณ (สุภวรรณ   
พันธุจันทร, 2548: 8-11) สอดคลองกับผลการศึกษาของ  สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2538: บทคัดยอ)
พบวา การเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรสงเสริมประชาธิปไตยที่สถาบันการศึกษาจัดขึ้นมีผลตอ
การเรียนรูและกลายเปนวิธีคิดและวิถีชีวิตที่เปนประชาธิปไตย 

ในทางตรงกันขามหากระบบการศึกษาละเลยไมสนใจสอนแนวคิดประชาธิปไตย        
ใหแกสมาชิกมุงใหนักศึกษาทองจําแบบนกแกวนกขุนทองใชอํานาจใหเกรดเขาขมขูผู เรียน   
บรรยากาศในการเรียนการสอนไมเปดโอกาสใหไดคิดเอง  ทําเอง  ปฏิบัติไดเองหรือไมเคยใช
ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู  ผูเรียนไมกลาแสดงออก   ไมกลาแสดงความคิดเห็น  ไมคุนเคยเรื่อง
สิทธิและหนาที่   ตัวอยาง  ในโรงเรียนที่สอนวิชาหนาที่พลเมืองจะสอนเฉพาะโครงสราง                  
ตามกฎหมาย   เนนในเรื่องหนาที่ของนักเรียนตอครอบครัว   โรงเ รียน   สังคม   ศาสนา  
พระมหากษัตริย และรัฐบาล  สวนคําสอนในวิชาพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย  เนนคานิยม
แบบดั้งเดิม เชน การเคารพในวัยวุฒิสวนคานิยมแนวความคิดและวิธีการพื้นฐานแบบประชาธปิไตย
ไมคอยจะไดศึกษากันในโรงเรียน  เพราะแมแตครูกับนักเรียนก็จะเนนในเรื่องการเคารพเชื่อฟง  
เชนเดียวกับในมหาวิทยาลัย  เพราะสวนใหญก็จะมีฐานะเปนขาราชการ  เสรีภาพในทางวิชาการ          
จึงมีนอย เพราะมุงเนนในดานเทคนิค  สนใจในเรื่องของปรัชญาสวนการสงเสริมการวิพากษวิจารณ
และการใชความคิดริ เ ร่ิมสรางสรรคยังมีนอย  และพบวา  กิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ  คือ                    
เร่ืองบันเทิงมากกวาการทําประโยชนตอสังคมสวนรวม  จึงเปนผลใหนักศึกษาไทยไมไดรับ                 
การถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  จนกลายเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ  (ทินพันธ  นาคะตะ, 2546: 141-155) ทั้งนี้ เพราะตัวครู แบบเรียน หลักสูตรและวิธีการ
อบรมสั่งสอนไมเอื้ออํานวย ซ่ึงพบในงานวิจัยของ บรรจบ   อิศดุล  และคณะ (2515: 155-170)   

3. กลุมเพื่อน  เปนลักษณะความสัมพันธแบบไมเปนทางการ   แตมีความสําคัญเพราะ
มนุษยเปนสัตวสังคมจําเปนตองมีเพื่อนตั้งแตเด็กจนโต  เพื่อนมีผลตอพฤติกรรมหรือความเชื่อและ                  
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มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ  (สุภวรรณ พันธุจันทร, 2548 : 8-11) ซ่ึงมีผลตอการเรียนรูทางการเมือง     
ผานการถายทอดในลักษณะตาง ๆ ไดแก  การบีบบังคับ   เพื่อชักจูงใหสมาชิกในกลุมยอมรับ
ทัศนคติทางการเมืองที่ยึดถือรวมกัน หากสมาชิกไมทําตามอาจไดรับการเยาะเยยและขับไล                 
ออกจากกลุม (มนัสชัย  ช่ืนชโลมแสน, 2538: 15) หรืออาศัยแรงจูงใจและแรงกดดัน                           
ทําใหบุคคลเกิดทัศนคติและพฤติกรรมเปนไปตามที่กลุมยอมรับ  จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 
พบวา การที่นักศึกษาจํานวนไมนอยมีความสนใจและความโนมเอียงทางการเมืองไปในทิศทาง
ตรงกันขามกับที่เคยมีอยูเดิม เปนเพราะอิทธิพลของเพื่อนและความตองการไดรับการยอมรับ             
จากกลุมเพื่อนนั่นเอง การกลอมเกลาทางการเมืองในกลุมเพื่อนจึงมีผลใน 2  ลักษณะ คือ  

3.1 การกลอมเกลาทางการเมืองมีผลเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กลุมเพื่อนเปน
กําลังสําคัญในการรักษาดุลยภาพระหวางการเปลี่ยนแปลงกับการคงสภาพในทัศนคติทางการเมือง  

3.2 ผลที่เอื้อตอการคงสภาพเดิมของสังคม กลุมเพื่อนอาจเปนตัวการเหนี่ยวร้ังไมใหมี    
การเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของบุคคล 

ดังนั้น   หากกลุมเพื่อนมีบุคคลลักษณะตอระบบการเมืองแบบใด   บุคคลก็ยอมมี
บุค ลิกลักษณะเชน เดียวกันกับ เพื่อนในกลุม   ทั้ งนี้ เพราะกลุม เพื่อนมีความสํ าคัญและ                            
มี อิทธิพลตอระบบการเมืองและการตัดสินใจเข ารวมกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล                       
เพราะตองการ  การยอมรับจากเพื่อนหรืออดทนตอแรงกดดันจากกลุมเพื่อนไมไหว  จนกระทั่ง
เพื่อนกลายเปนตัวการที่มีอิทธิพลตอระบบการเมืองของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม   

4. กลุมอาชีพ    เปนกลุมทั้งกลุมที่ เปนทางการและไมเปนทางการ   ซ่ึงผูกพันดวย                    
อาชีพการงาน เชน สหภาพแรงงาน สมาคมอาชีพตางๆ เมื่อบุคคลเขารวมกับกลุมใดกลุมหนึ่ง                       
ก็จะยอมรับปทัสถาน  (Norms) ของกลุมและประเมินคาสิ่งตางๆ ในแนวทางที่จะเปนประโยชน               
ตอกลุมของตน  กลุมอาชีพใดที่มีการรวมตัวอยางเหนียวแนนและไดรับความจงรักภักดีสูง                   
จากสมาชิกก็จะมีบทบาทในการสรางคานิยมทางการเมืองใหแกสมาชิกไปในทางเดียวกันสูงขึ้น                           
ตามไปดวย    พบเห็นไดจาก การทํางานในหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนระยะเวลาพอสมควร                            
จะทําใหรูสึกวาเราเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน  บุคลิกจะเคยชินและยอมรับสภาพความเปนอยู  
ระเบียบกฎเกณฑของอาชีพนั้นๆ ตามสภาพแวดลอม เพื่อนรวมงานหรือกลุมอาชีพจะมีอิทธิพล     
ในการหลอหลอมบุคลิกในภาพรวมไปถึงเจตคติและการตัดสินใจในปญหาตาง ๆ แกบุคคล          
ถาอาชีพใดหรือหนวยงานใดเปนประชาธิปไตย  ก็มีสวนหลอหลอมบุคลิกภาพใหสมาชิก               
มีพฤติกรรมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย  ในทางตรงกันขามถาที่ทํางานของเขาโดนกดขี่    
เอาเปรียบสมาชิกมีการเลนพรรคเลนพวกไมเปดโอกาสใหสามารถรองทุกข  เสนอความคิดเห็น   
ไมเปดโอกาสใหผูที่อยูในหนวยงานตัดสินใจในเรื่องตาง  ๆ รวมกันทําใหสมาชิกไมคุนเคยกับ
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พฤติกรรมหรือกลไกในวิถีทางการปกครองของระบอบประชาธิปไตย  จนทําใหการเปนพลเมือง                     
ที่ดีของสังคมประชาธิปไตยนั้นเปนไปไดยาก  เพราะพนักงานเคยชินกับการสั่งการมากกวา                       
การใชเหตุผล  ( สุภวรรณ พันธุจันทร, 2548 :  8-11 ) 

สถานที่ทํางานจึงเปนการรวมกลุมทางสังคมอยางหนึ่ง  ซ่ึงเปรียบเสมือนสังคมยอยๆ     
ของแตละคนจึงนาจะเกิดบรรยากาศแบบประชาธิปไตยในที่ทํางานได  การมีหัวหนางานและ
ผูรวมงานที่มีจิตใจแบบประชาธิปไตยยอมจะชวยใหหนวยงานบรรลุ เปาหมายไดอยาง                    
มีประสิทธิภาพ   ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความสามัคคีธรรมในการทํางานและกอใหเกิด      
ความพอใจของผูรวมงานทุกๆ คน ดังนั้น ประชาธิปไตยในที่ทํางานยอมเกิดจากการที่แตละคน        
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   ความเสมอภาคและเสรีภาพของบุคคลโดยไมมีการแบงชั้น
วรรณะกัน  ถือวาทุกคนเปนเพื่อนรวมงานและใหการเคารพในสิทธิและหนาที่ของกันและกัน     
เมื่อเลิกงานแลวก็เปนเพื่อนกันได  แตละคนยอมเปนผูรูจักรับฟงความคิดเห็นของกันและกันและ  
ทุกคนยอมเคารพในระเบียบขอบังคับของหนวยงาน   ในการทํางานจะตองมีการประชุม
ปรึกษาหารือกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ   เพื่อกําหนดนโยบายวางแผนงานหรือตัดสินใจ  ในการทํา       
สิ่งหนึ ่งสิ ่งใดขึ ้นมา   ดังนั ้นการประชุมควรมีการหารือรวมกัน   มีการแสดงความคิดเห็น 
วิพากษวิจารณหรือคัดคานอยางเปนกันเอง  มีความอดกลั้น  รับฟงความคิดเห็นของคนสวน
ใหญ(ทินพันธ  นาคะตะ, 2546: 206-220) นั่นก็คือ การสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ                     
ในการงานของสวนรวมและของตนเองดวย    

5. สื่อมวลชน  เปนองคกรสําคัญในการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมือง ในยุคที่มี                    
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร  ทําใหการติดตอส่ือสารหรือการเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ ของสื่อมวลชน  เชน หนังสือพิมพ   วิทยุ โทรทัศน  เปนไปไดอยางรวดเร็ว 
ส่ือมวลชนจึ งมีบทบาทสํ าคัญในการแลกเปลี่ ยนทัศนคติความ เชื่ อและค านิ ยมต างๆ                         
ระหวางคนในชาติและคนตางชาติ โดยทําหนาที่ผานความเชื่อคานิยมที่สําคัญในสังคมทั้งทางตรง
และทางออม  นอกจากนี้  ส่ือมวลชนยังมีสวนในการสรางสัญลักษณตางๆ เพื่อใหเกิดอารมณและ
ความรูสึกรวมกันซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่ ผูมีอํานาจทางการเมืองใชสรางความชอบธรรม                       
ในการดํารงอยูของตน   (อางใน  มนัสชัย  ช่ืนชโลมแสน, 2538: 15 ) 

 ดังนั้น  ส่ือมวลชนทุกแขนง  ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน ฯลฯ  จึงมีบทบาท
และความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง โดยหลักการแลวส่ือมวลชน                 
จะตองยึดมั่นในจรรยาบรรณของตนเอง  ในการเสนอขาวสารและเผยแพรความรู  ความเขาใจตางๆ          
อยางบริสุทธิ์และยุติธรรม   ยิ่งเปนขาวสารทางดานการเมืองที่มีความสําคัญตอการบริหารประเทศ   
การเสนอขาวหรือบทความตางๆ  จะตองเสนออยางตรงไปตรงมา  ไมมีอคติใดๆ แอบแฝงและ       
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ที่ สําคัญตองสง เสริมผูที่มีคุณธรรมทางการเมืองและวิพากษวิจารณแสดงความคิดเห็น                
อยางตรงไปตรงมาตอผูที่มีพฤติกรรมทําลายวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 6. สถาบันการเมือง ถือเปนตัวการที่จะทําใหประชาชนไดมีความรอบรูและมีความสนใจ
ทางการเมืองมากขึ้น (Participant Orientations) โดยผานสถาบันการเมืองตางๆ เชน พรรคการเมือง 
(พรศักดิ์ ผองแผว และสายทิพย  สุคติพันธ, 2526: 22) ซึ่งเปนสถาบันที่มีสวนสําคัญใน                
การเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยใหกับประชาชน เนื่องจากพรรคการเมือง
ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงเปนตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
เพราะฉะนั้น สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมืองจึงมีบทบาทสําคัญในการหลอหลอม              
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย  เนื่องจากพรรคการเมืองและ
ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน  ถือเปนตัวกลางที่สามารถสรางความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับประชาชนได  เพราะพรรคการเมืองและตัวแทนที่มา                
จากการเลือกตั้งมีความใกลชิดและมีโอกาสในการเขาถึงประชาชน  เขาใจถึงปญหาและมีโอกาส              
ในการทําความเขาใจกับประชาธิปไตยที่ ถูกตองใหกับประชาชนมากกวาหนวยงานอื่น  ๆ                            
แตในทางตรงกันขาม  หากพรรคการเมืองหรือตัวแทนที่มาจากกการเลือกตั้งของประชาชน                         
ขาดความรู  ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยหรือไมเห็นความสําคัญ                      
ที่ตองทําใหประชาชนมีความรูความเข าใจเกี่ ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ ถูกตอง                           
ทั้งนี้อาจเปนเพราะยังคงคํานึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม  หรือกลัวการมีสวนรวม                      
ของประชาชนในการตรวจสอบ    กํากับ ควบคุม  ดูแลหรือไมเห็นความสําคัญที่ประชาชน                  
จะตองมีความรูความเขาใจที่ ถูกตองเกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งหมด  จึงมุงเนนและกระตุน                     
อธิบายเฉพาะในแงของโครงสราง  ระบบ และกลไกที่ประชาชนไมสามารถเขาถึงได  ทั้งนี้              
เพราะอํานาจอธิปไตยของประชาชนถูกจํากัดไวเพียงแคการเลือกตั้ง  จนในที่สุดทําใหประชาชน             
ไมสนใจเกี่ยวการการเมือง  ไมอยากเขามามีสวนรวม  ไมอยากรับรูและสนใจเกี่ยวกับการเมือง  
ทั้งนี้เพราะการเมืองไมใชเร่ืองของตนแตเปนเรื่องของตัวแทนที่ประชาชนเลือกเขามาทํางาน                    
หรือทําหนาที่แทนประชาชน  จึงทําใหในที่สุดประชาชนไมเห็นความสําคัญ  ไมเห็นคุณคา                           
ไมตระหนักในความเปนประชาธิปไตยของไทย  จนกระทั่งวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย                   
ไมมีลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

7.  กลุมในสังคม    เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมของบุคคลในชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ  เพราะประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นไดยอมตองอาศัย การรวมมือรวมใจกันทํางาน                   
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสวนรวม   การรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน การเคารพในกติกา   
หลักการหรือระเบียบขอบังคับ   การยอมรับและปฏิบัติตามความคิดเห็นของคนสวนใหญ                  
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และที่ สําคัญ   คือ   การรูจักเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม   เปนตน                      
(ทินพันธ  นาคะตะ, 2546:  206-220)  แตในสังคมไทยการรวมกลุมผลประโยชนยังไมเติบโต
เท าที่ ควรและไมคอยมีประสิทธิผลในการกดดันรัฐบาลหรือไมมี อิทธิพลตอประเด็น                    
ประชามติมากนัก  เพราะสวนใหญจะอยูภายใตระบบอุปถัมภและถูกครอบงําโดยขาราชการและ                            
มีคานิยมแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่ยึดถือความเปนอิสระของบุคคลและ                            
การขาดวินัยของกลุมทําใหคนไทยไมคุนเคยกับกิจกรรมการรวมกลุม   เพราะบุคคลจะตัดสินใจ       
ดวยตัวเองและตอตาน   การตกอยูภายใตการควบคุมของผูอ่ืน  กิจกรรมกลุมสวนใหญจึงเกิดขึ้น                            
ในลักษณะของการรวมกลุมแบบเฉพาะกิจมากกวาการรวมกลุมแบบถาวร  เชน   การลงแขก              
เกี่ยวขาว การลงแขกดํานา     (ทินพันธ นาคะตะ, 2546: 141-155)  

8.  ศาสนา  ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอการกําหนดแผนการดําเนินชีวิตของสมาชิก         
ในสังคม  และมีสวนในการอบรมกลอมเกลาใหสมาชิกในสังคมเปนคนดีและอยูรวมกันไดดวย
ความสงบสุข  โดยมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมความประพฤติของบุคคลให
เปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของแตละศาสนา เชน ศาสนาอิสลามสอนให            
ทุกคนเปนคนดีและสามารถอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข   ศาสนาคริสตก็มีการอบรมความรู
เกี่ยวกับศาสนาที่ใชในการดําเนินชีวิตและทัศนคติที่เนนเรื่องหลักมนุษยชน คือ ความยุติธรรม           
ของสังคม  (Social Justice) และหลักมนุษยธรรม (อางใน มนัสชัย ช่ืนชโลมแสน, 2538: 15)                
สวนพระพุทธศาสนาก็สอนใหคนเปนคนดี ยึดมั่นในทางสายกลาง สอดคลองกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กลาวคือเปนการยึดถือปฏิบัติในทางที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม              
ไมตึงเกินไปไมหยอนเกินไปและคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน                         
(ทินพันธ นาคะตะ, 2546:  141-155)  

นอกจากนี้   คนไทยยังไดรับการอบรมหลอหลอมกลอมเกลาใหเคารพเชื่อฟงผูใหญ         
ตามชาติวุฒิ  วัยวุฒิ และคุณวุฒิ  คานิยมและทัศนคติเหลานี้ปรากฏอยูทั่วไปในการดําเนินชีวิตและ
ในหนาที่การงานหรือในการใชภาษาสําหรับกลาวถึงบุคคลในระดับตางๆ นั้น จะแสดงออกถึง
ฐานะทางสังคมที่แตกตางระหวางกัน  เชน การเรียกกันวา พี่ ปา นา อา ลุง ฯลฯ  ทั้งๆ  ที่เพิ่งรูจักกัน  
การทักทายดวยการไหวดวยทาทางตางๆ  กันของคนไทย  แสดงถึงการเคารพนอบนอมตอบุคคลที่
มีฐานะตาง ๆ กันดวย  เชน  ถาผูรับไหวเปนผูใหญมากก็จะตองพนมมือขึ้น  จรดหนาผากและกมตัว
ลงต่ํามาก  ซ่ึงพรหมมนต  นิโรธร (2539: 43) ไดทําการศึกษาวิจัย  พบวา  ศาสนาทําใหประชาชนมี
ความเชื่อวาฐานะทางสังคมเปนผลมาจากกรรมเกาของแตละบุคคลและเปนผลจากความเชื่อเร่ือง
บาปบุญซึ่งแตละคนยอมแตกตางกัน  จึงยอมรับในโชคชะตาที่ตนเองไดกระทํามาในชาติปางกอน  
ดังนั้น ลําบากเพียงใดก็ตองอดทนและตองเชื่อฟงคําสั่งของผูที่มีบุญวาสนามากกวา  นั่นก็คือ             
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คนที่มีอํานาจมีบารมีมากกวา เพื่อชวยเหลือและใหความคุมครองคนที่ต่ําตอยกวา  จนทําให
ประชาชนไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจ  เพราะกลัววาถาแสดงความคิดเห็นหรือ
ตัดสินใจแลวจะไมตรงกับความคิดเห็นของผูใหญ  ซ่ึงอาจโดนตําหนิได 
 จากที่กลาวมา  ผูวิจัยพบวา  การกลอมเกลาทางการเมืองเปนกระบวนการเรียนรูที่ถายทอด
ผานการกระทํา  จนกลายเปนพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษยและสามารถสงไปยังสมาชิก                
ของสังคมได   ดวยการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  ทําใหบุคคลไดเรียนรูเกี่ยวกับการเมืองที่สังคมนั้น ๆ
ยึดถือปฏิบัติอยู  สงผลใหบุคคลมีบุคลิกภาพและเอกลักษณทางการเมือง  โดยผานกระบวนการ                            
หลอหลอมกลอมเกลาของสังคม   ไมวาจะเปนการปลูกฝงหรือการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ                      
ความเปนประชาธิปไตยของครอบครัว  โรงเรียน และการปรับตัวเรียนรูจากกลุมตางๆ ทางสังคม
เชน  กลุมเพื่อน  กลุมที่ทํางานและสื่อมวลชน          

ดังนั้น  กระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง  จึงถือเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ
โดยเฉพาะการปลูกฝงในวัยเด็กซึ่งมีความสําคัญมาก  เพราะถาตอนเด็ก ๆ ไดรับการถายทอดมา
อยางไร  เมื่อโตข้ึนก็อยูในความเชื่อและทัศนคติของบุคคล และเมื่อความเชื่อเหลานั้น ถูกตอกย้ํา 
ดวยประสบการณ  ที่ตรงกับสิ่งที่ถายทอดมาบุคคลก็จะเห็นดีดวย   จนเกิดเปนความเชื่อ                          
และปฏิบัติตามกันมา  จนกลายเปนพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลในที่สุด  ดังนั้น                    
หากตอนเด็ก ๆ พอแมหรือผูปกครองไดเปดโอกาสใหลูกแสดงความคิดเห็น มีความคิดริเร่ิม               
เชื่อมั่นในตนเองและพึ่งตนเองได  ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางกันในครอบครัว  พอแม               
ไมบังคับ สามารถคิดเองไดอยางอิสระ  และมีการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวเสมอก็จะ
สงเสริมใหเด็กมีบุคลิกภาพเปนแบบประชาธิปไตยเมื่อบุคคลโตขึ้น  แตถาพอแมเล้ียงดูโดยที่พอแม
มีอํานาจสิทธิขาดในกิจการทุกอยาง  ของครอบครัว  กฎเกณฑทุกอยางในครอบครัวมาจาก              
พอกับแม ลูกเปนเพียงผูปฏิบัติตาม   ก็จะทําใหเด็กขาดความคิดริเร่ิมไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง  
เพราะหากไมทําตามพอแมหรือคําสั่งสอนของผูใหญเด็กก็จะโดนลงโทษทั้งๆ  ที่เด็กไมไดกระทํา
ความผิด เด็กก็ไมมีสิทธิเรียกรอง  เพราะผูใหญอาบน้ํารอนมากอน ยอมรูดีกวาเด็ก  ซ่ึงสิ่งตาง ๆ 
เหลานี้   สงผลกระทบทําใหเด็กไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็นไมกลาที่จะแสดงออก จนติดตัวมา
กลาย เปน ลักษณะนิ สั ยตามที่ ได รับการปลูกฝ งทํ า ให ไมสนใจที่ จะ เข ามามีส วนร วม                            
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ไมกลาวิพากษวิจารณ ไมกลาที่จะรักษาสิทธิและเสรีภาพ
ของตนเอง   จนกลายเปนทัศนคติที่แสดงออกผานพฤติกรรมและการตัดสินใจตามความเชื่อที่ได
รับมา  และถาหากพอแมเล้ียงดูลูกโดยใชอารมณมากกวาเหตุผลก็จะสงผลใหลูกรูสึกขาดความรัก  
ความยุติธรรม  ขาดความเปนระเบียบวินัย  ขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ขาดความขยันขันแข็ง                
และไมมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  เมื่อโตขึ้นก็จะกลายเปนคนที่ไมมีเหตุผล                        
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ไมอยากอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับ   เนื่องจากกลัววาไมมีความยุติธรรมจริงในสังคม                       
ใชชีวิตไปวัน ๆ   ไมสนใจเรื่องสวนรวม  เพราะธุระไมใช หนาที่ไมเกี่ยว  จึงสนใจแตเร่ือง            
ของตนเองและ  ไมเห็นความสําคัญของระบบการเมือง จึงไมสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวม                
ฉะนั้น แบบแผนทัศนคติทางการเมืองของบุคคลก็ขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจ ความรูสึกและ           
การประเมินคาที่บุคคลมีตอระบบการเมือง ซ่ึง สมเจต อํ่ารอด (2519: 49) ไดทําการศึกษา พบวา  
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดามีผลทําใหความคิดเห็นทางการเมืองของแตละบุคคลตางกัน         
ขึ้นอยูกับการถายทอดผานการเลี้ยงดูและประสบการณตรงของครอบครัว 
 

2.3 วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับการพัฒนาทางการเมือง 
การพัฒนาทางการเมือง (Political Development) มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวัฒนธรรม

ทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง  จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการพัฒนาทางการเมือง 
(Political Development) จะประสบความสําเร็จในระดับใดยอมขึ้นอยูกับลักษณะของวัฒนธรรม  
ทางการเมืองที่เปนรากฐานของสังคมหรือประเทศนั้นๆ ซ่ึงสามารถพิจารณาไดหลายลักษณะ            
แตในทัศนะของนักวิชาการชาวตะวันตกมีจุดรวมที่คลายคลึงกันคือ การพัฒนาทางการเมือง                  
จะเกี่ยวของกับบทบาทและการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองของประชาชน  Pye  (อางใน 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2536 : 38-41) จึงไดพยายามรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง
จากทัศนะตางๆ ดังนี้  
 1)  การพัฒนาทางการเมือง  คือ  การทําใหระบบการเมืองเปนรากฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจ แนวคิดนี้ช้ีใหเห็นวาหากระบบการเมืองมีการพัฒนาสูงจะสงเสริมใหเกิดความรุงเรือง  
ทางเศรษฐกิจ ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงขึ้นกับการพัฒนาของระบบการเมืองของ                 
แตละสังคมเปนสําคัญ 
 2)  การพัฒนาทางการเมือง คือ ระบบการเมืองของสังคมอุตสาหกรรม แนวคิดนี้ช้ีใหเห็น
วา สังคมที่พัฒนาจนกาวเขาสูสังคมอุตสาหกรรมไดนั้น ระบบการเมืองจะตองมีระดับการพัฒนาสูง 
ดังนั้น ลักษณะระบบการเมืองของสังคมอุตสาหกรรม คือ รูปธรรมของระบบการเมืองที่พัฒนาแลว 
 3)  การพัฒนาการเมือง คือ การเปล่ียนแปลงระบบการเมืองใหทันสมัย  แนวคิดนี้                      
มีความเชื่อมั่นว า  การพัฒนาการเมืองจะเกิดขึ้นไดจะตองเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง                            
ใหมีความทันสมัย (Political Modernization) กลาวคือ จะตองมีการแบงโครงสรางทางการเมือง                
ใหมีความแตกตางซับซอน  จะตองสรางสรรคให เกิดเอกภาพในอํานาจการปกครองและ                     
ตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 
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 4)  การพัฒนาทางการเมือง คือ การเสริมสรางรัฐชาติ (Nation Building) หมายถึง การทําให
รัฐบาลมีอํานาจครอบคลุมทั้งประเทศ  ประชาชนมีความสามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน                    
โดยใชนโยบายชาตินิยมเปนเครื่องมือสําคัญ เพื่อใหเกิดความเปนชาติอยางแทจริง 
 5)  การพัฒนาทางการเมือง คือ การพัฒนาระบบบริหารและกฎหมายเพื่อสนองตอบ             
ความตองการของประชาชน ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหนนั้นขึ้นอยูกับระดับการพัฒนา
ของระบบการเมือง ระบบการเมืองที่มีระดับการพัฒนาสูงจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาประสิทธภิาพ
ของระบบบริหารตลอดจนชี้ใหเห็นวาระบบกฎหมายจะไดรับการพัฒนา เพื่อดํารงความยุติธรรม
ของสังคมและสนองตอบประโยชนของคนสวนใหญภายใตระบบการเมืองที่มีการพัฒนา 
 6)  การพัฒนาทางการเมือง คือ การระดมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง หัวใจสําคัญ
ของแนวคิดนี้คือ อํานาจทางการเมืองเปนของประชาชน ดังนั้น ประชาชนจะตองแสดงบทบาท              
ในการควบคุม กํากับ และตรวจสอบระบบการเมือง เพื่อใหแนใจวาระบบการเมืองที่สงเสริม                 
ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาว คือ ระบบการเมืองที่พัฒนาหรืออาจกลาวไดวา                  
แนวทางการพัฒนาทางการเมือง  คือ  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง                          
อยางกวางขวางและทั่วถึง 
 7)  การพัฒนาทางการเมือง คือ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แนวคิดนี้สรุปอยางชัดเจน
วาการพัฒนาทางการเมืองคือ การพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย ระบบการเมืองยิ่ง               
เปนประชาธิปไตยมากเทาใด  ยอมแสดงวามีการพัฒนามากเทานั้น  เพราะหลักการของ                       
ระบอบประชาธิปไตย คือ เปาหมายของการพัฒนาทางการเมืองนั่นเอง 
 8)  การพัฒนาทางการเมือง คือ การสรางเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงตามกติกา 
ปรากฏการณสําคัญของระบบการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได
เสมอ แตระบบการเมืองที่พัฒนาแลว การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะตองเปนไปตามกติกาหรือระเบียบ
กฎเกณฑ กติกาจะกอใหเกิดเสถียรภาพทางการเมือง ไมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นบอย
หรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ กติกาทําใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่น     
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
 9)  การพัฒนาทางการเมือง คือ การระดมสรรพกําลังและอํานาจของรัฐเพื่อเสริมสราง                   
การบริหารและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด                
เกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม ปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นในประเทศที่ระบบการเมืองมีการพัฒนาสูง 
 10)  การพัฒนาทางการเมือง คือ มิติหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยปกติ                       
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองดวยลักษณะ
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ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่นําไปสูสภาพที่พึงประสงคจึงเปนมิติหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
 จากแนวคิดที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองตามที่ Pye (อางใน สมบัติ               
ธํารงธัญวงศ, 2536 : 38-41) ไดรวบรวมไว เมื่อพิจารณาในสาระสําคัญจะเห็นไดวา การพัฒนา              
ทางการเมืองมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพยายามในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ดังนั้น   เราอาจจะสังเคราะหความหมายใหมของการพัฒนาทางการเมืองไดวา การพัฒนา                   
ทางการเมือง  หมายถึง  “การเสริมสรางใหระบบการเมืองเอื้อหรือสงเสริมตอการพัฒนา                      
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม”  และระบบการเมืองที่จะสงเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม               
เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนสวนใหญก็คือ   ระบบการเมืองที่ เปดโอกาส                            
ใหประชาชนมีบทบาทในการควบคุม  กํากับ  และตรวจสอบ ผูบริหารอยางใกลชิด เพื่อให              
มั่นใจวาการตัดสินใจตางๆ ทางการเมืองจะตองเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบประโยชน
สูงสุดของประชาชนและเราอาจจะสรุปไดวาระบบการเมืองที่มีคุณลักษณะดังกลาวก็ คือ                       
ระบอบประชาธิปไตย 
 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2536 : 41-43) กลาววา การพัฒนาทางการเมืองนั้น ประกอบดวย
องคประกอบหลายประการ ไดแก  

ประการแรก  ความเทาเทียม  ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมทั้งความเทาเทียมทางกฎหมาย  
ความเทาเทียมกันในสิทธิทางการเมืองและความเทาเทียมกันที่ประชาชนจะไดรับบริการจากรัฐบาล
ทั้งบริการดานการศึกษา  สาธารณสุข  สวัสดิภาพ  และสวัสดิการ  ตลอดจนสิ่งอํานวยประโยชน             
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ               

ประการที่สอง  ความสามารถของระบบการเมือง  หมายถึง  ความสามารถของระบบ
การเมืองจะตองสนองตอบตอความตองการของประชาชนทั้งในทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม            
ระบบการเมืองจะตองเปดรับการควบคุม  กํากับ  และตรวจสอบจากประชาชน  เพื่อใหมั่นใจ         
วาการตัดสินใจตาง ๆ ทางการเมืองจะเสริมสรางใหประชาชนอยูดีกินดีอยางเสมอภาคทั่วหนา  

ประการที่สาม  การแบงโครงสรางทางการเมืองใหมีความแตกตางและมีความชํานาญ
เฉพาะระบบการเมืองที่มีการพัฒนาสูงจะมีการแบงแยกโครงสรางทางการเมือง เพื่อสนองตอบ
ความตองการของประชาชนตามความชํานาญเฉพาะ   เชน   การแบงโครงสรางการเมือง                 
ออกเปนฝายตาง ๆ  ไดแก  ฝายนิติบัญญัติ  ฝายบริหาร  และฝายตุลาการ  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อให               
แตละฝายทําหนาที่ในการคัดเลือกบุคลากรเพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนได                   
อยางมีประสิทธิภาพ   
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ประการที่ส่ี  การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล  โดยทั่วไปสังคมดั้งเดิม           
ที่ปกครองแบบอํานาจนิยม  มักจะปลูกฝงใหประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีแบบไมมีเหตุผล 
ยึดถือโชคลางเปนสารณะ  ปลูกฝงใหประชาชนเห็นวาผูปกครองเปนผูมีบุญบารมี  สวนประชาชน                
ที่ยากจนอดอยากเปนเพราะกรรมเกาแตชาติปางกอน  ดังนั้น  การพัฒนาทางการเมืองจึงมุง                     
ที่จะเสริมสรางใหประชาชนใชเหตุผล   ในการดํารงชีวิตโดยเฉพาะความเปนเหตุเปนผล                   
ที่ประชาชนจะตองควบคุม  กํากับและตรวจสอบระบบการเมืองอยางใกลชิด   วัฒนธรรม                    
ทางการเมืองที่เปนเหตุเปนผลจะพบไดทั่วไปในสังคมอุตสาหกรรม 
 ประการที่หา  ความเปนอิสระของระบบยอย  คือ   ผลผลิตของการกระจายอํานาจ              
ทางการเมือง  การกระจายอํานาจทางการเมืองใหระบบยอยมีอํานาจในการพิจารณาปญหาสาเหตุ    
ความเดือดรอนและความตองการของประชาชนพรอมทั้งการกําหนดแนวทาง  ในการแกไข          
จะเสริมสรางใหการสนองตอบความตองการของประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น                 
ความเปนอิสระของระบบยอยไดแก  การใหอิสระแกหนวยการปกครองทองถ่ิน ระบบพรรค
การเมืองและกลุมผลประโยชน  เปนตน   

นอกจากนี้  Huntington (อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2536 : 38-41) ไดช้ีใหเห็นวา             
การพัฒนาทางการเมืองมีความแตกตางกับการทําใหการเมืองทันสมัย  กลาวคือ การเปลี่ยนแปลง
การเมืองใหทันสมัย หมายถึง การแบงโครงสรางทางการเมืองใหมีความแตกตางซับซอนมากขึ้น 
การเสริมสรางเอกภาพอํานาจการปกครองและการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน แตการพัฒนาทางการเมืองเปนเรื่องของการสรางความเปนสถาบัน (Institutionalization) 
ไดแก การสรางระบบการเมืองใหมีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) การมีองคการ                  
ที่ซับซอน (Complexity) การมีความเปนกลุมกอน  (Coherence)  และการมีความอิสระ (Autonomy)  
ลักษณะเหลานี้จะทําใหสถาบันการเมืองสามารถสนองตอบความตองการของประชาชนได                  
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น  การพัฒนาทางการเมืองมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความพยายามในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้น  การพัฒนาทางการเมือง  หมายถึง  การเสริมสรางใหระบบการเมืองเอื้อ
หรือสงเสริมตอการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึง  Almond and Powell (อางใน สมบัติ     
ธํารงธัญวงศ, 2549 : 698-700)   ช้ีใหเห็นวา องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนา
การเมือง คือ การมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล ความมีเหตุผลทางการเมืองมีความหมาย
ครอบคลุมถึงการมีความรูความเขาใจตอหลักการสําคัญของการปกครอง บทบาทของประชาชน            
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองและประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐบาล  เพื่อตอบสนอง              
ความตองการของประชาชน ความรูความเขาใจดังกลาวจะพัฒนาไปสูความเชื่อและการยึดถือ
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ปฏิบัติเปนแบบแผนในที่สุด เมื่อแบบแผนทางการเมืองเหลานี้ถูกปลูกฝงและถายทอดอยางตอเนื่อง 
จนกลายเปนวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนก็ยอมสงเสริมใหการพัฒนาทางการเมืองมี
ความกาวหนาและเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  
 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  (2536: 38) จึงไดจําแนกการพัฒนาทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตย 
ไว 2 ประการ   คือ 

1 .  ปรับปรุง เปลี่ ยนแปลงหรือการพัฒนาโครงสร างทางการเมืองการปกครอง                       
ใหเปนประชาธิปไตย  เพื่อใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยทั้ง  3  อํานาจ  คือ  อํานาจ             
นิติบัญญัติ  อํานาจบริหารและอํานาจตุลาการ โดยใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการควบคุม กํากับ
และตรวจสอบอํานาจทั้ง 3 อํานาจอยางเสมอภาคทั่วกัน  เพื่อใหมั่นใจวาการใชอํานาจดังกลาว                
เปนไปเพื่อประโยชนสุขและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ                     
และเปนการแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองในฐานะที่ประชาชนเปนเจาของ                       
อํานาจอธิปไตย  

2. การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  ซ่ึงมีความสําคัญมาก         
อาจกลาวไดวาเปนหัวใจของการบริหารพัฒนาทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตย  เพราะลําพัง     
แตการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาโครงการทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตยแตไมได
เสริมสรางใหประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   ในที่สุดเกิดความลมเหลว  
ไมสามารถพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตยได  ดังนั้นความสําเร็จของการพัฒนา                
ทางการเมืองใหเปนประชาธิปไตยจึงขึ้นอยูกับความพยายามในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเมือง
แบบประชาธิปไตยในหมูประชาชน  โดยอาศัยกระบวนการทางการเมืองและเวลาอยางตอเนื่อง   
เพื่อเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนจากแบบจารีตประเพณีดั้งเดิมไปสู
ว ัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลซึ่ง   วิชัย  ตันศิริ(2547: 99) ไดทําการศึกษา  พบวา                       
การพัฒนาการเมืองควรเริ ่มที ่สังคมเล็กและใกลตัวที่สุดและคอยขยายผลไปสูกลุมใหญขึ ้น          
เป นระดับหมู บ าน  ตําบล  อํา เภอ  จ ังหว ัดและระด ับชาติ จนในที ่ส ุดการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย  ในลักษณะนี้เปนการพัฒนาจากเบื ้องลางไปสู เบื ้องบน (Bottom up) ซึ่ง                
ตรงก ันข ามก ับก ารพ ัฒนา ในป จ จ ุบ ันที ่เ ป นก ารพ ัฒนาประชาธ ิปไตยจ าก เบื ้อ งบน                        
ไปสูเบื้องลาง (Top  down) โดยในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย ดังกลาว ถือเปน
การเสริมสราง  วิธีคิดและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหกับบุคคล  ทั้งนี้เพื่อใหบุคคลเคารพ               
ในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น ยอมรับความเสมอภาคระหวางบุคคล ความเทาเทียมกันมีการแสดง
ความคิดเห็นรวมกันกอนตัดสินใจ รูจักประนีประนอม  มีขันติธรรม  มีการกระทําในสิ่งที่         
ดีงาม  รู จ ัการใหอภ ัยไมต ัดสินปญหาด วยความร ุนแรงดํา เน ินชีว ิตภายใต ขอบเขตของ                         
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กฎหมาย  ตลอดจนการมีอหิงสาธรรมในการครองตน ถาหากการดําเนินชีวิตของคนในสังคม
ทุกระด ับม ีล ักษณะที ่เป นประชาธ ิปไตยแล ว  ก ็จะส ง เสร ิมให การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพมั่นคงตามไปดวย  (สมศักดิ์ พัวพันธุ, 2531: 29-30) 

สกนธ  จันทรักษ (2529: 5)  กลาววา ในการพัฒนาทางการเมืองจําเปนตองสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให เกิดขึ้นในความสํานึกของประชาชนอย างแทจ ริง                            
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เชิงชาญ  จงสมชัย (2537 : บทคัดยอ) พบวา  การพัฒนาการเมืองและ
ประชาธิปไตยนั้นตองเนนไปที่การพัฒนาคุณภาพของคนเปนสําคัญ  แตการสรางวัฒนธรรม                
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใหบรรลุตามจุดมุงหมายนั้น  ตองใชเวลาปรับเปลี่ยนและ                     
ตองกระทําอยางตอเนื่อง  เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองถือเปนปจจัยที่สําคัญตอเสถียรภาพ                   
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย (วิวัฒน  เอี่ยมไพรวัน, 2521: 5) และระบอบประชาธิปไตย               
จะกาวหนาไดจํ า เปนอยางยิ่ งที่ประชาชนในประเทศจะตองมีวัฒนธรรมทางการเมือง                          
แบบประชาธิปไตย  ซ่ึงชัยอนันต  สมุทวณิช (อางใน ประภาส  สุทธิอังคาร , 2531: 3) ไดกลาวไววา    

 
‘รูปแบบทางการเมืองของไทยเปนแบบประชาธิปไตยแตความเชื่อและ

แนวความคิดของประชาชนสวนใหญ    ยังไมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ซ่ึงมีผลทํา
ใหผูกุมอํานาจทางการเมืองการปกครองสามารถใชอํานาจเด็ดขาดในทางปฏิบัติได
ไมผิดอะไรกับสมัยราชาธิปไตย  การที่โลกทัศนของคนในสังคมยังถูกครอบงํา
ดวยความคิดและความเชื่อดั้งเดิมซึ่งย้ําถึงความไมเทาเทียมกันของบุคคลและการ
ยินยอมยกยองเกรงกลัวอํานาจทําใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแตเพียง
รูปแบบแตมีลักษณะการปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยมใชเนื้อหาขณะที่มี          
การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองเปนระบอบประชาธิปไตย อุดมการณหรือ               
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยยังไมเกิดขึ้น’ 

 
การที่จะพัฒนาทางดานการเมืองจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางวัฒนธรรมทางการเมือง              

แบบประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในระบบการเมืองของประชาชนอยางแทจริง  โดยใหคนในชาติ    
เปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองดั้งเดิมไปสูวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางในการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม   
   จากการทบทวนวรรณกรรม  ผูวิจัยพบวา  การพัฒนาทางการเมืองของคนไทยที่ผานมานั้น             
ไมประสบความสําเร็จ  เพราะใหความสําคัญและมุงเนนในระบบ กลไกและโครงสรางที่รับมาจาก
ตะวันตก มากกวาจะใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของการปกครอง    
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ในระบอบประชาธิปไตย   ทําใหประชาชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ถูกตอง 
จึงถูกแอบอางและนําไปใชในทางที่ผิดเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพองเปนสวนใหญ         
ซ่ึงพุทธทาส  อินทปญญโญ  เห็นวาไมเหมาะสมกับสังคมไทย  (วันทณีย พรรณศรี,(2550: 
บทคัดยอ)    สอดคลองกับ  อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา (2535 : 1) ซ่ึงกลาววา ความพยายามในการสราง
เสถียรภาพการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนปญหาที่ สําคัญสําหรับการเมืองไทย                   
เพราะความสําเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยไมไดขึ้นอยูกับกระบวนการทางการเมือง
และสถาบันทางการเมืองเพียงอยางเดียว  แตยังขึ้นอยูกับประชาชนในสังคมวามีความเชื่อมั่นศรัทธา
ตอระบอบการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยมากนอย
เพียงใด ซ่ึง ทินพันธ  นาคะตะ (อางใน วิวัฒน  เอี่ยมไพรวัน, 2521: 5)  ไดทําการศึกษา พบวา  
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะไมเอื้ออํานวยตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย                         
เพราะกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังเปนแบบลาหลัง  ประชาชนจึงถูก
ครอบงําโดยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ขัดกัน  2  แบบ  คือ  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม
และแบบประชาธิปไตย   

ดังนั้น    ถึงแม สังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย  แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมไดทําให
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงคานิยมหรือวัฒนธรรมทางการเมืองแตอยางใด ซ่ึงเห็นไดจากลักษณะที่ยังคง
ปรากฏอยู   จนกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย  เพราะคนไทย                
สวนใหญยังคิดแบบเดิมเดิมผูกพันและผนึกตัวเองไวที่ระบบพวกพองกอนนึกถึงสวนรวม                    
และยังยึดถือระบบอุปถัมภที่ เนนการพึ่ งพา  อาศัยกันในเชิงอํานาจ   จึงทําใหการพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยไมประสบความสําเร็จ   สวนผูมีอํานาจหรือผูนําก็ไมสนใจที่จะเสริมสรางให
ประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง           
สงผลตอพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันจนกลายเปนวิธีคิดและวิถีชีวิตที่เปนลักษณะ
นิสัยใจคอของคนไทย   และกลายเปนวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต ซ่ึงมีลักษณะไมเอื้ออํานวยตอ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทําใหพัฒนาการทางการเมืองของไทยไมเปนประชาธิปไตย 

 

2.4 วัฒนธรรมทางการเมืองกับแบบแผนประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดจากกระบวนการปลูกฝงอบรมหลอหลอมกลอมเกลาที่

บุคคลไดรับทั้งทางตรงและทางออมสืบตอกันมาจนเกิดเปนความเชื่อ คานิยมและทัศนคติ
ทางการเมืองที ่เปนแบบแผน  ดังนั ้น   บุคคลจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใดขึ ้นอยู กับ
อิทธิพลของกระบวนการปลูกฝงและอบรมหลอหลอมกลอมเกลาทางการเมืองที่บุคคลนั้น
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ไดรับ   แตเมื่อสถานการณหรือส่ิงแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปบุคคลก็อาจเปลี่ยนความคิดหรือ              
ความเชื่อทางการเมืองที่เคยยึดถือมาตั้งแตอดีตก็ไดซึ่ง ทินพันธุ  นาคะตะ (2517: 8-12 )                      
ไดแบงวัฒนธรรมทางการเมืองออกเปน 2 ลักษณะ  คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม
และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคลองกับ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2536: 25-
32) ที่จําแนกรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองออกเปนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม
หรือเผด็จการและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย   ซ่ึงมีลักษณะตรงขามกันอยางสิ้นเชิง  
กลาวคือ 

 
2.4.1 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม (Authoritative Political Culture)                 

 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยมนี้จะพบไดในประเทศที่ปกครองแบบอํานาจนิยม
หรือเผด็จการและในประเทศที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากอํานาจนิยมไปเปนระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยเฉพาะประเทศที่ประชาชนสวนใหญยากจนและมีความรูนอย  แมโครงสราง
การปกครองจะเปนประชาธิปไตย  แตประชาชนสวนใหญไมมีโอกาสไดเรียนรูและเขาใจระบอบ
ประชาธิปไตยจึงยังคงยึดถือคานิยมหรือทัศนคติทางการเมืองแบบอํานาจนิยมดั้งเดิมอยู                
จนกลายเปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยรวมทั้งเปนสาเหตุใหการปกครอง                   
แบบประชาธิปไตยขาดความมั่นคง  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 2536 : 29) ซ่ึงลักษณะของวัฒนธรรม           
ทางการเมืองแบบอํานาจนิยมที่สําคัญ ไดแก   

1. อํานาจการปกครองทั้งหมดเปนของผูปกครองหรืออาจเรียกไดวาอํานาจอธิปไตย             
เปนของผูปกครอง  โดยที่การบริหารประเทศลวนเปนไปตามอํานาจการตัดสินใจหรืออารมณและ  
ความตองการของผูปกครองเปนหลัก  ตัวอยาง การบูชารัฐถือวารัฐ (ผูมีอํานาจ) ทําสิ่งใดก็ไมผิด
หรือแมจะเปนสิ่งที่ผิดประชาชนผูอยูใตการปกครองก็ตองปฏิบัติตาม (จิรโชค วีระสัย, 543: 108)   
ซ่ึงปรากฏชัดเจนในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ที่กําหนดใหคนไทย   
สวมหมวก สวมรองเทา เลิกกินหมาก เลิกนุงโจงกระเบน ซ่ึงการกําหนดนโยบายดังกลาวไมได
คํานึงถึงความรูสึกหรือความตองการของประชาชน 

2. ประชาชนถูกตัดขาดออกจากการมีสวนรวมทางการเมือง คือ การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนจะเกิดไดเฉพาะในกรณีที่เปนคําสั่งของผูปกครองเทานั้น  เพื่อแสดงการ
สนับสนุนเจตนารมณของผูปกครอง ประชาชนถูกปลูกฝงใหเชื่อวาประชาชนที่ดีตองเชื่อฟง  
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผูปกครองกําหนด โดยหนาที่ในการบริหารประเทศเปนของ
ผูปกครอง ประชาชนไมควรเขามายุงเกี่ยว   ประชาชนที่ดีตองมีวินัยและไมกระทําการเรียกรองอัน
จะกอใหเกิดความสับสนวุนวายตอประเทศ 
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3.  ผูปกครองจะลงโทษผูที่ฝาฝนและพยายามที่จะตอตานหรือคัดคานผูปกครอง  จนทําให
ประชาชนสวนใหญเกรงกลัวตอการแสดงออกทางการเมือง โดยเฉพาะการคัดคานผูปกครอง                   
จะเปนเรื่องที่อันตรายและหนาสะพรึงกลัวมาก  ผูใดละเมิดอาจจะมีโทษรายแรงถึงชีวิต 

4. การปลูกฝงและอบรมกลอมเกลาใหประชาชนมีลักษณะนิยมชมชอบอํานาจเด็ดขาด     
ในขณะเดียวกันจะออนนอมถอมตนตอผูที่มีอํานาจมากกวา เพราะเปนผูใหคุณใหโทษไดผูปกครอง
มักกระตุนใหประชาชนมอบอํานาจทุกอยางไวที่ผูนํา 

5. สงเสริมใหประชาชนนยิมยึดถือในตวับุคคลมากกวาหลักของเหตุผล นับถือระบบ
อาวุโสมากกวาความสามารถของบุคคล 

6.นิยมระบบเจาขุนมูลนาย  ถือวาการเปนเจานายเปนเรื่องของบุญวาสนาจะแขงขันกัน
ไมได  ไมยอมรับความเสมอภาคของบุคคล เชื่อวาบุคคลแตกตางกันทั้งนี้ เปนเพราะผลบุญ                    
จากกรรมเกาแตชาติปางกอน ไมยอมรับวาบุคคลอื่นมีสิทธิเสรีภาพเสมอภาคเทากับตนและถือวา
กิจกรรมของบานเมืองเปนเรื่องของรัฐบาลประชาชนไมเกี่ยว (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ , 2547 : 315) 
 นอกจากนี้ แสวง  บุญมี (2537: 56) ไดสรุปบุคลิกภาพที่เปนเผด็จการ ดังตอไปนี้ 
 1.  เปนผูยอมจํานนตอการใชอํานาจบังคับจากผูที่มีอํานาจเหนือกวา โดยปราศจาก                 
ความคิดเห็นโตแยงทั้งๆ ที่เห็นวาการใชอํานาจดังกลาวไมถูกตอง ในขณะเดียวกันก็ไมชอบใหผูอ่ืน
มาโตแยงหรือแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณ 
 2. เปนผูที่มองโลกในแงรายอยูเสมอ จึงตองการไดรับความคุมครองเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย  จึงนิยมความเปนเผด็จการและการใชอํานาจเด็ดขาดเพราะจะทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น 
 3.  เปนผูที่เครงครัดเกินไป ไมยอมปรับตัวและไมชอบการเปลี่ยนแปลง 
 4.  เปนผูที่มีจิตใจคับแคบ  ชอบดูหมิ่นเหยียดหยามผูที่มีความคิดเห็นแตกตางไปจากตน 

ดังนั้น  ผูที่มีบุคลิกภาพแบบอํานาจนิยมจะมีลักษณะยึดติดอยูกับวัฒนธรรมและประเพณี
ดั้งเดิมของสังคม ยอมรับอํานาจโดยปราศจากการโตแยง มีลักษณะกาวราวนิยมความรุนแรง          
ไมมีจินตนาการ  ตอตานการคิดฝน  มีจิตใจออนแอ  เชื่องมงายในสิ่งลึกลับหรือกฎเกณฑเกาๆ      
และมองโลกในแงรายจนเกินไป (แสวง  บุญมี, 2537: 56) 
 

2.4.2 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ เกิดขึ้นกับประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย                            

จะตองเนนใหประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยอยางแทจริง (ทินพันธ นาคะตะ, 2517: 8-12) 
และความสําเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สําคัญ คือ การที่พลเมืองในสังคมนั้น                            
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือมีวิธีคิดและวิถีชีวิตที่ เปนประชาธิปไตย                 
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(สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2549: 677) นักรัฐศาสตรจึงทําการศึกษาถึงลักษณะตาง ๆ ของวัฒนธรรม              
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พอสรุปไดดังนี้ คือ  
 1)  บุคคลตองมีความเชื่อมั่นและศรัทธาตอหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย กลาวคือ 
‘กอนที่ประชาธิปไตยจะมีขึ้นไดนั้นพลเมืองในประเทศจะตองมีความปราถนาอยางแรงกลา                     
ที่จะปกครองตนเองเสียกอน’  ความปราถนานั้นสะทอนใหเห็นวาการเปนประชาธิปไตยขึ้นอยูกับ
ศรัทธาของคนในชาติที่ประสงคจะปกครองตนเองและมีชีวิตแบบประชาธิปไตย เพราะการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน 
ดังนั้นประชาชนตองไดรับการปลูกฝงใหมีความรูและความเขาใจในคุณคาของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
 2)  จะตองยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล หลักความเสมอภาค
ของบุคคล หลักแหงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
ในการพูดแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แมวาความคิดเห็นเหลานั้นตนเองจะไมเห็นดวย    
ก็ตาม   ผูที่มีจิตใจแบบประชาธิปไตยจะตองยอมรับหรือมีความอดกลั้นตอการปฏิบัติที่แตกตางไป
จากของผูอ่ืน หากพฤติกรรมเหลานั้นมิไดขัดตอการใชสิทธิเสรีภาพของตน 

3)  เคารพในกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย คือหลักการตัดสินดวยเสียงขางมาก 
โดยมีขอผูกพันที่จะตองไดรับการปฏิบัติตามจากทุกๆฝาย ทั้งนี้จะตองใหความคุมครองในสิทธิ
เสรีภาพของเสียงสวนนอยดวย เพื่อเปนหลักค้ําประกันวา การแกไขปญหานั้นๆ กระทําไป                  
เพื่อผลประโยชนสวนรวม โดยวางอยูบนพื้นฐานของหลักแหงเสรีภาพและความเสมอภาค                  
สวนเสียงสวนนอยที่ไมเห็นดวยก็จะตองไดรับการคุมครองมิใชจะถูกกําจัดออกไปจากสังคม  
ตลอดจนตองใจกวางยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางของผูอ่ืน  คือการไมยึดมั่นในความคิดเห็น            
ของตนเองเปนใหญจนไมรับฟงความคิดเห็นหรือเหตุผลของผูอ่ืน เพราะบุคคลโดยธรรมชาติแลว
จะมีความคิดเห็นที่หลากหลายแตกตางกัน การยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางกันจะนําไปสู             
การสรางสรรคความคิดใหมที่มีความรอบคอบรัดกุมและเปนประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง                        
ยิ่งไปกวานั้นการปกครองแบบประชาธิปไตย  ยังเนนถึงการปฏิบัติตอกันอยางยุติธรรม การเคารพ
ในกฎหมายและสิทธิของบุคคลที่จะไดรับการพิจารณาคดีตามกฎหมายโดยยุติธรรมอีกดวย  
เพราะฉะนั้นบุคคลตองเคารพกติกาของสังคมอยางเครงครัดและเปนการแสดงออกถึงการไมละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  เคารพกติกาของสังคมสงเสริมใหสังคมดํารงอยูอยางมีระเบียบวินัย
และเปนระเบียบวินัยที่ เกิดจากความสํานึกของบุคคลในสังคมไมใช เกิดจากการบังคับ                    
ดวยอํานาจเผด็จการ 
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4)  การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองอยางตอเนื่อง เพื่อมิให
นักการเมืองฉวยโอกาสใชอํานาจไปในทางมิชอบและจะตองมีความพรอมในการแสดงออก                           
ซ่ึงความตองการตอรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองตางๆ ที่มีผลกระทบตอผลประโยชน               
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยการติดตามขาวกิจกรรมของรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นและ
เขาไปมีสวนรวมตอการตัดสินใจกําหนดนโยบายของรัฐบาล 
 5)  ตองเปนผูมีความสํานึกในหนาที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง                    
อาทิ   การปฏิบัติตนในฐานะเปนพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย ไดแก การเสียภาษี การไปใช
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การปฏิบัติตามกฎหมาย  การเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจหรือ               
กําหนดนโยบายของรัฐบาลและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติเชนนั้นวาเปนประโยชนตอสังคม               

6)  เปนผูมีทัศนะและมองโลกในแงดี มีความไววางใจและยอมรับความสามารถของบุคคล
อ่ืน  ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเอง  แมบุคคล 
จะมีความสามารถแตกตางกัน  แตโอกาสที่เทาเทียมกันจะทําใหบุคคลสามารถพัฒนาทักษะ                
เพื่อบรรลุความสําเร็จในการมีชีวิตที่ดีไดอยางเสมอภาคกัน  ดวยเหตุนี้จึงไมมีใครดอยกวากัน              
แตทุกคนจะมีความสามารถเฉพาะหรือความถนัดของตนที่นําไปสูความสําเร็จไดทั้งสิ้น                   

ฉะนั้น   การยอมรับความสามารถของผูอ่ืนจะกอใหเกิดพลังแหงการสรางสรรคที่สําคัญ
ของสังคม   ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตัวเจาหนาที่และสถาบันของทางราชการ  ส่ิงเหลานี้นับวา            
มีความจําเปนตอความสําเร็จของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการเมืองเปนเรื่องของ
ความรวมมือรวมใจไววางใจซึ่งกันและกัน  จนนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงานของสถาบัน
ทางการเมืองตางๆได  เพราะประชาชนจะตองเช่ือมั่นและศรัทธาวาระบอบประชาธิปไตยจะชวย
แกปญหาและภาวะวิกฤตตางๆ ของสังคมไดดีกวาระบบการปกครองอื่นๆ และมีความเชื่อวามนุษย
สามารถปกครองตนเองได การมองโลกในแงดีจะชวยใหมนุษย เอาชนะสิ่งแวดลอมและ                 
ชวยใหเกิดความมั่นใจแมจะเปนไปอยางเชื่องชาก็ตาม  

7)  ตองรูจักการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุมีผลในทางสรางสรรค เพื่อแสดงใหผูปกครอง
ตระหนักอยูตลอดเวลาวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยและผูปกครองมีเพียงหนาที่             
ที่จะตองกระทําเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ผูปกครองไมมีสิทธิที่จะละเมิดอํานาจอธิปไตย    
ของปวงชน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการใชอํานาจหนาที่และการปฏิบัติงานของทางราชการ กลาวคือ 
ประชาชนจะตองคอยตรวจสอบการใชอํานาจของขาราชการและผูมีอํานาจทางการเมืองอยูเสมอ  

8) ไมยอมรับผูมีอํานาจที่ใชอํานาจโดยไมชอบธรรม ไดแก การตรวจสอบการใชอํานาจ 
ของผูปกครองอยู เสมอและไมยอมรับผูมีอํานาจที่ใชอํานาจโดยเผด็จการ  ไมมีเหตุผลและ              
ไมมีความชอบธรรมในสังคม   
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 9)  ตองเปนผูไมมีจิตใจเปนเผด็จการ  กลาวคือ ในสังคมใดหากคนสวนใหญมีจิตใจ
ดังกลาวก็เปนการยากที่จะทําใหระบอบประชาธิปไตยประสบความสําเร็จได  เพราะผูที่มีจิตใจเปน
แบบเผด็จการคือ  ผูที่มอบความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอยางไวกับผูนํา  ชอบการใชอํานาจเด็ดขาด         
การออนนอมยอมจํานนตอผูมีอํานาจ  โดยปราศจากการโตแยงหรือวิพากษวิจารณ ฯลฯ การนิยม
ระบบเจาขุนมูลนาย  การไมยอมรับความเสมอภาคของบุคคล  การไมยอมรับความแตกตางของ
ผูอ่ืนในการใชสิทธิเสรีภาพของเขาและการยึดมั่นในคานิยมแบบเดิม รวมทั้งการมีความคิดอาน                        
ที่ตรงกันขามกับการมีจิตใจแบบประชาธิปไตย เปนตน 

นอกจากที่กลาวมาก็มีนักรัฐศาสตรอีกหลายทานไดจําแนกลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยไวดังตอไปนี้    

ประภาส สุทธิอาคาร (2531: 21) กลาววา ลักษณะทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไดแก 
ความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคคลตองยึดถือในกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตยตอง
มีความเชื่อมั่นในตัวเจาหนาที่และสถาบันของทางราชการตองมีความเชื่อวาการเขาไปมีสวนรวม
ทางการเมืองเปนหนาที่ของทุกคน ตองไมยอมรับการใชอํานาจที่ไมเปนธรรม และตองมีคานิยม
ประชาธิปไตย สวน วิท ,(อางใน  วิวัฒน เอี่ยมไพรวัน, 2521: 22) ไดอธิบายวา ทัศนคติแบบ
ประชาธิปไตยในประการแรก  ไดแก การที่บุคคลแตละคนมีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนมนุษยเปนการมอง
โลกในแงดี ประการที่สอง ไดแก  การมีทัศนคติวารัฐบาลเปนเครื่องมือของสังคม  การเมืองจึงเปน
ส่ิงจําเปนสําหรับประชาชนมิใชเปนเรื่องสกปรกและมีแตการคอรรัปชั่น ประการที่สาม ไดแก  การ
มีความเชื่อวาสิทธิเสรีภาพเปนสิ่งที่ควรหวงแหนของมนุษยและเกิดขึ้นพรอมๆ กับความเปนมนุษย   
รวมทั้งรัฐบาลเปนผู รับใชของประชาชนหากรัฐบาลไรประสิทธิภาพประชาชนสามารถ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลได 

ดังนั้น ในสังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ประชาชน                
จะไดรับการปลูกฝงใหเชื่อมั่นในคุณคาของระบอบประชาธิปไตยจนมีลักษณะเดนชัด ไดแก        
การมีจิตใจยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน  โดยประชาชน                
เพื ่อประชาชน  การมีความเชื ่อและยึดมั ่นในคุณคาและศักดิ ์ศร ีของบุคคล  ความเชื ่อมั ่น                         
ในความสามารถของผูอื ่นและความเสมอภาคของมนุษย  เคารพในกติกาของการปกครอง              
แบบประชาธิปไตยโดยยึดถือปฏิบัติตามมติของเสียงขางมากและเคารพสิทธิของเสียงขางนอย  
สนใจการมีสวนรวมทางการเมือง   และการปกครองมีความสํานึกในหนาที ่พลเมืองและ                
มีความเชื ่อมั ่นในตนเอง   มีความไววางใจผู อื ่นและการรู จ ักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล                      
ในทางสรางสรรค (จิรโชค วีระสัย, 2543: 107; ทินพันธ นาคะตะ, 2517: 8-12; สมบัติ                
ธํารงธัญวงศ, 2538: 268 – 270;  วิวัฒน เอี่ยมไพรวัน, 2521: 23) 
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2.4.3 วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยกับระดับความเปนประชาธิปไตย 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย   ตองลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด                

เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่ เปนอยูมี ลักษณะไมสอดคลองกับการระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  เปนการผสมผสานระหวาง
รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของตะวันตก  เชน  อังกฤษและฝรั่งเศส เขามาใชรวมกับ
สังคมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย  มีผลทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย         
ของไทยคอนไปในทางเผด็จการ  ซ่ึงศุภกร  วิริยานภาภรณ (2539: บทคัดยอ) ทําการศึกษา พบวา 
นักการเมืองทองถ่ินมีคานิยมทั้งสองอยาง คือ คานิยมแบบเสรีนิยมกับแบบอํานาจนิยม ซ่ึงตรงกับ 
ผลการศึกษาของ มณฑล มีอนันต (2522: บทคัดยอ) ที่พบวา บุคคลชั้นนําทองถ่ินมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองโนมเอียงไปทางอํานาจนิยมมากกวาประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมทางการเมือง 
ของไทยไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและกระบวนการถายทอดทางสังคม  

ทินพันธุ นาคะตะ (2546: 162-172) กลาววา วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะ
สําคัญดังตอไปนี้               

1) อํานาจนิยม คนไทยสวนใหญชอบการใชอํานาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟงและออนนอม                 
ตอผูมีอํานาจ รวมทั้งมอบอํานาจและความรับผิดชอบในทุกอยางไวที่ผูนําซึ่งจะเห็นไดจาก                          
การปกครองในทุกระดับ ตั้งแตครอบครัวไปจนถึงระดับชาติและนิยมการใชอํานาจบังคับ                    
ใหมีการปฏิบัติตามมากกวาการใชเหตุผล หลักการและการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของ
นิยมการรวบอํานาจไวที่ผูนํา การทํางานจึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้องบนลงมามากกวาการเริ่ม              
จากเบื้องลาง    

2) นิยมระบบเจานายกับลูกนอง สังคมไทยคนสวนใหญจะอยูในกลุมพวกพอง ผูนําหรือ
เจานายที่สามารถใหความคุมครองและใหผลประโยชนแกลูกนองได สวนลูกนองจะตองตอบแทน
ดวยการสนับสนุนและใหบริการแกเจานาย ในความสัมพันธทางการเมืองคนไทยจึงนิยมนับถือ      
ผูมีอํานาจเพื่ออาศัยบารมีปกปองผลประโยชนสวนตัวและยึดถือระบบพวกพอง 

3) ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกวาหลักการ เนนการชวยเหลือเกื้อกูลเปนการสวนตัวแก                  
กลุมบุคคลเพื่อนพองที่มีผลประโยชนรวมกัน การรวมกลุมในทางการเมืองหรือสังคมจึงตองอาศัย
บุคลิกภาพของผูนํ า เปนหลักและคนไทยยังสนใจสิ่ งที่ เปนไปไดในทางปฏิบัติมากกวา                       
ยึดมั่นในอุดมการณ โดยการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมหรือสภาพความเปนจริงไดไมยาก 
โดยเฉพาะเรื่องที่ตนทําแลวไดผลประโยชนแกตนอยางชัดเจน เชน การเลือกตั้ง บุคคลจะคํานึงถึง
คุณสมบัติสวนตัวของผูสมัครมากกวานโยบายหรืออุดมการณของพรรคการเมือง 
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4) มีการจัดลําดับฐานะในความสัมพันธระหวางบุคคล ระบบเจาขุนมูลนายทําใหคน
ไทย   มีการแบงชั้นวรรณะ สงผลทําใหคนไทยมีสิทธิไมเทาเทียมกัน ทั้งนี้เพราะยึดถือคานิยม
ที่ทุกคน ตองรูจักที่ต่ําที่สูง ไมควรตีตนเสมอผูใหญ ยึดถือสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด เชน 
คุณสมบัติที่มีอยูตามชาติวุฒิ วัยวุฒิและคุณวุฒิมากกวาความสําเร็จของบุคคล ดังนั้น                  
การดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงถือระบบอาวุโสมากกวาผลงานและความสามารถ 

5) ความเปนอิสระนิยม คนไทยรักความเปนอิสระ ชอบทําสิ่งตางๆดวยตนเอง ไมชอบ             
การถูกบังคับหรืออยูภายใตการบังคับบัญชาของผูอื่น คนไทยสวนมากขาดระเบียบวินัย             
หรือกฎเกณฑ ในการดําเนินชีวิต ไมชอบอยู ภายใตกฎเกณฑหรือกฎหมายของสังคม               
ไมชอบการรวมกลุม ดังนั้นการรวมกลุมจะเกิดขึ้นเปนครั้งเปนคราวตามความจําเปนหรือเปน
การรวมกลุมแบบเฉพาะกิจเทานั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

6) การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม การยึดมั่นในความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ และประเพณี             
แบบดั้งเดิม เชน การปรึกษาหมอดูเพื่อหาฤกษในการดํารงตําแหนง การสมัครรับเลือกตั้ง                     
รวมทั้ง การถือวาการเมืองเปนเรื่องของหลวงประชาชนไมควรมีสวนเกี่ยวของและมีความคิด
อานคอนขางแคบ ผูกพันตอกลุมเดิมๆของตน เชน ทองถิ่น สถาบัน พรรคการเมืองหรือพวก
พองของตนมากกวาสังคมสวนรวม 

7) ความเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนหรือสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง คนไทยจะพอใจ       
ในสถานภาพที่เปนอยูและยอมรับสภาพที่เสียเปรียบของตนเอง ไมชอบจริงจังกับชีวิตและงาน   
ขาดการมุงมั่นในเรื่องความสําเร็จของงาน ชอบความรื่นเริงสนุกสนาน ซึ่งอาจมีแฝงอยูใน
กิจกรรมตางๆ แมแตในกิจกรรมทางการเมือง การประทวงหรือนัดหยุดงานก็จะมีการละเลน
ตางๆอยูเสมอ สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองคนสวนใหญเห็นวาเปนสิ่งสกปรกที่ไม
กอใหเกิดผลดีกับตนเอง 

8) ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแงรายและขาดความไววางใจผูอื่น คนไทย 
จํานวนมาก ขาดความเชื่อมั่นในตนเองในการแกไขปญหา หากถูกเอาเปรียบจากกลุมบุคคล            
ที่มีอิทธิพลหรือผูใชอํานาจทางกฎหมายที่ไมเปนธรรม จึงตองแสวงหาคําแนะนําจากผูรู                         
ผูมีประสบการณและผูมีอํานาจเพื่อใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ  

9) การรักษาความสงบและการประนีประนอม คนไทยสวนใหญรักสงบ ไมนิยม                
ความรุนแรงและหลีกเลี ่ยงความขัดแยง  มีความอดทนตอการถูกเอารัดเอาเปรียบ ถอมตัว                   
เกรงใจผูอ่ืน  ทําใหคนไทยไมกลาวิพากษวิจารณหรือคัดคานผูที่มีอํานาจเหนือกวา 

นอกจากนี้ กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, สถาบันพระปกเกลา  (2550: 191-193) กลาววา 
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยยังประกอบดวย 
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1. มีความเชื่อวาการเมืองเปนเรื่องของชนชั้นสูง   ทั้งนี้เพราะกอนการเปลี่ยนแปลง                   
การปกครองไดปลูกฝงกับประชาชนวาการเมืองเปนเรื ่องของชนชั้นสูงเทานั ้น  ประชาชน                      
คนธรรมดา  ไม ม ีส ิทธ ิเข าไปเกี ่ยวข อง  และชี ้ให เห ็นว า ผู ปกครองเป นผู ที ่ม ีบ ุญวาสนา                         
เหนือสามัญชนธรรมดา  ฉะนั้น   จึงมีความเหมาะสมและชอบธรรมในการเปนผูปกครอง                  
สวนผูที่ถูกปกครองวาสนาและบารมีไมถึงก็ตองตกอยูภายใตอํานาจของผูปกครอง ถือเปนบุญ
กรรมที่ประชาชนตองยอมรับ 

2. การไมใหความสําคัญกับหลักการ  กฎเกณฑ  และกติกา  ตลอดจนชอบที่จะเลนพรรค
เลนพวกและใชเสนสายเสมอ  การเลนพรรคเลนพวกและการไมยึดถือกฎเกณฑและกติกา                  
มิไดเปนสิ่งเดียวกันหากมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน  เชน  คนไทยมักจะพยายามแสวงหา                
ความสะดวกสบายใหตัวเองใหไดมากที่สุด   การฝาไฟแดงจึงไมใชเร่ืองเสียหาย(ถาไมเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้น) แตหากถูกตํารวจจับและยึดใบขับขี่ไป แมวาจะปรับเปนเงินเพียงเล็กนอย แตคนไทยจะ
พยายามหาเสนสายในการที่จะชวยเหลือใหนําใบขับขี่คืนมาใหไดโดยไมชําระคาปรับ  อันนํามาซึ่ง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ   ซ่ึงการใหคุณคากับการเลนพรรคเลนพวกนั้น   มีสวนบั่นทอน                      
การยึดหลักการ กฎเกณฑ  และกติกาของคนไทยใหลดนอยลงไป 

3.  การไมใหความสําคัญกับเรื่องของสวนรวม   คนไทยอาจไมใชคนเห็นแกตัว                      
หรือถึงขั้นชอบเอาเปรียบคนอื่นหรือไมมีเมตตา  หากแตเพียงคนไทยคิดวาไมใชเร่ืองสําคัญ                         
ที่จะทําเพื่อสวนรวม  แตมักใสใจเรื่องของตัวเองและพวกพองซึ่งจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

4. การถือยศ  ถือศักดิ์ศรี  งอใครไมเปน แมคนไทยชอบ พึ่งพาอาศัยกัน แตถาหาก               
ขัดแยงกันรุนแรงก็อาจจะโกรธถึงขั้นไมเผาผีกันเลยทีเดียว  กลาวคือ แมตายก็ไมหายโกรธกัน                        
และไมมีใครขอคืนดกีันอยางที่เรียกวาไมงอ 

5. ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค การที่ไมชอบที่จะคิดอะไรซึ่งซับซอนและมองการไกล         
ในประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณและปลอดจากภัยรายแรง                  
ทางธรรมชาติ ความสะดวกสบายดังกลาวทําใหคนไทยไมมีความจําเปนที่จะตองพยายามคิดอะไร         
ใหลึกซึ้ง ซับซอน หรือเปนการมองการไกลไปขางหนามากนัก 

6. ความชอบทําตามใจตนเองโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนที่ตามมา  ดังคํากลาวที่วา                
“ทําอะไรตามใจคือไทยแท” เปนการแสดงใหเห็นถึงความรักอิสระ ไมชอบใหใครมาบังคับจิตใจ 
ชอบที่จะอยูตามสบาย ไมตองมีกฎเกณฑอะไรมาบังคับตายตัว 

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2550: 280) กลาววา วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย               
จะมีลักษณะบางประการที่ไมสอดคลองกับธรรมาภิบาล ไดแก 
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1. การยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพ  คนไทยสวนใหญยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
คาดหวังใหคนอื่นมีหนาที่ตอตน 

2. การเคารพความเสมอภาค  คนไทยมักจะเรียกรองความเสมอภาค  เมื่อตนตองเสมอ
กับผูอ่ืน  แตถาหากตนอยูในสถานะที่ดีกวามักจะมองวาเปนบุญวาสนาที่ทํามา  สวนคนที่สถานะ
ดอยกวามองวาเปนกรรมเกา 

3. ความเชื่อในหลักนิติธรรมหรือหลักกฎหมาย กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อบังคับใชกับ
ผูอ่ืน   แตถาบังคับใชกับตนมักจะพิจารณามองหาความสัมพันธพิเศษกับผูบังคับใชกฎหมายเพื่อการ
ผอนปรนเปนกรณีพิเศษ  เชน  การคอรัปชั่นเปนสิ่งที่ไมดี  เมื่อคนอื่นเปนผูกระทํา  แตตนเองอาจจะ
กระทําเมื่อไดรับผลตอบแทนสวนตัวที่คุมคา  เปนตน 

4. การรับฟงเสียงผูอ่ืน  การรับฟงเสียงสวนใหญมักใชเมื่อตองการเสียงสนับสนุน                     
แตมักจะมองขามเรื่องการเคารพเสียงสวนนอย 

5. ระบบอุปถัมภ สังคมไทยอาจไดรับอิทธิพลของระบบอุปถัมภที่คนไทยมักจะ          
ถูกอบรมสั ่งสอนใหรู จ ักคุ นเคยกับคําวา  ผู ใหญกับผูนอย  โดยผูนอยตองปฏิบัติตอผู ใหญ             
ดวยความเคารพ  เชื่อฟงและเกรงใจ  ซึ่งหากไมปฏิบัติตามก็อาจถูกตําหนิ  ในขณะเดียวกัน
ผูใหญก็อาจจะถูกคาดหวังจากผู นอยวาตองเปนคนที ่ประพฤติตัวเหมาะสม  ใจกวางและ
ชวยเหลือลูกนองได  ความสัมพันธในลักษณะนี้ทําใหคานิยม  กตัญูกตเวที โดยคนหนึ่ง           
ทําสิ่งใดก็ตามใหกับคนหนึ่ง ผูที่ไดรับผลประโยชนนั้นก็จะมีการตอบแทน  ระบบอุปถัมภ             
จึงไมเอื ้อตอหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะหลักความเทา เทียมและ                  
ความเสมอภาค  ระบบอุปถัมภจะมีลักษณะของการเปนเจานายกับลูกนอง  ผูใหญกับผูนอย  
ซ่ึงนําไปสูการใหสิทธิพิเศษ  ติดสินบนหลีกเลี่ยงกฎหมายทําใหเกิดการคอรรัปชัน 

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยที่กลาวมาลวนมีผลมาจากวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมของคนไทยซึ่งมีลักษณะเปนปจเจกชนสูง  ทําใหขาดระเบียบวินัยมีผลตอการทํางาน                            
เปนทีม  คนไทยไมชอบการผูกมัดระยะยาว  ชอบการแกปญหาเฉพาะหนา ชอบทํางานเฉพาะกิจ  
คนไทยมีความยึดหยุนสูง  ไมยึดติดกับอะไรที่ตายตัว   คนไทยยังเขาใจกฎระเบียบ  กติกา                           
แตจะชอบการละเมิด  ภาวะผูถูกละเมิดจะไมไดรับการลงโทษหรือไดรับการลงโทษเพียงเล็กนอย                            
(จุรี  วิจิตรวาทการ, 2545  อางในเอกสารการบรรยายระบบสังคมและการเมืองไทย : 3-4 ) 

ดังนั ้น  คานิยมในสังคมไทยจึงมีสวนสําคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย                        
ในส ังคมไทย  ซึ ่งค าน ิยมในส ังคมไทยส วนใหญได ร ับการถ ายทอดจากศาสนาพ ุทธ                         
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู  ทําใหเชื่อในเรื่องบาปบุญ ระบบสังคมเกษตรกรรมทําใหเกิดการพึ่งพา
อาศัยกับธรรมชาติ ขาดความกระตือรือรนในสังคมชนบท   ความเชื ่อในสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์และ                    
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โชคลาภ ทําใหเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง  การเสี่ยงโชคและพิธีกรรมตาง ๆ และระบบ            
เจ าข ุนมูลนาย  ทําใหยกยองผู ที ่ม ีการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจและผู ที ่ม ีค ุณงามความดี                         
สงผลทําใหเกิดคานิยมในสังคมไทยที่มีลักษณะเปนสังคมเกษตรกรรม  มีโครงสรางทางสังคม             
แบบหลวม  ๆไมเครงครัดตอระเบียบกฎเกณฑ มีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ                        
มีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  ยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อแบบโบราณ
และผูกพันตอถิ่นฐานบานเกิดเปนสังคมเปดยอมรับวัฒนธรรมตางชาติและมีการเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว   ทําใหเกิดการบริโภคเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกในสังคมเมืองในเมืองใหญ                   
มีการแบงชนชั้น โดยยึดจากฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (จุรี วิจิตรวาทการ, 2545  อางใน
เอกสารการบรรยายระบบสังคมและการเมืองไทย : 3-4 ) 

นอกจากนี้   จุรี วิจิตรวาทการ  (2545: 8-12 ) กลาววา  ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมือง
ของไทยยังประกอบไปดวย    

ประการแรก  สังคมไทยมีล ักษณะความสัมพันธแบบเคร ือญาติ  กลุ มเคร ือญาติ                         
จึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  มีความผูกพันชวยเหลือเกื้อกูลกันในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ  

 ประการที่สอง โครงสรางสังคมไทย มีลักษณะความสัมพันธแบบระบบอุปถัมภอัน
เปนความสัมพันธของบุคคลและกลุ มบุคคล  ระหวางลูกพี ่ คือ  ผู อุปถัมภ และลูกนอง  คือ                         
ผูอยูใตอุปถัมภ  อันเปนความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน  โดยที่ฝายลูกพี่เปนฝายที่มีสถานะภาพ               
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวาจะใชอํานาจและปจจัยตางๆ  ใหความคุ มครองตอลูกนอง                        
ซึ ่งมีสถานภาพต่ํากวาแลวลูกนองจะถือเปนบุญคุณ  เป นความกรุณาและตองตอบแทน                 
บุญคุณนั้น  โดยการชวยเหลือในเรื่องตางๆ  

ประการที่สาม โครงสรางสังคมไทยผูกพันกับความเชื่อตามคติพุทธศาสนา บุคลิกภาพ
อุปนิสัยของคนไทย   เชน  เชื่อกฎแหงกรรม  จึงมองวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือผูที ่มี
อํานาจเปนเพราะชาติกอนทํากรรมดี  ผลบุญจึงสะสมสงผลใหมีวาสนาในชาตินี้  

ประการที่สี่  ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองโดยทั่วไปของไทยจะถูกกําหนดดวย
โครงสรางทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง อันเปนมรดกตกทอดทางประวัติศาสตรและมีผลตอ
สภาพสังคมโดยทั่วไป ในปจจุบันปจจัยเหลานี้ลวนมีอิทธิพลหนักแนนในการกําหนดลักษณะ
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยใหมีลักษณะแบบดั้งเดิม  คือ  แบบจารีตประเพณีที่มีมานาน                  
โดยอยู บนพื ้นฐานของการยอมร ับในอํานาจน ิยม  ระบบอาว ุโส  ระบบเจ าข ุนม ูลนาย                  
ความแตกตางในสถานะทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง ฯลฯ  ซึ่งลักษณะดังกลาวจะปฏิเสธ
หลักการแหงความเสมอภาค  หลักสิทธิเสรีภาพ  ความสํานึกในหนาที่พลเมือง  ซึ่งเปนเงื่อนไข
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ที ่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย   กลาวอีกนัยหนึ ่ง   คือ   วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยหรือการมีจิตใจเปนแบบประชาธิปไตยของไทยตองถูกปดกั้นจากวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบดั ้ง เด ิม   ตอมาเมื ่อการศึกษาเริ ่มมีการพัฒนาและเชื ่อวาการศึกษาสามารถ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองไดและประชาชนไทยตองยอมรับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยอยางปฏิเสธมิได วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยจึงมีลักษณะผสม
ระหวางการเมืองแบบเผด็จการและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยลักษณะ 
ทั้งสองนี้มีความขัดแยงกันและอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมีน้ําหนักมากกวาวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  จึงทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะไมเอื้ออํานวยตอระบอบ
ประชาธิปไตยและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ไทยไมประสบความสําเร็จ   ประกอบไปดวยเงื ่อนไขตาง  ๆ  ของวัฒนธรรมทางการเมือง             
ของไทย   มีดังตอไปนี้   

1. โครงสรางทางเศรษฐกิจ  สังคมและการปกครอง  สิ่งดังกลาวนี้เปนมาจากมรดกตก
ทอดทางประวัติศาสตรและมีผลตอสภาพสังคมโดยทั่วไปในปจจุบัน กลาวคือ  ลักษณะ
สังคมไทยมีความคลายคลึงกับประเทศกําลังพัฒนาโดยทั ่วไปในความหมายที ่ว า  ระบบ
การเมือง  ระบบสังคม  และระบบเศรษฐกิจ  มีลักษณะผสมกันระหวางสวนที่ลาสมัยอันเปน
ผลตอเนื่องจากการระบบดั้งเดิม  กับสวนที่เปนสมัยใหม  อันเปนที่รับมาจากประเทศที่พัฒนา
แลวของตะวันตก  กลาวคือ   ในทางเศรษฐกิจโครงสรางของสังคมมีลักษณะเปนสังคม
การเกษตรสวนการอุตสาหกรรมนั้นยังอยูในระยะเริ่มตนของการพัฒนาความเจริญและความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจมีนอย ประชาชนมีความแตกตางกันในดานตางๆ ระหวางประชาชนสวน
ใหญของประเทศ  กับชนชั้นนําของสังคม อันเปนผลมาจากชนสวนใหญของประเทศเคยชิน
กับระบบสังคมแบบเกา คานิยมแบบเกา  คุนเคยอยูกับระเบียบประเพณีแบบเกา  ผิดกับชนชั้น
นําที่ไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  เปนผลใหผูนําของสังคมทําตัวเปนเสมือน ผูกําหนดความ
เปนไปของชนสวนใหญและสังคม 
 โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมไทยมีลักษณะเชนคํากลาวของโคลแมน (อางใน 
วิวัฒน เอี่ยมไพรวัน, 2521: 40)  คือเปนสังคมเกษตรกรรม ประชาชนมากกวาสี่ในหาของ
ประชากรทั ้งหมดอยู ในชนบท   พวกที ่อยู ในสังคมเมือง   ไดแก พอคา  นักธุรกิจ   และ
ขาราชการ   การคาขายสวนใหญอยู ในมือของชาวจีน   ซึ่งเปนผูมีอิทธิพลทางการคาและ
เศรษฐกิจ   สภาพสังคม  เชนนี้    เปนผลมาจากมรดกตกทอดแตประวัติศาสตร  ซึ่งจะมี
อิทธิพลในการกําหนดทัศนคติความเชื่อ  คานิยม ของคนไทยสวนใหญเรื่อยมาจนปจจุบัน 
กลาวคือ ชาวไทยสวนใหญมักจะมี ความเชื่อมั่นในระบบอํานาจนิยม  และระบบเจาขุนมูล
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นาย  การออนนอมยอมจํานนตอผูมีอํานาจ  การยึดถือความแตกตางระหวางฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม  การยอมรับวาการปกครองและการบริหารประเทศเปนเรื่องของหลวง  
ตลอดจนการยึดถือเชื่อมั่นในแนวประเพณีแบบเดิม ฯลฯ  ดังจะเห็นไดจาก  คํากลาวตางๆ 
อาทิ เดินตามหลังผูใหญหมาไมกัด แตอยาขัดใจทานใหพาลหมองก็ดี หรือโตขึ้นขอใหเปน          
เจาคนนายคนก็ดี  ความเชื่อมั่นในคานิยมเชนนี้  ชี้ใหเห็นถึงการยอมรับฐานะทางสังคม               
ที ่แ ตกต า ง ก ัน ขอ งคนไทย  แม แ ต ใ นว ง ร าชก า ร เ อ งก ็ม ีแนวคว ามค ิด ในล ักษณะนี้                   
และย ังคาดหมายให ผู อื ่นปฏ ิบ ัต ิต อตน เอง เช นก ัน  โดยถ ือว าการ เป น เจ าคนนายคน                  
เปนสิ่งสําคัญและมีคุณคาสูงสุด  จะเห็นไดจากขาราชการที่มีตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ
เกี ่ยวกับอํานาจ   ผลประโยชนมักจะไดรับการยกยองจากคนทั ่วไปและในหมู เพื ่อนฝูง               
จากขอเท็จจริงดังกลาว คือ ระบบสังคมที่อยูบนฐานของการเกษตร  ความยึดมั่นในระบบ
ประเพณีดั้งเดิม  การยอมรับในความแตกตางในคาของความเปนคน การยอมรับในอํานาจ
และความเปนอภิสิทธิชน   ความผูกพันในระบบเจาขุนมูลนาย  ทั้งในหมูประชาชนและ
ขาราชการเองที่มีตอรัฐบาลและระบบราชการยอมทําใหวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย                   
มีลักษณะ  ที ่ยอมรับในแนวความคิดของอํานาจนิยมปฏิเสธหลักแหงความเสมอภาค                
ของมนุษย และมีระด ับการ เข าม ีส วนรวมในกิจกรรมทางการ เม ืองต่ํ า  เพราะ เห ็นว า                  
ไมใชหนาที่ของตน  แตเปนเรื่องของรัฐบาล ดังนั้น จึงเปนการยากที่จะทําใหวัฒนธรรมทาง
การเมืองของไทยเปนแบบประชาธิปไตย  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการอยูรอดหรือความสําเร็จ
ของระบบประชาธิปไตยของไทย 
 2. พุทธศาสนา   และบุคลิกภาพ  อุปนิสัยของคนไทย  นอกจากโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครองของไทยจะเปนเงื่อนไขกําหนดวัฒนธรรมทาง
การเมือง  อันเปนผลมาจากการสืบตอทางประวัติศาสตร ศาสนาและลักษณะอุปนิสัยของ
คนไทยยังมีบทบาทสําคัญอยางมากในการกําหนดทัศนคติ  ความคิด ความเชื่อของมนุษยที่มี
ตอสังคมอยางมาก 
 การที ่จะวิเคราะหว า  พุทธศาสนาจะมีผลตอทัศนคติ  แนวความคิด  ความเชื ่อ              
ในการดําเนินชีวิตของคนไทยอยางไรนั้น  จําตองพิจารณาวา  แกนแทของพุทธศาสนานั้น 
ไดแก  อนิจจัง   ทุกขัง   และอนัตตา  (ทุกสิ ่งทุกอยางไมเที ่ยงแท  ชีวิตนี ้เปนทุกข ทุกสิ ่ง              
ทุกอยางไมมีตัวตน)โดยเนนหลักปฏิบัติ คือ  ละความชั่ว  ทําแตความดี  และทําจิตใจใหผอง
ใส   แนวความคิดดังกลาว  มีอิทธิพลตอทัศนคติคนไทยในแงที ่วา  มนุษยเกิดมาในชาตินี้  
เพื่อชดใชหนี้กรรมที่ไดสรางไวแตชาติกอนๆ   ตามกฎแหงกรรมชีวิตนี้จึงเปนทุกข  เพื่อให
ชาติหนามีชีวิตที่ดีขึ ้นสบายขึ้นจําเปนจะตองทําบุญกุศลใหมากที่สุดเพื่อชาติหนาตอๆไป 
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จนถึงขั้นนิพพานใหพนจากวัฏจักรสงสาร   ในทางปฏิบัติคนไทยสวนใหญซึ่งนับถือพุทธ
ศาสนา  เมื่อเผชิญกับปญหาความทุกขยาก ความไมเปนธรรมในสังคมก็จะเอาหลักธรรมของ
พุทธศาสนาเปนที่ตั้งและยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  โดยเชื่อวาที่ตนตองเปนเชนนี้  เพราะสรางกรรมไมดี
ไวในชาติกอน  หรือวันนี้ไมดีวันหนาอาจจะดีขึ้นไดแลวแตดวง  แลวแตโชค  ตามกฎแหงกรรมคน
ไทยจึงยอมรับและทนตอสภาพดังกลาว  คนไทยไมสนใจที่จะเรียกรองและชี้ปญหาความทุกขยาก
ใหรัฐบาลและเจาหนาที่ของรัฐผูที่ เกี่ยวของแกไขความทุกขยากใหกับตนคนไทยสวนใหญ                   
จึงไมสนใจที่จะเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  กลายเปนคนหนีโลกไมตอสูและเรียกรอง
เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม  การเมืองในสายตาของประชาชนจึงไมใชหนาที่กิจธุระ           
ของตน แตเปนเรื่องของชนชั้นปกครองและระบบราชการ  ฉะนั้น วัฒนธรรมทางการเมือง                  
แบบประชาธิปไตยจึงไมอาจจะเกิดขึ้นได  ในแงที่วาคนไทยมีความสํานึกในหนาที่พลเมืองนอย                  
ไมสนใจเขารวมกิจกรรมทางการเมือง  ฯลฯ ความสําเร็จของระบอบประชาธิปไตยจึงยาก                     
ที่จะเกิดขึ้นได 
 นอกจากนี้  ลัทธิไสยศาสตร  ยังคงมีอิทธิพลอยางแรงกลาในสังคมไทย  การยึดถือ                    
เชื่อมั่นในเครื่องรางของขลัง เชนไหวภูตผีวิญญาณ ฯลฯ อันเปนลัทธิที่ เชื่อในภูตผีวิญญาณ                         
อันเปนความเชื่อดั้งเดิมของลัทธิพราหมณ  ก็มีอิทธิพลในการกําหนดทัศนคติ และพฤติกรรม
ทางการเมืองเชนกัน  ทําใหคนไทยมีความเชื่องมงาย  ไมมี เหตุผล  ไมยอมรับในสภาพ                       
ความเปนจริงที่มีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร  สวนบุคลิกอุปนิสัยของคนไทยนั้น  สวนหนึ่งไดรับ
อิทธิพลมาจากการอบรมสั่งสอนในระดับครอบครัว  ซ่ึงยึดถือในระบบอาวุโส  กลาวคือ  ผูที่มี
อาวุโสสูงสุดเปนผูที่ควรจะไดรับการยกยองนับถือมากที่สุด  ผูอาวุโสนอยกวาจําเปนที่จะตอง
เคารพและเชื่อฟง  จะขัดแยงโตเถียงไมได  ลูกตองเคารพเชื่อฟงพอแม  ราษฎรตองเชื่อฟงผูปกครอง  
ซ่ึงเปนผูกําหนดและรับผิดชอบในกิจการตางๆ  แทนราษฎร  คําสั่งของผูปกครองนั้น จะตองไดรับ
การปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขความเชื่อในระบบอาวุโสนี้  มีอิทธิพลแผกวางจนถึงการศึกษา                 
ในระดับอุดมการณศึกษา แมปจจุบันนี้บางมหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  เฉพาะคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนตน ยังคงยึดถือใชระบบ
อาวุโสเปนหลักในการกําหนดความสัมพันธระหวางรุนพี่  รุนนอง  ลักษณะเชนนี้สามารถขยาย
โครงสรางและบทบาทและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมตางๆ  ของคนไทยในปจจุบันได  การถายทอด
ทัศนคติความเชื่อที่ยอมรับในอํานาจตามระบบอาวุโส  ประกอบกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนา
ในเรื่องกฎแหงกรรมทําใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ผลักตัวเองออกจากสังคม ไมสนใจ
และไมรับรูในสภาพสังคม  ความเปนตัวของตัวเองของคนไทยโดยไมสนใจโลกภายนอกเชนนี้   
ทําใหคนไทยเปนคนที่พยายามอดกลั้น  ไมกลาแสดงความคิดเห็น  ไมยอมรับการถกเถียง
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วิพากษว ิจ ารณระบบอาว ุโส เป นการ เนนใหเห ็นถึงความไมเสมอภาคกันของมนุษย                  
ส่ิงเหลานี้  ช้ีใหเห็นสภาพที่ขัดตอการพัฒนาของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
จึงเปนการยากที่ประชาธิปไตยของไทยสําเร็จได 
 3.  ระบบราชการ  นับแตการเปลี ่ยนแปลงการปกครอง  พ .ศ .2475 เปนตนมาจน
ปจจุบันนั้น  อาจกลาวไดวา ระบบราชการของไทยไดพัฒนาสถานะของตัวเองใหมีบทบาท
ที่เดน   และมีพลังแข็งแกรงที ่สุด  อยางหนึ่งในสังคมไทย   ในความหมายที ่หมายถึงเปน
โครงสร า งหร ือฐานอํานาจทางการ เม ือ งของส ังคมไทย  เป นแกนนําที ่คอยกําหนด                    
การ เปลี ่ยนแปลงตางๆ   ในสังคมไทย  ระบบราชการในฐานะที ่เป นแหลงทรัพยากร                 
ทางปญญา ความคิดและวิทยาการในการปกครองและบริหารเปนเวทีรองรับการตอสูและ
การแบงกลุมทางการเมือง  และในประการสําคัญคือ  ระบบราชการจะเปนสถาบันที่คอย
ตรวจสอบพลังภายนอกระบบราชการอยู เสมอ  หากพลังทางการเมืองใดจะมาทําลาย
ผลประโยชนของระบบราชการแลวจะทําลายลงโดยทันที โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมขาราชการ
ที่ถืออํานาจเด็ดขาดอยูในมือ   ดังจะเห็นไดจาก  ระบบราชการจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑ              
ในการต อ สู ของพรรคการ เม ือง  ในการยอมร ับความถ ูกต องตามกฎหมายของกลุ ม
ผลประโยชน  ตราบใดที่มีวัตถุประสงคไมเปนปฏิปกษตอระบบราชการ   เปนตัวกําหนด
กฎเกณฑ  ระเบียบ  และวิธีดําเนินการของกลุมเหลานั้น  ลักษณะและอิทธิพลอันทรงอํานาจ
ของระบบราชการ   ผนวกกับการประสานผลประโยชนรวมกันกับผูมีอํานาจการเมืองไว             
ในมือและผู มีอํานาจทางเศรษฐกิจ   จึง เปนทํานบสกัดกั ้นการเจริญเติบโตของกลุ มและ            
พลังทางส ังคมภายนอกระบบราชการ   ทํา ให โอกาสที ่จะ เก ิดระบบพรรคการ เม ือง                  
กลุมผลประโยชน  และกลุมอิทธิพลที่มีพื ้นฐานจากผลประโยชนรวมกันของประชาชน             
ในสังคมไทย   เปนไปไดยาก   เมื ่อเปนเชนนี ้โอกาสที่ประชาชนจะไดเรียนรูและสัมผัส
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย  รวมทั้งการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  
การสนใจการ เม ืองของประชาชนในส ังคมไทย  จ ึงถ ูกจําก ัดอยู ตลอด เวลาโอกาสที่
ป ระชาธ ิป ไตยของไทยจะสํา เ ร ็จ จ ึง เ ป น ไปได โดยย าก  เ พ ร าะก ารปกครองระบบ                      
รวมศูนยอํานาจ  และรวบอํานาจอันมีศูนยกลางอยูที่ระบบราชการสวนกลางเปนตัวการใหญ
ที่ทําลายการเมืองแบบประชาธิปไตย  แตสงเสริมการคงอยูของระบบเผด็จการ 

4. กระบวนการใหความรู ความเขาใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย               
การใหความรูความเขาใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยไมสามารถทําไดอยาง        
มีประสิทธิภาพ  ในแงที ่วา   ไมสามารถอธิบายใหทราบและเขาใจไดวา   ประชาธิปไตย 
นอกจากจะเปนระบอบการเมืองการปกครอง   หรือลัทธิการเมืองอยางหนึ ่งแลว   ยังมี             
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ความหมายถึงเปนระบอบการปกครองแบบอุดมคติ  และเปนวิถีทางในการดําเนินชีวิต             
อีกดวย  จึง เป นปญหาตอ ผู สอนและผู เ ร ียนที ่ไม สามารถ เข า ใจถึงธรรมชาต ิที ่แทจร ิง                
ของประชาธิปไตยได  แมกระทั่งการศึกษาวิชารัฐศาสตรโดยตรงในระดับอุดมศึกษาก็ตาม  
การเรียนการสอนก็จะเนนในทางปฏิบัติ  หรือศิลปะในการปกครอง   กลาวคือ ทําอยางไร                 
จึงจะปกครองไดดี  ทําอยางไรจะเปนขาราชการไดดี  อันเปนจุดมุงหมายประการสําคัญ  

นอกจากนี้ บทบาทของสื่อมวลชนที่จะเผยแพรความรูทางการเมืองแกประชาชนนั้น 
เปนสิ่งที ่หายาก  รายการสวนใหญของวิทยุโทรทัศน  เปนรายการบันเทิงที ่ไรสาระและ             
สุกเอาเผากินอีกดวย แมกระทั่งหนังสือพิมพ และวารสารตางๆ ในทองตลาดก็มักเปนเรื่องที่
ไมเกี่ยวของกับการเมือง หนังสือพิมพรายวัน สวนใหญจะเนนพาดหัวขาวเรื่องอาชญากรรม
ทางเพศ  การฆาตกรรม  การจี้ปลน ฯลฯ จะมีขาวและบทความทางการเมืองก็เพียงเล็กนอย    

ฉะนั้น  การใหความรูความเขาใจการเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย                 
ในชีวิตประจําวันโดยผานสื ่อมวลชนนั้นเปนสิ่งที ่ไมอาจเปนไปได  การเปลี ่ยนทัศนคติ   
ความเชื่อของประชาชนใหแตกตางไปจากลักษณะดั้งเดิม จึงไมอาจเกิดขึ้นได  วัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทยจึงมีลักษณะที่ไมแตกตางไปจากลักษณะดั้งเดิม  คือจะนิยมในอํานาจ
เผด็จการ   ไมสนใจที่จะเขารวมการเมือง  ฯลฯ   จึงยากที่ระบบประชาธิปไตยของไทยจะ
สําเร็จลงได 
 การพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ  ที่กําหนดวัฒนธรรมทางการเมือง               
แบบประชาธิปไตยของไทยมาแลวนั้น  อาจสรุปไดวา  โครงสรางและสภาพทางเศรษฐกิจ                     
สังคมและการเมืองโดยทั ่วไปอันเปนมรดกตกทอดมาแตโบราณ  เชนพระพุทธศาสนา                   
และสถาบันการเมืองการปกครองของไทย   ไดแก สถาบันทหาร  และระบบราชการ             
ลวนเปนปจจัยที่ทําใหลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  เปนไปในแบบนิยมในอํานาจ  
ยึดถือระบบอาวุโส  นิยมในระบบเจาขุนมูลนาย  ยอมรับในฐานะความแตกตางทางสังคม  
และเศรษฐกิจ  การถือวาการเมืองเปนเรื ่องของหลวง   มิใชเ รื ่องของประชาชน  กลาวคือ 
อ ิทธ ิพลของพ ุทธศ าสนา  ก อ ให เ ก ิด ล ักษณะน ิส ัย ขอ งก า รอ อนโยน  เ ม ตต าปร าณี                       
ไมทะเยอทะยาน  มีการเชื่อถือในลัทธิผีสางเทวดามีการผูกขาดครอบครองอํานาจการเมือง
ของทหาร  และมีระบบราชการเปนสถาบันหลักที่กําหนดวิถีชีวิต  คานิยม  ของประชาชน  
เปนกลไกหลักในการเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนการใหความรูทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ยังขาดประสิทธิภาพอีกดวย   สิ่งเหลานี้ ยอมทําใหเงื ่อนไขประการสําคัญ อาทิ การยึดมั่น             
ในความเสมอภาคทางสังคม  การมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย            
ตองขาดหายไปหรือมีไมสมบูรณจึงเปนการยากที่ระบอบประชาธิปไตยของไทยจะสําเร็จ 
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ลงได  แตกลับเปนการงายที ่ระบอบเผด็จการแบบทหารจะคงอยู และจะอาจกลาวได            
เชนกันวา  วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนั้น  ไดรับอิทธิพลจากปจจัยตางๆ  หลายปจจัย  
การที่จะกลาววาปจจัยหนึ่งมีอิทธิพลเหนือปจจัยหนึ่งนั้นเปนสิ่งที่พูดไดลําบาก แตในทางที่
เปนจริงแลวปจจัยแตละตัวนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว  ผูวิจัยพบวา  วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย                 
มีลักษณะไมเอื้ออํานวยตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะไดรับการอบรม                  
กลอมเกลาทางสังคมจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง   จนกลายเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต                      
ที่มีลักษณะตามโครงสรางของสังคมที่เรียกวา อิสระตามสบาย  (Individualism) และการมี
ลําดับชั้นในสังคม (Hierarchical Structure) (แสวง บุญมี,  2537: 58, และสมบัติ วงศศรี
รัตน, 2524 :66-68)  ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม               
ที ่พบได ในประ เทศที ่ปกครองแบบอํานาจน ิยมหร ือ เผด ็จการและในประ เทศที ่เ พิ ่ง
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากอํานาจนิยมไปเปนระบอบประชาธิปไตย  โดยเฉพาะประเทศ
ที่ประชาชนสวนใหญยากจนและมีความรูนอย แมโครงสรางการปกครองจะเปนประชาธิปไตย 
แตประชาชนสวนใหญไมมีโอกาสไดเรียนรูและเขาใจระบอบประชาธิปไตย จึงยังคงยึดถือ
คานิยมหรือทัศนคติทางการเมืองแบบอํานาจนิยมดั้งเดิมอยูจนกลายเปนปญหาอุปสรรคตอ
การพัฒนาประชาธิปไตย  รวมทั้งเปนสาเหตุใหการปกครองแบบประชาธิปไตยขาดความ
มั่นคง (ทินพันธุ นาคะตะ, 2517: 8-12 ; มณฑล มีอันต, 2522: 7; สมบัติ  ธํารงธัญวงศ, 
2536: 25-29) จึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมของไทย           
เพื่อสรางวัฒนธรรมทางการเมืองใหมที่มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น (หัสดิน ปนประชาสรร , 
2530: 5)           
 ดังนั้น  การเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมประชาธิปไตยจึงตองเริ ่มตนมาจาก            
การเปลี ่ยนวัฒนธรรมดวยการสรางคานิยมสําคัญบางประการที ่เปนรากฐานของสังคม
ประชาธิปไตยและทดแทนคานิยมเดิมที่ใหความสําคัญตอเงิน  อํานาจ   อภิสิทธิ์  เกียรติยศ   
และยศถาบรรดาศักดิ ์ ซึ่ง เปนตัวบั ่นทอนความกาวหนาของสังคมดวยการทําใหคนไทย                 
มีน ิส ัยใจคอและจ ิตใจที ่เป นประชาธิปไตย   คิดและทํา เป นแบบประชาธ ิปไตย  ทั ้งนี้                     
เพื่อเอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย   ดวยการเสริมสรางคานิยมที่สําคัญตอ
ว ัฒนธรรมทางการ เม ืองแบบประชาธ ิปไตยของไทย  โดยการปลูกฝงสรางจ ิตสําน ึก
สาธารณะและการมีสวนรวมของประชาชน (ประเวศ วะสี, 2551:  คํานิยม) ดวยวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  เพื่อใหประชาชนตระหนักและเห็นคุณคาของการเคารพ
ในความคิดเห็นและสิทธิของผูอื่น การเห็นคุณคาของเพื่อนมนุษยและปฏิบัติตอเขาเหลานั้น
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อยางทัดเทียมกัน  การคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม  ความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวม           
ในการทํากิจกรรมการเคารพกฎเกณฑกติกาของสังคม   ความกลาแสดงความคิด เห็น              
อยางสรางสรรค ความอดทนอดกลั ้นในความแตกตาง  เสรีภาพและความรับผิดชอบ              
ความเสมอภาคที่เปนธรรม และจิตสาธารณะฯลฯจากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถนํามา
สรางกรอบแนวคิดในการศึกษาวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 
 
 



2.5 กรอบการวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 

คานิยมประชาธิปไตย 
1.การปฏิบัติตนอยางมีอารยะ 
2.รักษาสิทธิและเคารพสิทธิผูอื่น 
3.การยึดหลักเสรีภาพ 
4.คุณธรรมจริยธรรม 
5.การปฏิบัติตอกัน ความเสมอภาค 
6.ความเปนธรรมในสังคม 
7.เชื่อในหลักนิติธรรม 
8.ความโปรงใส  ตรวจสอบได 
   

กระบวนการดําเนินงาน 
1.การเสวนาสาธารณะ 
2.การเรียนรูผานเกม 
 

ผลการดําเนินงาน 
1.ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
   ประชาธิปไตยของประชาชน 
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
    ประชาธิปไตย ของเยาวชน 
2. ปญหาอุปสรรคในการเสริมสราง 
    ประชาธิปไตย 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย ศึกษาผลการดําเนินงานของ
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม  เพื่อคนควาหาคําอธิบายเกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือการกระทําในการเก็บขอมูล           
และสะทอนผลการดําเนินงาน เพื่อคนหาขอสรุปทางวิชาการเกี่ยวกับการเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยของประชาชน โดยมีวิธีการศึกษาดังนี ้
 
3.1 ประชากรกลุมเปาหมาย 

ประชากรกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา  คือ   นักเรียนและประชาชนที่ เขารวม                       
กิจกรรมของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เปนระยะเวลา  2  ป ตั้งแต  
มิถุนายน 2550 - มิถุนายน 2552  โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่  3.1  แสดงพื้นที่และกลุมเปาหมายของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

กลุมเปาหมาย พื้นท่ี 

ประชาชน นักศึกษา นักเรียน 
ตําบลไผดําพัฒนา  จังหวัดอางทอง 85 - - 
ตําบลปลายโพงพาง  จังหวัดสมุทรสงคราม 60 - - 
มหาวิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

 30  

อําเภอทามวง  จังหวดักาญจนบุรี 50   
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงพื้นที่และกลุมเปาหมายของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ                 
ธรรมาภิบาล 

กลุมเปาหมาย พื้นท่ี 

ประชาชน นักศึกษา นักเรียน 
อําเภอบางคลา   จังหวดัฉะเชงิเทรา 100   
โรงเรียนเทศบาล ๑วัดแจง    
อําเภอบางคลา   จังหวดัฉะเชงิเทรา 

  40 

ต. บานจันทร   อําเภอบานดงุ  จังหวดัอุดรธานี 50   
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  จังหวัดเชียงราย  50  
หมูบานลาหู (แดง)  หมูบานปางลาว หมู 10  อําเภอแมจนั    
หมูบานเวียงชยั  อําเภอเวยีงชัย  จังหวัดเชยีงราย 

80   

โรงเรียนบานรองบัวลอย  อําเภอเวียงชยั  จังหวดัเชยีงราย   44 
บานเกาะกลาง   ตําบลปากน้าํ อําเภอเมือง  กระบี ่
ตําบลคลองประสงค  อําเภอเมือง   จังหวดักระบี ่
ตําบลกระบี่นอย  อําเภอเมือง  จังหวดักระบี่ 
ตําบลบางผึ้ง  อําเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ 

100   

ตําบลทุงสัง  อําเภอทุงใหญ  จังหวดันครศรธีรรมราช 30   
โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราษฎร  จังหวดันครศรีธรรมราช   65 
หมูบานคีรีวงศ  อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 30   
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  อําเภอพรหมคีรี   
จังหวดันครศรธีรรมราช 

 70  

โรงเรียนโยธินบํารุง อําเภอเมอืง  จังหวดันครศรีธรรมราช   60 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  อําเภอพรหมคีรี   
จังหวดันครศรธีรรมราช 

 12  

โรงเรียนบานน้ําขาว อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   100 
โรงเรียนฉลองราษฎรอุทิศ อําเภอสิชล  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  120 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  160  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จังหวดัสงขลา  10  
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงพื้นที่และกลุมเปาหมายของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ                 
ธรรมาภิบาล 

กลุมเปาหมาย พื้นท่ี 

ประชาชน นักศึกษา นักเรียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  จังหวดัสงขลา  15  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน  กรุงเทพมหานคร  30  
ตําบลบานตาด  จังหวดัอุดรธานี 30   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวดัอุดรธานี  70  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   จังหวัดนครศรีธรรมราช  25  
ตําบลปลายโพงพาง อําเภออมัพวา  จังหวดัสมุทรสงคราม 30   
โรงเรียนบานหนองผักแวน   
โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาคม   
โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม   
โรงเรียนวังยางวิทยาคม  
 ตําบลโคกสี  กิ่งอําเภอวังยาง  จังหวดันครพนม 

  46 

โรงเรียนนาคพูัฒนา กรป. กลางอุปถัมภ    
โรงเรียนบัวขาว   
โรงเรียนอนุกลูนารี  
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร   
ตําบลนาคู  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ   

  60 

โรงเรียนขอนแกนบรหิารธุรกิจ 
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร  จังหวัดขอนแกน 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม  จังหวดัมหาสารคาม 

  54 

โรงเรียนบานลาดกระเชอ(ครุุราษฏรชูวิทย)  
 โรงเรียนทานผูหญิงจันทิมาพึ่งบารมี   
อําเภอภพูาน  จังหวดัสกลนคร   

  40 

โรงเรียนไชยวานพิทยาคม  จงัหวัดขอนแกน   109 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงพื้นที่และกลุมเปาหมายของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ                 
ธรรมาภิบาล 

กลุมเปาหมาย พื้นท่ี 

ประชาชน นักศึกษา นักเรียน 
โรงเรียนบางกะป   
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  
 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน   
โรงเรียนเทพลลีา  
โรงเรียนหอวงั 

  47 

กลุมพิราบจิ๋ว  จังหวดันครนายก   23 
โรงเรียนบางกะป   
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  
 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา  
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน   
โรงเรียนเทพลลีา  
โรงเรียนหอวงั 

  70 

วัดปาบานตาด  ตําบลบานตาด  จังหวัดอุดรธานี 60   
อําเภออากาศอาํนวย  จังหวัดสกลนคร 50   
บานถอน  อําเภอพรรณนานคิม  จังหวดัสกลนคร 14   
บานสาวัตถี  จงัหวัดขอนแกน  30  
บานกุดรอง  อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  30  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวดัอุดรธานี  20  
โรงเรียนหอวงั  กรุงเทพมหานคร   40 
โรงเรียนบานดุงวิทยา  จังหวัดอุดรธาน ี   40 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน     250 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง     250 
โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา     250 
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแจง  จังหวดัฉะเชิงเทรา   320 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภสามพราน  นครปฐม   250 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) แสดงพื้นที่และกลุมเปาหมายของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ                 
ธรรมาภิบาล 

กลุมเปาหมาย พื้นท่ี 

ประชาชน นักศึกษา นักเรียน 
โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา   30 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง    
โรงเรียนเทพลลีา    
โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา    
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน    
โรงเรียนหอวงั  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย     
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภสามพราน นครปฐม 

  50 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง   
โรงเรียนเทพลลีา   
โรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา    
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน    
โรงเรียนหอวงั    
โรงเรียนไตรมติรวิทยาลัย    
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภสามพราน นครปฐม 

  50 

โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ   
โรงเรียนพนมเบญจา 
โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค  
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  
โรงเรียนอาวลึกประชาสรรค  
โรงเรียนลําทับราชประชานเุคราะห 
 โรงเรียนเหนอืคลองประชาราชฏรบํารุง 
โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย  
โรงเรียนสินปนุคุณวิชญ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 37  
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา  
โรงเรียนอํามาตยพิชนกุูล 

  66 
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3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล                                                                                                                          
1. ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลากหลายวิธีการ ไดแก 

การจดบันทึกประจําวันเกี่ยวกับการปฏิบัติการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล             
การสังเกตการณแบบมีสวนรวมขณะดําเนินกิจกรรม   การอภิปรายกลุม  ( เ ล็กและใหญ)                
การสนทนา  การบันทึกตางๆ ไดแก การบันทึกภาพ  บันทึกเสียงและการบันทึกทางเอกสาร ทั้งนี้  
เพื่อสะทอนถึงปญหา อุปสรรค  และเครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรมของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลไปพรอมๆ กัน  

2. ทดลองศึกษาเชิงปริมาณในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมจังหวัดกระบี่ โดยผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการใชแบบประเมินกอนและหลังเขารวมกิจกรรม เพื่อทราบถึงความรู ความเขาใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซ่ึงกลุมเปาหมายที่ใชทดสอบการประเมินกอน
และหลังเขารวมกิจกรรม คือ ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนตาง ๆ                
ในจังหวัดกระบี่   จํานวน 66 คน 

3. การศึกษาคนควาดวยการวิเคราะหเอกสาร  คือ  ทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูล
เอกสารตางๆ  ที่ เกี่ยวของ  ไดแก เอกสารเกี่ยวกับโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ              
ธรรมาภิบาลของศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  เอกสารการวิจัย  วิทยานิพนธและ
หลักฐานทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก  ส่ิงตีพิมพ  บทความในหนังสือพิมพ  วารสารตาง ๆ
โดยเนนทฤษฎีและผลงานวิจัยซ่ึงนํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

3.3  การวิเคราะหขอมูล 
สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกประจําวันเกี่ยวกับ               

การปฏิบัติงาน การสังเกตแบบมีสวนรวม การอภิปรายกลุม และการบันทึกทางเอกสารมารวบรวม
และทําการวิเคราะหโดยนํามาจัดกลุมแยกประเภทของขอมูลตามประเด็นประชาธิปไตยและ
ลักษณะขอมูลที่แตละกิจกรรมกระทําในชวงเวลาขณะใดขณะหนึ่งแตตางชวงเวลากัน                       
และการวิเคราะหขอมูลกระทําในลักษณะตอเนื่องกันมีปฏิสัมพันธในลักษณะกลับไปกลับมาได  
เพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ตนเองไดปฏิบัติไปและผลที่ตามมา ผูวิจัยจึงสะทอนผลการปฏิบัติงาน
โดยการสังเคราะหและวิเคราะหขอมูล นอกจากนี้ ยังทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช SWOT เขามา
ชวยวิเคราะหปญหา อุปสรรค จุดออน จุดแข็ง ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
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สวนขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดนําผลการทดสอบกอนและหลังดําเนินกิจกรรมมาทําการ
วิเคราะหดวยโปรแกรม  Spss  for windows  เพื่อหารอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากการทดสอบ
กอนและหลังดําเนินกิจกรรม  

นอกจากนี้  ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดคํานึงถึงจรรยาบรรณของผูวิจัยและการพิทักษ
สิทธิ์ของผูใหขอมูล  โดยในการวิเคราะหขอมูลนั้น  ผูวิจัยสัญญาวาจะปกปดความลับและปกปอง
ความเปนสวนตัวของผูใหสัมภาษณ  และหลังจากที่ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลแลวเสร็จก็จะลบ
ขอมูลที่บันทึกไวทั้งหมด   โดยผูวิจัยจะไมระบุช่ือ  ที่อยู  และสถานที่ทํางานจริงของผูใหสัมภาษณ
ในรายงานการวิจัย   ทั้งนี้เพราะอาจจะกอใหเกิดความรูสึกหรือผลกระทบตอผูใหสัมภาษณได 
(เจษฎา  นกนอย, 2552: 67) 
 



บทที่  4 
 

การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 

 การศึกษาเรื่อง การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย ศึกษาผลการดําเนินงานของ
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ซ่ึงผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรม เพื่อคนหาขอสรุปทางวิชาการเกี่ยวกับการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมและสะทอนผลการดําเนินงาน  ซ่ึงสามารถนําเสนอผลการศึกษาได
ดังตอไปนี้ 
 

4.1 วิธีการและกระบวนการทํางาน 
 
กระบวนการทํางานถือเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ  เพราะเปนขั้นตอนของการเตรียม          

ความพรอมกอนปฏิบัติการจริง ซ่ึงคณะทํางานจะตองมีการวางแผนกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 
ระยะเวลา งบประมาณ พื้นที่และกลุมเปาหมาย ตลอดจนเครื่องมือหรือกระบวนการในสวนเนื้อหา
และวิธีการดําเนินงาน  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ  ดังนี้ 

 
4.1.1  การคนหาคณะทํางาน 
การคนหาคณะทํางานของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของ               

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  มีความจําเปนตองคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่มีความสนใจ  
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดจริง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและใหความสําคัญกับ
การปลูกจิตสํานึกรวมกัน เปนบุคคลที่มีความสามารถที่หลากหลาย  เพื่อสรางความเขมแข็ง               
ใหกับคณะทํางานและนําไปสูบทบาทการเปน Change Agent ที่ดีในการเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 
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4.1.2 การเตรียมความพรอมของคณะทํางาน 
การเตรียมความพรอมของคณะทํางาน นับเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุด เพราะ          

การดําเนินกิจกรรมของโครงการมีลักษณะการทํางานที่ เนนการปฏิบัติจริงในรูปแบบของ                  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูประสบการณรวมกับประชาชนในพื้นที่  เพื่อปลูกจิตสํานึก
ใหประชาชนเห็นคุณคาและความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้น กอนที่คณะทํางาน                
จะออกไปดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ปฏิบัติการ คณะทํางานตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีคิดและ
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  ตลอดจนวิธีการและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการดําเนินกิจกรรม  

 ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดจัดใหมี
การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการและ
กระบวนการดําเนินงานกอนนําไปปฏิบัติจริงในพื้นที่  โดยมีผูทรงคุณวุฒิดานธรรมาภิบาล 
นักวิชาการดานระบบสังคมและการเมืองไทยและผู เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวคิดและคานิยม
ประชาธิปไตย  ไดแก ปุระชัย เปยมสมบูรณ, Stephen Young, วสิษฐ เดชกุญชร, อัมมาร สยามวาลา,                    
สุพัตรา มาศดิตถ, สมศักดิ์ ชูโต, จุรี วิจิตรวาทการ, ตอตระกูล ยมนาค, รสนา โตสิตระกูล,                           
ประสงค  เลิศรัตนวิสุทธิ์ และมาลีรัตน แกวกา  รวมใหความรูและประสบการณแกคณะทํางานและ
ผูที่สนใจ  ดวยการเปดโอกาสใหมีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และซักถามขอสงสัย                       
ในประเด็นสําคัญเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในเรื่องการมีสวนรวม                         
จิตสาธารณะ  ความเสมอภาคเทา เทียมกัน  สิทธิ เสรีภาพ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  หนาที่                       
ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองของระบอบประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยในหมูบ าน                      
วิธีการเขาสูชุมชน สิทธิความเทาเทียมและหนาที่ของประชาชน การระดมมวลชนเพื่อสังคม                          
คุณธรรมประชาธิปไตยแบบไทย  ๆ สังคมไทยและการทําความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนไทย                      
ผูนําในสังคมประชาธิปไตย  บทบาทหนาที่ ในสังคมไทย  ตลอดจนเครื่องมือเทคนิคและวิธีการ             
ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรูประสบการณในชุมชน   

 
4.1.3  การคัดเลือกพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย 
การคัดเลือกพื้นที่และกลุมเปาหมายในการทํากิจกรรมนั้น สวนใหญเปนการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงจากกลุมเปาหมายที่สามารถติดตอประสานงานไดและมีความสัมพันธคุนเคยกัน   
เพราะการทํากิจกรรมในลักษณะนี้จําเปนตองไดรับความรวมมือที่ดีจากสมาชิกในชุมชน              
การที่มีความคุยเคยหรือมีความสัมพันธที่ดีมากอนจะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน            
ไดมากขึ้น เชน ชุมชนที่มีพอแมหรือเพื่อนสนิทที่อาศัยอยูในพื้นที่  โรงเรียนเกาที่เคยเรียนหนังสือ
หรือพอแมทํางานอยู  เปนตน 
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4.1.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินกิจกรรม 
  เครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของโครงการ
เสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ลวนเปนเครื่องมือและกิจกรรมที่คิดคนขึ้นมาใหม               
จึงจําเปนตองมีการทดลองนํากิจกรรมดังกลาวไปทดสอบความเปนไปไดในพื้นที่จังหวัดอางทอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุม 
เปาหมายในการทดลองเปนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ผลปรากฏที่ไดจากการทดสอบ  
พบวา  คร่ืองมือดังกลาวสามารถนําไปใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับประชาชน
ไดในระดับหนึ่ง  จึงนําบทเรียนดังกลาวมาปรับปรุงแกไขเครื่องมือและกระบวนการใหมีคุณภาพ
และพรอมนําไปปฏิบัติจริงในพื้นที่  เครื่องมือดังกลาวประกอบดวย    

1. กิจกรรมเสวนาสาธารณะ  เปนกิจกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการสนทนาแบบสองทาง
เกี่ยวกับเรื่องสาธารณะที่เปนประโยชนตอสวนรวม ดวยการแลกเปลี่ยนประสบการณที่มีอยูจริง
มากกวาการใหขอมูลหรือการสอนโดยฝายใดฝายหนึ่งและเปนการกระตุนใหอีกฝายเกิดความรูสึก
อยากมีสวนรวมในเรื่องสาธารณะนั้นๆ บนพื้นฐานของการยอมรับความคิดเห็นในมุมมอง                   
หรือทัศนคติที่ตางกัน ทําใหเกิดการเรียนรู  และไดมุมมองใหมๆ เกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตย               
เชน การมีสวนรวม จิตสาธารณะ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การเคารพกฎหมาย ศักดิ์ศรี              
ความเปนมนุษย ฯลฯ นํามาซึ่งการเรียนรูรวมกันที่กอใหเกิดพลังแหงการเปลี่ยนแปลงในวงเล็ก ๆ              
ที่การเสวนาเกิดขึ้น 

วิธีการดําเนินกิจกรรมเสวนาสาธารณะ คือ กอนการดําเนินกิจกรรมคณะทํางานตองมี             
การเตรียมความพรอม โดยการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ดําเนินกิจกรรม  
เพราะแตละพื้นที่มีบริบทที่แตกตางกัน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมการเมือง ความเชื่อและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน การวางแผนการดําเนินงาน จัดเตรียมอุปกรณและ
ประเด็นเนื้อหาที่จําเปนตองใชในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่
ทุกครั้ง หลังจากนั้นก็ติดตอประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากกลุมเปาหมายในพื้นที่ 

การดําเนินกิจกรรมจะเริ่มตนจากการสํารวจพื้นที่เพื่อสรางความคุนเคยและทําความรูจัก           
กับประชาชน  หลังจากนั้นก็ เ ร่ิมตนดวยการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูกับประชาชนที่อยู                            
ในพื้นที่ เปาหมายกอน เพื่อทดสอบวาเครื่องมือหรือเนื้อหาที่ เตรียมมานั้นใชไดจริงหรือไม                            
การสนทนาหรือการพูดคุยในเบื้องตน   คณะทํางานจะตองแนะนําตัวเองกอนเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางคณะทํางานกับประชาชน  ใหมีความกลมกลืนและมีความเปนธรรมชาติ
ดวยภาษาที่เขาใจงาย   โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปกอนเพื่อทราบถึงทัศนคติและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตและปญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในชุมชน  หลังจากนั้น                    
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ก็เร่ิมแลกเปลี่ยนกระตุนใหกลุมเปาหมายแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  เพื่อเปดโอกาส                    
ใหคณะทํางานไดเชื่อมโยงประเด็น  ที่ เกี่ยวของกับคานิยมประชาธิปไตย  เชน  ในหมูบาน                        
มีการรวมกลุมทํากิจกรรมอะไรบาง  มีสมาชิกจํานวนกี่คน ในการรวมกลุมมีปญหาอะไรบาง 
หลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระตุนดวยประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตย  เปนตน 

ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณไมควรใชการตั้งคําถามกับประชาชน         
เพียงอยางเดียว เพราะอาจถูกมองไดวามาทดสอบความรูของประชาชนหรือมาแลกเปลี่ยน                 
เพื่อตองการขอมูลไปทําอะไรบางอยาง  จนอาจทําใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดความไมไววางใจ
และไมยอมแลกเปลี่ยนตอไปได  นอกจากนี้ ในการเสวนาสาธารณะไมควรมีการจดบันทึกหรือ
บันทึกเสียง เพราะไมใชการเก็บขอมูลทําวิจัย แตเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่องสาธารณะ                 
ซ่ึงเปนสมบัติของสวนรวม  โดยปราศจากการยัดเยียดความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยม
ประชาธิปไตยใหกับประชาชน และหลังจากการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง  คณะทํางานตองกลับมา
สรุปประเด็นที่ไดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณมาทําการวิเคราะหดวยการจัดกลุมแยกประเภท
ของขอมูลตามประเด็นประชาธิปไตยและลักษณะของขอมูล  เพื่อสะทอนถึงปญหาและอุปสรรค             
ในการทํางานและนําบทเรียนที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมไปปรับปรุงวางแผนการดําเนินงานตอไป  

2. กิจกรรมเยาวชน  ถือเปนกิจกรรมเรียนรูอยางหนึ่ง  เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม  โดยการกระตุนและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตย             
ใหผูเขารวมเกิดการเรียนรูผานเกมในรูปแบบตาง ๆ เพราะการเรียนรูของเด็ก ๆ ผานการละเลน               
เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการดานตาง  ๆ  ของเด็กอยางมากไมวาจะเปนความคิด                   
การตัดสินใจ การลองผิดลองถูก จนนํามาสูการคนพบและเรียนรูจากประสบการณการเลน                   
ที่กอใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การเรียนรูผานเกมจึงเหมาะสมที่จะนํามาปรับใช               
เปนกิจกรรมในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับเยาวชน โดยสอดแทรกเนื้อหาคานิยม
ประชาธิปไตยไวในกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ ไดแก  กิจกรรมคนหาประชาธิปไตย  เปดหาบาน              
เรือมนุษย  ภาพเหมารวม  บทบาทสมมติและสังคมในฝน เปนตน  

วิธีการดําเนินกิจกรรมของกลุมเยาวชน  คือ ในการดําเนินกิจกรรมกับกลุมเยาวชนจะตอง
คํานึงและใหความสําคัญกับกลุมเปาหมาย  เพราะกลุมเปาหมายมีความสัมพันธกับการกําหนด
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน  ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญของเยาวชนจะจัดใน
รูปแบบของคายและการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีกระบวนการที่ใชในการดําเนินกิจกรรม  
ประกอบดวย กิจกรรมเรียนรูผานเกมกิจกรรมระดมสมอง  กิจกรรมดานศิลปะ กิจกรรมเสวนา
สาธารณะ  กิจกรรมที่เนนการอภิปรายกลุม  กิจกรรมวิเคราะหกรณีศึกษา กิจกรรมเรียนรูผานสื่อ  
เปนตน 
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 4.1.5   ประเด็นท่ีใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
ในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ       

ธรรมาภิบาล   ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  ไดกําหนดประเด็นที่นําไปใชในการณรงค  
เพื่อเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตย ประกอบไปดวยคานิยมหลักที่สําคัญ  8 ประการ ไดแก          
1. การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีอารยะ (Civility) 2.การเคารพสิทธิผูอ่ืนและรักษาสิทธิของตนเอง 
(Rights) 3.การยึดหลักเสรีภาพ (Freedom and Liberty) 4. การมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ 
(Morality and Ethics) 5.การปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาค (Equality) 6. ความเปนธรรมสําหรับ
ทุกคนในสังคม (Justice) 7. ความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรม (Rule of Law) และ8. ความโปรงใสและ
ตรวจสอบไดของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ(Transparency and Accountability) ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้ (ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม, 2551: 7-24) 

1. การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีอารยะ (Civility) 
การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีอารยะ (Civility) หรือการอยูรวมกันและปฏิบัติตอกันอยาง         

ผูที่เจริญแลว  หมายถึง  การคํานึงถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่ถือวาทั้งตนเองและผูอ่ืนนั้น          
ตางก็เปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกันจึงตองใหเกียรติผูอ่ืน ไมดูถูกเหยียดหยาม ไมใชความรุนแรง       
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได  แมมีความแตกตางจากตนเองไมวาจะเปนความแตกตางทางเพศ         
วัย เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นฯลฯ นอกจากนี้ ผูที่มีความอารยะจะตองเปนผูที่                       
มีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม ไมเห็นแกตัว มีจิตสาธารณะที่จะทําประโยชน เพื่อสวนรวม                
ซ่ึงทุกคนในสังคมตางมีความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมกัน ทําใหสังคม
สวนรวมอยูรวมกันไดอยางมีความสุขและประสบความความสําเร็จ    

ดังนั้น  บุคคลที่อยูในระบอบประชาธิปไตยควรเปนบุคคลที่มีความเปนอารยะมีจิตใจ
กวางขวาง  ยินยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  ใชเหตุผลในการตัดสินใจ ไมคับแคบอยูเฉพาะ
แนวคิดและแนวทางของตนเอง  ใชแนวทางผอนปรนและประนีประนอมโดยพิจารณาจากเหตุผล
และขอมูลขาวสาร เชื่อมั่นในหลักสันติวิธี เห็นอกเห็นใจผู อ่ืน เอาใจเขามาใสใจเราเห็นแก
ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง มีจิตสาธารณะ  มีความกระตือรือรน  รูจักการเสียสละและมีสวนรวม
ในการทํางานเพื่อสวนรวม    

2. การเคารพสิทธิผูอ่ืนและรักษาสิทธิของตนเอง (Rights) 
สิทธิ  นับเปนหลักการขั้นพื้นฐานของบุคคลในสังคมประชาธิปไตย  ที่ถือวามนุษยทุกคน

เปนเจาของสิทธิของตนเองและมีสิทธิบางประการติดตัวมาตั้งแตเกิด  เชน  สิทธิในการดํารงชีวิต 
สิทธิในรางกาย  สิทธิในการใชชีวิต สิทธิความเปนมนุษย สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการ
รวมกลุมและสิทธิบางประการที่ตามมาภายหลัง เชน สิทธิในการครอบครองทรัพยสินที่ตนเอง           
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เปนผูหามาได  สิทธิเลือกตั้ง สิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร สิทธิในการรับบริการจากรัฐ เปนตน           
แตในการใชสิทธิที่ตนเองพึงมีนั้นตองเคารพและไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืนดวย  ทั้งนี้ เพื่อใหบุคคล 
อยูรวมกันไดในสังคมอยางสงบสุข  เพราะสิทธิในลักษณะดังกลาวหมายถึงประโยชนที่คนทุกคน
ในสังคมประชาธิปไตยสมควรไดรับในฐานะที่เปนมนุษยและเปนสมาชิกของสังคม  การเคารพ
สิทธิจึงเปนการเคารพประโยชนของผูอ่ืนโดยไมละเมิดหรือปฏิเสธที่จะไมใหผูอ่ืนไดรับประโยชน 
สวนการรักษาสิทธิของตนเองก็เปนการดูแลและหวงแหนประโยชนที่ตนเองพึงจะไดรับ  

ดังนั้น  สิทธิจึงครอบคลุมตั้งแตเร่ืองพื้นฐานในชีวิตประจําวัน ที่คนไทยหลายคนอาจ
ประพฤติปฏิบัติและกระทําตอกันดวยความเคยชิน และไมไดตระหนักวาอาจเปนการละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลของผูอ่ืนหรือตนเองอาจกําลังถูกละเมิดสิทธิอยูโดยไมรูตัว เชน การแซงคิว  การสูบบุหร่ี
ในที่สาธารณะ การนําเอาปมดอยของคนอื่นมาลอเลน การขับยานพาหนะที่มีเสียงดังในยานที่พัก
อาศัย  การปลอยใหสัตวเล้ียงไปถายอุจจาระหนาบานคนอื่น ฯลฯ จนไปถึงการละเมิดสิทธิที่มี
ลักษณะความรุนแรงและสรางความเสียหายหรือสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินไมวาจะเปน 
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางาน การทํารายรางกายกันจนเสียชีวิต การฆาตัดตอนในคดี
ยาเสพติดที่คนสวนใหญมองวามีความชอบธรรมแลว  การทํารายรางกายกันของกลุมผูชุมนุมทาง
การเมืองที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

3. การยึดหลักเสรีภาพ   (Freedom and Liberty)  
ผูคนในสังคมประชาธิปไตยถือวาเสรีภาพเปนเงื่อนไขสําคัญของมนุษย  ที่จะเลือกกระทํา

หรือไมกระทําอะไรดวยเจตนาของตนเอง  และไมตกอยูภายใตการบังคับหรือควบคุมโดยผูอ่ืน 
เพราะมนุษยมีทางเลือก  มีความรูสึก  มีความคิดสติปญญา  มีเหตุผล  มนุษยจึงควรมีอิสระที่จะเลือก
ตามความสมัครใจของตนเอง  การอยูรวมกันของผูคนในสังคมประชาธิปไตยจึงใชวิธีการตกลงใจ
รวมกันดวยความสมัครใจมากกวาที่จะใชวิธีการบังคับ  ดังนั้น  การใชเสรีภาพหรือการตัดสินใจ
เลือกของคนในสังคมประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นในชีวิตอยูตลอดเวลา  เร่ิมตั้งแตเสรีภาพในการใช
ชีวิตประจําวัน  ที่บุคคลมีเสรีภาพในการคิด พูด และกระทําในสิ่งตางๆ เชน การเลือกทรงผมและ
แตงกาย  การรับประทานอาหาร การนับถือศาสนาตามความเชื่อและศรัทธาของตนเอง การแสดง
ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ  การประกอบอาชีพ  การคบคาสมาคมพบปะสังสรรค  การเดินทาง
ไปยังสถานที่ตางๆ การรวมกลุมทํากิจกรรมที่ช่ืนชอบ การเลือกชมภาพยนตร จนถึงเสรีภาพ               
ทางการเมือง  ที่บุคคลในสังคมประชาธิปไตยมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น การเลือกตั้ง
ผูปกครอง  การจัดตั้งพรรคการเมือง  การชุมนุมแสดงความเห็นตอการทํางานของรัฐบาลและ                    
การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมตางๆทางการเมือง เปนตน                                     
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การประพฤติปฏิบัติตอกันในสังคมประชาธิปไตยตองเคารพหลักเสรีภาพ  ทุกคน                   
ตางมีเสรีภาพที่จะคิด พูด และทํา ซ่ึงบุคคลไมอาจบังคับขูเข็ญหรือคุกคาม หรือหามไมใหใครทํา
หรือไมทําอะไร ดังนั้น หากเราตองการใหใครปฏิบัติอยางไรตองชี้แจงเหตุผลใหเขาเขาใจจนเกิด
ความสมัครใจที่จะทํามากกวาการบังคับขูเข็ญ  ในขณะเดียวกันเราก็ใชเสรีภาพที่มีอยางเต็มใจและ
สรางสรรค เชน เรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็นอยางเสรีโดยไมใหเสรีภาพในการแสดงออกของตน
ตองถูกจํากัดดวยเงื่อนไขบางอยางที่ไมสมเหตุสมผลในสังคมประชาธิปไตย เชน ถูกเจานายสั่งหาม
ไมใหพูด หรือไมพูดเพราะหวั่นเกรงตออํานาจและอิทธิพลของผูใหญ   อยางไรก็ตาม ขอบเขตของ
เสรีภาพก็มีความสําคัญเพราะการใชเสรีภาพตองคํานึงถึงผลที่ตามมาดวยวาการใชเสรีภาพนั้นตอง
ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนหรือไมไปทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  ดังนั้น  เสรีภาพ
จึงตองมาพรอมกับความรับผิดชอบ เราจึงตองมีกฎหมายเพื่อจํากัดเสรีภาพของบุคคลเพื่อความสงบ
สุขของสังคมโดยรวม  การใชเสรีภาพจึงตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย 

4. การมีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจ  (Morality and Ethics) 
การมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจ  เปนหลักการสําคัญที่คนในสังคมใช ยึดเหนี่ยว

จิตใจและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  เปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกันของคนในสังคมอยาง
สงบสุข เปนเกราะปองกันความชั่ว หรือการประพฤติที่เปนอันตรายตอตนเองตอผูอ่ืน และตอสังคม
โดยรวม ดังนั้น  ผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมประจําใจจึงเปนผูที่สามารถจําแนกแยกแยะระหวางสิ่ง
ถูกตองและสิ่งผิดหรือการมีสํานึกผิด-ชอบ ช่ัว-ดี ซ่ึงสํานึกคุณธรรมนี้จะบงชี้ใหรูวา อะไรควรทํา                  
อะไรไมควรทํา อะไรทําใหรูจักยับยั้งชั่งใจ ควบคุมตนเองไมใหละเมิดประโยชนสุขของผูอ่ืน           
และของสวนรวม โดยไมจําเปนตองมีกฎหมายหรือกฎเกณฑใดใดมาบังคับเพราะตระหนักดีวา            
ทุกสิ่งตองอยูรวมกัน จึงไมมีทางที่ผูมีคุณธรรมจะกระทําการใดใดเพื่อเอาเปรียบผูอ่ืน เอาเปรียบ
สวนรวม เห็นแกตัว เห็นแกได คดโกง ทํารายสังคม หรือทําใหคนอื่นมีความเดือดรอน  

ฉะนั้น หัวใจสําคัญของคุณธรรมจริยธรรม  คือ การนึกถึงผูอ่ืนและสวนรวม เมื่อผูคน             
ใชชีวิตและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอหนาที่                     
ทั้งหนาที่ตอตนเองและผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเมตตากรณุา และกระทาํ
ตนเปนประโยชนตอสวนรวม ยอมเสียสละประโยชนสวน ตลอดจนเปนผูมีความกลาหาญทาง
คุณธรรมจริยธรรมไมเกรงกลัวและเขาขางสิ่งผิด กลายืนหยัด กลาพูด และกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง 
 5 . การปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเสมอภาคเทาเทียม (Equality) 

ผูคนในสังคมประชาธิปไตยมีความคิดความเชื่อรวมกันในเรื่องความเสมอภาค                      
เทาเทียมระหวางบุคคล กลาวคือ มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย                      
เชื่อวาทุกคนเปนมนุษยเหมือนกัน ไมวาเขาหรือเธอผูนั้นจะเปนหญิงหรือชาย คนจนหรือคนรวย                        
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มีอํานาจหรือ ไมมีอํานาจ เด็ก หนุมสาวหรือแกเฒา สุขภาพดีหรือเจ็บปวย ไมไดเรียนหนังสือหรือ
จบปริญญา  ลูกชาวนาหรือลูกนายพล เพราะมนุษยทุกคนตางมีความรูสึกและมีการรับรู เชน                     
มีความรัก/เกลียด ความชอบ/ไมชอบ ความกลัว/กลา ความหิว/อ่ิม และมีความตองการพื้นฐาน                
ในชีวิตที่ไมแตกตางกัน เชน ความรักในชีวิตของตน ตองการอาหารเพื่อเล้ียงชีวิต มีความเจ็บปวด
เมื่อถูกทําราย  ตองการที่พักอาศัย ตองการความมั่นคงปลอดภัย  

เมื่อทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน  คนทุกคนจึงสมควรไดรับการปฏิบัติและ                 
ปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาคเทาเทียม ความเสมอภาคเทาเทียม  จึงรวมถึงความเสมอภาคเทาเทียมกัน
ในสิทธิ เสรีภาพ  และหนาที่ในฐานะพลเมือง  หมายถึงเมื่อคนเปนสมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่ง
สมาชิกของสังคมนั้นควรมีสิทธิ  เสรีภาพ  และหนาที่ในสังคมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน                       
เชน สมาชิกในสังคมไทยทุกคนมีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิ                
ที่จะไดรับการศึกษาพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมกัน   
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน เปนตน 

เมื่อผูคนในสังคมประชาธิปไตยมีความเชื่อรวมกันในเรื่องความเสมอภาคเทาเทียม             
ก็จะปฏิบัติตอคนอื่นในฐานะที่เปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีเชนเดียวกับตน เปนการเอาใจเขามาใสใจเรา                
มองเพื่อนรวมสังคมโดยใหคุณคาตอเขาเหลานั้นอยางเทาเทียมกัน ไมขึ้นอยูกับความแตกตาง          
ทางเพศ  ฐานะทางเศรษฐกิจ ตําแหนง ตระกูล การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ถ่ินที่อยู และปลอดจาก
อคติที่จะนําไปสูความรังเกียจเดียดฉันทและเลือกปฏิบัติตอกัน นอกจากนี้ ความเสมอภาค                  
เทาเทียมยังครอบคลุมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันดวย  ในกรณีที่คนในสังคมมีโอกาสไมเทาเทียมกัน 
เพื่อใหเกิดความเสมอภาค ตองสงเสริมใหคนที่มีโอกาสนอยกวามีโอกาสมากขึ้น เชน สรางหองน้ํา
และทางเดินพิเศษใหคนพิการ ใหการศึกษาและการรักษาฟรีแกคนยากจน  

ความเสมอภาคเทาเทียมจึงเปนพื้นฐานของความเปนธรรมในสังคมประชาธิปไตย           
สังคมประชาธิปไตยตองสรางโอกาสของแตละบุคคลในการที่จะแสวงหาความสํา เร็จ                       
และความสุขไดอยางเทาเทียมกัน เชน การใหโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน  การใหโอกาส        
ในการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมกัน การใหสิทธิแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน การที่ทุกคน             
มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายเชนเดียวกันโดยไมมีขอยกเวน เปนตน  
 6.  ความเปนธรรมสําหรับทุกคนในสังคม (Fairness)   

ผูคนในสังคมประชาธิปไตยควรมีนิสัยรักความเปนธรรม รักความถูกตอง ความยุติธรรม 
ทั้งตอตนเองและตอผูอ่ืนในเรื่องตอไปนี้  

1) ความเสมอภาคเทาเทียมสําหรับทุกคน คือ คนในสังคมควรที่จะมีโอกาสไดรับ      
ประโยชนตางๆ เหมือน ๆ กัน ไมใชเรามีโอกาสแตคนอื่นไมมีโอกาส รวมทั้งการไมเลือกปฏิบัติ
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แบบเลือกที่ รักมักที่ ชังตามความพอใจของตัว  อยูภายใตการบังคับใชกฎหมายเหมือนกัน                   
ซ่ึงความเปนธรรมในมิตินี้ไดปรากฏอยางเดนชัดในเรื่องสิทธิและความเสมอภาคเทาเทียม   

2) โอกาสสําหรับทุกคน คือ คนในสังคมควรไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกัน แตใน                
ความเปนจริงมีผูคนจํานวนมากที่เปนผูดอยโอกาส เชน คนพิการ คนยากจน ที่เงื่อนไขในชีวิต         
อาจเปนอุปสรรคในการไดรับประโยชนเหมือนกับที่คนอื่นๆไดรับ ดังนั้น  หากจะใหเกิด                     
ความเปนธรรม ก็ตองเสริมสรางโอกาสใหผูดอยโอกาสสามารถไดรับประโยชนและมีโอกาส          
ที่จะมีความสุขไดเทาเทียมกับคนที่มีโอกาสมากกวาดวย เชน การสรางโรงเรียนใหกับคนตาบอด
และคนหูหนวก การมีภาษาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาราชการใชในหนวยงานราชการที่มีหนาที่
บริการประชาชน  การใหทุนการศึกษาแกคนยากจน  เปนตน  เพื่อทุกคนจะไดอยูรวมกัน                         
อยางมีความสุข ขณะที่คนที่มีโอกาสมากกวาอาจตองเสียสละบางสิ่งบางอยางเพื่อสวนรวมและ                       
ผูที่มีโอกาสนอยกวา เชน การเสียภาษีในอัตรากาวหนา ที่ผูที่มีรายไดสูงตองชําระภาษีมูลคาสูงกวา     
ผูที่มีรายไดนอย    

3) การจัดการประโยชนอยางถูกตองเหมาะสมตามเงื่อนไขของแตละบุคคล กลาวคือ                
เปนการใหผลประโยชนตอบแทนแกบุคคลโดยคํานึงถึงระดับของความรับผิดชอบ ความรู 
ความสามารถ ความทุมเทและเสียสละที่แตละคนอุทิศใหแกสวนรวมแตกตางกัน เชน การเลื่อนขั้น
เล่ือนตําแหนงในสํานักงานที่ตองมีการพิจารณาอยางเปนธรรมตอผูที่เสียสละ ในขณะเดียวกัน           
เปนการจัดการอยางยุติธรรมใหกับบุคคลที่มีความรับผิดชอบ รวมมือหรือเสียสละเพื่อประโยชน
สวนรวม   
 7. ความเชื่อม่ันในหลักนิติธรรม (Rule of Law)  

การที่คนเราจะอยูรวมกันอยางสันตินั้นจําเปนตองมีกฎหมายหรือกฎเกณฑกติกาบางอยาง 
ที่ใชเพื่อควบคุมบุคคลใหประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความสงบเรียบรอยของสังคม  เพราะหากคน        
แตละคนใชเสรีภาพทําตามความตองการของตนอยางไมมีขอบเขตก็อาจทําใหผู อ่ืนไดรับ                  
ความเดือดรอนเสียหาย กฎหมายจึงเปนระเบียบทางสังคมที่หวังผลแกสวนรวมที่ตองอยูรวมกัน
มากกวาที่จะตามใจตามความตองการของสวนตัว  

หลักนิติธรรมเปนหลักการที่มีและใชกฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการอยูรวมกัน            
ของคนในสังคม  แตการมีและใชกฎหมายอยางเดียวยังไมเพียงพอ จะตองรวมถึงการเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายของคนในสังคม และความชอบธรรมของตัวบทกฎหมายที่เปนประโยชน              
ตอสวนรวม และความเอาจริงเอาจังของผูบังคับใชกฎหมายที่มีความเปนธรรม สามารถแกไขปญหา 
อํานวยความยุติธรรมแกทุกคนในสังคม และกอประโยชนแกสวนรวม  ดังนั้น หลักนิติธรรม              
จึงเปนหลักประกันใหความมั่นใจแกทุกคนวา  ทุกคนจะได รับการปฏิบัติอยางเปนธรรม                  



 
 
 

61  

เพราะบานเมืองมีขื่อมีแป  เพราะลําพังแตคน  ซ่ึงเปนมนุษยปุ ถุชนที่ยังมีกิ เลสและอคติ ส่ี                 
(ไดแก ความรัก ความกลัว ความโกรธและความหลงผิด) อาจกระทําการใดใดที่ตามใจตนเอง              
ที่ทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนหรือเกิดปญหาตอสวนรวม  เพราะเปนการตกลงรวมกันไว                  
เปนลายลักษณอักษรวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ผิดซึ่งไมพึงกระทํา  เชน การฆาคน การขมขืน การโกง           
การเอารัดเอาเปรียบ  ขณะเดียวกันก็กําหนดหนาที่หรือส่ิงที่ตองกระทํา เชน  การเสียภาษี                     
การรับราชการทหารการใหบริการประชาชน เปนตน  คนในสังคมประชาธิปไตย  จึงตองเคารพ
และเชื่อมั่นในหลักนิติธรรม  เพราะเปนการเคารพกติกาของสังคมในการกําหนดวาอะไรคือส่ิงที่ถูก
และอะไรที่ตองละเวนในสิ่งที่ผิด  หากคนบางคนไมเคารพกฎหมายก็จะทําใหคนอื่นเดือดรอนได 
ในขณะเดียวกันหากกฎหมายหรือกติกาใดในสังคมที่ลาสมัย หรือไมไดนํามาซึ่งความเปนธรรม
หรือความยุติธรรมในสังคมคนทุกคนที่อยูรวมกันในสังคมก็ควรรวมกันแกไขกฎหมายใหทันสมัย
และเปนธรรม  อีกทั้งผูใชอํานาจรักษากฎหมาย ก็ตองทําหนาที่โดยไมลําเอียงปฏิบัติตอทุกคนตาม
หลักกฎหมายอยางเสมอภาคเสมอหนาไมใชกฎหมายเพื่อประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง  

  8. ความโปรงใสและตรวจสอบไดของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ (Transparency and 
Accountability)  

ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ หมายถึง ผูที่เขามาทําหนาที่ในการบริหารกิจการบานเมือง                 
มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจและปฏิบัติตามนโยบาย  ซ่ึงจะมีผลตอประเทศชาติสวนรวมผูดํารง
ตําแหนงเหลานี้ ไดแกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี นักการเมือง ขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐ บุคคลเหลานี้มีหนาที่เกี่ยวของกับผลไดผลเสียของสวนรวม การตัดสินใจเรื่องใดๆยอมมีผลตอ
ชีวิตความเปนอยูของคนทั้งประเทศ บุคคลเหลานี้จึงตองทําใหคนในสังคมเกิดความไวเนื้อเชื่อใจวา
จะทํางานตามหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมอยางแทจริง  

การสรางความโปรงใสและตรวจสอบไดเปนวิธีการหรือเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหคน              
ในสังคมประชาธิปไตยเกิดความไววางใจบุคคลผูดํารงตําแหนงสาธารณะนั้น อีกทั้งยังเปน                  
การปองกันปญหาการทุจริต คอรรัปชัน ที่ทําลายโอกาสและอนาคตการพัฒนาประเทศ  เนื่องจาก              
ผูดํารงตําแหนงสาธารณะอาจใชอํานาจหนาที่ในการเอื้อผลประโยชนใหกับตัวเองและพวกพอง 
โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสวนรวม 

ความโปรงใส คือ  สถานะที่ชัดเจน ชัดแจง ไมคลุมเครือ ในการบริหารองคกรโดยบุคคลผู
ดํารงตําแหนงสาธารณะ และการดําเนินธุรกรรมใดๆ ตอสังคม อยางมีเหตุผลและมีหลักเกณฑ       
โดยตองแสดงความโปรงใสในหลากหลายรูปแบบที่ถูกตองและชัดเจน โดยเปดเผยขอมูลตอสายตา
ของประชาชน ซ่ึงประชาชนสามารถตรวจดู ควบคุม และประเมินการกระทําของผูดํารงตําแหนง
สาธารณะได เชน การเปดเผยบัญชีทรัพยสินหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การจดบันทึก
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การประชุม การแถลงการณจัดทํางบประมาณ เปนตน ทั้งนี้สังคมสามารถตั้งขอสังเกตไดวา หากผูมี
อํานาจไมยอมเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของหรือไมโปรงใส ผูนั้นเจตนาที่จะทุจริตคอรรัปชันหรือกําลัง
ปกปดพฤติกรรมดังกลาว ความโปรงใสจึงมีความสําคัญตอการบริหารบานเมืองสวนการตรวจสอบ 
เปนกระบวนการที่ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรสาธารณะและ
บุคคลผูดํารงตําแหนงสาธารณะ โดยผูมีตําแหนงสาธารณะตองอธิบายและรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจและการกระทําของตน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตอประชาชนเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว และเปนการตอบสนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ (องคกรเพื่อความโปรงใสในประเทศไทย, 2549: 9-24) 
 

4.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 

จากการศึกษาวิจัยการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมภิบาลของศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  สถาบันบัณฑิต             
พัฒนบริหารศาสตร  เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคานิยมประชาธิปไตย ไดแก การมีสวนรวม                   
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาค นิติธรรม/กฎหมาย  ความโปรงใส
ตรวจสอบได และธรรมภิบาล  โดยมีกลุมเปาหมายในการศึกษา 2 กลุม  ไดแก  ประชาชนและ
เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมของโครงการ  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้พบวา  กลุมเปาหมายทั้ง 2 กลุม          
มีผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน  ดังตารางตองไปนี้ 

 
4.2.1   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชน 

 ในชวงกอนที่คณะทํางานจะลงไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่  ศูนยสาธารณประโยชนและ
ประชาสังคม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ไดทําการสํารวจคานิยมประชาธิปไตย                    
และธรรมาภิบาลของประชาชนไทย   เพื่อประเมินความสนใจและคานิยมที่ประชาชนมีตอ
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล โดยเนนกลุมเปาหมายที่มีสิทธิในการเลือกตั้งทั่วประเทศ พบวา     
คนไทยสวนใหญ ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
เร่ืองเสรีภาพและความรับผิดชอบ  ความเทาเทียมเปนธรรมในสังคม (ศูนยสาธารณประโยชนและ
ประชาสังคม, 2550 : 3)   
 ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคมจึงเล็งเห็นความสําคัญและตระหนักวา                    
การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยใหกับประชาชนเปนเรื่องที่จําเปน                  
ตองกระทําอยางเรงดวน  ดวยการสงคณะทํางานและอาสาสมัครลงไปปฏิบัติการในพื้นที่                        
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เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องสาธารณะหรือ                      
เร่ืองสวนรวมของคนในชุมชน  เชน วิถีการดําเนินชีวิต  การรวมกลุมทางสังคมและปญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชน  เพื่อทําการกระตุนสอดแทรกความรู ความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตย                          
โดยมีกลุมเปาหมายเปนประชาชนกระจายทั่วทั้ง 4  ภาคของประเทศไทย ซ่ึงผลที่ไดจากการดําเนิน
กิจกรรมสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ไดดังนี้  
 
             4.2.1.1 ความรูสึกและมุมมองเกี่ยวกับประชาธิปไตยของประชาชน 
       ประชาธิปไตยถือเปนระบอบการปกครองและวิถีการดําเนินชีวิตที่ประชาชน                      
มีอํานาจอธิปไตยเปนของตนเอง   โดยยึดหลักสิทธิ เสรีภาพ  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี                            
ความเปนมนุษย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัตน แดนสีแกว (2548: บทคัดยอ) ที่ถือวาทุกคน
ตองมีสิทธิและเสรีภาพท่ีเทาเทียมกันในการดําเนินชีวิต โดยระบุวาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น  ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสเทาเทียมกันและมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายของรัฐ  เพื่อควบคุม กํากับและตรวจสอบการทํางานของผูบริหารประเทศ แตจาก
การศึกษาดวยการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยมและความหมายของ
ประชาธิปไตยตามความเขาใจของประชาชนที่อยูในพื้นที่  กอนการดําเนินกิจกรรม  ผูวิจัยพบวา 
ประชาธิปไตย ตามความเขาใจของประชาชน  คือ  การเลือกตั้ง เพราะเปนสัญลักษณที่มีความเปน
รูปธรรมมากที่สุด ดังคํากลาวของ วิทย (นามสมมติ), 2550  กลาววา   

 
 ในความคิดของผม ประชาธิปไตยนาจะหมายถึง การออกไปใช
สิทธิเลือกผูแทนเพื่อทําหนาที่แทนประชาชนในการเสนอนโยบายตาง 
เพราะสวนใหญเวลามีการเลือกตั้งรัฐบาลก็ใหหยุดเพื่อกลับไปเลือกตั้งได 
แสดงวาการเลือกตั้งนาจะเปนประชาธิปไตย      
 
 ประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม การเลือกตั้ง
หัวหนาหอง  การเลือกประธานชมรม  การเลือกประธานนักเรียน                
การไปใชสิทธิทุกครั้ง การเลือกผูแทนที่ดีไมมีการโกงกินและเปน            
การเลือกคนดี (คนที่ใจบุญ) เปนนายก  (เอ(นามสมมติ), 2550) 

 
  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาประชาธิปไตยในความเขาใจของประชาชนสวนใหญจะ
เนนไปในรูปแบบ โครงสรางและกลไกมากกวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
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ประชาธิปไตยที่แทจริง  เชนเดียวกับคํากลาวของ  ปราณี  (นามสมมติ)(2550) ที่กลาววา 
ประชาธิปไตยเปนเรื่องของรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งโดยยึดหลักเสียงขางมากและพรรคการเมือง  
ซ่ึงสอดคลองกับ  จุรี วิจิตรวาทการและกนกกาญจน อนุแกนทราย (2547: 3) และทินพันธ นาคะตะ
(2546: 174-195) ที่กลาววา ประชาธิปไตยของไทยสนใจเรื่องวิชาการ คือ การเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 
พรรคการเมืองมากกวาวัตถุประสงคของการปกครองหรือเนื้อหาสาระ   นอกจากนี้ พบวา 
ประชาชนบางสวนเห็นวาประชาธิปไตยไมใชเร่ืองของประชาชน  ดังที่  นี(นามสมมติ), (2550) 
กลาววา  ไมรูหรอกวาประชาธิปไตยจริง ๆ คืออะไร เพราะใคร ๆ ก็พูดวาประชาธิปไตย แตยังไง
ประชาธิปไตยก็ไมนาจะเกี่ยวอะไรกับพี่ 
  ดังนั้น  จะเห็นไดวาการที่สังคมไทยมุงเนนที่ระบบโครงสรางมากกวาใหความรู             
ที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย  สงผลใหประชาชนคิดวาการเมืองเปนเรื่องของผูนํา               
ไมเกี่ยวอะไรกับประชาชน  ประชาชนจึงไมสนใจและไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ  ปยะพงศ  แจมแจง (สถาบันพระปกเกลา , 2550: 191-193) ที่กลาววา                   
อํานาจในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยสวนใหญเปนของผูมีอํานาจในการปกครอง   
ประชาชนจึงไมเห็นความสําคัญและคิดวาประชาธิปไตยไมเกี่ยวของอะไรกับประชาชน  
  นอกจากนี้  ในระหวางที่มีการสนทนาผูวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขอสมาชิกสภาผูแทนราษฏร(สส.)หรือนักการเมือง พบวา                  
สมาชิกสภาผูแทนราษฏร(สส.)หรือนักการเมืองสวนใหญไมทําตามสัญญาที่ใหไวกับประชาชน  
จนทําใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนไมไดรับการชวยเหลือดูแล  ตางจากชวงที่มีการเลือกตั้ง 
ที่คอยดูแลเอาใจใสประชาชนเปนอยางดี พอประชาชนถามวา ทําไมตอนที่ประชาชนเดือดรอน            
ถึงติดตอไมได   ก็อางวาทราบเรื่องแลว  กําลังดําเนินการอยู  ถาอยากใหเสร็จก็ตองเลือกตนเอง            
เขาไปทํางานตออีกครั้ง จะไดชวยแกไขปญหาใหประชาชนไดอยางตอเนื่อง ประชาชนก็เชื่อ              
เพราะคิดวาเขาคงจะชวยเหลือไดจริง  แตหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเขาก็ไมเคยมาดูแลเอาใจใส
จนทําใหประชาชนคิดวา  มีการเลือกตั้งเมื่อไหร  ประชาชนโดนหลอกทุกครั้ง  ดังคํากลาวที่วา 
 

 ประชาธิปไตยทําใหคนโดนหลอกมาเยอะ  เพราะตอนที่ไมมี 
การเลือกตั้ง  พวก สส. พวก อบต. ก็ไมมาหาหรอก  พอมีการเลือกตั้ง            
แลวคอยมาไหวมาถายรูป มารับปากวาจะทําโนนทํานี้ให พอไดรับ
เลือกตั้งเขาไปก็ไมสนใจชาวบาน   ชาวบานจะทําอะไรเขาก็ไมได              
พอชาวบานรวมตัวประทวงก็หาวาชาวบานวุนวาย ทําใหบานเมืองไมสงบ
แลวอยางนี้ ประชาธิปไตยจะเปนของประชาชนไดอยางไร ในเมื่อคนที่       
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มีอํานาจเขาทําไดทุกอยาง แตชาวบานไดแตนั่งรอความตาย  เขาไมเห็นใจ
ก็ไมชวย ไปหา อบต. เขาก็ไมสนใจ  เสนออะไรไปก็ไมเอา ไมฟง             
เอาแตเร่ืองของเขา  ทุกวันนี้จะทําอะไรเขาก็ทําไมตองถามชาวบานหรอก  
 (ดํา(นามสมมติ),  2550 ) 

 
  พฤติกรรมดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  เมื่อประชาชนไมมีความรู  ไมมีความเขาใจ
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนก็ตองถูกเอารัดเอาเปรียบจากนักการเมืองและผูมีอํานาจ
อยูเร่ือยไป  ทั้ง ๆที่ประชาชนเองก็มีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค  ในการแสดงความคิดเห็น 
การตัดสินใจ  และตรวจสอบควบคุมการทํางานของนักการเมืองได  หากเห็นวาตัวแทนที่ประชาชน
เลือกเขาไปไมทําหนาที่ในการดูแลแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ประชาชนเอง           
ก็ตองไมปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานใดหนอยงานหนึ่งเพียงฝายเดียว  เพราะหากปลอยให 
เปนลักษณะเชนนี้ตอไปยอมสงผลตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเปนแน   
   สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหประชาชนไมเขาใจในระบอบประชาธิปไตย คือ 
ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยคอนขางนอย สอดคลองกับ ปยะพงศ แจมแจง 
(2550:191-193)  ที่กลาววา  ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ําและตองประกอบอาชีพ               
เพื่อเล้ียงปากเลี้ยงทองของตนเองและครอบครัว จึงไมมีเวลาสนใจขาวสารบานเมือง  อีกทั้ง
ประชาชนยังไมไดรับการเผยแพรความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพราะท่ี            
ผานมาการเผยแพรประชาธิปไตยสวนใหญจะเปนเรื่องการรณรงคและประชาสัมพันธ                       
เร่ืองการเลือกตั้งเทานั้น จึงทําใหประชาชนหลงเขาใจผิดคิดวาประชาธิปไตย คือ การไปลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง สงผลทําใหประชาชนไมสนใจและไมเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง ทั้งๆ ที่                
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับระบอบประชาธิปไตย 
 แตหลังจากที่มีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับประชาชนในพื้นที่                         
ดวยการกระตุนเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยที่สําคัญตอการดําเนินชีวิต  ผูวิจัยพบวา  ประชาชน 
ใหความสนใจและเริ่มเห็นดวยวาประชาธิปไตยไมใชแคเร่ืองของการเลือกตั้ง  แตเปนทุกอยางที่อยู
ในวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน เชน  สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  การนับถือ
ศาสนา การเลือกถ่ินฐานที่อยู  การเขาไปมีสวนรวมในการประชุมของหมูบาน การศึกษาฟรี              
การรักษาพยาบาลฟรี เบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ  เปนตน  ดังคํากลาวที่วา 
 

 เมื่อกอนเวลาลุงไดยินคําวาประชาธิปไตย ลุกคิดวา ตองเปนเรื่อง
ของการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญหรือไมก็พรรคการเมือง  ซ่ึงไมเกี่ยวของ
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อะไรกับชาวบานเลย   เพราะการเมืองก็ไมใช เ ร่ืองของประชาชน            
แตตอนนี้ลุงรูแลววา  การเมืองก็เปนเรื่องของประชาชน เพราะเวลาที่
การเมืองไมดี  มีปญหา  เศรษฐกิจก็ไมดี  ความเปนอยูของชาวบานก็ไมดี
ไปดวย  และเมื่อกอนลุงก็ไมเคยรูเลยวาลุงตองจายภาษีดวยเวลาที่ซ้ือของ  
เพราะเมื่อกอนไมเห็นมีใครเคยบอกลุงเลย  หนูรูหรือเปลาถาชาวบานเขารู
นะวา  ตัวเองตองจายภาษีเหมือนกับคนรวยดวย  เขาตองตกใจมากแน
และคงเสียดายมากหากมีใครมาโกงกินเงินภาษีของเขาไป  (ประวิทย
(นามสมมติ), 2550) 

 
  จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาหลังจากมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณกับประชาชนในพื้นที่นั้น  พบวา  ประชาชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น โดยมองวา  ประชาธิปไตยเปนเรื่องของทุกคนและเมื่อไหร             
ที่มีความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น ประชาชนก็ตองไดรับผลกระทบตามไปดวย  ดังนั้น   การเมือง
จึงไมใชแคเร่ืองของการเลือกตั้ง  แตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนดวย  
ไมวาจะเปนเรื่องของ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่เปนธรรมในสังคม 
   4.2.1.2  วิถีประชาธิปไตยและมุมมองตอการใชชีวิตประจําวันของประชาชน  
 วิถีการดําเนินชีวิตหรือจิตสํานึกประชาธิปไตยของประชาชนในสังคม ถือเปน 
สวนสําคัญในการสรางความเข็มแข็งของระบอบประชาธิปไตย   ซ่ึงรูปแบบของจิตสํานึก
ประชาธิปไตยจะเปนอยางไร   ขึ้นอยูกับการบมเพาะวิธีคิดและวิถีชีวิตของผูคนในสังคมที่ถายทอด
กันมาจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  โดยผานกระบวนการหลอหลอมกลอมเกลาทางสังคมไดแก  
ครอบครัว  ครูบาอาจารย  กลุมเพื่อน กลุมที่ทํางานและสื่อมวลชน จนกลายเปนวิธีคิดและวิถี            
การดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย 

แตจากสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนกอนที่จะมีการกระตุน
เกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตย  ผูวิจัยพบวา  วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนสวนใหญมีลักษณะ 
ไมสอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เพราะประชาชนสวนใหญยังคงมีพื้นฐาน
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมที่ยึดความสัมพันธในเชิงอุปถัมภ ความเชื่อทางศาสนา                   
จารีตประเพณี  คานิยมและยึดติดกับโครงสรางของสังคมไทย เชน การยึดถือระบบอาวุโส            
การยึดหลักชาติวุฒิ  วัยวุฒิและคุณวุฒิ  มากกวาความรูความสามารถของบุคคล  ซ่ึงสอดคลองกับ 
จุรี วิจิตรวาทการ (อางในเอกสารสรุปการบรรยายระบบสังคมและการเมืองไทย, 2545: 1) กลาววา  
วัฒนธรรมทางสังคมในอดีตเปนตัวกําหนดปจจุบัน  เพราะถาเขาใจอดีตจะเขาใจปจจุบัน เชน             
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การเขาทํางานตองใชความสามารถในการสอบแขงขัน สอบไดก็เขาทํางานเปนการยึดหลักคุณธรรม                         
แตเมื่อเขาสูระบบความกาวหนา/การแตงตั้ง โยกยาย/พิจารณาความดีความชอบ/ ไมขึ้นอยูกับหลัก
คุณธรรม กลับใชระบบอุปถัมภ พิจารณาถึงความเหมาะสมซึ่งไมรูวาความเหมาะสมอยูตรงไหน                          
ไมมีความเปนธรรมไมสามารถวัดไดขึ้นอยูกับความพอใจของผูบังคับบัญชา ดังคํากลาวที่วา    

  
พรุงนี้จะมีประเพณี บุญขาวสาก ลูกหลานทุกคนตองกลับมา

ทําบุญใหกับบรรพบุรุษ หากไมกลับมาทําบุญใหก็จะโดนผีบรรพบุรุษ
สาปแชง ทําใหทํามาหากินไมเกิด เขาจึงกลับมาทุกคน และเปนชวงที่
กํ า ลังจะมีการ เลือก ผู ใหญบ านแทนผู ใหญคนที่ เพิ่ งตายไปพอดี                           
ปายังตัดสินใจไมไดเลยวาจะเลือกใครดี  คนหนึ่งก็เปนญาติกัน อีกคนเขา
ก็ลงแทนพอเขาที่ตายจะไดทํางานตอจากพอเขา  ปากําลังคิดวาจะทํา
อยางไรดี  ที่บานลงคะแนนเสียงได 3  คน เดี๋ยวจะแบงกันกับลุงคนละ
เสียง ไมอยางนั้นสงสารเขาอีก  สวนลูกชาย เขาคงเลือกใหลูกผูใหญ
แหละ เพราะตอนพอเขามีชีวิตเปนคนพาลูกชายปาไปเขาโรงเรียนที่ในตัว
เมืองไมตองสอบแลวแกก็ไมเอาเงินสักบาท  ใจดีมากเลย พอลูกปาฝกงาน 
เขาก็ใจดี  พาไปฝกที่ทํางานของเขา เห็นบอกวาเรียนจบจะใหทํางานเลย  
ปาก็เลยลําบากใจไมรูจะทําอยางไง  เวลาปาเดือดรอน เขาก็ดีกับปา            
ทั้งสองฝาย  (นี(นามสมมติ),  2551) 

 
ในระหวางการสนทนา ผูวิจัยไดสังเกตเห็นวา วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน 

สวนใหญยังคงมีความสัมพันธแบบเครือญาติมีความผูกพันชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ             
พึ่งพาอาศัยกันอยูพอสมควร  และยังคงยึดติดอยูกับความเชื่อทางศาสนาและความมั่นคงปลอดภัย        
ที่อยูภายใตรมโพธ์ิรมไทรของผูมีอํานาจ  เพราะผูที่มีอํานาจสามารถชวยเหลือประชาชนได                 
ซ่ึงสะทอนไดดังนี้ 

 
ชาวบานที่นี่เขาใชชีวิตกันแบบเรียบงายไมคอยมีปญหาอะไร         

กันหรอก   สวนใหญก็รู จ ักกันหมด  มีอะไรก็ชวยเหลือกันทุกอยาง            
คนในหมูบานสวนใหญเขาเปนคน  ธัมมะธัมโม ไมคอยขัดแยงกัน            
มีอะไรก็แบงปนกัน ตอนเย็นๆ ก็ไปรวมตัวกันที่วัด เด็ก ๆก็ไปชวยกัน                      
ทําความสะอาดที่วัด บางคนก็ใหลูก  ไปบวชเรียนที่วัดเลย จึงไมคอย           



 
 
 

68  

มีปญหาอะไร เวลาทํานา ก็ไปชวยลงแขกกัน เวลาที่มีงานวัดชาวบาน
ก็มาชวยกันหมดทุกคนเลย 

 สวนเวลาที่ใครมีปญหากันผมในฐานะผูใหญบานก็ชวยเหลือเขา              
เทาที่ชวยเหลือกันได เชนถาเขาไมมีเงินใหลูกไปโรงเรียนมาบอก ผมก็
ชวยหรือบางคนไมมีงานทํา  กลับมาจากกรุงเทพ ผมรูจักใครผมก็พาไป
ฝากให  เขาไดมีงานทํากัน ในหมูบานผมก็อยูกันอยางนี้แหละ ชาวบาน
เขาก็รูสึกดีนะที่ผมสามารถดูแลเขาไดจริง ๆ หมูบานนี้ไมมีใครอยาก
สมัครเปนผูใหญหรอก  เพราะเขาตองทํามาหากิน ไมมีใครสมัครที่ผมได
เปนเพราะชาวบานเขาเห็นวาผมไมตองลําบาก เร่ืองทํามาหากิน และมี
ความรู  เขาก็เลยใหผมเปน           กอนหนาที่ผมจะเปนผูใหญ  ผมก็เปน
อยางนี้ ใครเดือดรอนผมก็ชวยเทาที่ชวยได  (วิชัย(นามสมมติ),  2551) 

 
จากที่กลาวมาสะทอนให เห็นวา   ประชาชนสวนใหญยังคงยึดมั่นอยู ใน                        

วิถีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่เนนความสัมพันธในเชิงอํานาจและใหความสําคัญกับตัวบุคคล
มากกวาหลักการเหตุผล และยึดมั่นในระบบอุปถัมภและระบบอาวุโส  ซ่ึงมีลักษณะไมสอดคลอง
กับระบอบประชาธิปไตย  

 แตหลังจากมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยการกระตุนเกี่ยวกับ
คานิยมประชาธิปไตยในเรื่องความเสมอภาคที่เปนธรรมกับระบบอุปถัมภ  พบวา ประชาชน             
สวนใหญรูสึกวา ระบบอุปถัมภเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหประชาชนไมไดรับความเปนธรรม              
ซ่ึงสวนใหญจะเกิดขึ้นเวลาที่มีการสอบแขงขันเขารับราชการหรือเขาโรงเรียน  คนที่รูจักกับ                 
ผูมีอํานาจมักไดเปรียบคนจนที่ไมมีใครใหพึ่งพา เชน นาย ก เปนลูกผูใหญรูจักขาราชการและ                 
ผูมีอํานาจจึงใชความสัมพันธดังกลาวฝากลูกเขาโรงเรียนหรือเขาทํางานได  สวนนาย ข  เปนคนจน                      
ก็ตองยอมรับชะตากรรมตอไป  เปนตน  ประชาชนสวนใหญจึงเห็นดวยวา ตนเองควรไดรับสิทธิ
และเสรีภาพ เทาเทียมกับทุกคนในสังคม   
  4.2.1.3 สิทธิกับมุมมองการใชชีวิตของประชาชน 

 สิทธิเปนหลักการขั้นพื้นฐานของประชาชนในสังคมประชาธิปไตยที่ ถือวา
ประชาชนทุกคนเปนเจาของสิทธิและสามารถใชสิทธิที่ตนเองมีอยูได  แตตองเคารพและไมละเมิด
สิทธิของผูอ่ืน การเคารพสิทธิของผูอ่ืนและการรักษาสิทธิของตนเองจึงเปนหลักประกันสําคัญ              
ที่ทําใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  ซ่ึงสะทอนไดจากคํากลาวดังนี้ 
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ทุกวันผมตอง  นั่ง เรือไปทํางานแถวประตูน้ํ า  เวลาขึ้นเรือ                   
ผมก็มักจะเห็นพฤติกรรมอยางหนึ่งเสมอ นั่นคือ การคุยกัน ไมวาจะเปน
การคุยทรศัพทหรือสนทนาเสียงดังระหวางกัน ส่ิงที่เกิดขึ้นคือความ
หนวกหู นาเบื่อ นารําคาญมาก เพราะคนก็แนน จะคุยอะไรกันนักหนาคุย
ตั้งแตขึ้นเรือจนกระทั่งลงเรือทาสุดทาย นอกจากนี้ เวลาที่ผมอยูที่บาน
กําลังอานหนังสือจะมีคนชอบเปดเพลงเสียงดังอยูเปนประจํา ทําใหผม
รูสึกเบื่อหงุดหงิด ไมชอบในสิ่งที่เขาทําเลย  (บาว (นามสมมติ),  2550) 

 
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาจริง ๆ แลวเขาก็รูสึกวาตนเองกําลังโดนละเมิดสิทธิ
สวนบุคคลจากการใชเสรีภาพของผูอ่ืนอยู  แตไมรูวาจะปองกันหรือรักษาสิทธิของตนเองได
อยางไร ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยนกลับไปวา ทําไมไมลองบอกเขาไปวาคุณกําลังคุยเสียงดังรบกวน           
คนอื่นอยู  จะไดไมตองมานั่งอดทนกับพฤติกรรมที่ตนเองกําลังโดนละเมิดอยู ผลที่ไดรับปรากฏวา 

 
หลังจากวันนั้นผมก็บอกกับคนที่มีพฤติกรรมอยางนี้ตามที่ไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ผมเลยบอกเขาไปวาคุณไมควรจะคุย
เสียงดังรบกวนคนอื่น  เพราะเรื่องที่คุณคุยกันเปนเรื่องสวนตัวที่คนอื่น 
ไมอยากรู ผลที่ไดเขาก็อายและไมกลาทําอีก หลังจากนั้นเวลาผมเจอ
เหตุการณลักษณะอยางนี้ผมก็บอกเขาประจํา ผมก็ไมตองอดทนฟง            
เร่ืองไรสาระของใคร  หรือบางคนเขาโรงหนังหรือนั่งในรถตูก็ชอบเอา
อะไรมากิน  ผมก็ไมชอบ  แตก็บอกเขาวาสิ่งที่ เขาทําไม เหมาะสม              
เพราะทําใหผมเดือดรอน  ( บาว(นามสมมติ), 2552) 

 
 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนและการสังเกตการแบบมีสวนรวม               

ผูวิจัยพบวา ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสิทธิของตนเองและการรักษาสิทธิ
ที่ตนเองมีอยู  เพราะประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นที่แตกตางกันและใหความสําคัญกับ            
เร่ืองของตนเองมากกวาการคํานึงถึงสิทธิและประโยชนของบุคคลอื่น ประชาชนจึงไมสนใจวา 
สิทธิที่ตนกําลังกระทําอยูจะไปกระทบหรือทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอนหรือไม  ซ่ึงสอดคลอง
กับลักษณะนิสัยของคนไทย ที่ยึดมั่นในความเปนปจเจกบุคคลและใหความสําคัญกับเรื่องของ
ตนเองมากกวาเรื่องของสวนรวม  แตลักษณะดังกลาวไมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย   
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 การแลกเปลี่ยนประสบการณกับประชาชนในพื้นที่  ดวยการสนทนากระตุน
เกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยในครั้งนี้  ผูวิจัยพบวา  สิทธิของประชาชนถูกจํากัดไวเพียงแค                  
การใชสิทธิเลือกตั้งที่ประชาชนไมมีสิทธิเสรีภาพในการตัดสินใจ  เพราะการตัดสินใจขึ้นอยูกับ         
ผูที่มีอํานาจมากกวา  จึงยึดถือตัวบุคคลมากวาหลักการและเหตุผล  สวนสิทธิในดานอื่น ๆ             
ซ่ึงเปนเสียงสะทอนของประชาชนที่มีความรูสึกวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม  ทั้งๆที่ตนเอง
ควรมีสิทธิในการขอรับความชวยเหลือเชนเดียวกับบุคคลอื่น  ไดแก สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับประชาชนจะมีการประชาสัมพันธนอยมาก  โดยเฉพาะที่องคการบริหารสวนตําบล                         
ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารทุกอยางเปนความลับของทางราชการ สิทธิในการรับการรักษาพยาบาล              
ตามนโยบายที ่ร ัฐบาลกําหนดอยางทั ่วถึง   เพราะบางคนไดรับสิทธิบางคนไมไดรับสิทธิ                        
ในการร ักษาพยาบาล  สิทธ ิความเป นมนุษย ซึ ่งประชาชนควรได ร ับอย าง เท า เท ียมก ัน                         
ไมควรมีการเอารัดเอาเปรียบดูถูกเหยียดหยาม เพียงเพราะเขาเปนคนจนตองยอมทําตอไป                
เพราะไมมีทางเลือกการที่เขาเปนคนตางดาว  จึงจายคาจางนอยกวาคนไทยหรือใหเขาทํางาน                   
เก ินเวลา  การใชแรงงานเด็กเกินกวากําลังที ่เด ็กสามารถจะทําได สิทธิในการดํารงชีว ิต                
ประชาชนสวนใหญแจงวา  

 
ตนไมไดรับเบี้ยยังชีพคนชรา ทั้ง ๆ ที่ตนเองมีคุณสมบัติตรงตาม                  

ที่กําหนด แตคนที่ไดรับกลายเปนแมของผูใหญบานหรือเปนญาติพี่นอง                     
ของคนที่เปนผูนํา  (แดง(นามสมมติ), 2550) 

 
 แตหลังจากมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ  

พบวา  ประชาชนใหความสําคัญกับการรักษาสิทธิของตนเองมากขึ้น  จากเมื่อกอนมีความเขาใจวา                 
สิทธิของตนมีแคเร่ืองการใชสิทธิเลือกตั้งเทานั้น  สวนสิทธิในดานอื่นไมไดเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ตนเอง  ดังนี้    

 
หนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย คือ การไปใช 

สิทธิ เ ลือกตั้ง  หลังจากนั้นคนที่ประชาชนเลือกก็สามารถใช สิทธิ                      
ตัดสินใจแทนประชาชนได เพราะประชาชนมอบอํานาจใหตัวแทนแลว                
(สมาน(นามสมมติ), 2550) 
 



 
 
 

71  

นอกจากนี้  ในระหวางที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน  ผูวิจัยพบวา  
ในหมูบานมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิของผูอ่ืนอยูเปนจํานวนมาก เชน  การขับยานพาหนะ 
ที่มีเสียงดังในหมูบาน การปลอยใหสัตวเล้ียงไปถายอุจจาระหนาบานคนอื่น การเปดโทรทัศน          
เสียงดังในยามวิกาล  ซ่ึงสอดคลองกับ กนกกาญจน อนุแกนทราย, ( 2550: 10) ที่กลาววา การละเมิด
สิทธิของผูอ่ืนในสังคมนั้นสามารถเกิดขึ้นไดในหลายรูปแบบ เชน การแซงคิว การจอดรถหนาบาน
คนอื่น  การสูบบุหร่ีในที่สาธารณะ  การนําเอาปมดอยของคนอื่นมาลอเลน  การคุกคามทางเพศ          
ในสถานที่ทํางาน  การทํารายรางกายกันจนเสียชีวิต การทํารายรางกายกันของกลุมผูชุมนุม                  
ทางการเมืองที่มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน  

 4.2.1.4 เสรีภาพและความรับผิดชอบ 
 เสรีภาพถือเปนความอิสระของมนุษยในการที่เลือกกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด                  
โดยไมตกอยูภายใตการบังคับหรือควบคุมของผูอ่ืน  การใชเสรีภาพเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิต             
อยูตลอดเวลา  ซ่ึงพบเห็นไดในทุกชุมชน  เชน  การประกอบอาชีพ  การเลือกถ่ินที่อาศัยอยู               
การนับถือศาสนาและการรวมกลุมทางสังคม  เปนตน  จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับ
ประชาชนและสังเกตการณแบบมีสวนรวม   พบวา  ประชาชนสวนใหญมีเสรีภาพในการดํารงชีวิต        
ที่คอนขางอิสระ สอดคลองกับลักษณะเดนของสังคมไทยที่ไมชอบอยูภายใตกฎเกณฑขอบังคับและ
ไมคอยคํานึงถึงหลักเกณฑตาง ๆ ของสังคมจนมีคํากลาววา ทําอะไรตามใจคือไทยแท  คือ  อยากจะ
ทําอะไรก็ทําโดยไมสนใจวาสิ่งที่ตนกําลังกระทําอยูจะไปกระทบหรือทําใหคนอื่นไดรับความ
เดือดรอนหรือไม ดังคํากลาวตอไปนี้ 

 
 เด็กสมัยนี้พอแมตามใจ จะทําอะไรก็ได ไมสนใจผูใหญหรอก  

ดูซิเด็กผูหญิงเวลาไปหางสรรพสินคานุงกางเกงขาสั้นใสเสื้อสายเดี่ยว         
เดินเที่ยวกับผูชายไมรูสึกอายบางเลย สวนผูชายก็รวมตัวกันขับรถซิ่ง                
สงเสียงดัง ไมเกรงใจคนอื่น ขับรถก็ไมสวมหมวกกันน็อค ฝาไฟแดง           
ใหเรียนก็ไมตั้งใจเรียน ชอบโดดเรียน และไมสนใจวาสิ่งที่ตนเอง             
กระทําอยูจะทําใหผูอ่ืนไดรับความเดือดรอน แยจังเลย ใครหามก็ไมฟง                               
(นิต(นามสมมติ), 2551)  

 
การใชเสรีภาพที่มากเกินขอบเขตนั้นในบางครั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายได  

เพราะผูที่ใชไมไดคํานึงถึงกฎเกณฑ กติกาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี  แตคํานึงถึงความตองการ
ของตนเองเปนหลัก  ขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่กําลังกระทํา ดังนี้ 
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เด็กสมัยนี้ เอะอะอะไรก็อางสิทธิเสรีภาพ เสรีภาพอะไรกัน    
เพราะถึงจะเปนเสรีภาพ ก็ตองไมทําใหคนอื่นเขาเดือดรอน ไมใชเสรีภาพ
แลว จะทําอะไรตามอําเภอใจก็ได เพราะแกงรถซิ่งที่เด็กวัยรุนรวมตัวกัน
และสงเสียงดังทําใหคนอื่น ไมไดหลับ ไมไดนอน พอแมก็ไมดูแล             
ไมหามลูกของตัวเองเลย ขนาดอยูใกลพอแมขนาดนี้ ออกไปขางนอก             
จะขนาดไหน  (สี(นามสมมติ), 2550) 

 
สวนเสรีภาพในการเลือกตั้งซึ่ ง ถือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมี                     

การตัดสินใจอยางอิสระปราศจากการบังคับขูเข็ญ  เพราะประชาชนจะตัดสินใจเลือกผูสมัคร                   
คนใดก็ได  ขึ้นอยูกับความชื่นชอบของแตละบุคคล  แตจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและ  
ไดมีโอกาสไดสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พบวา  ประชาชนสวนใหญตัดสินใจลงคะแนนเสียง
ใหกับผูสมัครคนใดมักเกิดขึ้นจากความสัมพันธเปนหลัก เชน เปนญาติพี่นองเปนคนที่ตนรูจัก          
เปนเจานายที่มีบุญคุณกันมากอนซึ่งสะทอนไดจากคําบอกเลาของประชาชน 

  
เวลามีการเลือกตั้ ง  สวนใหญการตัดสินใจไมได เปนไป                   

อยางอิสระหรอก  เพราะตองตัดสินใจใหไดวาจะลงคะแนนเสียงใหใคร
กันแนระหวางคนที่มีบุญคุณมากอน ญาติพี่นองหรือคนดีที่เรา ช่ืนชอบ 
สุดทายก็ลงคะแนนใหกับคนที่เขาใหเงิน เพราะถาไมลงคะแนนใหเขา เรา
ก็อาจจะไดรับอันตรายได   (ไมตรี(นามสมมติ) , 2551) 

 
จึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลับไปวา  

 
จริง ๆเราไมเลือกเขาก็ไมรูหรอกเพราะเขาตรวจสอบไมไดหรอก

วาเราลงคะแนนเสียงใหหรือเปลา  การตัดสินใจขึ้นอยูกับตัวเราเอง               
ไมมีใครมาบังคับขูเข็ญไดหรอก ถาเขาเปนคนดีชาวบานก็เลือกอยูแลว  
ไมจําเปนตองใชเงินซื้อเสียง ชาวบานก็ไมตองกลัววารับเงินมาแลว           
หากไมลงคะแนนให เขาจะทําอันตราย  การเลือกตั้ งก็จะเปนไป                    
อยางบริสุทธิ์ยุติธรรม  
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หลังจากมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน  พบวา  ประชาชน         
เร่ิมเห็นดวยที่ตนเองควรมีโอกาสในการตัดสินใจไดอยางอิสระปราศจาก  การบังคับขู เข็ญ                
สวนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การวิพากษวิจารณ   พบวา  ประชาชนขาดความรู                
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือ การวิพากษวิจารณ เพราะประชาชน          
สวนใหญถูกปลูกฝงใหเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผูใหญ  เพราะผูใหญอาบน้ํารอนมากอน  
มีประสบการณมากกวา เปนเด็กเปนเล็กไมควรเถียงผูใหญ  จึงตองคอยเปนผูปฏิบัติตามคําสั่ง
เทานั้น เมื่อโตขึ้นจึงไมกลาแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซ่ึงประชาชนเลาใหฟงวา 
 

 จริง ๆ ผมเปนคนชอบคุยและก็พูดเกงนะ แตแปลกเวลาที่เขา                  
มีการพูดเพื่อเอางานเอาการ  หรือเวลาที่มีการประชุมหมูบานผมกลับไม
กลาพูด  ทั้ง ๆที่ผมคิดวาสิ่งที่กําลังพูดกันมันนาจะมีทางออกมากกวานี้  
และผมก็เชื่อวาชาวบานสวนใหญก็คิดได  แตไมกลาเสนอไมรูวากลัว
อะไร ตอนเด็ก ๆ เหมือนกันพอครูถามหรือใหออกไปหนาหอง อายมาก
ไมกลาพูด  พอโตก็ไมกลาพูดในที่ประชุมอีก ทั้ง ๆที่ผมพูดมาก อยางพวก
คุณมาถามผมกลาพูด แตถาผูใหญบานถามในที่ประชุมไมกลา  ทําใหเวลา
ประชุมก็เห็นดวยกับเขาไปทุกอยาง  สงสัยผมคงเกรงใจผูใหญบานกับ
กํานัน  เดี๋ยวพูดอะไรผิดหาวาไปหักหนา   ดีไมดีกลายเปนเรื่องอีก           
เฉย ๆดีกวา  (ไมตรี(นามสมมติ), 2551) 
 
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับประชาชนในพื้นที่  พบวา  เสรีภาพที่แทจริง                            

ซ่ึงเปนเสรีภาพที่ประชาชนทุกคน ควรมีโอกาสอยางเทาเทียมกันนั้น  ยังถูกปดกั้นอยูทั้ง ๆที่                  
เสรีภาพในการแสดงออกถือเปนสิ่งที่บงชี้วาระบบการเมืองเปนประชาธิปไตยมากนอยเพียงใด  
เพราะทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออกไดอยางเสรี                    
โดยปราศจากการแทรกแซง  (  อานันท  ปนยารชุน ,  2551:10-12)แตตองอยู ในขอบเขต                         
ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนหรือ ไปทําใหผูอ่ืนเดือดรอน การใชเสรีภาพ                  
จึงตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย แตส่ิงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมีลักษณะตรงกันขามกับคําพูด
ดังกลาว   ซ่ึงสะทอนจากประสบการณจริงของประชาชน   ไดแก  การแสดงความคิดเห็น                      
ในที่ประชุมของประชาชนนั้นมักถูกปดกั้นจากตัวแทนที่มีอํานาจ โดยไมเปดโอกาสใหประชาชน
ไดแสดงความคิดเห็น  วิพากษวิจารณและมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ทั้งนี้เพราะผูนําหรือตัวแทน  
มีความคิดเห็นที่แตกตางกันกับประชาชน ประชาชนจึงไมสามารถมอิีสระในการเลือกหรือตัดสินใจ
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ที่จะเขารวมกับกลุมตาง ๆ ไดตามความสมัครใจของแตละบุคคล  เพราะเมื่อใดประชาชนเขารวม
การประชุมหรือรวมกลุมกันเองเพื่อทํากิจกรรม  โดยไมไดถามความคิดเห็นของผูนําหรือ
ผูใหญบานก็จะไมไดรับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณและความชวยเหลือในดานตาง  ๆ                      
และอาจถูกมองวามีความขัดแยงกับผูนําจนนําไปสูความขัดแยงในหมูบาน  ดังคํากลาว                        
ของประชาชนวา  

 
เมื่ อกอนเวลาที่มีการประชุมชาวบานก็สนใจเพราะเปน                     

การกําหนดนโยบายที่จะพัฒนาหมูบ าน  ชาวบานมีโอกาสเสนอ                       
ส่ิงที่ตนอยากจะทํา   เชน  เสนอใหมีการทําถนนเขาไปในหมูบาน                 
เพระตอนนี้  ถนนเปนหลุมเปนบอ โครงการเรื่องน้ําประปาในหมูบาน
ตอเนื่อง เพราะชาวบานลําบากเรื่องน้ํากินน้ําใช  

 สวนผูใหญก็เสนอโครงการปุยเพื่อชุมชนผลปรากฏวาสิ่งที่
ชาวบานเสนอไปไมไดรับความสนใจ   แตไปสนใจโครงการหนึ่ง
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล  โครงการลานกีฬาตานยาเสพติด โครงการความ
เปนอยูแบบพอเพียง โครงการเขาคายจริยธรรมและโครงการจัดอบรม
สามเณรฤดูรอนซึ่งเปนโครงการของอบต . ชาวบานจึงแสดงสีหนา            
เบื่อหนายเพราะเสนออะไรไปก็ไม เอาสักอยาง  จึงพูดออกไปวา              
อยากใหทําอันไหนละ อบต. ก็ตัดสินใจเอาเถอะ อบต. จึงตัดสินใจเลือก
โครงการผลิตภัณฑชุมชน  ปรากฏวาชาวบานสวนใหญ ไมสนใจพอถึง
วันเสาร ซ่ึงเปนเวลานัดหมาย  ชาวบานที่ไมเห็นดวยกับ  อบต.ก็ไมมา  
สงผลใหกลุมมีสมาชิกแค 12 คน จากที่ลงชื่อไว 34 คน  ตอมากลุมก็เร่ิม                
ไมมีใครสนใจ สมาชิกจึงเก็บอุปกรณไว  เผ่ือมีใครมาตรวจก็จะทําใหดู                
(วิ(นามสมมติ), 2551) 
 

  จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับประชนชนในพื้นที่  พบวา  ประชาชน
สวนใหญมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิต  แตเสรีภาพที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมืองนั้น  มักถูก           
กีดกันจากเจาหนาที่ของรัฐและไมเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่  ทั้ง ๆ ที่
ประชาชนก็มีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะวิพากษวิจารณและเสนอแนะนโยบายตามความตองการ
ของประชาชนไดเชนกัน ผูวิจัยจึงตั้งคําถามกระตุนกลับไป  เพื่อใหประชาชนตระหนักในเสรีภาพ 
ที่ประชาชนสามารถแสดงออกได โดยการแนะนําชองทางใหกับประชาชนดังนี้ 



 
 
 

75  

ถาอยางนั้นชาวบานก็ควรจะมีการรวมกลุมกันนะคะ  เชน                      
คนไหนที่เดือดรอนหรือตองการเสนอนโยบายอะไรก็รวมกลุมกันไว               
จะไดมีอํานาจในการตอรองเวลาที่มีการประชุม และตรวจสอบการ
ทํางานของ อบต .ดวย  เชน อบต. บอกวาไมมีเงินมากพอจะทําโครงการ          
ที่ เสนอมาหรอก   เพราะแตละโครงการตองใช เ งินจํ านวนมาก                            
ซ่ึ ง เ งิน เหล านั้ นไดมาจากการ เก็บภาษีของคนในหมูบ าน  สวน                      
อบต . เปนเพียงแคตัวกลางที่จะนําเงินไปจัดสรรให เกิดประโยชน                            
ตามความตองการของประชาชน  ไมใช เปนคนกําหนดทุกอยาง                          
แลวใหประชาชนทําตามอยางเดียว     

 
หลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน ผูวิจัย พบวา  ประชาชนสวนใหญ                      

เ ร่ิมเห็นดวยกับสิ่งที่ไดแลกเปลี่ยนไป  สวนการนําไปปฏิบัติจริงจะเปนอยางไรเปนเรื่อง                        
ของประชาชนวาจะเลือกใชเสรีภาพที่ตนเองมีอยูไดอยางเต็มที่ เต็มความสามารถหรือไม                    
เพราะการใชเสรีภาพทุกอยางจะตองเปนไปอยางอิสระปราศจากการบังคับขูเข็ญ  แตตองมีขอบเขต
ของเสรีภาพเพราะการใช เสรีภาพตองคํ านึ ง ถึงผลที่ตามมาดวยว าการใช เสรีภาพนั้น                            
ตองไมกระทบกระ เทือนตอ สิทธิและ เสรีภาพของผู อ่ืนห รือไปทํ า ให ผู อ่ืน เดือดรอน                            
เราจึงตองมีกฎหมายจํากัดเสรีภาพของบุคคล  เพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวม  
 4.2.1.5 การมีสวนรวม 
  การมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  หมายถึง  การมีสวนรวม                 
ในการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ  การเสนอแนะ   การตรวจสอบและการมีสวนรวม                      
ในการแสดงความรับผิดชอบตอการกระทําของตน  นอกจากนี้  การมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตยจะตองเปนการมีสวนรวมที่เกิดมาจากความตองการของประชาชนเอง  ไมใชเกิดขึ้น
โดยการบังคับหรือตามความตองการของบุคคลอื่นและการมีสวนรวมที่แทจริงจะตองคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

ดังนั้น  การมีสวนรวมถือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมกิจกรรม               
ไดอยางอิสระตามความตองการของประชาชน   และเกิดจากความเต็มใจไมใชเกิดจากการบังคับ   
แตจากการศึกษาพบวา  การมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญเกิดขึ้นจากความตองการของผูนํา
เปนหลัก เพราะการมีสวนรวมสวนใหญจะเปนของผูที่มีความรูความสามารถ  ซ่ึงสะทอนไดจาก
การเขารวมประชุมหมูบาน เพื่อช้ีแจงและขอมติจากประชาชนในการจัดทําโครงการอยูดีมีสุข  
เพราะทางอําเภอรีบใหสงรายละเอียดของโครงการ ผูใหญบานจึงเรียกประชาชนในหมูบาน                
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มาประชุม  ผลที่ปรากฏจากการสังเกตการณและเขารวมประชุมดวย พบวา เมื่อผูใหญบาน                
เปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอโครงการที่ตนเองอยากทํา ปรากฏวา มีเพียงประชาชนสวนนอย
เทานั้น  ที่เสนอสิ่งที่ตนอยากจะทํา  แตส่ิงที่เสนอมายังไมดีพอ ผูใหญบานจึงตัดสินใจวา  

 
เอาอยางนี้ก็แลวกันเดี๋ยวผูใหญบานเสนอให 3-4 ขอ แลวเดี๋ยว

ค อยยกมื อลงคะแนนกัน  จะได ไม เสี ย เ วลา  ทุกคนคิดว า ยั ง ไ ง                       
ชาวบานสวนใหญ ซ่ึงไมอยากจะคิดหรือเสนออะไรก็เห็นดวยตามที่
ผูใหญ เสนอมา แลวแตผูใหญ ผูใหญบานวายังไงก็เอาอยางนั้นแหล 
ผูใหญตัดสินใจเถอะ (วันชัย (นามสมมติ), 2551) 
 
ผลที่ออกมาคือชาวบานทุกคนเลือกนโยบายที่ผูใหญเสนอมาโดยไมมีใครคัดคาน                

หรือสอบถามรายละเอียดเลยวาโครงการดังกลาวเปนยังไงทําแลวดีหรือเปลาใชเวลาหรือ
งบประมาณจํานวนเทาใด  นอกจากนี้  ผูวิจัยพบวา  นโยบายหรือโครงการที่ประชาชนเสนอไป 
สวนใหญจะไมไดรับความสนใจจากผูมีอํานาจ  จนทําใหประชาชนคิดวา ส่ิงที่ตนเสนอไป             
ไมมีประโยชน  เพราะยังไงผูมีอํานาจก็ไมสนใจ  จึงเปนสาเหตุใหประชาชนรูสึกเบื่อหนายและ          
ไมอยากเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  ดังคํากลาวของประชาชน  ดังนี้  

 
เสนอไปก็ไมเอาไมรูจะใหเสนอทําไม คราวหลังผูใหญบานคิด

เองก็ได ยังไงชาวบานก็ลงชื่อเขารวมประชุมอยูแลว ใคร ๆ เขาก็เกรงใจ
ผูใหญบานทั้งนั้นแหละ เขาเปนผูใหญบานนะไมใชชาวบานธรรมดา
เหมือนเรา  อุตสาห เสนอไปชาวบานไม เห็นดวยเขาก็หนาแตกซิ                     
สวนปาไมเปนไรหรอก ปาก็เสนอไปเผื่อได แตสวนใหญไมไดหรอก
เพราะไมตรงกับใจที่ผูใหญบานคิดไว ถึงในที่ประชุมเห็นดวยผูใหญบาน
เขาก็เลือกที่เขาเสนออยูดี  (แดง(นามสมมติ), 2550) 

 
    ผูวิจัยจึงกระตุนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลับไปวา  

 
 ส่ิงที่ปาเสนอไปก็เปนสิ่งที่ดีเพียงแตชาวบานสวนใหญคิดวา

โครงการของผูใหญบานนาสนใจ จึงอยากทดลองทําดู  ซ่ึงไมไดแปลวา
โครงการของปาไมดี   เพราะการที่ปาเสนอในสิ่งที่ปาอยากจะทํา              
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แสดงใหเห็นวา ปาก็เปนคนหนึ่งที่สนใจและอยากเห็นหมูบานของปา
ไดรับการพัฒนา  โดยที่ตัวของปาก็ไมไดมีสวนไดเสียกับสิ่งที่เสนอไป  
ปาควรหวงแหนรักษาไว  เพราะเปนสิทธิและเสรีภาพที่จะเลือกไดวาสิ่งที่
เราตองการจริง ๆ คืออะไร เพราะงบประมาณที่นํามาใชในโครงการ                        
ก็เปนเงินภาษีของชาวบานทุกคน  ถาทุกคนไมสนใจปลอยใหผูใหญบาน
ทําอะไรก็ไดตามที่ ผู ใหญบานอยากทําและยกอํานาจทุกอยางให
ผูใหญบานหมด เราจะรูไดอยางไรวาสิ่งที่ผูใหญบานทําคือส่ิงที่เรา
ตองการ จริง ๆ ดังนั้น  การเสนอโครงการตาง ๆ ควรเกิดจากการตัดสินใจ
ของตัวเราเองไมใชแลวแตใครจะบังคับหรือแลวแตใครจะวายังไง 

 
 จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาประชาชนสวนใหญยังมอบอํานาจการตัดสินใจ                          
ไวที่ผูปกครอง นอกจากนี้ผูวิจัยพบวา  การมีสวนรวมที่แทจริงของประชาชนก็ไมไดเกิดขึ้นจริง   
เพราะประชาชนเองไมสนใจและเห็นวาประชาชนธรรมดาอยางตนเองไมสามารถทําอะไรไดหรอก  
ไมเชื่อวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน  ไมเชื่อวากระบวนการมีสวนรวมของประชาชน              
จะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได รวมทั้งไมเชื่อวาตนเองจะเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคม                
ที่ดีกวาได  กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบานหรือในชุมชนจึงเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากผูปกครอง
เปนสวนใหญ  และเปนลักษณะของการบังคับ  เชน  การรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง การประชุม           
การขอความรวมมือจัดงานประเพณี  การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรไดแก องคการ
บริหารสวนตําบล  เทศบาลและจังหวัด  ซ่ึงไดมาจากคําบอกเลาที่วา   
 

ชาวบานเลาใหฟงการรวมกลุมเพื่อลงแขกเกี่ยวขาวไมได                         
เปนการรวมกลุมของชาวบานหรอก ที่ทํากันเพราะเขารูวาจะมีคนมาดูงาน
ก็เลยนัดชาวบานมาชวยกันดํานา  ไถนา สวนเขาก็มาดําตอนเปดงาน
ถายรูปเสร็จก็เสร็จไมตองทําอีกแลว ที่เหลือก็ใหชาวบานทําไปดูซิทํา
ตั้งแตเมื่อวานวันนี้ชาวบานก็ตองมาชวยทําตอ แทนที่จะไดทํานาของ
ตัวเอง  ทําอะไรไมไดหรอก พี่มาก็มาเพราะสงสารแฟนพี่เขาเปนภารโรง
ที่เทศบาลไมมาชวยเขาก็เหนื่อย  สวนที่เหลือก็ชวนคนที่รูจักมา ดีนะ              
ที่วันนี้พวกหนูมาชวยไมอยางนั้นแยเลย คนอื่นเขาไมรูหรอกคิดวา
ชาวบานรวมมือกันดี  จริง ๆตอนนี้ไมมีใครเขาคอยทํานาหรอกมีเงิน               
เขาก็เลิกทํา  บางคนก็จาง  บางคนก็ใหเขาเชาที่นา (ดี(นามสมมติ),  2552) 
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การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นเรื่องการมีสวนรวม พบวา นโยบาย                     
ที่ผูปกครองเสนอไปเพื่อสรางการมีสวนรวมในชุมชนไมตรงตามความตองการของประชาชน            
จึงทําใหการมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นไดยากและอยูในระดับที่คอนขางต่ํา  การมีสวนรวม                
ที่แทจริงของประชาชนจึงเกิดขึ้นไดเฉพาะลักษณะของการรวมกลุมทางสังคมเทานั้น ทั้ง ๆ ที่             
การมีสวนรวมและความสนใจทางการเมืองของประชาชนเปนความสําเร็จของการปกครอง                      
ในระบอบประชาธิปไตย  เพราะการที่ประชาชนมีจิตใจเปนแบบประชาธิปไตย  คือ การที่บุคคล             
มีความเชื่อมั่นและเชื่อวาการมีสวนรวมของประชาชนจะมีผลตามมา   แตจากคําบอกเลาที่ผานมา
ของประชาชนสวนใหญจะมีลักษณะตรงกันขาม  ทําใหประชาชนไมมั่นใจในตนเอง ไมเชื่อวา             
การมีสวนรวมทางการเมืองของตนเองจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได  ดังคํากลาว                        
ของชาวบานคนหนึ่งที่วา 

 
ในการประชุมชาวบานจะมีความสนใจและใหความสําคัญ                            

แตจะมีกรณีที่ชาวบานไดแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอตอผูบริหารใน
ทองถ่ิน ความคิดเห็นเหลานั้นไมไดนําเอาไปใชหรือปฏิบัติแตอยางใด 
(ประดิษฐ(นามสมมติ), 2550) 

 
ผูวิจัยจึงไดมีการพูดคุยกันกับชาวบานถึงแนวทางในการมีสวนรวมของประชาชน                    

โดยกระตุนใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารทองถ่ินและรวมกลุมกัน  เพื่อสรางอํานาจ
ตอรองและเสนอนโยบายที่ตองการใหมีการแกไข  แตการรวมกลุมดังกลาวตองไมกระทํากิจกรรม            
ที่ผิดกฎหมาย  

ในขณะที่ประชาชนสวนใหญเห็นวาการมีสวนรวมไมไดเกิดขึ้นจากความตองการ                 
ของประชาชน  แตเกิดขึ้นจากการโดนบังคับของผูนํา  ประชาชนบางกลุมก็เห็นวา  การมีสวนรวม
เปนการรักษาผลประโยชนที่ตนควรจะได รับเปนเรื่องที่ตนเองตองมีสวนไดสวนเสีย                            
ในเรื่องดังกลาว  หากไมไปประชุมก็จะเสียโอกาสหรือทําใหตกสํารวจไมไดรับสิทธิที่ควรจะไดรับ  
เชน  เวลาน้ําทวมหากไมไปก็ไมไดลงชื่อ ตกสํารวจทําใหไมไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ            
ไมได เงินชดเชย  ดังคํากลาว  ไมไปประชุมไมไดหรอกเดี๋ยวของแจกไปเปนของคนอื่น                     
สวนอุปสรรคที่ทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเกิดขึ้นไดยาก เพราะฐานะของคน
ในสังคมไมเทาเทียมกัน จึงเปนอุปสรรคในการแสดงความคิดเห็น ฝายผูใหญก็ไมยอมรับฟง                  
ความคิดเห็นของผูนอย ผูนอยก็ไมกลาแสดงความคิดเห็นของตนมาก จึงเปนการยากที่จะทําใหเกิด
การมีสวนรวมอยางแทจริง   
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การมีสวนรวมนั้นเปนกิจกรรมที่สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การเขารวม                            
ในคณะกรรมการของชุมชน การใหความรวมมือในกิจกรรมของชุมชนหรือสวนรวม  การออกไป
ใชสิทธิเลือกตั้งผูแทน หรือการเขารวมเปนสมาชิกพรรคการเมือง แตการมีสวนรวมที่พบเห็นบอย
และเกิดขึ้นในหมูบานจะมีลักษณะเปนการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมบางอยางเทานั้น การรวมกลุม              
ที่พบเห็นไดชัดเจนของประชาชน คือ การรวมกลุมที่มีคณะกรรมการหมูบานเทานั้น เชน กลุมออม
ทรัพย  กลุมผูสูงอายุ กองทุนเงินลาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน เปนตน นอกจากนี้ใน
แตละหมูบานมีการรวมกลุมและ จัดกิจกรรมทางสังคมอยางนอยที่สุดก็ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ 
เชน การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในวันเด็ก  การรดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต การทําบุญตักบาตร
รวมกันในวันขึ้นปใหม  การจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  หรือการรวมกลุมกันเฉพาะกิจเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนา                 
เชน ไฟไหม  น้ําทวม เปนตน ซ่ึงการรวมกลุมสวนใหญของประชาชนจะเปนการรวมกลุมที่
ประชาชนไดรับผลประโยชนหรือเพื่อแกไขเหตุการณเฉพาะหนาเทานั้น  ดังคํากลาวที่วา 

 
ลักษณะการรวมกลุมของประชาชนเปนการรวมกลุมกัน                  

ตามอาชีพเปนสวนใหญ เชน กลุมมอเตอรไซครับจาง กลุมเรือรับจาง 
กลุมทําขน เปนกลุมที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อรองรับกับความตองการที่จะ
ไดรับความชวยเหลือจากหนวยงาน ที่เขามาชวยเหลือเกี่ยวกับภัยสึนามิ 
ซ่ึงในปจจุบันไมไดมีการรวมตัวกันอยางจริงจัง เพราะไมไดเกิดจากความ
ตองการที่แทจริงของคนในชุมชน แตการรวมกลุมตามอาชีพของคนใน
ชุมชนจะมีผลตอการไดรับการชวยเหลือ จากภาครัฐหรือหนวยงานตางๆ 
(สมศักดิ์(นามสมมติ), 2550 

 
จากลักษณะดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวา  การที่ประชาชนในหมูบานไมมี             

การรวมตัวกันเพื่อประโยชนสวนรวมนั้น  เปนเพราะการมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ                           
เปนพฤติกรรมที่ตองใชระเบียบวินัย ดังนั้น เมื่อคนไทยยังขาดระเบียบวินัยขาดความรับผิดชอบตอ
หนาที่   คาดหวังใหคนไทยมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ  เสียสละประโยชนสวนตน                      
เพื่อประโยชนสวนรวมจึงเปนไปไดยาก   ทั้งนี้เห็นไดจากพฤติกรรมตางๆ ของคนไทยที่ยึดถือ        
ความเปนอิสระ ของบุคคล และการขาดวินัยของกลุม  ทําใหคนไทยไมคุนเคยกับกิจกรรมของการ
รวมกลุมบุคคลจะตัดสินใจดวยตนเองและตอตานการตกอยูภายใตการควบคุมของผู อ่ืน                            
ซ่ึงสอดคลองกับ ทินพันธ นาคะตะ (2546 : 168-178) ที่กลาววากิจกรรมกลุมสวนใหญเกิดขึ้น                        
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ในรูปของการรวมตัวอยางไมเปนทางการมีลักษณะฉับพลัน แลวสลายตัวไปเมื่อบรรลุวัตถุประสงค
เฉพาะหนาซึ่งสะทอนไดจากคําบอกเลาที่วา 

 
การรวมกลุมอาชีพทําปลาเค็มในพื้นที่เกาะกลางเพื่อใหกลุม                  

มีขนาด ใหญขึ้น และมีอํานาจตอรองกับเรือหาปลานั้นเปนเรื่องที่ทําได                     
แตก็พูดคุยกันในวงแคบๆ  ไมมีใครริเ ร่ิม อยางจริงจัง แตเมื่อเ ร่ิมมี
ผลกระทบที่รุนแรงขึ้นก็คิดวานาจะมีการรวมกลุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
ทางออกของปญหา (สุภา(นามสมมติ), 2550) 

 
การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเมืองนั้นมีความยากลําบาก เพราะ

เงื่อนไขในการรวมกลุมมีลักษณะเฉพาะ สมาชิกมีอาชีพที่แตกตางหลากหลายทําใหไมมีเงื่อนไข                   
ทางเศรษฐกิจที่ตองรวมตัวกันและ สวนใหญไมไดเปนเครือญาติที่จะตองมีความรักความผูกพัน 
เปนพิเศษ  มีลักษณะตางคนตางอยูมีความเปนปจเจกบุคคลไมสนใจที่จะเขามามีสวนรวม                   
ในเรื่องของสวนรวม  เชน การซอมถนนหนาบานตัวเองที่เปนหลุมเปนบอ  การซอมทอประปา           
ในหมูบานแบบชั่วคราว การวางปายเตือนเมื่อเห็นฝาทอบนทองถนนชํารุด เปนตน  และเห็นวา   
เร่ืองของสวนรวมไมใชเร่ืองของตนเองและตนเองไมมีหนาที่ตองรับผิดชอบ  แตเปนเรื่องของ
เจาหนาที่ของรัฐ  ดังที่  ตอย (นามสมมติ)(2550) กลาววา  หนวยงานของรัฐตองเปนหนวยงาน                 
ที่คอยดูแลทุกขสุขของประชาชนไมใชปลอยใหชาวบานแกไขกันเอง 

  ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยนไปวา  จริง ๆ แลวปญหาที่เกิดขึ้น เปนเพราะอะไร 
แลวในฐานะที่เราเปนคนในชุมชนจะชวยกันทําอะไรไดบาง หากไมมีหนวยงานราชการ 
ชาวบานคนหนึ่งก็ตอบวา    

            
ก็ตองแจงหนวยงานที่ รับผิดชอบกอน แตถาไมมีหนวยงาน                 

ที่รับผิดชอบก็คงตองชวยกันเอง เพราะจริง ๆแลวพวกเราก็ชวยกันได                  
แตในเมื่อเรามี เจาหนาที่หรือหนวยงานที่ เขารับผิดชอบ  แลวเขาก็                   
ต อ ง ม า รั บ ผิ ด ช อบ ไม ใ ช ป ล อ ย ใ ห ป ร ะ ช า ชนทํ า หน า ที่ แ ทน                           
(ตอย(นามสมมติ), 2550) 

 
จากการแลกเปลี่ยนดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาชนไมไดเห็นวาปญหาดังกลาว                 

เปนปญหาสําหรับตนหรือเปนปญหาที่ทุกคนตองชวยกันแกในเบื้องตนกอน เชน หาอะไร                     
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มาปดแทนฝาทอน้ําไมใชรอใหทางเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล  เปนผูรับผิดชอบเพียง
หนวยงานเดียว ประชาชนควรเห็นวาปญหาที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งก็มาจากประชาชน อะไรที่พอจะ
ชวยเหลือตนเองไดก็ควรจะชวยเหลือกอนไมใชรอคอยใหหนวยงานตาง ๆ เขามาชวยเหลือเพียง
อยางเดียว  ดังตัวอยางของชาวบานเกาะกลาง  จังหวัดกระบี่ 

 
ปาคนหนึ่ งซึ่ งมีอาชีพทํ าผ าปา เต ะในหมูบ าน เกาะกลาง                     

เลาใหฟงวา มีนักทองเที่ยวไดทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลลงในทะเลและลอยมา
ขึ้นฝงชายหาดเปนจํานวนมาก  สงผลกระทบดานสุขภาพ ทําใหไมสบาย
บอยคร้ัง คนในหมูบานจึงมีการรวมตัวกันชวยเก็บขยะที่ลอยมาขึ้นฝง        
เปนครั้งคราว โดยนัดกันทําความสะอาดชายฝง  ตามความเหมาะสมกับ
ชวงเวลา  แตเมื่อปญหาเรื่องขยะมันเริ่มเพิ่มมากขึ้น ก็ตองขอความรวมมือ
กับคนที่เกี่ยวของชวยกันรักษาความสะอาดและเก็บขยะ เพื่อทําความ
สะอาดและการรักษาพื้นที่ทองเที่ยวตอไป  (นิตยา(นามสมมติ), 2550) 

 
จากกรณีดังกลาว แสดงใหเห็นวาคนในชุมชนไดมีจิตใจที่อยากจะชวยกันรักษา                  

ความสะอาดของพื้นที่อันเปนแหลงที่อยูอาศัยของตนเองและพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวตอไป       
ในอนาคต ดวยการชวยเหลือกันเก็บขยะที่ชายหาด และคาดหวังวาจะไดรับความรวมมือที่ดีจาก
นักทองเที่ยวในการชวยกันรักษาความสะอาดของชายหาดใหเหมือนกับเปนบานของตนเอง 

ความสําเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยูกับการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนประเด็นสําคัญ  เพราะหากประชาชนไมเห็นความสําคัญก็ยากที่จะเขามามีสวน
รวมทั้ง ๆ ที่เจาหนาที่ของรัฐหรือผูนําพยายามเชิญชวนใหประชาชนมารวมประชุม  รับฟง และ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเกี่ ยวกับปญหาในชุมชนและชี้แจงนโยบายในการดํา เนินงาน                           
ซ่ึงเปนประโยชนกับประชาชนในหมูบานและทําความเขาใจกับประชาชนไมวาจะโดยการใช              
วิทยุชุมชน หอกระจายขาว  สงจดหมายและโทรศัพท ฯลฯ  แตประชาชนใหความรวมมือหรือ              
มีสวนรวมนอยมาก เชน ในหมูบานมีสมาชิก  200 ครัวเรือน  มาประชุมเพียง 20 ครัวเรือนเทานั้น  
ซ่ึงสาเหตุหนึ่งที่ไมมาประชุมเพราะเขาไมรูสึกเดือดรอนหรือไมรูสึกถึงความจําเปนที่จะตองเขารวม
การประชุมและรูสึกวาไมใชเร่ืองของตนเองและยังเปนการเสียเวลาในการทํามาหากิน 
 สวนความขัดแยงในหมูบานที่มีผลตอการรวมกลุมทางสังคมนั้นจากการศึกษา
พบวา  เปนผลสืบเนื่องจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง  ทั้งจากการแขงขันเขารับเลือกตั้ง                       
ที่ผูนําของกลุมลงแขงขันและหากไมไดรับเลือกจะถือวาพายแพและไมเขารวมกิจกรรมของหมูบาน
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กับกลุมที่เปนคูแขงของตนเอง  ผนวกกับความขัดแยงทางความคิดในเรื่องการเมืองที่แบงประชาชน                
ในหมูบานออกเปนสองขั้วทางการเมืองทําใหความสัมพันธของประชาชนมีการแบงฝกแบงฝาย                
ทําใหการพัฒนาหมูบานและการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางสังคมไมไดรับความรวมมือจากอีก
ฝายหนึ่งที่ถือวาอยูคนละพวกกับตน ขาดความรักความสามัคคีในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสวนรวม  
ลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับลักษณะนิสัยคนไทยที่ชอบความเปนปจเจกบุคคลและยึดถือ
ตัวบุคคลมากกวาหลักการเหตุผลจึงทําใหความสัมพันธระหวางประชาชน  ซ่ึงมีความคิดเห็นและ
ช่ืนชอบในตัวบุคคลสงผลทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นในหมูบาน 
 ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจะตองเริ่มตน จากความพรอมภายในหมูบาน                      
ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ  คือ  ผูนําชุมชนเปนแกนหลักในการจัดกิจกรรมตางๆ และสรางโอกาส                   
ใหประชาชนมีสวนรวม  โดยมีเงื่อนไขดานความพรอมของประชาชนเปนองคประกอบหลัก                  
แตเนื่องจากประชาชนสวนใหญในพื้นที่ตองมีการประกอบอาชีพซ่ึงมีปญหาเรื่องชวงเวลา                   
ไมสอดคลองกัน   จึงไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทํากิจกรรมในชุมชน  ดังคํากลาวที่วา 
 

ต า งคนก็ต า งทํ ามาหากิน เพื่ อ เ ล้ี ย งปากทองของตน เอง                        
จะเอาเวลาที่ไหนไปประชุมและเรื่องชาวบานสวนรวมไมใชเร่ืองของเรา 
ประเทศชาติไมใช ของตนคนเดียวทําไมตองสนใจ ธุระไมใช หนาที่ไม
เกี่ยว  (ดา(นามสมมติ),  2550) 
 
นอกจากการมีสวนรวมที่กลาวมาแลว  ก็ยังมีการมีสวนรวมอีกรูปแบบหนึ่ง                  

ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปสามารถรวมกลุมทํากิจกรรมตาง ๆได  แตกิจกรรมเหลานี้             
จะตองไมกอใหเกิดความเสียหาย  การมีสวนรวมดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะของการรวมกลุม
ทางสังคม ที่เรียกวา ประชาสังคมก็ยอมได  เพราะการรวมกลุมทางสังคมหรือประชาสังคม                   
จะมีความเขมแข็งไดก็ตองอาศัยการมีสวนรวมตั้งแตรากหญา เวทีชุมชน  ชมรม  กลุมนักรณรงค
เร่ืองตาง ๆ องคกรการกุศล  สหกรณ  สหภาพ  กลุมนักคิด  และสมาคม  ลวนจัดอยูภายใตกรอบ
ประชาสังคม กลุมเหลานี้เปนยานพาหนะในการมีสวนรวมที่จะนําไปสูการมีประชาธิปไตย               
ระดับรากหญาที่ยั่งยืน  โดยมีความเขมขนในแงของความรูสึกตองการเปนอาสาสมัคร ความสนใจ
รวมกันและคานิยมเหมือนกันอันเปนแกนสําหรับการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  สรางกรอบ
แนวคิดและผลักดันแนวคิด 

ความเขมแข็งของประชาธิปไตยอาจวัดได โดยดูวามีการรวมกลุมของภาค            
ประชาสังคมที่แทจริงเพียงใดและพลเมืองมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายมากนอยเพียงใด  
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ประชาสังคมจึงเปนแหลงขอมูลที่สําคัญสําหรับการถกเถียงกันดวยสติปญญาในเรื่องที่อยู                    
ในความสนใจของสาธารณะ   ประชาสังคมเปนกลไกใหทัศนะสวนรวมของพลเมืองสามารถ                    
มีสวนกําหนด และโนมนาวนโยบายของรัฐบาลได  และจากการที่ตองนําขอถกเถียงและขอมูล               
เขาสูเวทีสาธารณะเพื่อใชในบริบทในการพิเคราะหนโยบาย  รัฐบาลที่เปนประชาธิปไตยจําเปน 
ตองนํ า เสนอขอโตแย งหรือปรับเปลี่ ยนท าที   การแลกเปลี่ ยนในลักษณะนี้ เปนสิ่ งที่ ดี                        
สําหรับประชาธิปไตยและเปนที่ชัดเจนวา เมื่อกระบวนการพิจารณาภายในระบบการเมือง                            
ยอมรับบทบาทของประชาสังคมก็ เทากับวาไดตกลงยอมรับใหประชาชนไดมีบทบาท                         
ในการตรวจสอบการตัดสินใจของรัฐ  ประชาสังคมที่ตื่นตัวจึงทําใหมีการตัดสินใจที่รอบคอบ         
มากขึ้นในสังคมประชาธิปไตย  (อานันท  ปนยารชุน, 2551: 14-15)  

จากการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนกับประชาชน เพื่อกระตุนความรูความเขาใจ                       
เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง  ผูวิจัยพบวา  การแลกเปลี่ยนไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ความคิดของประชาชนได  แตสามารถกระตุนใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง                     
และตระหนักในความสําคัญของการมีสวนรวม เพราะการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน            
ที่แทจริงยังมีอยูนอยมาก  และการมีสวนรวมของประชาชนสวนใหญไมไดเกิดจากความตองการ
ของประชาชน ประชาชนจึงไมสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรม เพราะประชาชนยังคง
มีความเชื่อวา  การเมืองไมใชเร่ืองของประชาชน  ประชาชนเปนเพียง  ผูที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งจาก
ผูที่มีอํานาจ  เพราะอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินนโยบายไมไดอยูที่ประชาชน ทั้งนี้เพราะ
ประชาชนไดมอบอํานาจใหกับผูปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ  เพื่อดูแลและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ประชาชนมีความรูนอยจะทําอะไรได  จึงไมสนใจและไมเห็นความสําคัญ
ของการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองในการตรวจสอบกํากับดูแลการทํางานของผูมีอํานาจ เพราะ
ส่ิงตางๆ เหลานี้ไมใชส่ิงที่สังคมไทย   เคยคิดเคยประพฤติปฏิบัติหรือฝกฝนมาแตในอดีต   

4.2.1.6 การคอรรัปชัน 
ปญหาการคอรรัปชันหลายคนอาจมองไมเห็นความสําคัญของการคอรัปรชัน 

เพราะอาจจะคิดวาไมใชปญหาของตนเอง  ไมใชเร่ืองใกลตัว  แตหากเราลองมองยอนกลับไปดูใหดี                  
ปญหาคอรรัปชันเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตของประชาชนทุกคน  คอรัปชันจึงเปนคําที่มีความหมาย
กวางขวาง  หมายถึง  การกระทําทุกอยางที่เปนไปโดยมิชอบหรือการกระทําเพื่อประโยชนสวนตัว  
โดยใชอํานาจและอิทธิพลที่มีอยูในตําแหนงหนาที่หรืออาศัยฐานะตําแหนงพิเศษที่ตนมีอยูใน              
กิจสาธารณะ รวมทั้งการรับสินบนดวย  ผูที่รูเห็นสวนมากมักเปนผูที่รวมกระทําความผิดดวย                    
จึงยากแกการพิสูจนยิ่งกวานั้นยังเปนที่ยอมรับกันวา  แมจะรูอยูสวนมากเปนผูที่กระทําผิดดวย                 
จึงยากแกการพิสูจน  ยิ่งกวานั้นยังเปนการยอมรับกันวา  แมจะรูอยูแกใจวาใครรับสินบนก็พูดตรง ๆ 
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ไมได  เพราะถึงจะเปนเรื่องจริงก็อาจถูกฟองรองหมิ่นประมาทได และหาหลักฐานเอาผิดกัน
คอนขางยาก   

ดังนั้นในการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ประชาชน ผูวิจัยพบวา  การคอรรัปชันเปนปญหาที่พบเจอไดในชุมชน  ซ่ึงสวนใหญจะเกิดขึ้น
ระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ของรัฐในรูปแบบของโครงการตาง ๆ และการติดสินบนเจา
พนักงานเพื่อใหตนเองพนขอกลาวหา  ดังเสียงสะทอนของประชาชนที่วา 

 
นายเดนเปนลูกผู ใหญบานเขาเปนคนแรกที่นํายาเสพติด                    

เขามาขายในหมูบาน  และไมมีใครสามารถทําอะไรเขาไดเพราะพอ       
เปนผูใหญบานอยูมาวันหนึ่งหนวยปราบปรามยาเสพติดก็มาตรวจและ
พบวานายเดน เปนผูขายรายใหญในหมูบาน  ก็นําตัวไปฝากขังไวที่สถานี
ตํารวจ ตกเย็นเจาหนาที่หนวยปรามปรามไมอยู  ผูใหญบานก็เอาเงินไป
ใหตํารวจแลกกับตัวลูกชายออกมาโดยไมตองรับโทษ จนลูกชายรูสึกวา
ตนเองไมจําเปนตองกลัวกฎหมาย  เพราะยังไงกฎหมายก็ไมสามารถทํา
อะไรตนได  มีเงินเสียอยาง  หลังจากนั้น  นายเดน ก็ไดลงสมัครเปน
นักการเมืองทองถ่ินที่ไดช่ือวาเปนนักการเมืองทองถ่ิน ที่โกงมากที่สุดคน
หนึ่ง แตการโกงของเขาก็ทําใหชาวบานไดรับผลประโยชน  ชาวบานจึง
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหกับเขาอยางตอเนื่อง  อยูมาวันหนึ่งนายเดน
รวมกับพวกของเขาชวยกันทุจริต  เร่ืองการกอสรางถนนในหมูบาน           
โดยการเลือกใหบริษัทของเพื่อนเปนผูประมูลไดและเอาเงินมาแบงกันกับ
นายเดน  ซ่ึงชาวบานสวนใหญในหมูบานก็รูดี  แตไมอยากเขาไปยุงเกี่ยว
อะไรดวย เพราะชาวบานคิดวาเงินที่นายเดนกับพวกโกงไป  ก็ไมใชเงิน
ของชาวบาน แตเปนเงินของหลวง เลยไมอยากจะสนใจและเขาไป
เกี่ยวของอะไรดวย   เดี๋ยวจะเดือดรอน (ชิน(นามสมมติ), 2550) 

 
การคอรรัปชันถือเปนเรื่องที่ใกลตัวเรามากและมีผลกระทบตอทุกคนในหมูบาน                

และถา เด็กในหมูบ านตองติดยา เสพติดทั้ งหมด   อนาคตของหมูบ านนี้ จะ เปนอย างไร                         
ดังนั้นประชาชนทุกคนที่อยูในหมูบานจึงจําเปนตองทําอะไรบางอยาง โดยการไมนิ่งเฉยดูดาย                   
ปลอยใหผูที่กระทําความผิดลอยนวลได  เมื่อประชาชนเห็นการทุจริตคอรัปชันไมวาจะเปนใคร      
ก็ตามประชาชนตองไมคิดวา  การทุจริตของขาราชการและนักการเมืองไมใชธุระของตัวเองเปน   
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อันขาด  เพราะสาเหตุที่ยังมีการคอรรัปชัน  เนื่องจากคนที่ทุจริตไมมีความละอายและมีความโลภ
รูสึกวาโกงไดเปนการสรางวีรกรรม  อีกทั้งไมเกรงกลัวตอกฎหมาย นอกจากนี้ ในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณกับประชาชนในพื้นที่  ผูวิจัยพบวา  คานิยมในสังคมไทย  เริ่มมีการ
ผิดเพี้ยนไป  โดยมองวานักการเมืองที่ไหนก็โกง  ฉะนั้น  ตองเลือกคนที่โกงแตมีประโยชนตอ
ตัวเองบาง  ซ่ึงเปนความหลงผิดของประชาชนที่ตองเรงเปลี่ยนคานิยม  ดังคํากลาวของประชาชนวา 

   
นักการเมืองทุกคนโกงหมด ไมวาจะรัฐบาลไหนก็โกงทั้งนั้น                      

แตถาเขาโกงแลวเขาก็ชวยชาวบานดวยก็ไมเปนไรหรอก เขาก็ทํางาน
เหนื่อย โกงบาง ไมเปนไรหรอก   ตอนเขามาหาเสียงเขาก็ตองใชเงิน              
ตั้งเยอะ พอไดรับเลือกก็ตองทํางานหนักอีก  (นิด(นามสมมติ),  2551) 

 
จากที่กลาวมาเราจะเห็นไดวาประชาชนไทยสวนใหญคํานึงถึงผลประโยชน               

ทางวัตถุเฉพาะ  ของตนเปนหลัก  ไมคิดวาการคอรรัปชันเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรม                       
และมองนักการเมืองที่คอรรัปชันวาปกติ  เมื่อทัศนคติของประชาชนไทยสวนใหญเปนเชนนี้             
จึงไมใชเร่ืองแปลกประหลาดที่นักการเมืองไทยคอรรัปชัน ขาราชการซื้อตําแหนงและรับใช
นักการเมือง  ประชาชนขายเสียง  นักการเมืองซื้อเสียงและโกงการเลือกตั้ง จึงสงผลใหระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยลมเหลวเพราะโครงสรางระบบรัฐธรรมนูญไมสามารถปองกัน การซื้อ-          
ขายเสียง การคอรรัปชัน  การโกงการเลือกตั้งและรัฐบาลที่ไรประสิทธิภาพ ขาดความรับผิดชอบได  
ดังตัวอยางคําพูดของ  ปราณี (นามสมมติ)(2552)  ที่วา  รัฐบาลชุดที่แลว รูนะวาเขาโกงเขากินกัน 
แตเศรษฐกิจดีปาก็ไมอยากวาอะไรเขา โกงบางคงไมเปนไรมั้ง ก็เศรษฐกิจมันดียังไงก็ชอบ 

คําพูดเหลานี้ เปนเพียงสวนนอยของกลุมประชาชนที่ประกอบอาชีพคาขาย                 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา คนไทยไมสนใจเรื่องสิทธิของตนเอง  ไมสนใจวาเขาจะเปนคนอยางไรถาตนเอง
ไดผลประโยชนก็มองวาดี  หลังจากนั้นก็ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปวา  เศรษฐกิจดีแตที่เขาโกง 
ก็เงินภาษีปานะ ไมเปนไรเหรอคะปา” ถึงแมปาจะหัวเราะเพื่อกลบเกลื่อน แตก็พอที่จะสังเกตไดวา
จริง ๆ แลวรูสึกวาโดนเอาเปรียบอยูเหมือนกัน แตดวยยึดมั่นในความคิดของตน จึงไมไดพูดอะไร
ออกมาตอ  ส่ิงเหลานี้ ถือเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดการคอร รัปชันที่ยังคง  ดํารงอยูได                         
ในสังคมไทย  เพราะคนไทยขาดจิตสํานึกสาธารณะ คิดถึงแตประโยชนสวนตนมากกวาเรื่องของ
สวนรวม    

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรรัปชันของ นักการเมือง  
เพราะนักการเมืองตองใชเงินจํานวนมากในการเลือกตั้งเพื่อซ้ือเสียง  ดังนั้น เมื่อนักการเมืองไดรับ
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การเลือกตั้ง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหารายไดเขามาทดแทนเงินที่จายไปสําหรับการซื้อ
เสียงรวมทั้งเพื่อหาเงินเตรียมไวสําหรับการเลือกตั้งครั้งตอ ๆ ไป  ซ่ึงสอดคลองกับ ประณต             
นันทิยะกุล (2546: 131)   ดังนั้นลักษณะการแสวงหาประโยชนจึงเกิดขึ้นในทุกรูปแบบไมวา             
จะเปนการรักษาผลประโยชนโดยตรง (รับเงินใตโตะ) หรือแมกระทั่งการผลักดันนโยบายของ
ประเทศไทยใหเอื้อตอธุรกิจของพวกพองของตน เปนตน   ดังคําบอกเลาของชาวบานที่วา 

 
ชาวบานมีความเขาใจวาการคอร รัปชันนั้นเริ่มตนมาจาก

นักการเมือง  ตั้งใจมาซื้อเสียง  ทั้งนักการเมืองระดับชาติและนักการเมือง
ระดับทองถ่ิน  มีการใช เงินในการซื้อขายเสียงกันเปนจํานวนมาก  
ครอบครัวไหนมีลูกหลายคนก็สบายเลย  สวนครอบครัวไหนลูกเรียนอยูที่
กรุงเทพก็จายคารถใหจะไดกลับมาบานและลงคะแนนเสียงใหเขาเชื่อซิถา
เขาไดรอบหนาเขาก็ตองซื้อ เสียงอีกและเขาไปทํางานก็ตองโกง                  
แตชาวบานสวนใหญไมไดสนใจวาเขาจะโกงอะไรบาง เพราะใคร ๆก็
โกงทั้งนั้น  ที่สําคัญตอนเขาเอาเงินมาใหเราก็เอาเงินเขามาแลว จะไมเลือก
ใหเขาก็คงไมได  เดี๋ยวหาวาไมรูจักบุญคุณและสวนใหญก็เปนญาติกัน
ทั้งนั้น นอกจากนี้ชาวบาน บางคนยังยอมรับวา รูวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่อง
ที่ไมดีและเปนเรื่องผิดกฎหมาย  แตยอมรับวาเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง
ดวย โดยที่หัวคะแนนนั้น มาใหเงินเพื่อการจูงใจในการลงคะแนนเสียงให
ชาวบาน  แตก็ไมไดไปรองเรียนกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่มีหนาที่
รับผิดชอบ   เนื่องจากมีความกลัววาจะเกิดอันตรายกับตนเองและ
ครอบครัว  (บุญมี(นามสมมติ), 2551) 

 
นอกจากนี้ ก็ยังพบวา การผูกขาดทางดานการเมืองโดยคนสวนนอยก็เปนปญหา

ของการเมืองไทย ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่กลุมนักการเมืองเปนกลุมคนจํานวนนอยเพียง              
บางกลุม ซ่ึงสวนใหญจะเปนกลุมนายทุนผูมีเงินหรือผูมีอิทธิพลทองถ่ิน จะเห็นไดวานักการเมือง
ระดับทองถ่ินถึงระดับชาติโดยสวนมากจะเปนพอคา ผูรับเหมาหรือผูมีอํานาจในทองถ่ินนั้น ๆ                     
และเมื่อกลุมคนเหลานี้เขาไปในระบบการเมืองแลวก็จะใชอํานาจหนาที่เกื้อกูลธุรกิจของตนเอง  
เพื่อแสวงหาผลประโยชนจากสงัคม  ซ่ึงชาวบานเลาใหฟงวา  
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หมูบานของเธอมีโครงการสรางถนนและวางทอน้ําประปา โดย
ไดงบประมาณสนับสนุนมาจากจังหวัด ใชงบประมาณก็หลายลาน แต
ปรากฏวาถนนกับทอน้ําที่สรางนั้นไมสามารถใชงานไดตามที่ประชาชน
คาดหวังไว  พอถนนพังชาวบานจึงรูวาชาวบาน  โดนโกงจากบริษัท
รับเหมาเพราะใชเหล็กและหินที่ไมไดมาตรฐาน สวนทอประปาก็ใชทอ
ขนาดที่ไมไดมาตรฐานตรวจสอบดูเปนบริษัทเจาเดียวกันที่ประมูลได 
และที่สําคัญบริษัทนั้นก็เปนบริษัทที่เปนญาติกันกับนายก อบต.ชาวบานก็
พยายามรองเรียนไปที่จังหวัด  พอรองเรียนไปที่จังหวัดกลายเปนพวก
เดียวกัน  จึงไมยอมสงเรื่องใหพอหมดวาระเขาก็ลงรับสมัครเลือกตั้งอีก            
ผลปรากฏวาเขาก็ชนะการเลือกตั้ง เพราะเขามีเงินพอที่จะซื้อเสียงและ                  
บอกชาวบานวาเขาไมรูเร่ือง เพราะงบประมาณที่ไดมาเปนงบประมาณ
ของทางจังหวัด  ชาวบานบางคนก็เชื่อ จึงเลือกที่จะลงคะแนนใหเขาอีก
คร้ังที่เลาใหฟงไมใชเพราะวาอยูฝายตรงขามกันแตมันเปนเรื่องจริง                         
ที่  นาย ก อบต คนนี้เขาทุจริตเอื้อผลประโยชนใหกับพวกพองของเขา   
แตเขาก็ยังไดรับการเลือกตั้งอีก ถาเปนอยางนี้เมื่อไหรคนดีๆ จะมีโอกาส 
(วนิดา(นามสมมติ),  2550) 
 
การที่คนดีมีความสามารถเขาสูระบบการเมืองในสังคมไทยนั้นถือเปนเรื่องที่ยาก                 

เพราะนักการเมืองที่สามารถสอบผานการเลือกตั้ง เขาสูตําแหนงบริหารเพื่อเปนรัฐบาล                  
ปกครองประเทศนั้น  จําเปนตองใชเงินเปนจํานวนมากจึงทําใหคนดีไมมีเงินไมมีโอกาสเขามา              
เปนนักการเมือง  ดังคํากลาวของ บุญมี (นามสมมติ)(2552) ที่วา คนดีหรือคนจนถาหากไมมีบารมี
ไมดีจริงก็จะไมมีโอกาสผานเขามาได ถึงแมคน ๆ นั้นจะเปนคนดีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ
เพียงใดก็ตาม  

 ทั้งนี้เพราะประเด็นที่กลาวมามีความสัมพันธกัน นับตั้งแตเร่ืองการซื้อสิทธิ             
ขายเสียง ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการทุจริตคอรรัปชัน  และทําใหคนดีไมมีเงินไมสามารถเขาสู                  
วงการการเมืองได การเมืองไทยเลยผูกขาดกับคนกลุมนอย  ซ่ึงสวนใหญเปนนายทุนหรือ                       
ผูมี อิทธิพล  นอกจากนี้  การไดตําแหนงรัฐมนตรีจํา เปนตองใช เงินมากยิ่งขึ้น  ประชาชน                       
จึงรูสึกเพิกเฉย เบื่อหนาย เพราะคิดวาการเมืองเปนเรื่องผลประโยชนของนักการเมืองเดิม ๆ                        
ปญหาที่เกิดขึ้นเปนปญหาซ้ําซากและใหญเกินกวาจะแกไขได  สอดคลองกับการศึกษาของ                           
พัณณิณ  กิติพราภรณ (2550: 27-28) 
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 จากกรณีดังกลาว  ซ่ึงผูวิจัยทราบดีอยูแลววาเปนเรื่องที่ตองมีความระมัดระวัง         
ในการพูดคุยจึงไดแตกระตุนใหทราบถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ          
ในอนาคต  ซ่ึงชาวบานสามารถเชื่อมโยงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในระดับทองถ่ินไดอยูแลว               
จึงไดแนะนําถึงแนวทางในการรองเรียนโดยไมจําเปนตองเปดเผยชื่อ หรือที่อยูของตนเองก็สามารถ
รองเรียนเรื่องที่ผิดกฎหมาย  การคอรรัปชันและการซื้อสิทธิขายเสียงนั้นได    

หลังจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแนะนําวิธีการเทาที่ทราบใหกับชาวบาน  
พบวา  ชาวบานเริ่มมีความสนใจในวิธีการที่แนะนําไป   แตยังไมกลาตัดสินใจวาจะทําตามที่แนะนํา
หรือไม ซ่ึงผูวิจัยก็รูสึกพอใจ  เพราะอยางนอยที่สุดชาวบานก็สนใจและรูสึกตระหนักวาปญหา                           
การคอรรัปชันก็ปญหาที่สําคัญที่ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนและเปนสาเหตุทําใหเกิด             
ความขัดแยงขึ้นในหมูบานระหวางผูบริหารและลูกบาน  ทั้ง ๆ ที่เปนญาติพี่นองกัน 

4.2.1.7 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งถือเปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย                 

โดยมีพรรคการเมืองเปนเครื่องมือที่ สําคัญของระบอบประชาธิปไตยภายใต รัฐธรรมนูญ                     
ซ่ึงการเลือกตั้ง   ดังกลาวจะตองเปนไปอยางเสรีและยุติธรรมสรางความชอบธรรมใหกับระบอบ
ประชาธิปไตย จึงไมควรมีบุคคลใดหรือกลุมคนใดยึดติดผูกขาดอํานาจเหนือกระบวนการเลือกตั้ง                          
(อานันท ปนยารชุน, 2551: 6-7 )  ถึงแมการเลือกตั้งเปนสิ่งที่จําเปนและเปนมิติที่เห็นชัดเจนที่สุด
ของระบบประชาธิปไตย แตก็ยังมีการทุจริตในการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจึงไมไดเปนหลักประกันวา
จะมีประชาธิปไตย  เพราะการเลือกตั้งสามารถโกงกันไดและซื้อเสียงกันไดดังคํากลาวที่วา 

 
การเลือกตั้งเปนสิ่งสกปรกมีแตการซื้อเสียงกันและคนที่ชนะ                   

การเลือกตั้ งไมใชคนดีหรอกสวนใหญ เปนพวกที่ ซ้ือเสียงทั้ งนั้น                   
การเลือกตั้งจึงเปนแคทางไปสู อํานาจ  พอมีอํานาจจะทําอะไรก็ได                   
คนพวกนี้นิสัยไมดี โกงตั้งแตการเลือกตั้ง ถาไดเปนผูแทนคงจะโกง
มากกวานี้ ประเทศชาติ คงแยแนเลย  (แมว(นามสมมติ), 2550) 

 
นอกจากที่กลาวมาผูวิจัยพบวา  การเลือกตั้งสวนใหญเปนเรื่องของการเจรจา

ตอรองเร่ืองผลประโยชนมากกวาที่จะสนใจวาคุณสมบัติของผูสมัครที่ดีนั้นควรประกอบดวย
อะไรบาง ซ่ึงสะทอนไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน พบวา  ประชาชนสวนใหญ    
มีมุมมองวาการเลือกตั้งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องของผลประโยชน  การเลือกตั้งสวนใหญ               
เปนเรื่องของการซื้อเสียงจนกลายเปนคําพูดที่ติดปาก คือ  เงินไมมากาไมเปน ซ่ึงพบเห็นไดทั่วไป
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ในชุมชน สงผลใหคนดีไมกลาที่จะเขามามีสวนรวมทางการเมือง ไมกลาที่จะเขามาเปนนักการเมือง  
เพราะคนที่เปนนักการเมืองตองเปนคนที่มีเงิน มีอํานาจ เปนที่รูจักของคนในหมูบาน จนทําให           
การตัดสินใจของประชาชนเวลาที่มีการเลือกตั้งมักจะคํานึงถึงเรื่องของผลประโยชนมากกวา
คณุสมบัติอยางอื่นดังคํากลาวที่วา   

 
ในการ เลื อกตั้ งนั้ นส วนใหญจะ เลื อกคนที่ เ ข ามี คว ามรู                        

เปนคนที่อยูในพื้นที่และเปนคนรวย เพราะเลือกคนรวยเขาจะไมโกง 
เพราะเขามีเงินมากพอ อยูแลวหรือบางคนก็เลือกเพราะเปนญาติพี่นอง 
เปนเพื่อนหรือเปนคนที่เคยชวยเหลือกันมากอน เพราะหากมีปญหา
เดือดรอนก็ชวยเหลือกันได  (แดง(นามสมมติ),  2550) 

 
จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวา  การตัดสินใจเลือกตัวแทนของประชาชนนั้น                 

ยังยึดติดอยูกับตัวบุคคลมากกวาหลักการและเหตุผล  ทั้งนี้เพราะตางฝายตางตองพึ่งพาซึ่งกัน              
และกัน จึงตัดสินใจเลือกคนที่มีความรู  มีอํานาจและเปนคนรวย  ดวยหวังวาคนรวยจะไมมี                  
การคดโกงสามารถทํางานไดดวยความซื่อสัตยสุจริต  นอกจากนี้ยังพบวา  การตัดสินใจเลือก
ตัวแทนของประชาชนในความเปนจริงประชาชนไมสามารถตัดสินใจเลือกไดอยางเสรีภาพตามที่
ตนเองตองการ  เนื่องจากประชาชนสวนใหญยังยึดติดอยูกับความสัมพันธในระบบเครือญาติและ               
ระบบอุปถัมภเปนหลัก ดังเชนที่ผูใหสัมภาษณ กลาววา  

 
การเลือกผูใหญบานครั้งนี้ตองเลือกญาติของตนเอง  เพราะ             

หากญาติของตนเองไดรับเลือกตนเองก็จะสบายไปดวย  หรือตอง                
ลงคะแนนเสียงใหนาย  ก  เทานั้น  เพราะนาย ก มีพระคุณกับเราหรือนาย 
ก เปนเจาหนี้ หากไมเลือกเดี๋ยว นาย ก  ไมใหยืมเงิน  นอกจากนี้  ในการ
เลือกตั้งแตละครั้งจะมีการตอรองเรื่องผลประโยชนกัน ในระบบเครือ
ญาติและ เพื่อนบานมีการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อใหชนะการเลือกตั้ง 
จนกระทั่งเกิดความขัดแยงมีการแบงประชาชนในพื้นที่ออกเปน 2 กลุม 
โดยแตละกลุมจะไดรับการสนับสนุนจากการเมืองระดับประเทศ                   
เพื่อเปนฐานเสียงหรือเปนหัวคะแนนใหกับนักการเมืองในการเลือกตั้ง
คร้ังตอไป  (ยานี, วิทยและดา (นามสมมติ),  2550) 
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ซ่ึงที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาความสัมพันธในระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ            
ยังสามารถใหคุณใหโทษกับประชาชนได   การเลือกผูนําจึงมีความสําคัญมาก   เนื่องจาก                          
มีเร่ืองของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของในลักษณะที่เปนสายสัมพันธกันระหวางผูที่อยูใตปกครอง
กับผูที่มี อํานาจเหนือกวา เพื่อทําหนาที่ปกปองคุมครองผูที่มี อํานาจนอยกวา  และพบวา                        
ในบางพื้นที่มีการแขงขันทางการเมืองกันสูงมาก  ซ่ึงวัดไดจากจํานวนเงินที่ใชในการซื้อเสียง           
จากประชาชนดังคํากลาวของประชาชน  กลาววา 

 
ในหมูบานนี้ มีการซื้อเสียงกันหัวละ 500บาท มีกี่คนที่เลือกตั้งได

ก็ใหหมดเลย ถาลูกหลานที่ไปเรียนตอในกรุงเทพมหานคร สามารถ
กลับมาเลือกตั้งไดจะจายคาเดินทางใหตามจํานวนคน จนทําใหประชาชน
เคยชินและมองเห็นเปนสิ่งธรรมดาและกลายเปนคําพูดที่ติดปากของ
ประชาชน เชน เงินไมมากาไมเปน (ยานี, วิทยและดา (นามสมมติ), 2550)  
 
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา  เมื่อมีคนเอาเงินมาซื้อเสียง  ประชาชนสวนใหญจะรับ

เงินดังกลาวทั้งหมด  หลังจากนั้นคอยพิจารณาวาควรจะเลือกคนใดมากที่สุด   ดังคํากลาว   
 

ทุกบ านรั บหมดแหละและรับ เ งิ นแล วก็ ต อ ง เ ลื อกด ว ย             
เพราะหากไมเลือกไมไดหรอกรับเงินมาแลว คนที่จายเงินเขารูวาวาใคร
ลงคะแนนใหและคนไหน ไมลงคะแนนใหนอกจากนี้ชาวบานก็คิดวาเงิน
ที่เขาใชในการซื้อเสียง เปนเงินของผูสมัครเอง ไมไดเกี่ยวอะไรกับ              
การโกงเงินของหลวง  อีกอยางถึงจะเปนเงินหลวงก็ เปนเงินที่ได                    
จากการเก็บภาษีของประชาชนไม เกี่ ยวอะไรกับชาวบานหรอก                   
(แดง(นามสมมติ), 2552) 

 
จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาประชาชนสวนใหญยังมีความเขาใจที่ผิดพลาด              

คิดวาเปน  เงินของหลวงไมใชเงินของตนเองจึงไมสนใจวาใครจะโกงอะไรบาง นอกจากนี้                     
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ยังพบประเด็นที่นาสนใจซึ่งชาวบานคิดวาไมมีความเปนธรรม
สําหรับเขา  ดังนี้ 
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เวลาเห็นการซื้อ เสียงบานอื่น  ตนเองไมได รู สึกไมได รับ          
ความยุติธรรม เนื่องจากบานอื่นไดรับเงิน ....และหวังลึกๆ วาจะมีคนเอา
เงินมาให  ถาหากไมเอามาใหก็ไมยอมไปลงคะแนน  นอกจากนี้ชาวบาน
ก็เลาวา  เมื่อคืนกอนเลือกตั้งมีคนเอาเงินมาใหแลวบอกวาใหใสหมายเลข
4 .ก็รับเงินไวและก็จะใสใหเพราะเขาเอาเงินมาใหแลว… และที่สําคัญ
เปนญาติดวย  เมื่อถามวา รูสึกอยางไรที่ผูสมัครคนหนึ่งใหเงินเทานี้          
แตอีกคนใหมากกวา....รูสึกวา เปนการแขงขัน ...ชาวบานไดผลประโยชน
เพราะรับเงิน  ทั้งสองฝายหรือมากกวานั้น (แบบวาชาวบานไดเงินเยอะ 
แตจะใสใหใครขอคิดดูอีกทียังมีเวลาตัดสินใจ)  ถาเปนคนอยูประจํา
หมูบานไมมีคนเอาเงินมาใหจะไปเลือกตั้ง  อบต .หรือเปลา  . . . .ไป               
แตจะใสใหใครก็คํ านึง ถึงความเปนญาติมากอน  เปนอันดับแรก                     
ถาเปนญาติแลวที่ลงสมัครเลือกตั้งดวยไมใหเงินจะใสใหเขาหรือเปลา....ก็
ดูกอนวา   อีกฝายให เงินหรือเปลา /ถาอีกฝายหนึ่ งให /ก็ตัดสินใจ             
อีกที….แบบวาอาจจะมีการหักหลัง   กันได . . . .คือรับทั้ งสองฝาย               
(แดงและฉลวย(นามสมมติ), 2550) 
 
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับประชาชน  พบวา  ประชาชนสวนใหญ                  

ใหความสําคัญกับเรื่องเงินหรือผลประโยชนมากกวาความสัมพันธแบบเครือญาติ  สงผลทําให              
การเลือกตั้งไมไดเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จนทําใหเกิดความขัดแยงทางความคิดและ            
การเลือกปฏิบัติระหวางผูที่ชนะการเลือกตั้งกับกลุมที่แพการเลือกตั้ง ทั้ง ๆที่การเลือกตั้งที่เสรีและ
ยุติธรรมไมไดเปนการมอบสิทธิใหกดขี่หรือกีดกัน กลุมผูที่ไมไดลงคะแนนเสียงใหฝายรัฐบาล           
และก็ไมไดหมายความวาเสียงขางมากจะมีสิทธิปลนสิทธิเสรีภาพทรัพยสินหรือชีวิตของ                     
เสียงขางนอยได   ตัวอยางเชน  

 
น้ําท วมภาคใต รัฐบาลไมได ให ความชวย เหลือชาวบาน                  

เพราะเปนพื้นที่  ซึ่งพรรคของตนไมไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเลย                     
ทั ้ง  ๆที ่คนใตก็จ ายภาษีเหมือนกับคนที ่อื ่น  ทําอยางนี ้ไมย ุต ิธรรม                  
เพราะการเลือกตั้งก็สิ้นสุดไปแลว  คุณเปนฝายชนะ เปนรัฐบาลเปน
นายกก็ควรมีใจที่เปนธรรม ไมใชคนใตจายภาษีแตเอาไปใหคนอีสาน                  
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อยางนี้ไมถูกตอง เพราะลักษณะดังกลาวจะเปนเหตุใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางคนใตกับคนอีสานได  (เขียว(นามสมมติ), 2550) 

 
จากที่กลาวมาผูวิจัยสามารถวิเคราะหไดวา  การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง        

ทุกครั้ง ไมวาจะเปนพรรคการเมืองหรือนักการเมือง สามารถทําไดในหลายลักษณะ เชน การแจก
เงินหรือส่ิงของ  การจัดเลี้ยง  การใหคํามั่นสัญญา ฯลฯ  สงผลใหปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง               
ในปจจุบัน เพิ่มจํานวนมากขึ้นและนับวันจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนทําใหประชาชน               
เกิดความรูสึกยึดติดอยูกับการรับเงินเมื่อมีการเลือกตั้ง  เพราะในหลาย ๆ พื้นที่ หากผูสมัครคนใด 
ไมแจกเงินซื้อเสียงก็จะไมไดรับการเลือกตั้ง  ถึงประชาชนจะชอบเพราะผลงาน  แตอยางนอยก็ตอง
มีเงินมาชวยสนับสนุนดวย  นอกจากนี้ยังเกิดเปนขอผูกมัดคลายกับสัญญา คือ  เมื่อประชาชนรับเงิน
แลวก็ตองไปเลือกผูสมัครคนนั้น  เพื่อเปนการทดแทนบุญคุณดวย 

จากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับประชาชนที่อยูในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมของ
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ผูวิจัยพบวา  ประชาชนสวนใหญเห็นวา                
การเลือกตั้งเปนเรื่องของการตอรองผลประโยชนเพื่อตนเองมากกวาสวนรวมและยังคงยึดมั่น                     
ในความสัมพันธแบบเครือญาติ  กลุมเครือญาติจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  มีความผูกพัน
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการดําเนินกิจกรรมตางๆ สงผลใหการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย                   
ไมประสบความสําเร็จ เพราะมีปญหาเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง                   
ปญหาคอรัปชัน  และการขาดจริยธรรมของนักการเมือง ความออนแอของสถาบันทางการเมือง           
การปดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน เปนตน แตเมื่อทําการกระตุนโดย               
การแลก เปลี่ ยนความคิด เห็นและจากการสั ง เกตการณ   พบว า  ประชาชนส วนใหญ                           
ใหความสนใจและตระหนักในความสําคัญของกระบวนการเลือกตั้งที่ตองอาศัยการใชสิทธิและ
เสรีภาพ  เพื่อกระตุนใหกระบวนการเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้น 

4.2.1.8  ความเสมอภาคและความเทาเทียมเปนธรรมในสังคม 
ความเสมอภาคถือเปนกระบวนการที่ทําใหประชาชนอยูรวมกันและปฏิบัติตอกัน                 

โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่ ถือวาตนเองและผู อ่ืนนั้นเปนมนุษย เหมือนกัน                
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได  แมจะมีความแตกตางทางความคิดเห็นความเชื่อ เพศ  ศาสนา วัย  สังกัด
และถ่ินที่อยู  เชนเดียวกับคํากลาวของ วิ(นามสมมติ)(2552)  ที่วา จะอยูที่ไหนเหนือใตอีสาน 
กรุงเทพก็เปนคนไทยเหมือนกันทั้งนั้น ไมรูจะทะเลาะกันทําไมแคใสเส้ือสีไมเหมือนกัน ก็โกรธ   
คิดวาอยูคนละพวก 
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เมื่อทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันก็สมควรไดรับการปฏิบัติและปฏิบัติตอกัน        
อยางเสมอภาคเทาเทียม ในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมใดสังคมจึงควรมีสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่             
ในสังคมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เชน สมาชิกในสังคมไทยทุกคนมีหนาที่ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน มีสิทธิที่จะไดรับ          
การรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมกัน มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน   ดังนี้  

 
ชาวบานเลาใหฟงวา  นโยบายที่รัฐบาลจัดสรรเรื่องอุปกรณ           

การเรียน  เปนนโยบายที่ไมเปนธรรมเพราะ ลูกของเขาไมสามารถ               
ที่จะใสเสื้อผาตามที่โรงเรียนจัดสรรมาใหได  ทั้งนี้เพราะลูกของเขาอวน  
ตองไปซื้อเสื้อผาเอาเอง   เงินก็ไมมีไปขอเงินทางโรงเรียน  ก็บอกวา               
ไมมีหรอก  จะเอาเสื้อที่ลูกใสไมไดไปขายที่รานเพื่อแลกกับเสื้อตัวใหม             
ก็ไมได  เพราะถาลูกเขาใสไมไดโรงเรียนก็ไมรับผิดชอบจะทําอยางไรดี  
เพราะโรงเรียนก็อางวา   ถามผูปกครองแลววาเห็นดวยหรือเปลา                     
ใครเห็นดวยใหยกมือข้ึนก็ไมเห็นจะมีใครคานตามหลักประชาธิปไตย              
ไมเห็นดวยก็ตองคานซิ  พอมีปญหาขึ้นมาก็ตองรับผิดชอบเองนะ 
โรงเรียนไมรูเร่ืองแลว   เพราะมันจบไปตั้งแตยกมือแลวโรงเรียนก็ส่ังซื้อ
เสื้อไปแลว คงชวยอะไรไมได สวนชาวบานบางคนเขาก็มีปญหา
เหมือนกัน แตเขาไมรูจะทํายังไงก็เลยเฉยๆ เพราะจะเอาเสื้อผามาก็ไมได 
ลูกเขาใสไมไดเอง ไมใชความผิดของโรงเรียน โวยวายไป   เดี๋ยวมีผลตอ
การเรียนของลูกอีก  ชางเถอะใสตัวเกาก็ไดหรือ มีเงินแลวคอยซ้ือ          
ใหลูกใหม   (วินัย(นามสมมติ) , 2552) 
 
หลังจากนั้นผูวิจัยไดแลกเปลี่ยนกับประชาชนในพื้นที่วา 

 
  การที่ปารักษาสิทธิของลูกนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองแลว  สวนปญหา                  

ที่บอกวาลูกเขาใสไมได   ลูกเขาผิดอันนี้ไมถูกตองเพราะเด็กไมไดรูเร่ือง
อะไรกับสิ่งที่รัฐจัดสรรมาให  เขารูเพียงแตวาเขาก็มีสิทธิที่จะไดรับเสื้อ
เหมือนกับนักเรียนคนอื่นๆ  ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาดังกลาวขึ้นมา โรงเรียน
ก็ตองรับผิดชอบ โดยการแกไขปญหาดังกลาวในเบื้องตนกอนมิใชอางวา
ไมไดเปนเรื่องของโรงเรียนเพราะโรงเรียนทําตามระบอบประชาธิปไตย 
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โดยในการประชุมใหชาวบานยกมือเพื่อลงมติเห็นชอบในวิธีการดังกลาว
และเปดโอกาสใหคนที่มีปญหายกมือถามหรือคัดคานไดแตก็ไมมีใครยก
มือขึ้น โรงเรียนก็จําเปนตองทําตามมติของเสียง สวนใหญโดยไมไดฟง
เสียงสวนนอย  ซ่ึงถือเปนสิ่งที่ผิด  เพราะประชาธิปไตยมิใชการยกมือวา  
พวกใครมากกวาคนนั้นชนะเราตองดูดวยวา คนที่ไมยกมือ  เขามีปญหา
อะไร จริง ๆ คนที่มีปญหาก็เปนคนกลุมนอยการที่โรงเรียนเตรียมพรอม
ในการแกไขปญหา ไมนาจะเปนเรื่องที่ยาก  และจริง ๆ มีวิธีอ่ืนอีกหรือ
เปลาที่จัดการปญหานี้ได   ตั้งแตทีแรกทําไมนักเรียนโรงเรียนอื่น                     
ไมมีปญหาเปนไปไดหรือไมวาปญหา ที่เกิดขึ้น  เปนเพราะโรงเรียนใช
วิธีการสั่งซื้อมาจากเจาเดียวทําใหเกิดการผูกขาดและเด็กเลือกขนาดเสื้อผา
ไมได  เร่ืองนี้ตองมองยอนกลับไป เพราะเด็ก ๆ  ควรไดรับเสื้อผาทุกคน  
ตามสิทธิที่ เขามีอยูดวย  ความเสมอภาคและเปนธรรม   เพราะถา              
เปนอยางนี้  เสื้อเขาหายไปไหน  เงินเขาหายไปไหน  ใครรับผิดชอบ
จะตองปลอยใหเด็กเปนแพะ  คงไมไดหรอก  เพราะถาเด็กคนนั้นเปนลูก 
ของทุกคนหรือลูกของปาทุกคนก็อวนเหมือนกับนองคนนี้จะทํายังไง           
ก็ตองเปนปญหาเหมือนกันในขณะที่คนอื่นไมเปนปญหา    

 
เพราะฉะนั้นเราทุกคน  ควรจะรับฟงความคิดเห็นและชวยกันแกไขปญหาดังกลาว                    

ไมมองวาลูกของเขาอวนแลวเปนปญหา  เพราะถึงลูกเขาจะอวนเขาก็ควรมีสิทธิในการรับบริการ
ทางการศึกษาจากรัฐอยางเปนธรรมเชนเดียวกับนักเรียนคนอื่น ๆในโรงเรียน 

ดังนั้น  เมื่อผูคนในสังคมประชาธิปไตยมีความเชื่อรวมกันในเรื่องความเสมอภาค
เทาเทียม ก็จะปฏิบัติตอคนอื่นในฐานะที่เปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรีเชนเดียวกับตน เปนการเอาใจเขา              
มาใสใจเรา มองเพื่อนรวมสังคมโดยใหคุณคาตอเขาเหลานั้นอยางเทาเทียมกัน ไมขึ้นอยูกับ               
ความแตกตางทางเพศ ฐานะ รูปราง การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ถ่ินที่อยู  นอกจากที่กลาวมา             
ความเสมอภาคเทาเทียมยังครอบคลุมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันดวย  ในกรณีที่คนในสังคม มีโอกาส
ไมเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดความเสมอภาค ตองสงเสริมใหคนที่มีโอกาสนอยกวามีโอกาสมากขึ้น 
ดังนี้ 

 
ถึงแมผมจะเปนคนพิการแตทุกวันนี้ผมก็ตองจายภาษีเหมือนกับ

คนปกติและตองการความดูแลเอาใจใสจากรัฐบาลเหมือนคนทั่วไป            
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บางคนบอกวา  จะเรียกรองอะไรหนักหนาเปนเพียงคนกลุมนอย                 
ออกมาทํางานก็ทําใหคนอื่นวุนวาย แตตัวผมเองก็ไมอยากรบกวนแมและ
ภรรยา ผมแคขาขาดมือยังใชการไดสมองก็ยังใชได ผมจึงอยากใหรัฐบาล
เห็นใจ และชวยอํานวยความสะดวกเรื่องทางเดินที่รถเข็นสามารถไป
ตลอดได  (วินัย(นามสมมติ), 2550) 
 
เมื่อคนในสังคมควรไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกัน แตในความเปนจริงมีผูคน

จํานวนมากที่เปนผูดอยโอกาส เชน คนพิการ คนยากจน ที่เงื่อนไขในชีวิตอาจเปนอุปสรรค                   
ในการได รับประโยชนเหมือนกับที่คนอื่นๆได รับ  ดังนั้น  หากจะให เกิดความเปนธรรม                     
ก็ตองเสริมสรางโอกาสใหผูดอยโอกาสสามารถไดรับประโยชนและมีโอกาสที่จะมีความสุข                    
ไดเทาเทียมกับคนที่มีโอกาสมากกวาดวย เชน การสรางโรงเรียนใหแกคนตาบอด/หูหนวก                    
การมีภาษาอื่นๆนอกเหนือจากภาษาราชการใชในหนวยงานราชการที่มีหนาที่บริการประชาชน    
การใหทุนการศึกษาแกคนยากจน  เปนตน  เพื่ อทุกคนจะไดอยู ร วมกันอย างมีความสุข                           
เพราะความเสมอภาคเทาเทียมถือเปนพื้นฐานของความเปนธรรมในสังคมประชาธิปไตย                   
ดวยการสรางโอกาสของแตละบุคคลในการที่จะแสวงหาความสํา เร็จและความสุขได                            
อย าง เท า เทียมกัน  เชน  การใหโอกาสทางการศึกษาอย าง เท า เทียมกัน  การใหโอกาส                           
ในการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมกัน การใหสิทธิแกหญิงและชายอยางเทาเทียมกัน การที่ทุกคน            
มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายเชนเดียวกันโดยไมมีขอยกเวนเปนตน ดังคํากลาวที่วา  

 
ปญหาที่เกิดขึ้นในทองถ่ินเพียงเพราะชาวบานอยูหางจากตัวเมือง                    

ทําใหไมมีการพัฒนา เชน ถนนในหมูบานยังเปนถนนดิน  ชาวบาน                  
ที่ประสบภัยสึนามิไมไดรับการชวยเหลือ คนชราไมไดรับเงินสวัสดิการ
หรือเบี้ยคนชรา  อบต.จัดสรรทุนการศึกษา  ไมทั่วถึงกับเด็กที่ยากจน
จ ริงๆ  กลับมอบทุนใหคนที่ เปนญาติของตนเองแทนชาวบ าน                   
มีความเขาใจวาไมมีความเปนธรรม ที่ผูบริหารทองถ่ินใหความชวยเหลือ
เฉพาะเครือญาติของตนเอง หรือใหความชวยเหลือกับกลุมที่มีผลตอ
คะแนนเสียงของตนเทานั้น  นอกจากนี้  เวลาที่ปวยตองไปรักษา                           
ที่โรงพยาบาลก็ตองรอคิวนานมากในขณะที่บางคนสามารถใชสิทธิพิเศษ                  
ไมตองรอนาน  เชน  เปนขาราชการ เปนญาติพี่นองเปนผูบริหารระดับสูง  
(วีนา(นามสมมติ), 2550) 
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แตสถานภาพทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง   ก็ยังมีการเลือกปฏิบัติระหวางผูมีสถานะ 
ทางสังคมสูงกับผูที่มีสถานะต่ํากวา สังเกตไดจากการไดรับอภิสิทธิ์หรือไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ                        
การเลือกปฏิบัติ  การใชเสนสายจนกลายเปนเรื่องปกติจนลืมคิดถึงประโยชนของสวนรวม                
ความเสมอภาคที่ เทาเทียมเปนธรรมจริง ๆนั้นมีอยูนอยมาก   เพราะผูมี อํานาจจะตัดสินใจ                         
ใหความชวยเหลือแกญาติพี่นองของตนเองกอน  จึงทําใหประชาชนในสังคมไทยมองไมเห็น             
ความเปนธรรมหรือความเสมอภาคที่เกิดขึ้นไดจริงในสังคม  จึงใหความสําคัญกับเรื่องประโยชน
สวนตัวมากกวาเรื่องของสวนรวม ทั้งๆที่ขัดตอหลักการของประชาธิปไตย  ซ่ึงใหความสําคัญ             
ตอสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล 

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความเสมอภาคที่ เปนธรรมในสังคม               
ผูวิจัยพบวา   ประชาชนสวนใหญยังไมได รับความเปนธรรมจากสังคมเทาที่ควร  ทั้ งนี้                        
เพราะสังคมไทยยังคงยึดติดอยูกับระบบอุปถัมภและความสัมพันธเชิงเครือญาติทําใหเกิด               
การเลือกปฏิบัติ  ทําใหประชาชนสวนใหญไมไดรับความเปนธรรมจากการเลือกปฏิบัติดังกลาว                 
แตหลังจากมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พบวา ประชาชนรูสึกตื่นตัวที่จะเรียกรองในสิทธิ                
ที่ตนควรจะไดรับความเปนธรรมเพิ่มมากขึ้น 

4.2.1.9  นิติธรรม 
หลักนิติธรรมถือเปนการปฏิบัติตามกฎหมาย   กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ                

โดยถือวา  เปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคลใดบุคคลหนึง่                 
จะตองคํานึงถึงความยุติธรรม และความเปนธรรมในการบังคับใชกฎหมาย  

 
การชุมนุมประทวงของเสื้อเหลืองเสื้อแดง เปนการกระทําที่ผิด

กฎหมายทําใหบานเมืองวุนวาย ไมเห็นตํารวจไปจับเลย พอชาวบาน
ชุมนุมประทวง เพื่อเรียกรองราคาขาวไมไดทําใหใครบาดเจ็บดัน                  
โดนจับ ทําอยางนี้ไมดีเลยไมมีความเปนธรรมเลย ตอนพวกคนที่เขา                 
มีอํานาจก็ปลอยเขาทําผิดได  ( ประสิทธิ์(นามสมมติ), 2552) 
 
ในชวงกอนที่จะมีการกระตุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   พบวา  ประชาชน                 

มีความเขาใจวา การชุมนุมประทวงของเสื้อเหลืองและเสื้อแดงนั้นทําไมถึงไมผิดกฎหมายทําไม            
ไมมีการลงโทษกับผูที่กระทําความผิด  แตหลังจากที่ผูวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กลับไป  ดังนี้ 
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  ตํารวจเขาก็ลงโทษผูที่กระทําความผิดอยูแลว  แตสาเหตุที่เขา
ดําเนินการชาอาจเปนเพราะความเสียหายมีเยอะ  มีเร่ืองที่ตองรวบรวม
ดําเนินคดีเยอะ  ตองใชเวลารวบรวม เพราะเขาใชเวลาชุมนุมกันนานมาก  
บานเมืองมีกฎหมายใครผิดก็ตองไดรับการลงโทษเพราะเปนขอตกลงให
ชาวบานทุกคนอยูรวมกันไดดวยความสงบสุข  เปนไปไมไดหรอกที่พวก
ออกมาชุมนุมจะไมตองรับผิดทางกฎหมาย  เพียงแตการดําเนินคดีตอง
ตรวจสอบหลักฐานใหแนนอนกอน  เพราะหากจะใหจับทุกคนคงเปนไป
ไมได  บางคนเขาก็ไมได ทําอะไรผิด ชุมนุมดวยความสงบ เหมือนกับ
ชาวบานทุกคนถาเปนคนดีไมไดไปรังแกใคร อยู ๆใครจะมาบอกวาเราทํา
ผิดคงไมได  เพราะฉะนั้นผูที่ออกไปชุมนุม เขาก็สามารถชุมนุมได                
หากการชุมนุมของเขาไมทําใหใครเดือดรอน  

 
หลังจากมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ผูวิจัยพบวา  ประชาชนมีความเขาใจ               

มากขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินคดีกับกลุมผูชุมนุมประทวงแตก็อดที่คิดไมไดวาหากมีการดําเนินคดี                     
แลวเขาจะไดรับการลงโทษตามความผิดที่ตัวเขาไดกระทําหรือไม  เพราะประชาชนคิดวา                     
ผูที่มีอํานาจสามารถที่จะใหการชวยเหลือจนผูชุมนุมดังกลาวไมตองรับโทษ และจาก                         
การแลกเปลี่ยนดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  หากหลักนิติธรรมหรือกฎหมายมีความชอบธรรมก็ตอง
สามารถบังคับใชไดกับคนทุก ๆ คนอยางเทาเทียมกัน   

แตปจจุบันกฎหมายดังกลาวไมสามารถบังคับใชไดกับผูที่มีอํานาจ  ทั้งนี้เพราะ
หลักนิติธรรมหรือกฎหมายกลายเปนเครื่องมือของผูมีอํานาจจนกลายเปนการตั้งคําถามวาเกิดอะไร
ขึ้นกับกระบวนการยุติธรรม  ดังคํากลาวของ ลุงวิทย (นามสมมติ)(2552)  ที่วา ทําไมนักโทษ
การเมืองกระทําความผิดแลวไมจําเปนตองมารับโทษเหมือนคนอื่น ๆ อีก  ทั้งยังสามารถใชชีวิตได
อยางอิสรเสรี  ตกลงเขากระทําความผิดจริงหรือเปลาหรือเขาโดนกลาวหาเฉยๆ   จากคําพูดดังกลาว
แสดงใหเห็นวา  ประชาชนเริ่มเกิดความสงสัยวากระบวนการยุติธรรมของไทยมีความเปนธรรมจริง
หรือไมมากนอยเพียงใด   

ดังนั้น หลักนิติธรรมที่ใชอํานาจผานกฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการอยู
รวมกันของคนในสังคมเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ เพราะจะตองรวมถึงการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายของคนในสังคมดวย  ซ่ึงสอดคลองกับคําบอกกลาวของชาวบานที่วา 
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ตรงสีแยกไฟแดงนี้นะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยคร้ังมาก  ทั้ง ๆที่                           
อยูในเทศบาลรถก็ไมนาจะขับเร็วมาก แตกลับกลายเปนสถานที่ที่เกิด
อุบัติเหตุบอยที่สุด ชาวบานบอกวา  เหยื่อที่โดนลาสุดก็เปนลูกสาวของปา
ดา ออกไปซื้อกับขาวตอนเชามืด ไมทันไดระวัง เพราะคิดวาคงจะไมมี
อะไรหรอก แตสุดทายก็มีรถยนตคันหนึ่งวิ่งฝาไฟแดงมาชนลูกปาดาตาย 
ทุกคนตางตกใจไมมีใครสนใจคนที่ชน สุดทายตอนนี้ก็ยังจับตัวไมไดเลย   
( สี(นามสมมติ), 2550) 

 
เหตุการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการขับรถฝาไฟแดงซึ่งเปนความผิดเล็ก ๆ       

นอย  ๆ  ก็จริง  แตการขับรถโดยประมาททําใหผู อ่ืนไดรับบาดเจ็บหรือเสียหายถึงแกชีวิต                   
จะตองไดรับการลงโทษ  เพราะความชอบธรรมของตัวบทกฎหมายคือการเอาจริงเอาจังของ                
ผูบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางยุติธรรมใหแกทุกคนในสังคม ดังนั้น หลักนิติธรรมจะตองเปน
หลักประกันใหความมั่นใจแกทุกคนไดวา  ทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตหลัก                            
แหงกฎหมายเดียวกัน  

สังคมไทยเปนสังคมที่ยอมรับกันวา  คนไทยสวนมากขาดระเบียบและกฎเกณฑ                       
ในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงสอดคลองกับ ทินพันธ นาคาตะ (2546 :167-187) ที่กลาววา คนไทย                    
ไมชอบอยูภายใตกฎเกณฑหรือกฎหมายของสังคม  ไมคอยจะมีระเบียบวินัย การที่คนไทย                   
เปนคนรักอิสระชอบทําอะไรตามใจชอบ  จึงมีผลทําใหคนไทยคอนขางจะไมมีวินัยตอ                       
การที่จะมีความผูกพันเกี่ยวของกับขอตกลงใดๆ  กับผู อ่ืนรวมทั้งขาดความจริงจังกับชีวิต                     
การงานจึงไมนาแปลกใจที่เห็นพฤติกรรมตางๆ  เหลานี้   ในสังคม เชน การทิ้งขยะไมเลือกที่              
การแยงกันซื้อของหรือรับบริการ  การฝาฝนกฎจราจร   การไมเสียภาษี  การไมไปเลือกตั้ง เปนตน   

นอกจากนี้  อาจสามารถกลาวไดวา  การหลบและการหาทางฝาฝนกฎหมาย  
ระเบียบ  กฎเกณฑตางๆ  ถือเปนคานิยมหนึ่งของคนไทย  การบังคับใหคนไทยอยูในระเบียบวินัย
จะไดผลเฉพาะตอหนาเทานั้นหากอยูหลับหลังหรือมีโอกาสก็จะละเมิด   เพราะคนไทยจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือทําตามหนาที่ก็ตอเมื่อมีความจําเปนเพราะกลัวการลงโทษหรือเพราะไดประโยชน
จากการกระทํานั้น  ไมไดทําเพราะคิดวาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของตนและยังเพิกเฉย  หาก
มีความเสียหายตอสวนรวมที่เกิดขึ้นจากการละเลยหนาที่ของตนเองอีกดวย  จากที่กลาวมาขางตน
แสดงใหเห็นวาการมีระเบียบวินัย โดยการเคารพและยึดหลักนิติธรรมซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการ
มีประชาธิปไตยในวิถีชีวิต  ดังนั้น  การขาดวินัยของคนไทยถือเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตย  เพราะถาการบังคับใชกฎหมายออนแอ  การฉอราษฎรบังหลวงก็จะเฟองฟู                    
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การติดสินบน การจายเงินใตโตะ การฮั้วประมูล การออกนโยบายที่เอื้อตอพวกพอง  ประชาธิปไตย
จะผิดเพี้ยนเมื่อขาราชการ  ตุลาการ  นิติบัญญัติ ภาคเอกชน ตํารวจ  และทหารลวน ใชอํานาจที่ตนมี
อยูสรางความร่ํารวยใหกับตนเองและเอื้อประโยชนสวนตัว   

 
ชาวบ าน เล าใหฟ งว า  อบต .  ในหมูบ านของ เขา เวลาที่ มี                     

การกอสรางสิ่งตาง ๆ ไมวา ถนน  ประปา หรืออาคาร  อบต.ก็จะปลอยให
บริษัทรับเหมา ซ่ึงเปนคนรูจักและเปนคนที่มี ช่ือเสียงเขามายื่นซอง
ประมูลแคเจาเดียวเปนประจํา  ชาวบานก็ไมสนใจเพราะไมรูวาขั้นตอน
จริง ๆ เขาตองทํากันอยางไร รูแตวาจะมีแคโครงการนี้เทานั้น                

หลังจากนั้นมาไมนานบริษัทนี้ก็ เขามารับเหมาทําประปา                
ทั้งหมูบาน   ปรากฏวาบริษัทดังกลาวเอาเงินหนีไปหมดเลย  โครงการก็
ยังไมเสร็จ   ชาวบานก็เสียใจเพราะจะมีน้ําประปาใชกับคนอื่นเขามาดัน
มาเจอคน อยางนี้   ชาวบานก็ไมยอมแจงความดําเนินคดีจับ  สืบไปสืบมา
ปรากฏวา  อบต. รวมมือกับคนที่รับเหมาโกงเงินชาวบานเอง  มันนาเจ็บ
ใจจริง ๆ   แตที่นาเจ็บใจกวานั้นก็คือ ตํารวจปลอยตัว อบต. กลับมาบอก
วาไมไดมีความผิดอะไรมากจายคาปรับก็จบ จริง ๆคงไมเปนอยางนั้น 
เพราะอาจจะมีการจายเงินใหตํารวจ เพื่อชวยใหตนเองพนความผิด
มากกวา  (ปรีดา(นามสมมติ), 2552) 

 
นอกจากนี้  หลักนิติธรรมถือเปนตัวกํ าหนดขอบเขตของการแทรกแซง                       

ทางการเมืองในกระบวนการตัดสินใจ  และควบคุมกํากับการทํางานของฝายการเมืองใหเปนไป   
ตามระเบียบกฎเกณฑ  ซ่ึงการบังคับใชหลักนิติธรรมอยางถูกตองเปนการปองกันความพยายามใด ๆ                         
ที่ทําลายเสรีภาพ ยึดทรัพยสิน ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหมายความวากฎเหลานั้นมีผลกับ             
ทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน สอดคลองกับ อานันท  ปนยารชุน (2551: 8-9) ที่กลาววา                            
หลักนิติธรรมตองมีผลบังคับใชไดจริงกับทุกคนอยางเสมอภาคเทียมเทียมกัน ซ่ึงประชาชน             
สะทอนใหฟงวา 

 
เวลาที่นักการเมืองกระทําความผิดทําไมถึงไมสามารถลงโทษ

นักการเมืองได เพราะที่ผานมา สส.  บางคนก็กระทําความผิดยางชัดเจน
และกอใหเกิดความวุนวายทางการเมืองขึ้นมา  เชน  การชักจูงประชาชน
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ไปรวมการชุมนุม   ก็ไมผิดสามารถใชสิทธิในการเปน  สส. เพื่อใหตนเอง
รอดพนการจับกุมไดและทําไมอดีตนายกถึงถวายฎีกาไมได และจริง ๆ 
เขาก็เปนคนไทยคนหนึ่งเขานาจะสามารถทําได (วี(นามสมมติ), 2552 ) 

 
ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอธิบายวา รัฐบาลก็ไมไดบอกวาเขาทําไมได                   

เพียงแตเขาควรจะถวายฎีกาตอนนี้หรือเปลา เพราะตามหลักนิติธรรม คนที่จะถวายฎีกาได                           
ตองเปนนักโทษเปนผูที่กระทําความผิดซึ่งกระบวนการยุติธรรมหรือศาลไดตัดสินใจคดีถึงที่สุดแลว                           
สวนตอนนี้  ยังไมไดเขาสูกระบวนการยุติธรรม  ดังนั้นเขาตองกลับมาเพื่อรับทราบขอกลาวหาและ                      
ปลอยใหทุกอยางเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมเสียกอน หลังจากนั้นเขาจะถวายฎีกาก็ได              
สวนคําถามที่  วี (นามสมมติ)(2552) ถามวา  ตอนนี้เขากลับมาประเทศไมได  เพราะถากลับมาก็ตอง
โดนลอบฆา นั้น  ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยนกลับไปวา 

 
บานเมืองมีกฎหมาย เขาก็เปนคนมีช่ือเสียง คนที่รักเขาก็มีมั่นใจ

ไดวาเขาจะไมเปนอะไรดูอยาง อองซานซูจี   ผูนําพมาเขาไมผิด เขาก็ตอสู
ใหชาวบานเห็นวา  เขาจริงใจเปนคนดีไมไดกระทําอะไรผิดไมจําเปนตอง
หลบหนี ทุกวันนี้เขาก็ไดความชอบธรรมจากคนทั้งประเทศ ไมใชแค
ประชาชนในประเทศพมานะ ทั่วโลกเขาเห็นเหมือนกันหมด เพราะฉะนัน้
ถ า เขากลับมา  และปฏิบัติตามกระบวนการนิติธรรม  เชื่ อมั่นใน
กระบวนการศาล  ถึงตอนนั้นก็ไมมีใครวาเขาได 
 
ในเรื่องของรัฐธรรมนูญที่มีคําถามวา เขียนมาเพื่อเอาผิดทักษิณใชหรือเปลา                      

นั้นคิดวารัฐธรรมนูญไมไดรางขึ้นมาเพื่อกล่ันแกลงใครหรอก   เพราะถาเราไมมีความผิด                      
ก็ไมเห็นตองกลัวอะไร  อีกอยางเนื้อหาท่ีอยูในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 กับฉบับ 2550 ไมได                   
มีความแตกตางกันเทาไหร  เพียงแคเพิ่มเติมสิ่งที่มีอยูใหรัดกุมและชัดเจนยิ่งขึ้นเทานั้น และที่สําคัญ                            
ผูวิจัยคิดวา  ประชาธิปไตยไมไดอยูที่รัฐธรรมนูญแตอยูที่ประชาชนทุกคนในประเทศไทยมากกวา                       
เพราะถาทุกคนอยูรวมกันไดโดยไมมีความขัดแยง  ปฏิบัติตอกันในฐานะที่เปนมนุษยเหมือนกัน  
เอาใจเขามาใสใจเรา  เคารพใหเกียรติกัน  รัฐธรรมนูญก็ไมจําเปนไมมีก็ไมเห็นเปนไร ในครอบครัว
ไมเห็นมีรัฐธรรมนูญเลย คนในครอบครัวยังอยูกันไดเลย แลวถาคนในครอบครัวขัดแยงกัน                   
ก็ไมสามารถเอากฎหมายอะไรมาบังคับใชได  นอกจากการใจเย็น ๆ ยอมรับฟงความคิดเห็นกันบาง  
ไมใช ยึดมั่นเฉพาะกรอบความคิดของตนเองอยางเดียว  ประเทศชาติก็เหมือนกับครอบครัว                    
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ถาคนในชาติไมรักกัน  ไมฟงกันจะเอากฎหมายอะไรมาบังคับก็ไมไดหรอก สุดทายก็แกแต
กฎหมายไมยอมปรับปรุงตัวเอง   

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดังกลาว  สะทอนใหเห็นวาหากกฎหมายหรือกติกา               
ในสังคมใดที่ลาสมัย หรือไมไดนํามาซึ่งความเปนธรรมหรือความยุติธรรมในสังคมคนทุกคน             
ที่อยูรวมกันในสังคมก็ควรรวมกันแกไขกฎหมายนั้นใหทันสมัยและเปนธรรม  อีกทั้งผูใชอํานาจ
รักษากฎหมายก็ตองทําหนาที่โดยไมลําเอียง ปฏิบัติตอทุกคนตามหลักกฎหมายอยางเสมอภาคเสมอ
หนา ไมใชกฎหมายเพื่อประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง    

หลังจากที่ไดมีการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวาง
ประชาชนกับผูวิจัย  พบวา  ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรมมากพอสมควร แต
ยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  ทั้งนี้เพราะกระบวนการยุติธรรมไมไดสรางความ
เชื่อมั่นใหกับประชาชน  แตกลับทําใหประชาชนคิดวาผูที่มีอํานาจสามารถกลั่นแกลงเอารัดเอา
เปรียบกัน ซ่ึงขัดกับหลักการของประชาธิปไตยที่ประชาชนจะตองมีความเคารพและเชื่อมั่นในหลัก
นิติธรรม   เพราะเปนการเคารพกติกาของสังคมในการกําหนดวาอะไรคือส่ิงที่ถูกและอะไรที่ตองละ
เวน   อะไรเปนสิ่งที่ผิด เพราะถาหากคนบางคนไมเคารพกฎหมายก็จะทําใหคนอื่นเดือดรอนได 

4.2.1.10 ความรับผิดชอบตอสาธารณะและความโปรงใส ตรวจสอบได 
ความรับผิดชอบตอสาธารณะและความโปรงใส ถือเปนความรับผิดชอบใน

การกระทําของบุคคลหรือหนวยงาน สอดคลองกับคํากลาวของ อานันท  ปนยารชุน,(2551: 13)  
ที่วารัฐบาลตองรับผิดชอบตอประชาชนที่เลือกรัฐบาลเขามา ตองรับผิดชอบตอตุลาการที่อิสระหรือ
สถาบันที่เปนกลางอื่นๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ซ่ึงองคกรตาง ๆเหลานี้           
ตั้งขึ้นมาเพื่อคุมครองพลเมืองจากนโยบายที่หลงทางหรือการตัดสินใจที่ใหประโยชนแกคนไมกี่คน                 
แตทําใหคนจํานวนมากตองเสียประโยชน เมื่อใดที่หลักการทั้งสองนี้ส่ันคลอนก็จะเปนสัญณาณ
เตือนวาธรรมาภิบาลกําลังตกอยูในภาวะกลุมเสี่ยงและกระบวนการประชาธิปไตยไดชะงักงันไป 
ดังนี้ 

 
การแตงตั้งหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบ             

การทํางาน ของรัฐบาล สวนใหญจะเปนคนที่รัฐบาลสนิทสนมหรือ             
ไมก็เปนญาติพี่นอง เชน กกต. สตง. ปปช.หรือแมแตส่ือ ผูบริหารก็ยังเปน
คนของรัฐบาล ทั้งนั้น  และทุกรัฐบาลก็ทําเหมือนกันหมด ไมมีรัฐบาล
ไหนที่ไมแทรกแซงการทํางานขององคกรอิสระ  (มี(นามสมมติ),  2550) 
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ประชาชนมีความเห็นวาทุกรัฐบาลลวนมีการแทรกแซงการทํางานของ                   
องคกรอิสระทั้งสิ้น  เพราะองคกรอิสระมีหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ  ดังนั้น              
ถาองคกรอิสระเปนกลุมคนเดียวกันกับฝายรัฐบาลก็จะชวยใหการทํางานของรัฐบาลเปนไปดวย
ความสะดวก   ปราศจากการตั้งคําถามของสังคม  ทั้งนี้ เพราะประชาชนสวนใหญไมสนใจ               
ที่จะตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอยูแลว  จึงไมจําเปนที่รัฐบาลตองเกรงกลัวอํานาจของ
ประชาชน แตหากพฤติกรรมอยางนี้เกิดขึ้นบอยคร้ังจะเปนตัวบงชี้ที่สําคัญวาการพัฒนาทาง
การเมืองของไทยนั้นลมเหลวเพราะในรัฐบาลเต็มไปดวยการคอรรัปชั่น   การฮั้วประมูล                          
การเอื้อประโยชนซ่ึงกันและกัน   การทุจริตเชิงนโยบายดานตาง  ๆ เปนตน   เพราะฉะนั้น                     
การมีคุณธรรมและศีลธรรมประจําใจ  ยอมเปนหลักการสําคัญที่คนในสังคมตองใชเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง เปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกันของคน            
ในสังคมอยางสงบสุขเปนเกราะปองกันความชั่วหรือการประพฤติที่ เปนอันตรายตอตนเอง                  
ตอผูอ่ืน และตอสังคมโดยรวม  

ผูนําจําเปนตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารประเทศ  เพราะคุณธรรมและ
จริยธรรม  จะเปนตัวที่ยับยั้งการกระทําของบุคคล  ทําใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอหนาที่ทั้ง
หนาที่ตอตนเองและหนาที่ตอผูอ่ืน มีความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเมตตากรุณา                            
และกระทําตนเปนประโยชนตอสวนรวม ยอมเสียสละประโยชนตนเองเพื่อประโยชนของสวนรวม                        
รวมทั้งไมเพิกเฉยตอความไมถูกตอง เพราะเปนผูมีความกลาหาญทางคุณธรรมจริยธรรม                   
ที่จะไมเกรงกลัวและเขาขางสิ่งผิด กลายืนหยัด กลาพูด และกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง  แตส่ิงที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมไทยไมไดมีลักษณะตามที่กลาวมา  ทั้งนี้เพราะผูที่ปฏิบัติหนาที่สวนใหญไมไดคํานึงถึง                        
จริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบอาชีพของตนเอง  บุคคลทั่วไปก็ไมไดมีหลักจริยธรรม                           
ในการอยูรวมกัน  ผูนําก็ไมมีธรรมาภิบาล   ไมมีขันติธรรมและไมไดยึดหลักในการบริหารประเทศ                            
เพื่อสนองความตองการของประชาชน   แตยึดหลักสนองตอความตองการของตนเองและ                   
พวกพองเปนหลัก  ดังคํากลาวของประชาชนที่กลาววา 

 
เด็กหนุมในหมูบานคนหนึ่งเลาใหฟงวา เมื่อตอนเด็ก ๆ  เขาชอบ

ดูเปาบุนจิ้นมาก และคิดไววาถาโตขึ้นเขาตองเปนผูรักษากฎหมายใหได                 
เพราะอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความเปนธรรมเหมือนกับ
ศาลไคฟงของเปาบุนจิ้น  พอมาตอนนี้เรียนจบแลวกําลังเรียนตอและ 
ความฝนที่ตั้งใจไวก็ยังไมเปลี่ยนแปลง  อยูมาวันหนึ่งไดดูทีวีเจอขาวที่
นักการเมืองที่กําลังมีคดีความฟองรองกันอยู  ตอนนั้นหลักฐาน ก็มัดแนน
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วาเขาก็ทําความผิดจริง  แตเขาก็ยังไมยอมรับผิด และบอกกับสื่อวารอฟง 
ผลวันตัดสินก็แลวกันผมมั่นใจผมไมผิด   พอผลการตัดสินออกมา                    
ก็อดที่จะคิดไมไดวาทําไมเขาถึงไมผิด  ทั้ง ๆ  ที่หลักฐานก็มัดแนนหนา
ขนาดนั้น  และทําไมเขาถึงสามารถนั่งทํางานตอไดในฐานะรัฐมนตรี             
ทั้ง ๆที่ เขาก็นาจะแสดงความรับผิดชอบในการกระทําของเขาบาง                 
ไมใชแคออกมาโตขาวไปวัน ๆ  เพราะรูวาไมนานประชาชนก็จะเบื่อ         
เมื่อประชาชน   เบื่อมีขาวใหมมาเดี๋ยวก็เงียบเองแหละไมเขาใจเลย  
หลังจากนั้นมา ผมก็ไดดูขาวอีกวานักการเมืองเอาเงินไปใหเจาหนาที่
กระบวนการยุติธรรมแตเจาหนาที่คนนั้นไมรับกลับกลายเปนขาวดัง               
ผมจึงมีความหวังอีกครั้ง  แตอดสงสัยไมไดทําไมนักการเมืองพวกนี้                 
ถึงไมมีคุณธรรมเอาเสียเลย  ทําอยางนี้จะไดอะไร  ผิดก็ยอมรับผิดไป  
ทําไมตองไปทําใหคนอื่นเขาเดือดรอน (วิทย(นามสมมติ), 2550) 

 
   ผูวิจัยจึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลับไปวา    
 

คนดี ๆที่เขายึดมั่นในจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของเขาก็มี                     
สวนนักการเมืองคนที่แยและเราคิดวาการทํางานของเขานาสงสัยเราเองก็
สามารถตรวจสอบ การทํางานของเขาได โดยการรองเรียนไปยัง
หนวยงานตาง ๆที่เขาทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่
รัฐ เชน องคกรอิสระตาง ๆ ไดแก ส่ือหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศนหรือ 
กกต.  ปปช. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  สวนอีกทางที่ทําไดก็คือ การ
รวมกลุมกันเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลหรือพรรคมีการตรวจสอบการทํางาน
ขอ สส. อีกทางหนึ่งเพื่อกดดันไมใหเขากลาที่จะกระทําความผิดตอไป  
 
ดังนั้น ผูดํ ารงตํ าแหนงสาธารณะหรือ ผูที่ เข ามาทํ าหน าที่ ในการบริหาร                     

กิจการบานเมืองที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจและปฏิบัติตามนโยบายซึ่งจะมีผลตอประเทศชาติ
สวนรวม ไดแก นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี   นักการเมือง  ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ   
บุคคลเหลานี้มีหนาที่เกี่ยวของกับผลไดผลเสียของสวนรวม การตัดสินใจเรื่องใดใดยอมมีผลตอชีวติ
ความเปนอยูของคนทั้งประเทศ บุคคลเหลานี้จึงตองทําใหคนในสังคมเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ                     
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วาจะทํางานตามหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสวนรวมอยางแทจริง                         
(กนกกาญจน  อนุแกนทราย, 2550: 12 ) 

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน  พบวา  ประชาชนยังขาดความรู
คามเขาใจที่ ถูกตองในเรื่องความรับผิดชอบตอสวนรวม    การตรวจสอบการทํางานของ                          
ผูดํ ารงตําแหนงทางการเมือง   เพราะประชาชนเขาใจวาตนเองไมไดมี สิทธิและหนาที่                           
ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล  จึงไมสนใจและไมใหความสําคัญ  แตหลังจากที่มี                
การกระตุนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบวา  ประชาชนมีความสนใจติดตามขาวสาร                   
ทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น แตประชาชนยังขาดความรูเกี่ยวกับชองทางในการตรวจสอบ และชองทาง
ในการรองเรียน   

นอกจากนี้  ผูวัจัยพบวา  ประชาชนยังมีแววตาของความหวาดวิตก  กลัวตนเอง
และครอบครัวไดรับอันตราย  จึงนั่งฟงอยางเดียว ทั้ง ๆ ที่ประชาชนเองก็รูวานักการเมืองคนใด              
มีพฤติกรรมไมโปรงใสดังนั้น   เพื่อใหประชาชนมีสิทธิในกํากับ ควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
ของรัฐบาล  การมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐ  จึงถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ที่จะชวยใหคนในสังคมประชาธิปไตยเกิดความไววางใจตอบุคคลผูดํารงตําแหนงสาธารณะนั้น             
อีกทั้งยังเปนการปองกันปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น ที่ทําลายโอกาสและอนาคตการพัฒนาประเทศ   
เนื่องจากผูดํารงตําแหนงสาธารณะอาจใชอํานาจหนาที่ในการเอื้อผลประโยชนใหกับตัวเองและ
พวกพอง โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสวนรวม 

4.2.1.11 ผูนําในระบอบประชาธิปไตย 
ผูนําในระบอบประชาธิปไตยถือเปนบุคคลมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะผูนําหรือ

ผูปกครองที่ดีตองเปนบุคคลที่มีความรู  ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการประเทศ  เปนบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต  ใหความสําคัญกับเรื่องของสวนรวม
มากกวาเรื่องของตนเอง  ตลอดจนตองเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส   เพราะผูนําเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับประชาชนในพื้นที่  ในประเด็นดังกลาวและพบวา   ประชาชนสวนใหญ                         
มีความตองการผูนําที่มีลักษณะ  ดังนี้ 

 
ผูนําตองเปนคนที่ดีมีคุณธรรมและศีลธรรม  ซ่ือสัตยสุจริต              

รักษาศีล  5  ขอ  และที่สําคัญตองมีความรับผิดชอบตอการกระทําของ
ตนเอง ตองเปนคนดีมากกวาคนเกง ทํางานตามความตองการของ
ประชาชนได เปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริตมีความรูความสามารถ                  
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มีคุณธรรมไมนําทรัพยสินของประเทศเปนของตนเองและพวกพอง               
ตองมีความยุติธรรม  ไมเอาเปรียบคนไมมีทางสูเปนคนที่มีความสามารถ
ทุกดาน  ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น โกงก็ไมเปนไร  ใคร ๆก็โกง ตองแกไข
ปญหาความยากจนได  (ชินกรและวันดี (นามสมมติ) , 2552 ) 

 
จากที่กล าวมาจะเห็นไดว าประชาชนมีความตองการผูนํ าที่แตกตางกัน                    

ซ่ึงหากนํามาแบงกลุมจะสามารถแบงไดเปน  2 กลุม  คือ กลุมที่หนึ่งผูนําจะตองเปนบุคคล                       
ที่มีความซื่อสัตย สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความยุติธรรมและมีความรับผิดชอบในการกระทํา                
ของตนเอง  สามารถตอบสนองความตองการใหกับประชาชนได  ที่สําคัญตองไมโกงเอาสมบัติของ
ชาติเปนของตนเองและพวกพอง ซ่ึงสอดคลองการคํากลาวของ อานันท  ปนยารชุน (2551 :15)                
ที่กลาววา  

 
คุณสมบัติของความเปนผูนําสําหรับประชาธิปไตยที่ยั่งยืน                

จะพบไดในบุคคลที่ดํารงตนดวยความซื่อสัตย โปรงใส และรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ตนทําเปนบุคคลที่สามารถสรางฉันทามติ มีใจที่เปดกวางและ            
เปนธรรมยึดมั่นตอความยุติธรรมและสงเสริมประโยชนสาธารณะ                      
มีขันติธรรม รับฟงทาทีของฝายที่ตรงขามกัน  

  
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาผูนํานอกจากจะเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถแลว

ผูนําที่ดีก็ตองมีความซื่อสัตยสุจริต  มีความโปรงใส  ยอมรับในการกระทําของตนเองอยางกลาหาญ            
เปนผูที่มีใจเปดกวางยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางตัดสินใจในการแกไขปญหาดวยสติปญญา       
อยางมีเหตุมีผล  และมีใจเปนธรรมยึดมั่นและกลาตัดสินใจโดยยึดหลักนิติธรรมในการบริหาร
ประเทศ เพื่อประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน  ในทางตรงกันขาม                        
หากผูนําไมสนใจในคุณสมบัติดังกลาวแตกลับมุงกระทําเพื่อประโยชนของตนเองและใชอํานาจ                        
ตามความพอใจของตน เพื่อบังคับกดขี่ประชาชนก็ยอมทําใหประเทศไดรับความเสียหาย 

สวนลักษณะของผูนํากลุมที่สองจะมีลักษณะที่ตรงกันขามกับกลุมที่หนึ่ง  คือ                        
ผูนําตองเปนคนเกง  มีความรูความสามารถบริหารบานเมืองไดเปนอยางไร  ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น                 
ถึงจะโกงบาง   ก็ไมเปนไร  ซ่ึงตรงกับสิ่งที่ประชาชนกลาววา 
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ชาวบานรูนะวารัฐบาลชุดกอนเขาโกงและผิด แตเขาก็ไมได             
ทําอะไรใหประชาชนเดือดรอนแถมเศรษฐกิจก็ดีขึ้น   กอนหนานี้                  
ไมมีรัฐบาลชุดไหนที่สนใจประชาชน  ไมรูหรอกวาประชาชนลําบาก
ยังไง  มีทักษิณนี่แหละที่เขาชวยเหลือทุกอยาง  ชวยใหมีที่ทํากิน  ชวยให
รักษาได 30 บาทไหนจะกองทุนเงินลานอีกจนตอนนี้ สะดวกสบาย              
ขึ้นแลว   เพราะเดินทางก็สะดวกทุกบาน  มีมอเตอรไซดหมดเลย           
ถนนเขาหมูบานก็สะดวกสบาย  ราคาขาวก็มีการรับจํานํา  ชาวบานก็ไม
เดือดรอนไหนจะนโยบายที่ปราบปรามยาเสพติดอีกทําอะไรใหประเทศ
ตั้ ง เยอะ  เขาทํ า ผิดนิดหนอยถึงกับตองไล เขาออกนอกประเทศ                   
ผมวาไมถูกตองนะ  (ประสิทธิ์(นามสมมติ),  2550) 

 
นอกจากลักษณะของผูนําแลว   ผูวิจัยไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับ

ประชาชนในพื้นที่  เพื่อทราบถึงความรูสึกที่มีผูนําเปนเพศหญิงบาง  ผูวิจัยก็พบวา  ประชาชน           
สวนใหญมีความรูสึกวาผูนําไมจําเปนตองเปนเพียงเพศชายเทานั้น  เพราะปจจุบันเพศหญิงหรือ          
เพศชายก็ไดถามีความสามารถในการบริหารงาน   มีความรับผิดชอบและเปนผูนําที่ดีใหกับ
ประชาชนได  ซ่ึงสะทอนจากคําพูดของประชาชนในพื้นที่   ดังนี้ 

 
ถึ งแม ผู ใหญบ านจะ เปน ผู ห ญิ ง  แต ก็ เปนคนที่ มี คว ามรู

ความสามารถมีความเปนผูนําสูง อดทนขยันทํางานและมีความละเอียด
รอบคอบรับผิดชอบงานมากกวาผูชายเสียอีก ดังนั้น ผูนําจะเปนผูหญิง
หรือชายไมสําคัญหรอก เพราะถาเขาสามารถพัฒนาหมูบานได ดูแลทุกข
สุขของชาวบ านไดก็พอแลว  ผู ใหญบ านเปน เพศที่สามยั งมี เลย                  
(ชิน(นามสมติ),  2550) 

 
นอกจากที่กลาวมา  ผูนําจะตองยึดมั่นในหลักขันติธรรมเปนสําคัญ  เพราะ                 

ขันติธรรม  ในทางการเมือง เปน เรื่ องการยอมรับความหลากหลายในสังคม  (อานันท                      
ปนยารชุน, 2551: 7-8)  เปนการสรางความสมานฉันทที่ดี  เปนตัวเยียวยาไมใหเกิดความขัดแยง
ต างๆ  ขึ้นในสังคมไมว าประชาชนเหลานั้นจะมีความเชื่อหรือมีความคิด เห็นที่ต างกัน                            
ในขณะเดียวกันรัฐบาล  ซ่ึงเปนผูชนะจากการเลือกตั้งก็ตองยอมรับความแตกตางที่เกิดขึ้นใหได  
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางยุติธรรมไมมีการเลือกปฏิบัติ    ดังคํากลาว 
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ในชวงที่ประชาธิปตยเปนฝายคาน  ชาวบานสวนใหญที่อยูใน
ภาคใต  ไมไดรับการเหลียวแลจากทางรัฐบาลเลย ไมวาจะเปนเรื่องปาก
ทอง เร่ืองอุทกภัยหรือแมกระทั่ง เร่ืองเหตุการณ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต  
เพียงเพราะคนใตไมไดลงคะแนนใหกับพรรครัฐบาล  พอชาวบานออกมา
เรียกรองก็หาวาสรางความวุนวายไมอยากใหเรียกรองก็ตองดูแลบางซิ  
คนใตก็จายภาษีเหมือนกันดีนะที่สวนใหญคนใต อยูไดดวยตนเองไม
ลําบากมากไมอยางนั้น  คนจนตองหมดประเทศเหมือนที่ รัฐบาล      
ประกาศแน และชาวบานก็เลาใหฟงตอวา จริง ๆคนใตไมไดเกลียดคน
อีสานหรือคนเหนือหรอกนะแตผูนํานั่นแหละ ทําใหคนทะเลาะกัน  
เพราะการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมทําใหชาวบานไมพอใจและอดที่จะ
สงสัยไมไดวาที่ทําอยางนี้  ไมชอบคนใตหรือ วาไมพอใจที่ไมไดคะแนน
กันแน   

เพราะฉะนั้น เวลาออกทีวีไมตองบอกหรอกวานายกที่ไหนจะ
ชวยคนที่นั่น  เพราะนายก ที่ไหนก็ตองชวยเหลือประชาชนทุกคน คุณ
เปนตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงขางมากก็จริง แตถาคุณยัง
เลือกปฏิบัติอยูอยางนี้  ชาวบานก็เอาคุณออกไดเหมือนกัน  ตอนนายก
ชวนไมเห็นภาคใตจะมีอะไร  ไมมีการพัฒนาเปนรูปธรรมเหมือนคนอื่น
เลย    ถนนก็ไมมี  มีแตโรงเรียนเพราะเขา  อยากใหเด็กมีการศึกษา                              
มีการศึกษาแลวคนอื่น เอาเปรียบไมไดชาวบานก็เขาใจ  ทานก็ เอา
งบประมาณไปพัฒนาที่อ่ืนคนใตก็ไมไดวาอะไร  ไมเห็นทานจะบอกเลย
วาไมลงคะแนนใหไมใหงบประมาณหรอก (ประสงค(นามสมมติ), 2550) 
 
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาความขัดแยงที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนความขัดแยงที่

เกิดขึ้นจากความไมเชื่อถือและไมไววางใจผูนําวาจะบริหารอยางโปรงใสและเปนธรรมประชาชน
จึงตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับการทํางานของผูนํา  โดยเห็นวาผูนําไมไดมีความพยายามชวยแกไขปญหา             
ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือในประเทศ ทั้งๆที่เปนตัวแทนของประชาชน  แตกลับมุงพัฒนาเฉพาะ            
สวนมีการเลือกปฏิบัติและมีสวนไดสวนเสียกับนโยบายตางๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง เชน การรับเหมา  
กอสรางถนนในชุมชน ผูนําชุมชนเปดโอกาสใหพวกพองของตนเขารวมการยื่นซองประกวดราคา                    
เพื่อกอสรางถนน  หลังจากนั้นผูวิจัยก็ไดแลกเปลี่ยนกลับไปวา  
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ไมเปนไรหรอกคะตอนนี้ก็ปลอยใหเขาทํางานไป สวนพี่ในฐานะ
ที่เปนพลเมืองของประเทศมีสิทธิมีเสรีภาพที่จะคอยติดตามตรวจสอบ  
การทํางานของเขาตอไปอันไหนที่เราคิดวานาสงสัยไมนาไววางใจเรา                   
ก็รองเรียนไปยังหนวยงานที่เขาสามารถชวยเหลือพี่ไดหากไมไดผล
ชาวบานก็ควรรวมกลุมกันหลาย ๆ คนเพื่อใหเสียงดังขึ้นจะไดมีอํานาจ 
ในการตอรองและรองเรียนพฤติกรรมเหลานี้ได   

  
นอกจากนี้  ก็ควรจะชวยกันรณรงคหรือประชาสัมพันธให

ชาวบานทราบวา คุณสมบัติที่ดีของคนที่เปนผูนําควรเปนอยางไรบาง  
รวมทั้งศึกษาดูวาผูสมัครแตละคนเปนอยางไรมีประวัติเสียหายหรือเคยมี
ประสบการณทํางานดานใดบาง  นอกจากนี้ชาวบานก็ตองมีความสนใจ
ติดตามขาวสารทางการเมืองใหมากขึ้นรับสารใหหลากหลาย ไมควรฟง
แคคนคนเดียว  เพราะบางครั้งอาจจะโดนหลอกได ควรฟงขอมูลจาก
หลาย ๆดาน  
 
ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  พบวา  ประชาชนเริ่มมีความสนใจและ                          

มีความเขาใจเพิ่มมากขึ้น  รูวาประชาชนก็สามารถวิพากษวิจารณการทํางานของรัฐบาลได                     
โดยไมตอง  มานั่งบนใหฟงกัน แตหันไปตรวจสอบ กํากับ   ดูแลการทํางานของรัฐบาลจะดีกวา 
เพราะถาหากรัฐบาลไมมีความโปรงใสในการทํางาน  ประชาชนก็สามารถรองเรียนได                           
เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ดวยการเขาชื่อขอตรวจสอบการทํางานและนโยบายหรือ
โครงการที่ไมโปรงใสเหลานั้นได 

จากผลการศึกษาที่กลาวมา แสดงใหเห็นไดวาประชาชนที่เขารวมกิจกรรมของ
โครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการมีสวนรวม  ซ่ึงพบเห็นไดจากความกระตือรือรน
ที่จะเขาไปทํากิจกรรมกลุมรวมกันในชุมชนและการรวมกลุมกัน  เพื่อรักษาผลประโยชนและ แกไข
ปญหาที่ประชาชนไดรับผลกระทบและประชาชนเริ่มเห็นดวยวาประชาธิปไตยไมใชแคเร่ืองของ
การเลือกตั้ง แตประชาธิปไตยเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตที่ประชาชนจะตองเขาไปมีสวนรวม
และสามารถใชสิทธิเสรีภาพภายใตกรอบของกฎหมายดวยการปฏิบัติตอกันในฐานะมนุษย               
อยางเทาเทียมกัน สวนประเด็นเรื่องของการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐและคุณสมบัติของผูนํา 
พบวา ประชาชนมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เพราะประชาชนไมมีความเชื่อมั่น                     
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ในตัวของผูนําและเห็นวาผูนําแตละคนไมไดมีความแตกตางกัน  เพราะในการเลือกตั้งแตละครั้ง                 
ไมไดเกิดขึ้นดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แตเปนการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจากการซื้อเสียงของผูมีอํานาจ
ผูกขาดทางการเมือง  ในขณะที่เสรีภาพและความเสมอภาคเปนธรรมในสังคม  ประชาชนเห็นวา
เปนไปไดยาก  เพราะในสังคมไทยยังมีระบบอุปถัมภ  มีการเลือกปฏิบัติตอกันและยึดถือ
ความสัมพันธแบบเครือญาติเปนหลัก ซ่ึงขัดตอหลักการของระบอบประชาธิปไตย   

 
4.2.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยของเยาวชน 

  การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับเยาวชนดวยกิจกรรม วัยมันสเมล็ดพันธุ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายที่โครงการและศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม         
ใหความสําคัญเนื่องจากเยาวชนกลุมดังกลาว  ไดแก  เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงจะเติบโตไปเปนอนาคตของชาติและเปนเจาของอํานาจอธิปไตย                   
เปนเยาวชนที่มีความสําคัญตอกระบวนการพัฒนาทางการเมืองของไทยตอไปในอนาคต                      
เปนเยาวชนที่มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยหรือคานิยมประชาธิปไตย  
ไดแก  สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคที่เปนธรรมในสังคม  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  การมีสวนรวม
และจิตสาธารณะ  การยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม  และความโปรงใส ตรวจสอบได                
เปนตน จนนําไปสูการปรับเปลี่ยนความเชื่อ  คานิยมและทัศนคติที่ถูกตองและสอดคลองกับ            
วิถีการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย  โดยมีกระบวนการที่ใชในการดําเนินงานที่หลากหลาย  
ประกอบดวย  
 1.  เกม (Game) ถือเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนําไปปรับใชในการเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลไดเปนอยางดี   โดยผูดําเนินกิจกรรมจะสรางสถานการณสมมติขึ้น
ใหผูเขารวมกิจกรรมเรียนรูดวยตนเองภายใตขอตกลงหรือกติกาที่กําหนดไว ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรม
จะตองตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง อันจะมีผลออกมาในรูปของการแพชนะ วิธีการนี้จะชวยให
ผูเขารวมกิจกรรมมีความสนุกสนาน 
 2.  การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหัวขอที่กลุมตองตัดสินใจรวมกัน โดยสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมตองมีสวนรวมอยาง
อิสระและเปนธรรมชาติ ซ่ึงถือเปนสิ่งที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย เพราะมีสวนสงเสริมให
สมาชิกทุกคนไดฝกฝนตัวเองใหเปนผูที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมกับการเปนสมาชิกในสังคม
ประชาธิปไตย การอภิปรายกลุมจะชวยกอใหเกิดความคิดสรางสรรคในสังคม การมีสัมพันธภาพ
กันใหม การบูรณาการความคิดและความตองการซึ่งกันและกัน 



 
 
 

110  

 3. การแสดงบทบาทสมมติ (Role –Playing) เปนวิธีการนี้มีลักษณะเปนสถานการณสมมติ
เชนเดียวกับเกม แตมีการกําหนดบทบาทของผูเลนในสถานการณที่สมมติขึ้นมาแลวใหผูเขารวม
กิจกรรมเขาสวมบทบาทนั้นและแสดงออกตามธรรมชาติ โดยอาศัยบุคลิกประสบการณและ
ความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนหลัก วิธีการนี้จะชวยใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ความรูสึกและ
พฤติกรรมของตนอยางลึกซึ้ง และยังชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาไวใจและนาติดตาม 
 4. กรณีศึกษาหรือกรณีตัวอยาง (Cases)  เปนวิธีการใชตัวอยางหรือเร่ืองราวตางๆ ที่เกิดขึ้น
จริง ๆ นํามาดัดแปลงและใชเปนตัวอยางใหผูเขารวมกิจกรรมไดศึกษา วิเคราะหและอภิปรายกัน 
เพื่อสรางความเขาใจและฝกหัดหาทางแกไขปญหานั้น วิธีการนี้จะจะชวยใหผูเขารวมกิจกรรม             
ไดรูจักคิด  และพิจารณาขอมูลที่ตนไดรับอยางถี่ถวน และการอภิปรายจะชวยใหผูเขารวมกิจกรรม
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน  รวมทั้งการนําเอากรณีตาง  ๆ ซ่ึงคลายคลึงกับ                    
ชีวิตจริงมาใช  จะชวยใหการเรียนรูมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง  ซ่ึงมีสวนทําใหการเรียนรู          
มีความหมายสําหรับผูเขารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 
 5. สถานการณจําลอง (Simulation) การกําหนดสถานการณจําลองที่มีความเปนจริงและ
ใกลเคียงกับความเปนจริง แลวใหผูเขารวมกิจกรรมลงไปอยูในกิจกรรมจําลองนั้น และมีปฏิกิริยา
โตตอบกัน วิธีการนี้จะชวยใหผู เขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสทดลองแสดงพฤติกรรมตาง ๆ                     
ซ่ึงในสถานการณจริงผูเขารวมกิจกรรมอาจจะไมกลาแสดงออก เพราะอาจเปนการเสี่ยงตอผลที่
ไดรับจนเกินไป  
 6.  การแสดงละคร (Acting or Dramatization) เปนวิธีการที่ใหผูเขารวมกิจกรรมไดทดลอง
แสดงบทบาทตามบทที่เขียนหรือกําหนดไวให โดยผูแสดงตองพยายามแสดงใหสมตามบทบาท         
ที่กําหนดไว โดยไมนําบุคลิกภาพและความรูสึกนึกคิดของตนเขาไปมีสวนชวยเสริมสราง              
ความเห็นอกเห็นใจกัน  
 นอกจากนั้น  การที่ผูเขารวมกิจกรรมไดมีโอกาสแสดงละครรวมกันจะชวยฝกใหผูเรียนเกดิ
ความรับผิดชอบในการเรียนรูรวมกันและไดฝกการทํางานรวมกันดวย 
 7.  ส่ือภาพยนตร /โฆษณา/ขาวหนังสือพิมพ  (Media) เปนการนําสื่อมาประยุกตใช                
เพื่อกระตุนจิตสํานึกภาพรูปภาพและเสียง วิธีการนี้เปนการฝกการคิด การวิเคราะหและการนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
 8.  สุภาษิต   เปนการทดสอบความรู ความเขาใจที่ไดรับการกลอมกลอมทางสังคมที่ไดรับ
การถายทอดมาจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  เพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ถายทอดกลอมเกลาทางสังคม 
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 9. การลงพื้นที่  เปนวิธีการที่ใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีการทดลองฝกปฏิบัติจริงไดคิดไดพูด
และนําความรูที่ตนเองมีอยูเกี่ยวกับประชาธิปไตยไปประยุกตใชเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ
ใหกับประชาชนในพื้นที่  ซ่ึงกระบวนการนี้เปนการฝกทักษะและชี้ใหเห็นวาสภาพที่เกิดขึ้นจริง             
ในสังคมเปนอยางไร  ทําใหเยาวชนไดรูสึกตระหนักและเห็นความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย   
 10. การเขียนโครงการ  เปนวิธีการกระตุนใหผูเขารวมกิจกรรมเห็นความสําคัญและ                   
นําความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมไปประยุกตใชในโรงเรียนตอไป   ซ่ึงโครงการที่ผูเขารวม
กิจกรรมเสนอจะตองเปนโครงการที่เนนการมีสวนรวมและเปดโอกาสใหคิดไดอยางอิสระ                
ของสมาชิกทุกคนใหกลุม   นอกจากนี้  ยังถือเปนสวนหนึ่งของการประเมินความรูความเขาใจ
หลังจากเขารวมกิจกรรม   
 11.  กระบวนการที่ใชในการดําเนินกิจกรรมกับกลุมเยาวชนที่เขารวมโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ประกอบดวยกิจกรรมดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่  4.1  กิจกรรมการเรียนรูของกลุมเยาวชน 

กิจกรรม วัตถุประสงค แนวทางการสรุป 
เปดหาบาน
 
  

เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่และ
การมีสวนรวมของประชาชน
ภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
และการมีสวนรวมของประชาชนในการเขา
ไปทํ า กิ จ ก ร รม ใดกิ จ ก ร รมหนึ่ ง  เ พื่ อ
ประโยชนของสวนรวม 

น้ําขึ้นให 
รีบตัก 

เ พื่ อ ใ ห ผู เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร รม
ตระหนักในความสําคัญของ
การมีส วนร วมในการดู แล
สมบัติสวนรวม 

บทบ าทหน า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ  
ต อส วน ร วมหรื อ ก า รมี จิ ต ส า ธ า รณะ  
ที่คิดคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม
มากกว า เรื่ องของตนเอง  โดยที่ตนเอง  
ไมเดือดรอน 

เรือมนุษย เพื่ อ ให ผู เ ข าร วมกิ จกรรมมี
ความรู ความเข าใจ เกี่ ยวกับ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
สิทธิที่ประชาชนควรไดรับใน
ฐานะเปนพลเมือง 

การคํานึงถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยที่
ถือวาตนเองและผูอ่ืนนั้น  ตางก็เปนมนุษยที่
มี สิ ทธิ   เ ส รี ภ าพและคว าม เสมอภาค  
เท า เทียมกัน   แมจะมีความแตกตางกัน  
ในเรื่อง  เพศ  เชื้อชาติ  ศาสนา  ความเชื่อ  
ความคิดเห็น  เปนตน 
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ตารางที่  4.1 (ตอ) กิจกรรมการเรียนรูของกลุมเยาวชน 

กิจกรรม วัตถุประสงค แนวทางการสรุป 

บทบาทสมมุติ 
 
 

เ พื่ อ ใ ห เ ข า ใ จ ถึ ง สิ ท ธิ ข อ ง
ประชาชนในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

คนเรามีสิทธิทําอะไรก็ได  แตตองไมละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน แมวาบุคคลจะมี
สถานภาพที่แตกตางกัน ก็ตองไดรับโอกาส
และความเสมอภาคเปนธรรมเทาเทียมกัน 
 

เรือสูฟด  เพื่อทําให ผู เขารวมกิจกรรม  
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ชวยเหลือกันในทีม 
 

การ เคารพกติก าอย า ง เท า เที ยมกันคื อ  
ระบบคุณคาประชาธิปไตย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นรวมกัน  โดยการใชรูปภาพและ
ยกตัวอยางที่เกี่ยวกับความเปนธรรมหรือ
ภาพท่ีไมไดรับความเปนธรรมเปรียบเทียบ
ใหชัดเจน 
 

 Public  
Dialogue  ลง
พื้นที่พูดคยุกับ
ชาวบาน 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจวา
ประชาธิปไตยเปนสวนหนึ่งใน
การดําเนินชีวิต ประชาธิปไตย
ไมใชแคเร่ืองของการเลือกตั้ง  
 

เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับวิธีคิดและวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบประชาธิปไตยของประชาชน  
เพื่อช้ีใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงในสังคม 

ประชาธิปไตย
ในทัศนะ
เยาวชน  
 
 

เพื่อตรวจสอบ ความรู  ความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และทัศนคติของเยาวชนที่มีตอ
ร ะบอบก า รปกครอ งแบบ
ประชาธิปไตย 

ช้ีใหเห็นวาประชาธิปไตยไมใชแคเร่ืองของ
การเลือกตั้ง  รัฐธรรมนูญ  รัฐสภาและพรรค
ก า ร เ มื อ ง เ ท า นั้ น  แ ต ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  
หมายถึง  สิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาค  
การมีสวนรวม จิตสาธารณะ กฎหมาย ฯลฯ   
 

ผูนําใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อช้ีใหเห็นวาผูนําสําคัญตอ
การปกครองและส งผลต อ  
วิถีชีวิตของผูใตปกครอง 

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ผู นํ า ที่ ดี ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย  และชี้ใหเห็นความแตกตาง
ของผูนําในแตละลักษณะ 
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ตารางที่  4.1 (ตอ) กิจกรรมการเรียนรูของกลุมเยาวชน 

กิจกรรม วัตถุประสงค แนวทางการสรุป 
กิจกรรม
ภาพยนตรกับ
วิถี
ประชาธิปไตย 
 

เ พื่ อ ใ ห ผู เ ข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม  
เห็นความสํ าคัญของระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  ต ล อ ด จ น  
มี ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ว า
ประชาธิปไตยมีความสํ าคัญ  
ตอวิถีการดําเนินชีวิต 

ประชาธิปไตยมีความหมายกวางขวางกวา
การเลือกตั้ง  เพราะประชาธิปไตยคือวิธีคิด
และ วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน  ซ่ึง
ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากที่จะทําใหทุก
คนอยูรวมกันไดในสังคมอยางมีความสุข  
โดยไมมีการเบียดเบียนกัน 

สุภาษิตกับวิถี
ประชาธิปไตย 
(โดยการ
แสดงทาทาง ) 

เพื่อใหเห็นวาคําสอนที่บอกตอ 
กันมาสงผลตอวิถีการดําเนิน 
ชีวิ ตในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ความเชื่ อและค านิ ยมและบริบทของ
สังคมไทยมีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนและมี อิทธิพลตอการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของไทย 

กิจกรรมยอน
อดีต 
 

เพื่อใหตระหนกัถึงความสําคัญ
ของระบอบประชาธิปไตยและ
พัฒนาการทางการเมืองของไทย 

ช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการและความเปนมาของ
ระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแตมีการปลี่ยน
แปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงปจจุบัน 
และชี้ใหเห็นถึงขอดีขอเสียและผลที่เกิดขึ้น
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

แผนที่ชีวิต 
(นาฬกิาชีวติ) 

เพื่อตรวจสอบความรูความเขาใจ
ของผูเขารวมกิจกรรมวาในแตละ
วันมีพฤติกรรมอะไรบางที่
เกี่ยวของกับประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยเปนวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน เพราะประชาธิปไตยเกี่ยวของ
กับประชาชนตั้งแตตื่นนอนจนถึงเขานอน  
เชน  อาบน้ํา  ลางหนา  แปรงฟน 

แผนที ่
คอรรัปชันกับ
การวิเคราะห
ขาว  
 

เพื่อทราบความหมายเกี่ยวกับการ
คอร รัปชั นและตระหนั ก ถึ ง
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ป ญ ห า  
การคอรรัปชัน และการเขาไปมี
บทบาทในการตรวจสอบขอมูล
และขอเท็จจริง 

การคอรรัปชัน   คือ   การใชอํานาจและ
หนาที่ในการตัดสินใจเพื่อประโยชนแก
ตนเองและพวกพอง   และชี้ ให เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเห็นแกตัวของ
เจาหนาที่  ซ่ึงขาดคุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติ ง านการมีส วนร วมในการ
ตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงในการ
ปฏิบัติงานรของรัฐ โดยมีส่ือเปนตัวกลาง
ในการนําเสนอ 
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ตารางที่  4.1 (ตอ) กิจกรรมการเรียนรูของกลุมเยาวชน 

กิจกรรม วัตถุประสงค แนวทางการสรุป 
รูจักธรรมา 
ภิบาล  

1.เพื่อทราบความหมายและความ
เขาใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
2.เพื่อนําไปใชในการลดปญหา
เร่ืองการคอรรัปชัน 

ห ลั ก ธ ร รม า ภิ บ า ล   เ ป นห ลั ก ก า รที่  
สามารถชวยขจัดปญหาการคอรรัปชันใน  
สังคม  ไทยได เพราะหลักธรรมาภิบาล  
หมายถึง  กรอบการใชอํานาจในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกตองเหมาะสม  ไดแก   

1. การมีศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม 
2. การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
3. การมีสวนรวม 
4. มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
เปนคนเกงคนดี 

   
  กระบวนการที่ใชในการดําเนินกิจกรรมสวนใหญ  เปนกระบวนการที่เนนการมีสวน
รวมของกลุม  ฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของเพื่อน              
ในกลุม  หนาที่และความรับผิดชอบ  การใหเกียรติแกกัน  การเอื้อเฟอเผ่ือแผหรือการมีจิตสาธารณะ  
การเคารพกฎระเบียบและกติกา  การใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ซ่ึงกระบวนการ
ดังกลาว เปนกระบวนการที่ทําใหเยาวชนเกิดความสนุกสนานและแฝงไวดวยเนื้อหาสาระ                  
ทําใหเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมไมรูสึกเบื่อหนาย แตมีความสนใจในการทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น             
ซ่ึงผลที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม  มีดังตอไปนี้   
           4.2.2.1  มุมมองของเยาวชนตอวิถีประชาธิปไตย     
    ในชวงกอนการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับ
เยาวชนผูดําเนินกิจกรรมไดมีการทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในทัศนะของ
เยาวชน    พบวา  เยาวชนสวนใหญที่เขารวมกิจกรรมไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา                        
ของระบอบประชาธิปไตย  และพบวา  การเรียนรูของเยาวชนสวนใหญเกิดขึ้นจากการยัดเยียด               
และทองจํามากกวาสนใจศึกษาอยางแทจริง  จึงทําใหเยาวชนไมไดตระหนักและเห็นคุณคา                 
ของระบอบประชาธิปไตย  จนในที่สุดประชาธิปไตยที่เยาวชนเขาใจจึงเปนเพียงแครูปแบบ กลไก 
และโครงสรางของระบอบการเมืองที่มีบรรจุไวในหนังสือเทานั้น ดังที่  ธนากร (นามสมมติ)(2551)  
กลาววา  ประชาธิปไตย  คือ  การปกครองที่ประกอบดวยอํานาจ 3 ฝาย  คือนิติบัญญัติ  บริหารและ
ตุลาการ  สอดคลองกับ  มลฤดี (นามสมมติ)(2551)  ที่เห็นวา  ระบอบประชาธิปไตยจะตองมี
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รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ  ตรงกับ สุภาพร (นามสมมติ)(2550)            
ที่เห็นวา  ประชาธิปไตยตองประกอบไปดวย  การเลือกตั้ง  พรรคการเมือง และนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้ง  จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย                
ในรูปแบบและโครงสรางของระบบการปกครองมากกวาหลักการและเนื้อหาสาระของระบอบ
ประชาธิปไตย  ซ่ึงสามารถสะทอนไดจากคํากลาวของเยาวชนดังตอไปนี้ 
 

 ประชาธิปไตย คือ การปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่ อประชาชน  ประชาชนจึงมี อํ านาจสูงสุด  มี รัฐธรรมนูญ                      
พรรคการ เมือง   และสส .  ที่ ม าจากการ เลือกตั้ ง   มี รัฐบาลจาก                         
เสียงขางมากของประชาชน   มีสิทธิ   เสรีภาพและความเสมอภาค                                      
(อรอุมา (นามสมมติ),  2551) 

 
จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย                     

ของเยาวชนถูกจํากัดไวเพียงแคโครงสรางตามหลักสูตรที่นักเรียนไดศึกษาเทานั้น  เพราะที่ผานมา
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยมุงเนนเกือบทั้งหมดที่ระบบโครงสรางมากกวา                  
การเสริมสรางความรู  ความเขาใจในเนื้อหาของระบอบประชาธิปไตย  จึงทําใหระดับความรู               
ความเขาใจของเยาวชนถูกจํากัดไว เพียง  การเลือกตั้ง   รัฐธรรมนูญ   และพรรคการเมือง                         
ซ่ึงสอดคลองกับ จุรี วิจิตรวาทาการและกนกกาญจน อนุแกนทราย (2547: 1-3)   

ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสามารถวิเคราะหไดวา   การที่เยาวชนขาดความรูความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเปนเพราะระบบการศึกษาของไทยไมมีความสอดคลองและ                 
เอื้ออํานวยตอระบอบประชาธิปไตย  จึงทําใหการเรียนรูของเยาวชนถูกจํากัดอยูเฉพาะในตํารา              
ที่มุงเนนใหเยาวชนมีความรูความเขาใจเฉพาะในรูปแบบและโครงสราง  ซ่ึงสอดคลองกับ            
บรรจบ  อิศดุลและคณะ (2515: 155-170) ที่กลาววา การศึกษาในโรงเรียนก็ไมไดใหความรู                   
ที่แทจริงเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะตัวครู แบบเรียน 
หลักสูตร วิธีการอบรมสั่งสอน เปนตน 

แตหลังจากที่เยาวชนไดเขารวมกิจกรรมในคายวัยมันสเมล็ดพันธประชาธิปไตย  
ผูวิจัยพบวา  เยาวชนที่เขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย               
เพิ่มมากขึ้น และเห็นวาประชาธิปไตยไมใชแคเร่ืองของการเลือกตั้ง พรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญ                     
เพียงอยางเดียว  แตประชาธิปไตยหมายถึง  สิทธิและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตที่ทุกคนตองไดรับ
ความเปนธรรมอยางเสมอภาคในฐานะที่เปนมนุษยเทาเทียมกัน  ดังคํากลาวซึ่งสะทอนไดจาก
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บทเรียนที่  วีระศักดิ์ (นามสมมติ)(2551)  ไดเรียนรู คือ  ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน
ไมวาจะเปนชนชั้นใด  และตองไดรับการปฏิบัติที่ เปนธรรมเทาเทียมกัน ขณะที่ บุษรินทร               
(นามสมมติ)(2551)  เห็นวา ประชาธิปไตยนั้นจะตองรวมไปถึงการยอมรับฟงความคิดเห็น                     
ที่แตกตางกันโดยไมมีอคติ  ไมใชยึดแคหลักเสียงขางมากจนไมฟงเหตุผลของเสียงขางนอยหรือ           
ยึดเฉพาะผลประโยชนของตนเองและพวกพองมากกวาเรื่องของสวนรวม เชนเดียวกับ ณัฐกร                  
(นามสมมติ) (2551)  ที่เห็นวา  ประชาธิปไตยจะตองอยูบนพื้นฐานของการใชเหตุผลในการแกไข
ปญหาเปนหลักไมใชความรุนแรงหรืออํานาจขมเหงรักแกผูที่ต่ําตอยกวา เพียงเพราะตนเองมีอํานาจ
มากกวา หรือคนเหลานั้นมีความคิดเห็นไมตรงกับตนเอง นอกจากนี้  เยาวชนบางสวนก็ไดมี              
การแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปบาง  ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 
ประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ทุกคนตองเขาไปมีสวนรวม                 

ดวยการรวมกันแสดงความคิดเห็น รวมกันแกไขปญหา รวมกันตัดสินใจ
และนําเสนอในสิ่งที่ตนเองอยากจะทํา เชน การรวมกลุมทํากิจกรรม              
เพื่อสาธารณะ การชวยกันดูแลรักษาสมบัติของประเทศชาติ เชน                   
ตูโทรศัพท  (กนกอร(นามสมมติ),  2551) 

 
 นอกจากที่กลาวมาเยาวชนไดสะทอนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ดวยการ  วาดภาพสัญลักษณตาง ๆ เพื่อส่ือความหมายแทนคําพูด เชน เสกสรรค(นามสมมติ)( 2550)  
วาดรูป  มือ หรือ มด  แสดงถึงการมีสวนรวมของประชาชน อรอนงค(นามสมมติ)( 2550)วาดรูป  
คนเขาแถว  แสดงใหเห็นถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน  อําไพ(นามสมมติ)( 2550) วาดรูป  
การทิ้งขยะในถัง แสดงถึงจิตสาธารณะที่ทุกคนควรชวยกันดูแลรักษา  เอกพันธ(นามสมมติ)(2550)  
วาดรูป  รูปผูหญิงผูชาย  แสดงถึงสิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูหญิง
หรือผูชายและ อาวุธ (นามสมมติ)(2550)  วาดรูป วิทยุ  แสดงถึงสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร   
เปนตน 

 จากที่กลาวมาผูวิจัย  พบวา  เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ
เกี ่ย วก ับประชาธ ิปไตย เพิ ่มมากขึ ้น  และ เ ริ ่ม เปลี ่ยนม ุมมอง เกี ่ย วก ับประชาธ ิปไตย                  
จากกอนเขารวมกิจกรรมคิดวาประชาธิปไตยนั้นมีแคการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ  พรรคการเมือง
และระบบกลไกเทานั ้น  แตหลังจากเขารวมกิจกรรม  พบวา   ประชาธิปไตยยังรวมไปถึง               
เรื่องของจิตสาธารณะ ความเสมอภาคที่เปนธรรม  ความโปรงใสตรวจสอบได  สิทธิเสรีภาพ  
การมีส วนรวมและวิธ ีการดํา เน ินชีว ิตที ่ท ุกคนตองปฏิบ ัต ิเพื ่อใหสามารถอยู ร วมกันได               



 
 
 

117  

เพราะประชาธิปไตยไมใชเปาหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิต  แตประชาธิปไตยเปนเครื่องมือ  
เปนแนวทางที่ทําใหทุกคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข   

4.2.2.2 มุมมองของเยาวชนตอการมีสวนรวม 
การดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมใหกับ

เยาวชนถือเปนสิ ่งที ่จํา เป น  เพราะกิจกรรมดังกลาวทําใหเยาวชนมีความรู  ความเขาใจ                  
ในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  สนใจเรื่องของสวนรวมมากกวาเรื่อง
ตนเองและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม  ซึ่งเยาวชนในฐานะที่เปนอนาคตของชาติ
สามารถเขาไปมีสวนรวมได 

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม ไดทดลองกิจกรรมเกมเปดหาบาน                            
เปนเรื่องสมมติที่กําหนดสถานการณใหหมูบานแหงหนึ่งเกิดโรคระบาดที่เรียกวา ไขหวัดเปด               
มีเพียงทางเดียวที่ทุกคนในหมูบานจะมีชีวิตรอดได คือ การปองกันไมใหเปดเขาบานที่วางได              
เพราะเมื่อไหรที่เปดเขามาอาศัยอยูในหมูบานได ทุกคนจะตดิโรคระบาดและตายในที่สุด 

ในการดําเนินกิจกรรมนั้น  จะแบงออกเปน  3 รอบ  คือ  รอบแรกใหทุกคนปองกนั
บานวางไดอยางอิสระ  รอบที่สองใหทุกคนรวมกันวางแผนปองกันเปด  และรอบที่สามใหเลือก
ผูนําขึ้นมาทําหนาที่ในการดูแลบานแทนทุกคนที่อยูในหมูบาน และกําหนดใหมีแลกซีนสีเดียวกัน
เทากับจํานวนผูเขารวมกิจกรรม โดยแลกซีนดังกลาวเปรียบเปนบานของผูเขารวมกิจกรรมเองและ
กําหนดใหแลกซีนสีตางกันเปนบานวาง  จํานวน  2  หลัง   ที่ผูเขารวมกิจกรรมในฐานะสมาชิกของ
หมูบานตองชวยกันดูแลไมใหเปดสามารถเขาไปอาศัยอยูในบานวางนั้นได  เพราะเมื่อไหรเปด            
เขาไปอยูในบานวางหลังใดได    บานทุกหลังที่มีคนอาศัยอยูก็ตองติดเชื้อโรคจากเปดและตายทันที  
เกมก็จะจบลง  ซ่ึงในระหวางที่มีการดําเนินกิจกรรม  ผูดําเนินกิจกรรมจะจับเวลาและสังเกต
พฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรมทุกคน  และเมื่อการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผูดําเนินกิจกรรมก็จะ
ตั้งคําถามวา  ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมผูเขารวมกิจกรรมไดเล่ือนตําแหนงที่ยืนหรือเปลา ใครไมได
เล่ือนตําแหนงบาง   เพราะอะไร  ชอบรอบไหนมากที่สุดเพราะอะไร และในแตละรอบเราไดทํา
หนาที่อะไรบาง  รูสึกอยางไร  หลังจากนั้นก็ใหยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคมและ               
มีความใกลเคียงกับกิจกรรมและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเพื่อน ๆ ฟง เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกัน   

เมื่ อการดํ า เนินกิจกรรมผานพนไป   และผูดํ า เนินกิจกรรมตั้ งคํ าถามว า                   
ชอบรอบไหนมากที่สุด  ณัฐพงษ (นามสมมติ)(2550)  ตอบวา  ชอบรอบแรกมากที่สุด  เพราะเปน
รอบที่ทุกคนไดชวยเหลือกัน ไมปลอยใหเปนภาระของใคร คนใดคนหนึ่ง และเมื่อผูดําเนินกิจกรรม
ถามวารอบไหนที่ผูเลนรูสึกไมชอบเลย  คําตอบที่ไดรับจาก ธีระยุทธ(นามสมมติ)(2551)  คือ              
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รอบที่วางแผน เพราะผู เลนไมไดทําตามแผนที่กําหนดไวมัวแตวิตกกังวลทําใหผลที่ออกมา                   
ไมเปนไปตามแผนที่วางไว  สุดทายเปนก็สามารถเขามาแพรเชื้อโรคในหมูบานได ผูดําเนินกิจกรรม
จึงถามตอวา รอบที่เลือกผูนําไปทําหนาที่แทนรูสึกอยางไรบาน  คําตอบที่ไดรับ คือ  

  
ไมชอบรอบผูนํา  เพราะรู สึกวาไม เปนธรรมหากผูนําตอง               

รักษาบานใหกับลูกบานทุกคน โดยที่ลูกบานชวยเหลือผูนําไดนอยมาก
และรูสึกวาการดูแลรักษาหมูบานเปนหนาที่ของทุกคน  ไมควรเปนหนาที่
ของใครคนใดคนหนึ่ง  เพราะถาหากทุกคนชวยกันเปนหูเปนตาชวยกัน
ดูแลและปองกันเปดไมใหเขามาแพรเชื้อได  นาจะเปนวิธีการที่ดีที่สุด 
(สุพัตรา(นามสมมติ),  2551) 

 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบวา  เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมเริ่มเห็นความสําคัญของ                

การมีสวนรวมและความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงสะทอนไดจากบทเรียนที่เยาวชนไดสะทอนพรอม
ยกตัวอยางสถานการณหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  ดังที่ นภัสวรรณร(นามสมมติ)( 2552) 
เห็นวา การแกปญหาเมื่อปญหาที่ เกิดขึ้นในสังคม ตองอาศัยคนในสังคมชวยกันแกปญหา  
เชนเดียวกับ วนิดา(นามสมมติ)(2552) ที่เห็นวา ถาไมชวยกันมัวแตใหใครคนใดคนหนึ่งมา
แกปญหา ปญหานั้นอาจจะแกไมไดหรือสงผลใหเลวรายยิ่งกวาเดิม ขณะที่ วิทยา (นามสมมติ)
(2551)  เห็นวา  เราตองรวมมือรวมใจกันสามัคคีกันและวางแผนในการแกปญหาที่เกิดขึ้น               
สวนเยาวชนที่มีความคิดเห็นเพิ่มมีดังตอไปนี้  

 
การแกปญหาของชุมชนทุกคนตองรวมมือกัน อยาคิดวามันเปน

หน าที่ ของใคร เพี ยงคนเดี ยว  เ ร าควรช วยกันแกปญหาร วมกัน                      
เพราะเราเปนสมาชิกในสังคม เปนสวนหนึ่งของสังคม เชนเดียวกับ               
เปดที่เปรียบเสมือนปญหาของสังคมที่ทุกคนตองชวยกันแกไข เพื่อรักษา
บานของเราหรือสังคมเราใหได (วีระศักดิ์(นามสมมติ) 2552)     

           
 การชวยเหลือซ่ึงกันและกันของหมูคณะ โดยไมปลอยใหผูนํา             

ทําหนาที่อยูแคคนเดียว แตเราตองชวยกันคิด ชวยกันทํา ปญหาทุกอยาง              
ก็จะไดรับการแกไขสําเร็จลุลวงไป  (อรปรียา(นามสมมติ),  2551) 
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เมื่ออยูรวมกันในสังคมเราควรชวยเหลือและชวยกันแกปญหา                 
การที่คนเรา นิ่งดูดาย เมื่อรูปญหา แตไมยอมแกไขนั้น จะทําใหปญหา
ลุกลามไปขึ้นเรื่อยๆ แตถาเรามาชวยกันแกไข ปญหานั้นก็จะหมดไป หรือ
ลดทอนความรุนแรงลงไดไมมากก็นอย (เกรียงไกร(นามสมมติ),  2551) 
 
นอกจากเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมจะมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวม                    

เพิ่มมากขึ้น  เยาวชนยังเห็นความสําคัญในเรื่องของบทบาทหนาที่และคํานึงถึงประโยชนของ
สวนรวมมากกวาเรื่องของตนเองอีกดวย  ซ่ึงสามารถสะทอนไดดังนี้ 

 
ถาทุกคนตางคนตางทํา ตางคนตางปฏิบัติ ไมมีการปรึกษาหารือ

สนใจแตเร่ืองของตัวเอง ไมสนใจคนอื่น สังคมก็จะมีแตปญหา มีแตความ
วุนวายเพราะตางฝายตางเห็นแกตัวไมคิดถึงประโยชนสวนรวม ปญหาที่
ตามมา คือ การไมเขาใจกัน และคิดวาไมใชหนาที่ ของตน สังคมก็จะเกิด
ความแตกแยก สุดทาย เราก็จะโทษกันไปโทษกันมา ไมมีใครยอมรับ 
สังคมก็จะมีแตความวุนวาย  ถึงเวลาแลวที่ เราจะตองหันมาสามัคคี                
(คณิศร(นามสมมติ ),  2551) 

 
จากบทเรียนที่กลาวมาขางตนสะทอนใหเห็นวา  เยาวชนที่ เขารวมกิจกรรม                   

มีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมและจิตสํานึกสาธารณะเพิ่มขึ้น                  
และเห็นวา   การมีสวนรวมนั้นไมใช เ ร่ืองที่ยาก   แต เปนเรื่องที่ทุกคนในสังคมสามารถ                    
กระทํารวมกันได  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหไดแสดงความรูความสามารถไดอยางเต็มที่                    
ผานการแสดงความคิดเห็น  การลงมือปฏิบัติและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการกระทํา                  
ของตนเองและกลุ ม  นอกจากนี ้เ ย าวชนย ังสามารถ เชื ่อมโยงความส ัมพ ันธ ระหว า ง                     
กระบวนการเรียนรูในการทํากิจกรรมกับสภาวะที่เกิดขึ ้นจริงในสังคมได ดังตัวอยาง                        
ที่กลาวมาขางตน 

4.2.2.3 มุมมองของเยาวชนเกี่ยวกับความเสมอภาคที่เปนธรรมในสังคม 
การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสมอภาคที่เปนธรรมในสังคม                            

ถือเปนสิ่งที่ สําคัญมากและเปนสิ่งที่ทุกคนในสังคมควรไดรับการปฏิบัติและปฏิบัติตอกัน                       
อยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  ดังนั้น   การสรางความรู   ความเขาใจที่ ถูกตองใหกับเยาวชน                       
ในเรื่องความเสมอภาคจึงเปนสิ่งที่จําเปนปลูกฝงใหเยาวชนมีความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง              
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ดวยกิจกรรมบทบาทสมมุติ  เพราะเปนกิจกรรมที่ช้ีใหเห็นถึงความเสมอภาคที่เปนธรรมในสังคมได
อยางชัดเจน 

กิจกรรมบทบาทสมมุติเปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยการกําหนดบทบาทสมมติ
ขึ้นมา  เชน คนชรา  คนพิการแขน   คนพิการขา  คนตาบอด  คนหูหนวก  คนทอง คนจน คนรวย
และเด็ก ฯลฯ  หลังจากนั้นผูเขารวมกิจกรรมตองจับฉลากเพื่อเลือกบทบาท  และเมื่อทุกคนไดรับ
บทบาทแลวทุกคนจะตองสวมบทบาทเหลานั้นใหตรงกับความเปนจริงแลวมาวิ่งแขงกัน                    
โดยกติกากําหนดวา  ไมวาผูแขงขันจะรับบทบาทเปนอะไรทุกคนมีสิทธิที่จะเริ่มตนการวิ่งที่จุด
เดียวกัน  ใครไปถึงเสนชัยกอนเปนฝายชนะ  ซ่ึงในระหวางการดําเนินกิจกรรมผูดําเนินกิจกรรม             
ก็จะกระตุนใหผูเขารวมกิจกรรมสังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรมทุกคน และเมื่อการดําเนิน
กิจกรรมเสร็จสิ้น   ผูดําเนินกิจกรรมก็จะตั้งคําถามวา  ในขณะที่สวมบทบาทรู สึกอยางไร                     
ตอนที่ตองแขงขันกันรู สึกอยางไร  และใหยกตัวอยางเหตุการณที่ เกิดขึ้นจริงซึ่งใกล เคียง                    
กับบทที่ไดรับใหเพื่อน ๆ  ฟงเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน   ดังนี้ 

 
คนทุกคนมีความสําคัญ แมบทบาทของแตละคนนั้นแตกตางกัน

ทุกคนเปนคนเหมือนกัน แตสภาพแตละคนไมเหมือนกัน มนุษยทุกคนจึง
ควรมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบ เราจึงควร
ชวยเหลือคนที่ดอยโอกาสกวา  (วนิดา(นามสมมติ), 2552) 

 
ทุกคนนั้นจริงๆแลวลวนเทาเทียมกันไมวาจะมีสถานะอยางไร 

เพราะทุกคนมีคุณคาความเปนคนเหมือนกันคือ ทุกคนมีศักดิ์ศรีของ 
ความเปนมนุษย   และคนปกติก็ไมควรเอา เปรียบคนที่ดอยกว า                  
ควรชวยเหลือเขา (สุภาวดี(นามสมมติ),  2551) 

 
ในการศึกษาผูวิจัยยัง  พบวา เยาวชนสวนใหญมีความเขาใจ ตระหนักและ            

เห็นคุณคาในความเปนมนุษยที่ตองปฏิบัติตอกันดวยความเสมอภาค ไมวาจะแตกตางกันดวย             
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความมั่งมี เปนตน แตมีส่ิงที่เหมือนกัน คือ ความเปนมนุษย แมแตนักโทษ              
ที่รอการประหารชีวิตก็ยังเหลือความเปนมนุษยอยู  ซ่ึงสามารถสะทอนไดจากบทเรียนที่เยาวชน
ไดรับหลังจากทํากิจกรรมกลุม ดังนี้  
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เราไมควรมองคนอื่นที่ภายนอกและตัดสินใจวาคนอื่นมีความ
เหมือนหรือแตกตางจากเรา เพราะไมวาเขาคนนั้นจะมีฐานะเชนไรก็ตาม 
เขาก็เปนคนเหมือนกันมีคาเทากัน เพราะทุกคนตางก็รักชีวิตของตนเอง
ทั้งนั้น (เจษฎา(นามสมมติ), 2551) 

 
การผลักดันใหผูอ่ืนไปเสี่ยงชีวิตไมวาเพื่อสวนรวมหรือเพื่อใคร                    

มันก็ไมถูกตอง เพราะทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน ในการใชชีวิตและมี
บทบาทที่แตกตางกันได เหมือนนิทานที่เลาใหฟงวาจะเลือกระหวาง เด็ก 
คนทอง คนแก ผูชาย คนตาบอด เราจะทิ้งคนไหนกอน แตไมวาจะเลือก
คนไหนทุกคนก็เปนคนเหมือนกัน (ชยพัทธ(นามสมมติ),  2551) 

 
เราไมมี สิทธิจะเลือกใหใครตายได  เพราะทุกคนเปนคน

เหมื อนกัน  มี ศั กดิ์ ศ รีความ เปนมนุษย เหมื อนกัน  เท า เที ยมกัน                      
ไมวาจะสูงหรือต่ํา ดําขาว รวยหรือจน เราไมควรเหมารวมวาคนๆนั้นไมดี               
(ศุภชัย(นามสมมติ), 2551) 

     
นอกจากนี้   ผู วิจั ยยั งพบว า  เยาวชนที่ เข ารวมกิจกรรมสวนใหญมีจิตใจ

เอื้อเฟอเผ่ือแผและ ใหความสําคัญกับคุณคาของแตละบุคคลและปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาค      
เทาเทียมกันดวยการเอาใจเขามาใสใจเรา ไมเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกตางทางเพศ                   
ฐานะทางเศรษฐกิจ  ตําแหนง ตระกูล การศึกษา  เชื้อชาติ ศาสนา ถ่ินที่อยู และการประกอบอาชีพ   
ซ่ึงสะทอนไดจากบทละครเรื่องความเสมอภาค  ดังตอไปนี้   

 
มีสังคมกลุมใหญอยูกลุมหนึ่ง  ซ่ึงสังคมกลุมนั้นเปนสังคม              

ที่ไมยอมรับ สาวประเภทสองดูถูกเหยียดหยามกลุมสาวประเภทนี้               
และไมยอมรับกับสภาพที่พวกเขาเปนอยูทําใหกลุมสาวประเภทนี้               
ไดพิสูจนตัวเองใหผูคนกลุมนี้  ไดเห็นความสําคัญ และยอมรับพวกเขาให
ได โดยการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม จนกลายเปนที่ยอมรับของ
ชาวบาน  (ชัยณรงค(นามสมมติ) , 2551) 
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 จากที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวา  ทุกคนที่อยูรวมกันในสังคมไมวาจะเปนหญิง
หรือชายหรือเปนสาวประเภทสอง  ทุกคนก็ควรมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่เปนธรรมใน
การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการแบงชั้นวรรณะ 

หลังจากการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ผูวิจัยพบวา   เยาวชนมีความรูความเขาใจ
เกี ่ยวกับความเสมอภาคที ่เปนธรรมในสังคมเพิ ่มมากขึ ้น  ซึ ่งสะทอนไดจากบทเรียนของ  
ขนิษฐา(นามสมมติ)(2551) ที่กลาววา การที่ทุกคนมีสถานะแตกตางกันนั้น ยอมทําใหแตละคน                      
ไปถึงจุดมุงหมายที่แตกตางกันทั้งๆ ที่เริ่มตนที่จุดเดียวกัน  เชนเดียวกับตัวอยางความคิดเห็น                
ของผูเขารวมกิจกรรมคนอื่น ที่เห็นวา 
  

 บทบาทสมมติก็เหมือนกับชีวิตคนเราเกิดมาเปนคนเหมือนกัน
ตางกันที่โอกาสวาของใครดีกวากัน  บางคนโชคดีเกิดมาเปนลูกคนรวย
บางคนเกิดมายากจน บางคนเกิดมาพิการ  ทําใหเห็นสภาพความเปนจริง
ของสังคม เขาใจสังคมมากขึ้น  (ธนวัฒน(นามสมมติ), 2551) 
 

สามารถสะทอนใหเห็นความไมเสมอภาคและความไมเปนธรรม              
ที่เกิดขึ้นในสังคม มาจากโอกาสและฐานะทางสังคมที่ไมเทาเทียมกัน                     
ทุกอยางที่เรามีเร่ิมตนเหมือนกันหมด แตส่ิงที่ตางทําใหเราไมสามารถ
เหมือนคนอื่นได คือ โอกาสและการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น                
ซ่ึงเราสามารถที่จะชวยเขาได โดยการแบงปนโอกาสที่เรามีใหกับเขาบาง 
เชนเห็นคนตาบอดขามถนนหรือขามสะพานลอยเราก็ชวยพาเขาไปสง
หรือ เห็นคนทองหรือคนชราขึ้นมาบนรถโดยสารเรานั่งอยูในรถก็ลุกขึ้น
ใหคนทองหรือคนชรานั่ง  (วัชรินทร(นามสสมติ),  2551) 

 
จากบทเร ียนที ่เ ยาวชนสะทอนมา   แสดงใหเห ็นได ว า เยาวชนมีความรู               

ความเข าใจและเห็นความสําคัญของคุณคาความเปนมนุษยมากยิ ่งขึ ้นและคิดวาในการ                     
อยูรวมกันจะตองมีการปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียมถือวาทั้งตนเองและผูอื่นนั้นตางก็เปนมนุษย
ที ่มีศักดิ ์ศรีเทาเทียมกัน  เราจึงตองใหเกียรติผูอื ่น   ไมดูถูกเหยียดหยาม  ไมใชความรุนแรง               
และสามารถอยู ร วมกับผูอื ่นที ่มีความแตกตางจากตนเองได   ไมวาจะเปนความแตกตาง              
ทางความคิดเห็น   ความเชื ่อ  เพศ  ศาสนา  วัย  สังกัด  ถิ ่นที ่อยู  รวมทั ้งการไมเลือกปฏิบัติ                 
แบบเลือกที่รักมักที่ชังตามความพอใจของตนเอง 
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4.2.2.4 มุมมองของเยาวชนเกี่ยวกับผูนําในระบอบประชาธิปไตย 
 การดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของผูนํา                         
ในระบอบประชาธิปไตย  ถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากผูนําเปนบุคคลที่มีอํานาจและ                     
เปนผูที่สามารถใชอํานาจในการตัดสินใจไดอยางเต็มที่  ดังนั้น  การสรางความรู  ความเขาใจ                    
ที่ ถูกตองใหกับเยาวชนเกี่ ยวกับลักษณะของผูนํ าดวยกิจกรรมชี้นิ้ ว  จึง ถือเปนกิจกรรม                            
ที่มีความเหมาะสมและชี้ใหเห็นถึงลักษณะของผูนําในแตละรูปแบบไดอยางชัดเจน 
    กิจกรรมชี้นิ้วเปนกิจกรรมที่ดําเนินการโดยการกําหนดบทบาทและลักษณะของ
ผูนําออกเปน  3  แบบ   คือ  แบบที่หนึ่ง  ผูนําแบบเผด็จการ  แบบที่สอง  ผูนําแบบไมมั่นใจ ไม
สามารถตัดสินใจเด็ดขาดได  และแบบที่สามผูนําแบบประชาธิปไตยที่ยอมรับฟงความคิดเห็น                         
ของประชาชน   และการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานตามความตองการของประชาชนเปนหลัก                  
โดยมีกติกาในการดําเนินกิจกรรม  คือ  เมื่อผูดําเนินกิจกรรมเปนผูนําแบบไหน  ผูเขารวมกิจกรรม
ทุกคนจะตองปฏิบัติตามผูนําที่มี ลักษณะตาง ๆ อยางเครงครัด  ซ่ึงในขณะดําเนินกิจกรรม                    
ผูวิจัยสังเกตเห็นไดวา   เยาวชนที่ เขารวมกิจกรรม  สวนใหญใหความสําคัญ  เคารพและ                       
สนใจผูนํ าแบบเผด็จการมากกวาผูนํ าในลักษณะอื่น   ดังคําตอบของผู เข ารวมกิจกรรม                        
เมื่อผูดําเนินกิจกรรมถามวา  ชอบผูนําแบบไหนเปนอันดับแรก  ก็มักจะไดคําตอบวา                           
 

ชอบผูนําแบบเผด็จการ เพราะมีอํานาจเด็ดขาด การตัดสินใจ
รวดเร็ว  ผูดําเนินกิจกรรมจึงถามตอวา แลวถาผูนําแบบที่หนึ ่ง                 
สั ่งใหไปสู รบจนถึงแกความตายจะทําอยางไร  คําตอบที ่ไดพบวา               
ไมเห็นดวยหากผูนําตัดสินใจแลวทําใหตนเองเดือดรอน  

 
 ผูวิจัยจึงวิเคราะหวา สาเหตุที่ผูเขารวมกิจกรรมเลือกผูนําแบบเผด็จการอาจเปน
เพราะความเคยชินกับการอยูใตคําสั่งหรืออยูภายใตอํานาจที่มีผูปกครองคอยดูแลในฐานะผูอุปถัมภ
จนเคยชิน จึงไมสนใจวาสิ่งที่ผูนําตัดสินใจจะเปนอยางไร    
      หลังจากการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นลง  ผูวิจัย  พบวา  ผูเขารวมกิจกรรมสวน
ใหญชอบผูนําที่มีลักษณะเปนแบบเผด็จการผสมผสานกับผูนําที่มีลักษณะแบบประชาธิปไตย  
เพราะทําใหประชาชนไมตองคิด  ไมตองแสดงความคิดเห็นและมีอิสระเสรีภาพตามที่ตนเอง
ตองการภายใตการอุปถัมภหรือภายใตการดูแลของผูมีอํานาจ  ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยนกลับไปวา   
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ถาเราเลือกผูนําแบบเผด็จการ หมายความวาเราจะมอบอํานาจ           
ทุกอยางไวที่ผูนําเพียงคนเดียว ผูนําจะตัดสินใจยังไงก็ได ไมสนใจวา              
จะเปนไปตามความสนใจของประชาชน จึงยกตัวอยางประเทศที่ปกครอง
ดวยเผด็จการ อยางประเทศเยอรมัน ในสมัยของฮิตเลอร ใหฟงพรอมทั้ง
รูปภาพ 

 
 หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลับไป  พบวา  เยาวชนที่เขารวม
กิจกรรมเริ่มเห็นดวย  กานดา (นามสมมติ)(2551)  จึงเปลี่ยนใจตอบวา  ชอบผูนําที่มีลักษณะ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนทําตามความตองการของประชาชน  สวนผูนําที่ผูเขารวม
กิจกรรมชอบเปนอันดับที่สอง  คือ  ผูนําแบบประชาธิปไตย  เพราะใหอิสระกับการตัดสินใจ
ของประชาชน  ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบอิสระ  ไมชอบใหใครมาบังคับ  
ไมสนใจเรื่องการรวมกลุมหรือการมีสวนรวม นอกจากนี้  ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยนตอไปวา  ผูนําที่
ดีจะตองมีลักษณะอยางไรบาง คําตอบที่ไดฟงเปนที่นาพอใจ เพราะเยาวชนสวนใหญอยากเห็น
ผูนําที่มีความซื่อสัตยสุจริต ไมคดโกง เปนผูนําที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารประเทศ 
ตัวอยางเชน วันดี (นามสมมติ)(2551) เห็นวา  ผูนําที่ดีในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตองเปนบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส ไมเห็นแกตัวหรือพวกพอง 
 จากที่กลาวมาแสดงให เห็นไดวาเยาวชนที่ เขารวมกิจกรรมตระหนักและ                   
เห็นความสําคัญของผูนําที่จะเขามาบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น  เพราะถาหากไดผูนําที่ไมดี                    
เขามาบริหารประเทศ  มุงแตแสวงหาผลประโยชนของตนเองมากกวาที่จะสนใจเรื่องของสวนรวม
หรือการบริหารบานเมือง  ก็จะสงผลเสียหายตอความเปนอยูของประชาชนและประเทศชาติได 
ดังนั้นผูนําที่ดี  จะตองเปนผูนําที่เขามาบริหารประเทศดวยความซื่อสัตยสุจริต  คิดถึงประโยชน                
ของประเทศชาติมากกวาเรื่องของตนเอง เปนคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารประเทศ               
ไมคดโกง   

4.2.2.5 มุมมองของเยาวชนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 
 การดําเนินกิจกรรม  เพื่อสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ               

ใหกับเยาวชน  ผานกิจกรรมบัตรคําอาชีพเพื่อช้ีใหเห็นถึงเสรีภาพที่ประชาชนมีสิทธิที่จะกระทํา                    
แตตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืนภายใตกรอบของกฎหมายและจารีตประเพณี 

กิจกรรมบัตรคําอาชีพมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมประกอบดวย  บัตรคําเกี่ยวกับ                    
อาชีพตาง ๆ  สําหรับผูเขารวมกิจกรรมทุกคน โดยบัตรคําอาชีพดังกลาวสามารถซ้ํากันได  เชน  
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นายกรัฐมนตรี  ครู  หมอ  ตํารวจ  พยาบาล  พระ   สัปเหรอ  คนขับแท็กซี่  มอเตอรไซดรับจาง  
กรรมกร  แมคา  ผูจัดการ ดารา  ชาวประมง   นักเรียน  นักโทษ  หญิง/ชายขายบริการ   เปนตน 

 
การดําเนินกิจกรรมเริ่มจากการใหผู เขารวมกิจกรรมจับบัตรคําอาชีพ และ

เรียงลําดับความสําคัญอาชีพที่มีความสุขมากที่สุด  วิภาดา(นามสมมติ)(2551)  กลาววา  อาชีพที่มี
ความสุขมากที่สุดคือ พระ  ดารา  นักเรียน  เปนลําดับตน  ลําดับสุดทาย  ไดแก  นักโทษ  กรรมกร
และหญิงขายบริการ เพราะเปนอาชีพทีนารังเกียจ  สังคมไมยอมรับ สวนการเรียงลําดับอาชีพที่รวย
ที่สุด และชนิตปรียา (นามสมมติ)(2551) กลาววา   อาชีพที่รวยที่สุด  ไดแก ดาราและนายกรัฐมนตรี  
สวนอาชีพที่จนที่สุด คือ สัปเหรอ และนักโทษ  

 
  หลังจากนั้นผูดํา เนินกิจกรรมก็ เลาสถานการณสมมุติวา   เกิดเหตุการณ                 

น้ําทวมโลกหรือภัยพิบัติรายแรงขึ้นในหมูบาน  ทุกคนที่ประกอบอาชีพเหลานี้จะทําอยางไร             
เพื่อใหมีชีวิตรอดและถามีเครื่องบินสําหรับขนยายคนไดไมจํากัดใครจะเปนผูไดรับการคัดเลือก
กอน  ผลปรากฏวา   

 
คนที่มีสิทธิไดขึ้นเครื่องบินกอน  ไดแก  นายกรัฐมนตรี  หมอ  

พระ  ดารา  และนักเรียน  สวนอาชีพอ่ืน ๆ ตามมาที่หลัง  ยกเวน  นักโทษ
และหญิงชายบริการ  เพราะอาจจะทํารายรางกายหรือทําใหคนอื่น
เดือดรอนได  (สุภาภรณ(นามสมมติ), 2550) 

 
 จากผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวาเยาวชนมีมุมมองวา อาชีพตางๆ 
ที่มีอยูไมมีความเสมอภาคกันในเรื่องของโอกาส ทั้ง ๆ ที่ทุกอาชีพควรมีสิทธิไดรับโอกาสหรือ          
มีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดดวยกันทั้งสิ้นในฐานะที่ทุกคนเปนมนุษยเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงแลกเปลี่ยน
กลับไปวา  
 

 จริง ๆ แลวไมวาอาชีพอะไรเขาก็เปนคนดวยกันทั้งนั้น  นักโทษ
หรือหญิงขายบริการเขาก็เปนคน  เขาก็ควรมีสิทธิที่อยากจะมีชีวิตรอด  
เราไมสามารถไปตัดสินใจหรือ ใชสิทธิแทนใครได สวนคนที่เปนนักโทษ
เขาอาจจะกระทําความผิดเพียงเล็กนอย เปนแพะรับบาปหรืออาจจะกลับ
เนื้อกลับตัวเปนคนดีแลวก็ได  สวนคนขายบริการ เขาอาจจะโดนบังคับ  
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ถูกหลอกมาขายบริการก็เปนไปได ดังนั้นเขาก็ควรจะมีสิทธิที่จะเอาตัว
รอดเพื่อรักษาชีวิตของเขาเชนเดียวกับนายกรัฐมนตรี หรือดาราก็ได  
 

 หลังจากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลับไป  พบวาเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรู              
ความเขาใจ  ตระหนักและใหความสําคัญกับในสิทธิเสรีภาพของตนเอง  และเคารพในสิทธิเสรีภาพ
ของผูอ่ืนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงสามารถสะทอนไดจากตัวอยางที่เยาวชนนําเสนอ  ดังตอไปนี้  
 

สิทธิและเสรีภาพถือเปนสิ่งทุกคนควรมีและพึงปฏิบัติ เชน สิทธิ
และเสรีภาพในการเลือกที่จะเรียน เสรีภาพในการเลนกีฬา เสรีภาพ                 
ในการเลือกรับประทานอาหาร  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
เสรีภาพในการเลือก หัวหนาหอง เสรีภาพในการคบเพื่อน เสรีภาพ                
ในการรองเพลง  (ชินกร(นามสมมติ),  2550) 

 
จากที่กลาวสะทอนใหเห็นวาเยาวชนมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ                  

และเสรีภาพอยูพอสมควร  ซ่ึงสวนใหญเปนสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต  นอกจาก              
ที่กลาวมาเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมยังไดสะทอนความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
ออกมาในรูปแบบของบทละคร  ไดดังตอไปนี้ 

 
บทละคร เร่ือง ไมควรกาวกายสิทธิของผูอ่ืน  มีอยูวันหนึ่งมีวัยรุน

อยู  2 กลุม กลุมหนึ่งจะนั่งอานหนังสือกันอยางสงบตามสิทธิและเสรีภาพ
ของตัวเองและมีอีกกลุมที่คอยสรางความรําคาญใหกับคนอื่น  จะคอย
พยายามกาวกายสิทธิของผูอ่ืน โดยการสงเสียงดังรบกวนและเปนกลุม
วัยรุนที่ชอบขับรถกอกวนในหมูบานสงเสียงดังและชอบลวนลาม
นักเรียนผูหญิงเหมือนเดิมทุกวัน  สุดทายตํารวจก็จับคุมดําเนินคดี จนทํา
ใหพอแมตองเสียใจ ตอมาพวกที่ถูกจับก็สํานึกไดวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ
เท า เที ยมกันไมควรที่ จะก าวก ายละ เมิดสิทธิ เสรีภาพของผู อ่ืน                 
(วีรวัฒน(นามสมมติ), 2551) 

 

จากบทละครดังกลาวสะทอนใหเห็นวาเยาวชนที่ เขารวมกิจกรรมมีความรู              
ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพที่ตนพึงมีและสิทธิเสรีภาพที่ตนพึงจะรักษาไว  เชน สิทธิเสรีภาพ                     
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ในการดํารงชีวิต สิทธิเสรีภาพในรางกาย   สิทธิเสรีภาพในการใชชีวิต  สิทธิความเปนมนุษย                
สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุม  สิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง   
สิทธิการรับรูขอมูลขาวสาร   เปนตน  แตในการใชสิทธินั้นตองระวังไมใหไปละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
ไมใหผูอ่ืนมาละเมิดสิทธิของเราเชนกัน   
 4.2.2.6 มุมมองของเยาวชนเกี่ยวกับความโปรงใสตรวจสอบได 

 การดํา เน ินก ิจกรรม เพื ่อกระตุ นและสร า งความรู ความ เข า ใจ เกี ่ยวก ับ               
ความโปรงใสตรวจสอบไดใหก ับ เยาวชน  ดวยกิจกรรมวิเคราะหข าวที ่เกี ่ยวของกับ                    
ความไมโปรงใสของเจาหนาที่รัฐ เชน อดีตประธานาธิบดี  บิล  คลินตัน  แหงสหรัฐอเมริกา  
ถูกดําเนินการถอดถอน เนื่องจากมีคดีอื้อฉาวเรื่องเพศกับเด็กฝกงานในทําเนียบขาว กรณี
ของประธานาธ ิบด ีโนห บูยอน  บริหาร เศรษฐก ิจผ ิดพลาดและมีการทุจ ิตคอรร ัปช ัน                 
เอื ้อผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพองและนายโตชิคัดสึ  มัดสุโอกะ  (รัฐมนตรี)  
ประเทศญี่ปุน ผูกคอตาย สาเหตุเนื่องจากถูกซักฟอกคดีเงินบริจาคสนับสนุนการเมืองและ
รับ เง ินสนับสนุนจากธุรกิจ  สงผลใหเก ิด  ความกดดันจากประชาชนทําใหผ ูกคอตาย                 
หนีความผิด 

 หลังจากดําเนินกิจกรรม  ผูวิจัยพบวา  เยาวชนสวนใหญมีความรูความเขาใจ  
ตระหนักและใหความสําคัญกับการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐเพิ่มมากขึ้น                 
ซ่ึงสามารถสะทอนไดจากบทเรียนที่เยาวชนไดรับหลังจากทํากิจกรรมกลุม  ดังตอไปนี้  

 
นักเรียนและประชาชนควรมีสวนรวมในการตรวจสอบความ

โปรงใสในการทํางานของเจาหนาที่รัฐ สวนเจาหนาที่รัฐก็ไมสามารถปด
กั้นสิทธิในการรับรูขาวสารของประชาชนได(เดนภูมิ(นามสมมติ),  2551) 
 

การทํ างานของเจ าหน าที่ รั ฐตองโปร งใส  ผู อ่ืนสามารถ             
ตรวจสอบได ตองไมมีการทุจริต การทําอะไรก็ตามทําอยางเปดเผย               
ไมปกปดมีความซื่อสัตยสุจริตไมคดโกง ไมเอารัดเอาเปรียบ มีความ
ยุติธรรมไมผิดกฎกติกา และตองมีความซื่อสัตยตอตนเองและผู อ่ืน                          
(ปาริดา(นามสมมติ), 2551) 
 

 นอกจากนี้  ผูวิจัยยังพบวา  เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันไดดวย  ดังคําบอกเลาของนักเรียนที่วา 
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เมื่อหลายวันกอนผมมีโอกาสไดพูดคุยกับปาคนหนึ่งในหมูบาน                 
แกเลาใหฟงวา ถนนที่เปนทางเขาบานของแกเปนหลุมเปนบอตลอด
เสนทางเลย ถาม อบต. ก็บอกวา   เปนความรับผิดชอบของเทศบาล             
ถามเทศบาลก็บอกวา เปนความรับผิดชอบของ  อบต . สุดทายผานมา             
5 ปแลว   ไมมีใครรับผิดชอบ ปาไมรูจะทําอยางไร ผมนึกขึ้นไดวา                
ตอนปดเทอมเคยเขารวมอบรมเรื่องประชาธิปไตยพอรูวิ ธีอยูบาง                   
อีกอยางตัวผมเองก็เคยทดลองใชแลวเห็นไดผลดี  เลยเลาใหปาฟงวา  

 
 ส่ิงแรกเลยที่ปาตองทําคือ  ตองรูวาบาน  ของปาเปนพื้นที่                 

ในความดูแลรับผิดชอบของใคร  แลวลองคุยอีกครั้งหากคุยไมได                       
ก็ตองเขียนจดหมายสงไปที่จังหวัด  หากไมไดความชวยเหลือจาก              
ทางจังหวัด ก็ตองสงไปกรมการปกครองสวนทองถ่ินหรือไม ก็สงไป
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตอนแรกปาฟงปาก็หัวเราะและบอกวา เขาไมสนใจ
หรอก  สงสัยเอาเงินที่สรางถนนไปกินกันหมดแลว ชวงนี้ใกลเลือกตั้งเขา
ก็บอกวาไดรับเลือกแลวเดี๋ยวจะตามเรื่องใหปาสงสัยวาจะโกงกินตามกัน
มากกวา  จึงอธิบายปาวาไมไดหรอก เราจะปลอยใหเขาโกงไมได เงินที่
นํามาสรางถนนก็เปนเงินของปาจะปลอยใหเขาทําอยางนี้ไมไดหรอก
เดี๋ยวผมชวยปาเอง    

 
ผมจึงเลาใหฟงวา  เมื่อกอนถนนเขาบานผมก็เปนอยางของปา  

วันหนึ่งผมขับมอเตอรไซดกลับจากโรงเรียนแลวตกหลุม แมหาวาผม
ขับซิ่ง  ผมโกรธมากเลยรองเรียนไปหลายหนวยงาน สุดทายทางจังหวัด               
ก็ทําหนังสือกลับมาใหผมวาอีก 1 เดือนจะซอมถนนให ปาเลยตื่นเตน             
และสนใจที่จะตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ เหมือนผมบาง                   
(วัชรินท ร(นามสมมติ),  2552) 

 
บทเรียนที่กลาวมาสะทอนใหเห็นวาเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ               

ความโปรงใสตรวจสอบไดในการทํางานและรักษาผลประโยชนของตนเองและเห็นวา การสราง
ความโปรงใสและตรวจสอบไดเปนวิธีการและเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหคนในสังคม
ประชาธิปไตยเกิดความไววางใจตอบุคคลที่ดํารงตําแหนงสาธารณะนั้น อีกทั้ง ยังเปนการปองกัน
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ปญหาการทุจริต คอรรัปชันที่ทําลายโอกาสและอนาคตในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากผูดํารง
ตําแหนงสาธารณะอาจใชอํานาจหนาที่ในการเอื้อผลประโยชนใหกับตัวเองและพวกพอง โดยไม
คํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสวนรวม 

4.2.2.7 มุมมองของเยาวชนตอปญหาการคอรรัปชัน 
จากการดําเนินกิจกรรมเพื่อกระตุนและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ                  

การคอรรัปชันใหกับเยาวชน ดวยกิจกรรมแผนที่คอรรัปชัน เพื่อใหเยาวชนไดเขียนตัวอยาง
พฤติกรรมการคอร รัปชันที่ เยาวชนเคยพบเห็น  และชี้ให เห็นถึงผลกระทบที่ เกิดขึ้นจาก                         
การคอรรัปชัน 

การดําเนินกิจกรรมแผนที่คอรรัปชันเริ่มตนดวยการตั้งคําถามวา  คอรรัปชันใน
ความหมายของเยาวชนคืออะไร  ผลปรากฏวา   คอรรัปชันตามความเขาใจของเยาวชนประกอบดวย 

 
การคอรรัปชัน คือ  การทุจริต การทํางานที่ไมดี การโกงกินทุจริต

สังคมโดยหวังแตประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวมการโกงทางธุรกิจ
หรือการโกง  อยางผิดกฎหมาย  โกงกินบานกินเมือง  หรือการหวัง                  
แตประโยชนสวนตนไมคิดถึงสวนรวมการทํางานไมซ่ือสัตย คดโกง
บานเมือง การใชอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจหรือกระทําการใดๆ               
การเห็นแกตัวเห็นแกไดสวนมากจะเปนในกลุมขาราชการชั้นสูงๆ                
เปนคนไมมีความรับผิดชอบ  ไม รู จักหนาที่ของตนปฏิบัติมิชอบ                      
ไมโปรงใส เปนคนที่ไมมีจริยธรรมและศีลธรรมในตัวเอง (ธีระศักดิ์ 
(นามสมมติ), 2550) 

 
ในขณะที่มีการดําเนินกิจกรรมแผนที่คอรรัปชัน  ผูวิจัยสังเกตเห็นพฤติกรรม            

อยางหนึ่ง  ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงออกมาในระหวางที่มีการแลกเปลี่ยนระดมสมองรวมกันวา                 
ปญหาคอรรัปชันถือเปนเรื่องธรรมดา ใครไมคอรรัปชันซิเร่ืองแปลก เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมคน
หนึ่งเลาใหเพื่อน ๆในกลุมฟงวา  

 
พอฉันเปน อบต. หลายสมัย  เปนกี่สมัยก็โกงตลอด  อาคารที่ทํา

กิจกรรม  พอฉันก็ไดหัวคิวตั้ง 20,000 บาท  ปที่แลวเพิ่งจะไดหัวคิวที่ทํา
ถนนไปบานไอแดงไดตั้ง 100,000 บาท  จนทุกวันนี้ฉันเฉยๆ เมื่อกอนเคย
ถามพอวาทําไมถึงโกงพอบอกวา  ไมเอาไมไดหรอก  ไมมีทางเลือก              
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ถาเอาใครรูก็ไมดี แตถาไมเอาเขาก็ไมพอใจเปนอันตรายอีก รูหรือเปลา ถา
ไมมาเขารวมกิจกรรมนี้ฉันคงไมเลาใหใครฟงหรอก  แตที่เลาใหฟงเพราะ
อยากใหเห็นเปนตัวอยางวา คอรรัปชันเปนเรื่องใกลตัวมาก  จนทําใหฉัน
รูสึกเฉย ๆ เพราะใคร ๆก็โกงทั้งนั้น  (ปรียนุช(นามสมมติ), 2551) 

 
หลังจากผู เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุมแลว   พบวา                  

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่ เคยเห็นหรือเคยไดยินนั้นมี เปนจํานวนมาก   หากเอาปญหา                    
ตาง ๆ มาวางเรียงในแผนที่ประเทศไทย  ก็จะพบวา  ปญหาทุจริตคอรรัปชันนั้นมีทุกจังหวัดทั่ว                        
ทั้งประเทศไทย ไมวาจะเปนพฤติกรรมคอรรัปชันเล็ก ๆนอย ๆ ไปจนถึงคอรรัปชั่นขนาดใหญ                  
ซ่ึงผูเขารวมกิจกรรมรวมกันระดมสมองมีดังตอไปนี้ 

 
การทุ จ ริตสนามบินสุ วรรณภูมิ  การทุ จ ริตนมโรง เรี ยน                       

การเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง การจํานําขาว หวยบนดินและใตดิน           
ซ้ือรถดับเพลิง การซื้อปน การซื้อเรือดําน้ํา  (กฤษณะ(นามสมมติ), 2550)    
 

สรางเขื่อนแควนอย จังหวัด พิษณุโลก การกอสราง การทําถนน                 
กลายาง ลําไยอบแหง บุกเบิกปาชายเลนเพื่อสรางที่อยูอาศัย โกงเงิน
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  (วันดี(นามสมมติ), 2551) 

 
นอกจากที่กลาวมาขางตน  พบวา  เยาวชนยังสะทอนความรู  ความเขาใจ

เกี่ยวกับปญหาคอรรัปชันออกมาในรูปแบบของบทละคร ดังนี้  
 

ณ บริษัทซึ่งเปนบริษัทเกี่ยวกับการรับเหมากอสราง ซ่ึงคาวี                
ไดลงทุนกับเพื่อนชาวตางชาติของเขา  คาวี เปนคนใจดีกับลูกนอง                   
ทุกคนมาก  เขาไวเนื้อเชื่อใจกับลูกนองทุกคน วันหนึ่งคาวีไดไปรับงานมา
และไดส่ังใหลูกนองทุกคนทํางานตามหนาที่ที่รับมอบหมาย และเมื่อ               
ถึงวันที่ลูกนองทุกคนรอคอยก็คือวันที่เงินเดือนออก   แตวันนั้นเปนวันที่
คาวีติดงานที่ตางประเทศ  คาวีจึงไดส่ังใหโลโซดูแลเงินเดือนที่จะเอามา
จายใหลูกนองแทน แตโลโซกลับยักยอกเงินที่เปนเงินคาแรงของลูกนอง
ไปเที่ยวผูหญิง ซ้ือบานใหคนนั้นคนนี้  เมื่อคาวีกลับมาถึงประเทศไทย  
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คาวีก็ไดรูเร่ืองราวทุกอยาง ที่โลโซไดทําลงไป  คาวีเสียใจมากกับการ
กระทําของลูกนองที่ เขาไวเนื้อเชื่อใจกลับทุจริตคดโกงเขาไดลงคอ   
และโลโซก็ไดรับโทษจากการกระทําของเขาโดยการรับโทษในคุก                             
(ศราวุธ(นามสมมติ), 2551) 

 
หลังจากการดําเนินกิจกรรม  ผูวิจัยพบวา เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมสวนใหญ                   

มีความรู  มีความเขาใจ  ตระหนักและใหความสําคัญกับปญหาที่เกิดจากการคอรรัปชัน ซ่ึงสามารถ
สะทอนไดจากตัวอยางของ พัชรพงษ (นามสมมติ)(2551)  ซ่ึงไดยกตัวอยางเหตุการณที่พบเห็นให
ฟงวา  เจาของโรงงานมอบหมายใหลูกนองเอาเงินเดือดมาจายคาลวงเวลาใหคนงาน แตลูกนองกลับ
จายเงินใหคนงานไมครบถวนตามที่เจาของโรงงานใหมา เชนเดียวกับ  ประสิทธิ์ (นามสมมติ) 
(2551) ที่ยกตัวอยางเหตุการที่เจาหนาที่ของรัฐโกงเงินคนพิการ  จากที่คนพิการไดรับคนละ                
500 บาท ก็ใหคนพิการแค 400 บาท   นอกจากนี้ เยาวชนก็ไดยกตัวอยางเหตุการณณืตาง ๆที่ตนเอง
เคยพบเห็นใหเพื่อน ๆ ไดรับฟง เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ดังนี้ 

 
ศรันยา(นามสมมติ)( 2551)  เลาวา  คุณครูในโรงเรียนไดรับ

อํานาจแจกขนมในงานวันเด็ก  แตคุณครูก็ เก็บขนมไวกินเองดวย  
เชนเดียวกับ  วนิดา (นามสมมติ)(2551)  ที่เลาวา  เพื่อนมีหนาที่ไปถาย
เอกสารโดยไดรับมอบหมายจากอาจารย  ซ่ึงมี 20 แผนราคาแผนละ 50 
สตางค เขาเก็บเงินคนละ20 บาท มี20 คนไดเงิน 400 บาท ราคาเอกสาร 
200 บาท สวนที่เหลือเขาเก็บไวเอง  ขณะที่ วิทยา (นามสมมติ)(2551)          
เลาวา  ครูใหไปซื้อน้ํา 2 ถุง ราคา 20 บาท แตแมคาขายแคราคา 10 บาท                    
จึงริบเงินอีก  10 บาท ไวซ้ือสมตํากินกับเพื่อนอีกคนที่ไปดวยกัน                     
โดยที่ครูไมรู 

 
สวน นิตยา (นามสมมติ( 2552) เลาวา  ตัวเองเปนหัวหนาหอง         

มีหนาที ่เก็บสมุดการบาน  เมื ่อเก็บมาหมดก็นํามาลอก  แลวทําของ
เพื ่อนคนหนึ ่งหาย  คุณครูรู จ ึงหาคนที ่หายและคนนั ้นก็ถูกทําโทษ             
แตตัวเองทําไมรูไมช้ี เชนเดียวกับ วิลาวัลย (นามสมมติ)(2551)ที่เลาวา                  
การจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนแลวมีของรางวัลมาแจกแตตองเลน
เกมรวมกิจกรรม แตมีนักเรียนคณะกรรมการที่ดูแล เรื่องของรางวัล
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ดวยความอยากได คนที่เปนกรรมการดูแลของรางวัลจึงแอบเอาของ
รางวัลเอง โดยไมไดเลนเกมหรือรวมกิจกรรมกับเพื่อน และรินดา 
(นามสมมติ)(2551)  เลาวา  ชวงปใหมญาติฝากเงินใหพี่ชาย 100 บาท 
แตพี่ไมอยูจึงฝากหนูไว แตพอพี่ชายกลับมาหนูใหพี่แค 50 บาท  
  

  นอกจากตัวอยางที ่กล าวมาขางต นจะเกี ่ยวของกับเยาวชนโดยตรงแล ว                 
เยาวชนบางสวนก็ไดยกตัวอยางที่มีความแตกตางออกไป  เชน  ปราณี (นามสมมติ)(2551)  
เห็นวา การซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ผูใหญบาน และ อบต. เปนที่มาของการคอรรัปชัน  
ตรงกับ สมพงษ (2550) ที่เห็นวา  อบต. อาสาทําถนนให    เพราะ อบต. เองก็ไดประโยชนจาก
การทําถนนเช นก ัน   เพราคนที ่มาทําถนนใหคนในหมู บ านก ็เป นคนที ่ อบต  รู จ ักและ                   
มีความสนิทสนมเปนพิเศษ  จนทําใหงบประมาณที่ทําถนนหายไปเกือบครึ่ง  คือ งบที่ไดมา
ทั้งหมดสามารถทําถนนได 1  กิโลเมตร ก็จะเหลือแคครึ่งกิโลเมตร สวนที่เหลือถาชาวบาน
อยากใหสรางเสร็จก็ตองรอเลือกตั้งตอในสมัยหนา และตองเลือก อบต. คนเดิมดวย  สวน วีระ
พงษ (นามสมมติ)(2551) เลาใหฟงวา  เวลาที่ทางการมีของมาแจกสวนใหญจะตกไมถึงมือ
ชาวบานหรอก  เพราะที่ผานมา  ทางการเอาผาหบมาแจกชวงฤดูหนาว  ผาก็ไปอยูที่บาน อบต. 
ชาวบานคนไหนไมสนิท ไมใชญาติพี่นองก็มีสิทธิไดของแจก 

 บทเรียนจากการสะทอนดังกลาวแสดงใหเห็นวาเยาวชนมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับปญหา การคอรรัปชัน และตระหนักวาคอรรัปชันเปนปญหารายแรงที่ตองรีบดําเนินการ
แกไขใหหมดสิ้น และเห็นวาเยาวชนก็มีสวนสําคัญที่จะตองรวมมือกันชวยแกไขปญหาคอรรัปชัน                
ไดดวยการเปนหูเปนตา  เปนกระบอกเสียงชวยกันตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐ 

4.2.2.8 การนําความรู  ความเขาใจไปดําเนินกิจกรรมขยายผล 
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับคานิยม

ประชาธิปไตยผานรูปแบบคายของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลนั้น               
ผูวิจัยพบวา  เยาวชน ที่เขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูที่ไดรับการถายทอดและประสบการณ             
ไปขยายผลตอในรูปแบบตาง ๆ  เชน การจัดตั้งชุมนุม  การรวมกลุม  ทําประโยชนเพื่อสังคม                
การลงพื้นที่เผยแพรความรูในหมูบาน  การจัดตั้งสภาเขมแข็งในโรงเรียน  การจัดอบรม  การรณรงค  
การแสดงละคร  การจัดเสียงตามสาย  การจัดรายการวิทยุ  การเผยแพรความรูดวยกิจกรรม               
หนาเสาธงและการแขงขันตอบปญหา  เปนตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. การจัดตั้งชุมนุม   
 การจัดตั้ งชุมนุมในโรงเรียนถือเปนกิจกรรมที่ เ ยาวชนใหความรวมมือ                          
เปนอยางมาก  โดยชุมนุมตาง ๆที่เกิดขึ้นลวนเกิดขึ้นมาจากความตองการของกลุมเยาวชนและ                 
มีอิสระในการคิดรูปแบบของกิจกรรม  ซ่ึงกิจกรรมที่เยาวชนรวมกันระดมสมอง  สวนใหญ                  
จะเปนในรูปแบบของการรณรงคประชาสัมพันธในโรงเรียน  เพื่อสรางความรูความเขาใจ                   
และกระตุนใหเพื่อน ๆ ตระหนักและเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยและทําอะไร                       
เพื่อสวนรวมมากกวาเรื่องของตนเอง  ในรูปแบบของชุมนุมตาง ๆ  ประกอบดวย   

กลุมจิตสาธารณะ  เปนการรวมกลุมของนักเรียนโรงเรียนหอวัง  กรุงเทพมหานคร                      
มีลักษณะการดําเนินกิจกรรมสวนใหญจะเปนเรื่องของการรณรงคในโรงเรียน  เชน  การปดน้ํา             
ปดไฟ  การทิ้งขยะ  ปดพัดลม  การทําความสะอาดหองเรียนโดยความรวมมือของทุกคนในหอง  
การจัดประกวดบุคคลที่ทําความดีในรอบหนึ่งเดือน  สวนในวันเสารอาทิตยก็ไดออกไปสอน
หนังสือใหกับเด็กที่ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือในสลัมและใตทางดวนรวมกับกลุมจิตอาสาอื่น ๆ   

กลุมสํานึกพลเมือง   เปนการรวมกลุมของนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร                
สมโภชบางเขน  กรุงเทพมหานคร   มีลักษณะการดําเนินกิจกรรมสวนใหญจะเปนในรูปแบบ                         
ของการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกรอนเพื่อนําขอมูลที่ไดมาเผยแพรในรูปแบบ                   
ของการรณรงคดวยปายผาที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม  การอานบทความหรือเรียงความหนาเสาธง    
การจัดประกวดหองเรียนที่สามารถลดโลกรอนไดมากที่สุด  การปลูกปาชายเลน  การนําขยะ                
ที่นัก เรี ยนแยกมาทํ า เปนงานประดิษฐ  การแขงขันตอบปญหาภาวะโลกรอน  เปนตน                       
ทั้งนี้เพื่อสรางจิตสาธารณะและการมีสวนรวมในโรงเรียน 

กลุมดีโมเครซ๊ีดคลับ  เปนการรวมกลุมของนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา       
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะการดําเนินงานของชุมนุมจะเปนในรูปแบบการจัดอบรมเพื่อถายทอด
ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความเสมอภาคหญิงชายในโรงเรียน  โดยเริ่มตน          
จากนักเรียนที่สมัครเขามาเปนสมาชิกของชุมนุมกอน  หลังจากนั้นก็เร่ิมจัดกิจกรรมในลักษณะ 
อยางนี้กับทุกระดับชั้น  และจัดใหมีการประกวดเกี่ยวการดําเนินกิจกรรมของชุมนุม  เชน                     
การประกวดวาดภาพ  การแสดงละครรณรงคเร่ืองประชาธิปไตย การทํากิจกรรมรวมกัน เชน               
ทําความสะอาดวัด โรงเรียน  และมัสยิด   การปลูกปาชายเลน  และการจัดกิจกรรมรับนอง                     
ดวยการเสริมสรางประชาธิปไตยในโรงเรียนที่ เนนเรื่องการมีสวนรวม  จิตสาธารณะและ                   
ความเสมอภาคในโรงเรียน 

กลุมห่ิงหอยรอยแสง  เปนการรวมกันกลุมของนักเรียนโรงเรียนบานดุงวิทยา                     
จังหวัดอุดรธานี   มีลักษณะการดําเนินกิจกรรมจะเนนการเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรม        
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ใหกับโรงเรียนตาง ๆ  โดยการเปนวิทยากรนอยทําหนาที่ในการชวยถายทอดความรู   ความเขาใจ
ใหกับนักเรียนในระดับประถมและมัธยมตนเปนหลัก  ทั้งนี้  เพื่อเสริมสรางประชาธิปไตย                    
ในเรื่องของการมีสวนรวม  สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  และจิตสาธารณะ  เปนตน 

กลุมอาสาสมัครเพื่อสังคม  เปนกลุมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเยาวชน
เครือขายในกรุงเทพมหานคร  ไดแก  โรงเรียนบางกะป  โรงเรียนเทพลีลา  โรงเรียนอุดมศึกษา                   
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน   เพื่อทํากิจกรรมรวมกันโดยการถายรูปความไมเปนธรรม              
ที่ เกิดขึ้นจริงในสังคม แลวนํารูปดังกลาวลงในเว็บไซด  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประชาสัมพันธเพื่อขอความเปนธรรมหรือความชวยเหลือใหกับบุคคลเหลานั้น 

นอกจากนี้  ยังรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพื่อสังคม  ดวยการทํากิจกรรมอาสาสมัคร
ตาง ๆ   เชน  การสอนหนังสือเด็กใตสะพานลอยรวมกับกลุมจิตอาสา การปลูกปาชายเลนรวมกับ                          
กลุมอนุรักษปาชายเลน  เปนตน 

2. การลงพื้นท่ีเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในหมูบาน   
การดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้  ไดเกิดขึ้นหลังจากเยาวชนไดเขารวมกิจกรรม

และมีโอกาสไดลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน  ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต                          
และสอดแทรกความรูความเขาใจเรื่องประชาธิปไตย เยาวชนเห็นวาเปนประโยชน จึงไดมี                  
การดําเนินการโดยนักเรียนที่เปนคณะกรรมการของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานดุงวิทยา         
จังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนไชยวานวิทยา  จังหวัดขอนแกน  และโรงเรียนในจังหวัดกระบี่                 
ไดแก โรงเรียนเหนือคลองประชาราษฏรบํารุง โรงเรียนลําทับราชประชานุเคราะห และโรงเรียน
อํามาตยพิชนุกูล  เปนตน  ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นในรูปแบบของสภานักเรียนเยี่ยมบานนักเรียน
ทุกสัปดาห  โดยเริ่มตนจากเพื่อนที่อยูหองเดียวกันกอนและนําความรูที่ไดมาเลาใหเพื่อนฟง               
ในหองเรียนและที่ประชุมสภานักเรียนซึ่งจัดใหมีขึ้นในวันศุกรของทุกเดือน 

3.การจัดตั ้งสภาเขมแข็ง  เปนกิจกรรมของโรงเรียนบานดุงวิทยา  จังหวัด
อุดรธานี จัดตั้งขึ้นมาเพื่อตองการตรวจสอบติดตามการทํางานของทางเทศบาล โดยการเขารวม
สังเกตการณเวลาเทศบาล มีการประชุมชี้แจงนโยบายใหกับประชาชนในพื้นที่และรวมแสดง
ความค ิด เห ็นร วมก ับประชาชนและ เทศบาล  นอกจากนี ้ เ ย าวชนกลุ มด ังกล า วย ังมี                      
การจัดกิจกรรมการรณรงคเร่ืองประชาธิปไตยรวมกับเทศบาลเมืองบานดุง  จังหวัดอุดรธานี 

4.  การแสดงละครหนา เสาธง  เป นก ิจกรรมที ่จ ัดขึ ้น เพื ่อส ง เสร ิมความรู               
ความเขาใจเกี ่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเร ียน  โดยเนื ้อ เ รื ่องที ่ใช ในการแสดงเยาวชน                    
จะเปนผู จ ัดการเขียนบทขึ ้นมาไดอยางอิสระตามความสนใจของเยาวชน   ซึ ่งโรงเร ียน                       
ที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ ประกอบดวย โรงเรียนบานดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี โรงเรียน                      
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ในกรุงเทพมหานคร  ไดแก โรงเรียนบางกะป โรงเรียนหอวัง  โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียน
รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบําเพ็ญ  โรงเรียนอุดมศึกษา และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  สวนโรงเรียนที่เขารวม
กิจกรรมในจังหวัดกระบี่ ไดแก โรงเรียนเหนือคลองประชาราษฎรบํารุง  และโรงเรียนคลอง
ทอมราษฎรรังสรรค  เปนตน 

5. การจัดรายการวิทยุและการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย   เปนการดําเนิน
กิจกรรมของเยาวชนที่เขารวมโครงการจากโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก 
โรงเรียนโยธินบํารุง โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราษฎรอนุสรณสถานราชมังคลาภิเษก โรงเรียน
ฉลองรัฐราชประชาอุทิศ  และโรงเรียนบานน้ําขาว  สวนโรงเรียนในจังหวัดกระบี ่ ไดแก 
โรงเร ียนเหนือคลองประชาราษฎรบําร ุง  โรงเร ียนอาวลึกประชาสรรค เป นตน  โดยมี
ว ัตถุประสงคเพื ่อทําการกระตุ นและเผยแพรความรู  ความเขาใจเกี ่ยวกับประชาธิปไตย                  
ดวยการจัดกิจกรรมเสียงตามสายภายในโรงเรียนและการจัดรายการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย  ผานทางสถานีวิทยุชุมชนของแตละพื้นที่ 

 
4.2.3 ผลการทดลองศึกษาประเมินความรูของผูเขารวมกิจกรรม  
ในการทดลองศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินความรูของเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม   

คายวัยมันส เมล็ดพันธุประชาธิปไตย  เพื่อทราบถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใน 8 ประเด็นไดแก หนาที่พลเมือง  สิทธิ ความเทาเทียมที่เปนธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได นิติธรรม/กฎหมาย เสรีภาพและความรับผิดชอบ การใชอํานาจในทางที่ผิดและการมี
สวนรวมทางการเมือง  โดยประเมินจากเยาวชนที่ เขารวมกิจกรรม“คายวัยมันสเมล็ดพันธุ
ประชาธิปไตย ”  ของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ในจังหวัดกระบี่ จํานวน  
66   คน ใน 10 โรงเรียน จากทั้งหมด 17 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2550   

 โดยนักเรียนกลุมเปาหมายที่ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้   เปนนักเรียนแกนนําชุด                
คณะกรรมการนักเรียนที่มีความกระตือรือรนและมีความสนใจในเรื่องของการเมืองหรือระบอบ
ประชาธิปไตย  เพราะเปนเยาวชนที่ไดรับการปลูกฝงและหลอหลอมกลอมเกลาจากประชาชน            
ที่อยูในพื้นที่   ซ่ึงมีความสนใจและกระตือรือรนในการมีสวนรวมทางการเมืองคอนขางมาก                
ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนผูที่มาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในป 2544                    
ที่มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทย  คิดเปนรอยละ 79.30  (สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ ,2552) ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ มีผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 
คิดเปนรอยละ 96.29  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีผูมาใชสิทธิคิดเปนรอยละ 79.57  
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(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่, 2552) ลาสุดผลการเลือกตั้งสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  23 แหงในจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่  6 กันยายน 2552  พบวา  มีผูออกมา           
ใชสิทธิ์เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  คิดเปนรอยละ  86.60  สวนผูที่มาใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  คิดเปนรอยละ 86.93 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จังหวัดกระบี่, 2552.)   

   ในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบประเมินกอนและหลังเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยแจกแบบประเมินความรูกอนดําเนิน
กิจกรรมและเก็บคืนกอนเริ่มดําเนินกิจกรรม และหลังปดการดําเนินกิจกรรมไดแจกแบบประเมิน
ความรูหลังเขารวมกิจกรรมและเก็บคืนเพื่อนํามาประมวลผล   ซ่ึงสามารถนําเสนอผลการประเมิน
ไดดังตอไปนี้      

 
 ผลการประเมินความรูกอนเขารวมกิจกรรม 
จากแบบประเมินความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ไดรับกลับมาทั้งหมด  66 ฉบับ  

ปรากฏวาเปนหญิง  40  คน คิดเปนรอยละ 60.60  และชาย 26 คน  คิดเปนรอยละ 39.40 ผูเขารวม
กิจกรรมเปนตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ 10 โรงเรียน จาก 17 โรงเรียน พบวา 
ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 75.40 มีความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองและรอยละ 73.65 ระบุวา             
ตนมีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ สวนเสรีภาพและความรับผิดชอบผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจเพียง
รอยละ 56.75 เทานั้น 
  ผู เข ารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นวาความเสมอภาคที่ เปนธรรมในสังคมนั้น                 
รอยละ  66.55 และมีความโปรงใสในการทํางานพรอมใหตรวจสอบได  รอยละ  63.73                           
สวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรม รอยละ 69.20 นอกจากนี้ เมื่อถามถึงการกระจาย
อํานาจและการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจเพียงรอยละ 66.15 และเห็น
วาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนสิ่งที่สําคัญ  รอยละ  60.87 
 จะเห็นไดวาเมื่อทําการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยของ
ผูเขารวมกิจกรรมนั้น สวนใหญในประเด็นที่เปนเรื่องใกลตัวในชีวิตประจําวันและอยูในบทเรียน
เยาวชนก็จะมีความรูความเขาใจพอสมควร ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาเหลานั้นมีอยูในตําราเรียน                        
ที่เยาวชนตองทองจําสําหรับสอบอยูแลว  แตประเด็นไหนที่เยาวชนไมคุนเคยหรืออยูนอกตํารา                       
และการสอนของครูอาจารย เชน  การกระจายอํานาจของรัฐ   ความโปรงใสตรวจสอบได              
เยาวชนจะมีความเขาใจคอนขางนอย  ซ่ึงขอคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยของเยาวชน
กอนเขารวมกิจกรรม  โดยสรุปรอยละ  66.53  ซ่ึงเปนคะแนนที่คอนขางพอใจ 
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ผลการประเมินความรูหลังเขารวมกิจกรรม 
จากแบบประเมินความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ไดรับกลับมาทั้งหมด  66 ฉบับ  

ปรากฏวาเปนหญิง  40 คน คิดเปนรอยละ 60.60  และชาย 26  คน  คิดเปนรอยละ  39.40 ผูเขารวม
กิจกรรมเปนตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ 10 โรงเรียน จาก 17 โรงเรียน พบวา 
ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 90.15 มีความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองเพิ่มขึ้นและรอยละ 83.25          
ระบุวาตนมีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิเพิ่มขึ้น   สวนเสรีภาพและความรับผิดชอบ ผูเขารวมกิจกรรม          
มีความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 68.00  
  ผู เข ารวมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นวาความเสมอภาคที่ เปนธรรมในสังคมนั้น                         
มีอยูจริงเพิ่มมากขึ้นรอยละ 77.30 และมีความโปรงใสในการทํางานพรอมใหตรวจสอบได                   
เห็นดวยเพิ่มเปนรอยละ  84.47  สวนการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักนิติธรรมผูเขารวมกิจกรรม                      
มีความคิดเห็นเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  75.75 

เมื่อถามถึงการกระจายอํานาจและการใชอํานาจของเจาหนาที่ รัฐผูเขารวมกิจกรรม              
มีความเขาใจเพิ่มขึ้นรอยละ 86.70 และมีความคิดเห็นวาการมีสวนรวมทางการเมืองเปนสิ่งที่สําคัญ
มากขึ้นเปนรอยละ 79.85 
 ประเด็นที่นาสนใจ  ซ่ึงพบวา  จากการประเมินกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม                       
ของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล   ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา เยาวชนที่ เขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ      
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น  โดยภาพรวมกอนเขารวมกิจกรรมรอยละ  66.53                  
และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ  80.93  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเปนรอยละ  14.40        
แสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการดังกลาวมีสวนทําใหเยาวชนมีความรู  ความเขาใจ  
เพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้  เนื่องจากกระบวนการทํางานและเครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว  
เปนเครื่องมือที่ชวยกระตุนและเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชน  ทําใหเยาวชนมีโอกาส 
ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน  โดยการทํากิจกรรมกลุมฝกกระบวนการคิดดวย               
การระดมสมอง  ชมภาพยนตรและโฆษณา  เพื่อกระตุนจิตสํานึก  และเรียนรูประสบการณจริง                           
ดวยการลงพื้นที่สัมผัสวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน  ดวยการฝกพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ             
ที่ไดเรียนรูในการทํากิจกรรมคายใหกับประชาชนที่อยูในพื้นที่   สงผลทําใหเยาวชนไดเห็นวิถีชีวิต
ความเปนอยูและรวมนําเสนอสิ่งที่ได เรียนรู เพื่อสะทอนวิถีชีวิตซึ่งมีลักษณะแตกตางและ                 
ไมสอดคลองกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เยาวชนไดเรียนรูในตําราและกิจกรรมคายของโครงการ                        
ซ่ึงสามารถสะทอนผลการศึกษาได จากตารางวิเคราะหเปรียบเทียบความรูกอน-หลังเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย  ดังตอไปนี้   
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ตารางที่ 4.2  แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองเปรียบเทียบระหวางกอน
และหลังเขารับการอบรม  เกณฑ  จําแนกตามเนื้อหาหลักของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตย 
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม  เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1. ทานยินดีจายภาษีเพื่อสวนรวม 87.7 12.3 97.0 3.0 
2.เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 83.1 16.9 96.9 3.1 
3. การสงเสียงดังยามวิกาลรบกวนสิทธิสวนบุคคล 56.9 43.1 74.3 25.7 
4.ถนนเปนหลุมเปนบอหรือทอน้ําแตกจะชวยแกปญหา 73.8 26.2 92.4 7.6 

รวม   75.40 24.60 90.15 9.85 

 
จากตารางที่ 1  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในกิจกรรม

ตาง ๆ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนาที่พลเมืองของการประเมินกอน             
เขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 75.40 และหลังจากเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 90.15  

 
ตารางที่ 4.3  แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิเปรียบเทียบระหวางกอนและหลัง      
เขารับการอบรม  เกณฑ  จําแนกตามเนื้อหาหลักของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตย  
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1.สินคาที่ซื้อมาไมเปนตามโฆษณาจะขอเปลี่ยนสินคา 66.9 33.1 84.0 16.0 
2.ลูกจางหญิงควรมีสิทธิลาคลอดได 90 วันที่กฎหมาย 87.7 12.3 97.0 3.0 
3.งบประมาณผูใหญบานจัดสรรตามความเหมาะสม 83.0 17.0 89.9 10.1 
4. ตอวาผูที่แซงคิวทานระหวางตอแถว 57.0 43.0 62.1 37.9 

รวม 73.65 26.35 83.25 16.75 

 
จากตารางที่  2  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผู เขารวมกิจกรรมได รับการอบรม                          

ในกิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิของการประเมินกอน                      
เขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ 73.65 และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 83.25  
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  ตารางที่ 4.4  แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับความเสมอภาคที่เปนธรรมเปรียบเทียบ
ระหวางกอนและหลัง เขารับการอบรม  เกณฑ  จําแนกตามเนื้อหาหลักของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตย  
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1.คาของคนแตละคนเทาเทียมกัน 56.9 43.1 90.9 9.1 
2. พอใจหากเมื่อมีคนอํานวยความสะดวกให 63.1 36.9 63.7 36.3 
3.ผูมีความรูความสามารถไมควรไดรับการลดโทษ 67.7 32.3 68.2 31.8 
4. ผูชายไมควรไดรับคาจางมากกวาผูหญิง 78.5 21.5 86.4 13.6 

รวม 66.55 33.45 77.30  22.70 
 
จากตารางที่ 3  ผูวิจัยพบวาโดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในกิจกรรม

ตาง ๆ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสมอภาคของการประเมินกอน             
เขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ 66.55 และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 77.30  
 
ตารางที่ 4.5  แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับโปรงใสตรวจสอบไดเปรียบเทียบระหวาง
กอนและหลังเขารับการอบรม   เกณฑ   จําแนกตามเนื้อหาหลักของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตย  
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1.เลือกรัฐบาลแลวไมควรปลอยใหทํางานอยางอิสระ 52.3 47.7 77.3 22.7 
2. ถึงเปนนักการเมืองดีก็จําเปนตองตรวจสอบ 69.2 30.8 92.4 7.6 
3. ราชการควรติดประกาศขอมูลเกี่ยวกับการกอสราง 75.4 24.6 90.9 9.1 
4.ผูบริหารและครอบครัวตองเปดเผยทรัพยสินสวนตัว 58.0 42.0 77.3 22.7 

รวม 63.73 36.27 84.47 15.53 
 
จากตารางที่ 4  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในกิจกรรม 

ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความโปรงใสตรวจสอบไดของการประเมิน
กอนเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 63.73 และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 84.47  
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ตารางที่ 4.6 แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับนิติธรรมหรือกฎหมายเปรียบเทียบ             
ระหวางกอนและหลังเขารับการอบรม  เกณฑ  จําแนกตามเนื้อหาหลักของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตย  
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1. การผิดกฎหมายเล็ก ๆนอย ๆ ก็ตองรับโทษ 66.2 33.8 80.3 19.7 
2. ขาราชการระดับสูงทําผิดรับโทษเทากับประชาชน 69.2 30.8 75.8 24.2 
3. ผูทําตามกฎหมายตองไดรับความชอบธรรม 63.0 37.0 64.0 36.0 
4.กฎหมายเปนที่พ่ึงของประชาชน 78.4 21.6 90.9 9.1 

รวม 69.20 30.80 75.75 22.25 
 
จากตารางที่ 5  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในกิจกรรม

ตาง ๆ  ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิติธรรมหรือกฎหมายของการประเมิน
กอนเขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ  69.20 และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75.75  
 
ตารางที่ 4.7 แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเสรีภาพและความรับผิดชอบเปรียบเทียบ
ระหวางกอนและหลังเขารับการอบรม เกณฑ จําแนกตามเนื้อหาหลักของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตย 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1. รัฐควรควบคุมวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพ 68.2 31.8 69.3 30.7 
2.ลูกตองเชื่อฟงคําสั่งของพอแม 74.2 25.8 80.0 20.0 
3.ประชาชนไมตองเชื่อฟงคําสั่งของรัฐเพียงอยางเดียว 40.0 60.0 62.1 37.9 
4.ชุมนุมประทวงไมไดสรางความเดือดรอนเสมอไป 44.6 55.4 60.6 39.4 

รวม 56.75 43.25 68.00 32.00 

 
จากตารางที่ 6  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในกิจกรรม

ตาง ๆ  ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเสรีภาพและความรับผิดชอบของการ
ประเมินกอนเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ  56.75 และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น                  
เปนรอยละ 68.00  
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ตารางที่ 4.8 แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการกระจายอํานาจและการใชอํานาจของ
เจาหนาที่รัฐเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังเขารับการอบรม  เกณฑ  จําแนกตามเนื้อหาหลัก       
ของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตย  
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1.ผูมีอํานาจรัฐประมูลงานในหนวยงานของตนไมได 63.0 37.0 90.7 9.3 
2. เจาหนาที่รัฐไมควรใหบริการพิเศษแกญาติพ่ีนอง 58.5 41.5 83.3 16.7 
3. คนใหญโตไมควรชวยเหลือพรรคพวกของตนเอง 67.7 32.3 87.9 12.1 
4.โกงไมไดแมจะมีผลงาน 75.4 24.6 84.9 15.1 

รวม 66.15 33.85 86.70 13.30 
 
จากตารางที่ 7  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในกิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชอํานาจในทางที่ผิดของการประเมินกอน            
เขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ  66.15 และหลังเขารวมกิจกรรรมเพิ่มมากขึ้น เปนรอยละ  86.70  
 
ตารางที่ 4.9  แสดงรอยละของผูเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองเปรียบเทียบ
ระหวางกอนและหลังเขารับการอบรม  เกณฑ  จําแนกตามเนื้อหาหลักของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตย  
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1. การซื้อสิทธิขายเสียงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงได 53.8 46.2 74.3 25.7 
2. ประชาชนควรเขาช่ือถอดถอนผูบริหารที่ทําผิด 50.8 49.2 75.8 24.2 
3. ความเปนประชาธิปไตยคือการไปเลือกตั้ง 63.6 36.4 78.4 21.6 
4. การเมืองเปนเรื่องของประชาชนทุกคน 75.3 24.7 90.9 9.1 

รวม 60.87 39.13 79.85 20.15 
 
จากตารางที่ 8  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในการทํา

กิจกรรมตาง ๆ  ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง                 
ของการประเมินกอนเขารวมกิจกรรม  คิดเปนรอยละ  60.87 และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น                   
เปนรอยละ 79.85   
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ตารางที่ 4.10   แสดงภาพรวมของความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย กอนและ
หลังของผูเขารวมกิจกรรม 
 

กอนเขารวมกิจกรรม หลังเขารวมกิจกรรม เนื้อหา 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

เห็นดวย 
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย 
(รอยละ) 

1. หนาที่พลเมือง 75.40 24.60 90.15 9.85 
2.สิทธิ 73.65 26.35 83.25 16.75 
3.ความเทาเทียมที่เปนธรรม 66.55 33.45 77.30 22.70 
4.โปรงใสตรวจสอบได 63.73 36.27 84.48 15.52 
5.นิติธรรม/กฎหมาย 69.20 30.80 77.75 22.25 
6.เสรีภาพและความรับผิดชอบ 56.75 43.25 68.00 32.00 
7.การใชอํานาจในทางที่ผิด 66.15 33.85 86.70 13.30 
8.การมีสวนรวมทางการเมือง 60.88 39.12 79.85 20.15 

รวม 66.53 33.47 80.93 19.07 

 
จากตารางที่ 9  ผูวิจัยพบวา  โดยภาพรวมเมื่อผูเขารวมกิจกรรมไดรับการอบรมในกิจกรรม

ตาง ๆ  ทําใหผู เขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยของ                    
การประเมินกอนเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ  66.53 และหลังเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึ้น                    
เปนรอยละ 80.93  

  ผูวิจัยพบวา  ผลการทดลองศึกษาเชิงปริมาณในพื้นที่ดําเนินกิจกรรมจังหวัดกระบี่               
จากตัวแทนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม “ คายวัยมันสเมล็ดพันธุประชาธิปไตย ” จํานวน  66  คน          
เพื่อทราบถึงความรู  ความเขาใจ  ของผู เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย                     
ไดแก  หนาที่พลเมือง  สิทธิ  ความเทาเทียมที่เปนธรรมโปรงใสตรวจสอบได นิติธรรม/กฎหมาย 
เสรีภาพและความรับผิดชอบ การมีสวนรวมทางการเมือง  และการกระจายอํานาจและใชอํานาจของ
เจาหนาที่รัฐ  ดังนั้น  ผูวิจัยพบวา  หลังจากทํากิจกรรมหรือการอบรมผานกระบวนการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล                   
ทําใหขึ้นผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมการเมืองที่ประชาชนมีตอพรรคการเมือง
และตัวบุคคล  ซ่ึงในชวงแรก ๆจะไดรับการถายทอดมาเปนระบบ  พบเห็นไดจากพอเปน
นักการเมืองลูกตองเปนนักการเมือง  พอเปนกํานันผูใหญบานลูกก็ตองเปนกํานันผูใหญบานหรือ 
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พอแมเลือกพรรคการเมืองใดหรือสส. คนใดลูกตองเลือกตาม  ปจจุบันไมเปนเชนนั้น  เนื่องจาก
ประสบการณที่ผานมาสอนใหชาวบานรูวาคนเหลานั้นไมไดทําประโยชนใหกับประเทศชาติและ
ประชาชนตามที่สัญญาไวกอนเลือกตั้ง  แตเขามาเพื่อกอบโกยผลประโยชน จึงไมเปนไปตามที่
ประชาชนตองการ  ในทางตรงกันขามกลับทําใหประชาชนตองมีชีวิตความเปนอยูที่แยกวาเดิม  
จนกระทั่งประชาชนเริ่มเปลี่ยนแปลงความเชื่อ   เพื่อนําไปสูส่ิงที่ดีกวาเดิมซึ่งทําใหชีวิตของเขาดีขึ้น  
ปรากฏการณเชนนี้ช้ีใหเห็นวาวัฒนธรรมทางการเมืองมีความเปนพลวัตรอยางแทจริง 
 



บทที่  5   
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 
5.1  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

 
จากการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ             

ธรรมาภิบาล  เพื่อทราบถึงความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชน              
ผลการศึกษาในครั้งนี้  ผูวิจัยพบวา  ผูเขารวมกิจกรรมของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ                 
ธรรมาภิบาล  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น  ดังนี้ 

ในเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยของประชาชน จากการพูดคุย
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นและประสบการณกับประชาชนในพื้นที่ เพื่ อทํ าการกระตุน                            
โดยการสอดแทรกวิ ธีคิดและวิ ถีการดํา เนินชีวิตแบบประชาธิปไตย   พบวา  ประชาชน                           
สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง                         
การมีสวนรวม  ซ่ึงพบเห็นไดจากความกระตือรือรนที่จะเขาไปทํากิจกรรมกลุมรวมกันในชุมชน
และการรวมกลุมกัน  เพื่อรักษาผลประโยชนและแกไขปญหาที่ประชาชนไดรับผลกระทบ  
นอกจากนี้  ในการศึกษา  ผูวิจัยพบวา  ประชาชนเริ่มมีความเขาใจและเห็นดวยวาประชาธิปไตย
ไมใชแคเร่ืองของการเลือกตั้ง  แตประชาธิปไตยเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตที่ประชาชน
จะตองเขาไปมีสวนรวมและสามารถใชสิทธิเสรีภาพภายใตกรอบของกฎหมายดวยการปฏิบัติตอกัน                          
ในฐานะมนุษยอยางเทาเทียมกัน 

ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณรวมกับประชาชน ในประเด็นเรื่อง                         
ของการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ  การใชกฎหมาย  และความโปรงใสในการทําการงาน  
ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของผูนําที่ประชาชนตองการ พบวา  ประชาชนมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น   ทั้งนี้เพราะประชาชนไมมีความเชื่อมั่นในตัวของผูนําและเห็นวาผูนํา
แตละคนไมไดมีความแตกตางกัน เพราะใครจะเปนผูนําก็ไดไมสําคัญ  แตตองทํางานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนเทานั้น โดยที่ประชาชนไมไดสนใจวาผูนําเหลานั้น                          
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จะเปนคนซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมมากนอยแคไหนจะใชอํานาจในการปกครองอยางไร 
ไมสนใจวาผูนําจะทํางานดวยความโปรงใสหรือไม เพราะผูนําคนไหนก็โกงทั้งนั้น            

นอกจากนี้    ผูวิจัยพบวา  สาเหตุที่ทําใหประชาชนมีความเชื่อในลักษณะดังกลาว                   
เปนเพราะในการเลือกตั้งแตละครั้งไมไดเกิดขึ้นดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แตเปนการเลือกตั้ง              
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อเสียงของผูมีอํานาจผูกขาดทางการเมือง  

ในขณะที่เสรีภาพและความเสมอภาคเปนธรรมในสังคมนั้น ถึงแมจะมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันคอนขางมาก   แตประชาชนก็ยังมีความเขาใจในเรื่องนี้คอนขางนอยและ                     
เห็นวาเปนไปไดยาก เพราะในสังคมไทยยังมีระบบอุปถัมภ  มีการเลือกปฏิบัติตอกันและยึดถือ
ความสัมพันธแบบเครือญาติเปนหลัก  ซ่ึงขัดตอหลักการของระบอบประชาธิปไตย   

สวนความรูความเขาใจของเยาวชนที่ เข ารวมกิจกรรมของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ผานกระบวนการคายวัยมันสเมล็ดพันธประชาธิปไตย พบวา  
เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะที่ เปนพลเมือง                         
เพราะเปนเรื่องที่ใกลตัวของเยาวชนมากที่สุด  ไมวาจะเปนบทบาทในเรื่องของการเปนนักเรียนที่ดี 
เชน เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน  แตงกายสุภาพเรียบรอย  มีสัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบตอ
การบานและงานที่ได รับมอบหมาย   การเปนลูกที่ดีของพอแมไมทําใหพอแมตองเสียใจ                       
เปนลูกที่กตัญู  ชวยเหลือพอแมทํางานบานและการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมดวยการ                          
ไมประพฤติตัวผิดกฎหมาย   ไม เปนอันธพาล  ไมมีนิ สัย ข้ีขโมย  ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท                   
ตลอดจนมีความสํานึกในเรื่องของสวนรวม  เชน  การชวยปดน้ํา  ปดไฟ  ปดพัดลมหลังจาก                     
ที่ใชงานเสร็จและทิ้งขยะลงถังทุกครั้ง   เปนตน 

การใชสิทธิในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐนั้น  ถือเปนประเด็นที่นาสนใจ            
ซ่ึงหลังจากการดํ า เนินกิจกรรม  พบวา  เยาวชนที่ เข ารวมกิจกรรมมีความรู เพิ่มขึ้นและ                         
สนใจที่จะมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ  เชน  การรวมตัวตั้ง                
เปนสภานักเรียนเขมแข็ง  ของโรงเรียนบานดุงวิทยา  เพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบการทํางาน                    
ของเจาหนาที่เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อชวยใหการทํางานของเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใสและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น   

ในประเด็นเรื่องการมีสวนรวมของเยาวชน  ผูวิจัยพบวา  เยาวชนยังใหความสําคัญ                    
กับเรื่องของการมีสวนรวม  ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย              
เพราะการมีสวนรวมเปนสิทธิอยางหนึ่งที่ เยาวชนสามารถทําได  เยาวชนจึงนําความรูที่ได                     
ไปปรับประยุกตใชเพื่อเผยแพรใหกับเยาวชนคนอื่นๆ  ไดรับทราบตอไป ดวยการรวมกลุม                   



 

 

146 
 
เพื่อทํากิจกรรม ที่เปนประโยชนตอสังคม เชน  กลุมหิ่งหอย  กลุมจิตสาธารณะ กลุมสํานึกพลเมือง  
กลุมดีโมเครซี๊ดคลับ   เปนตน 

นอกจากนี้ในการศึกษาผูวิจัย พบวา  เยาวชนบางสวนยังไมมั่นใจวาตนเองสามารถมีสิทธิ
และเสรีภาพไดอยางเต็มที่และไมเชื่อวาเยาวชนทุกคนจะมีความเสมอภาคที่ เทาเทียมกัน                     
ตราบใดที่ฐานะทางสังคมยังมีความแตกตางกัน   และยังคงยึดมั่นในระบบอุปถัมภและ                         
ใหความสําคัญกับความสัมพันธสวนตัวแบบเครือญาติ  ซ่ึงสอดคลองกับความรู  ความเขาใจของ
ประชาชนที่ผูดําเนินกิจกรรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   

สวนการนําสื่อมาใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับเยาวชนนั้น                  
ผู วิ จั ยพบว า  ส่ื อที่ นํ ามาใชมีส วนช วยอย า งมากในการกระตุนให เ ย าวชนเกิดความรู                            
ความเขาใจ  เพราะสื่อสามารถดึงดูดความสนใจและทําใหเยาวชนไดเรียนรูทางภาพและเสียง               
ที่ เปน รูปธรรมชัด เจนและมีความสอดคลองกับการดํ า เนินชีวิตประจําวันใกล เคียงกับ                            
วิถีการดําเนินชีวิตจริงของเยาวชน 

จากที่กลาวทั้งหมดแสดงใหเห็นวาเยาวชนสวนใหญที่เขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นและสามารถนําความรูและบทเรียนที่ไดรับจากการเขา
รวมกิจกรรมไปปรับประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  สอดคลองกับ              
ผลการทดลองศึกษาเชิงประมาณ  จากการทดลองศึกษาโดยแบบทดสอบประเมินผลกอนและหลัง
ดําเนินกิจกรรมจากตัวแทนเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ             
ธรรมาภิบาล   ในจังหวัดกระบี่  ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองคอนขางมาก         
ผลที่ไดจากการศึกษาพบวา เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมกอนเขารวมกิจกรรม รอยละ 66.53 และหลังเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 80.93 ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเปนรอยละ14.40 แสดงใหเห็นวาการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการดังกลาวมีสวนทําใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระบวนการทํางานและเครื่องมือที่ใชในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนเครื่องมือที่ชวยกระตุน
และเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของเยาวชน  ทําใหเยาวชนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางกันโดยการทํากิจกรรมกลุมฝกกระบวนการคิดดวยการระดมสมอง  ชมภาพยนตร
และโฆษณา เพื่อกระตุนจิตสํานึกและเรียนรูประสบการณจริงดวยการลงพื้นที่สัมผัสวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชุมชน  ดวยการฝกพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดเรียนรูในการทํากิจกรรมคายใหกับ
ประชาชนที่อยูในพื้นที่   สงผลทําใหเยาวชนไดเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูและรวมนําเสนอสิ่งที่ได
เรียนรูเพื่อสะทอนวิถีชีวิตซึ่งมีลักษณะไมสอดคลองกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เยาวชนไดเรียนรู
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ในตําราและกิจกรรมคายทําใหเยาวชนเห็นความแตกตางและมีความรู ความเขาใจ ตระหนัก               
เห็นคุณคาและนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น  

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยพบวา  กอนหนาที่จะมีการดําเนินงานของโครงการเสรมิสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ประชาชนและเยาวชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาและหลักการที่เปนวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิต ขาดจิตสํานึกสาธารณะ 
ขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งในชุมชน ขาดการมีสวนรวมของประชาชน  ขาดความเสมอภาคที่          
เปนธรรมในสังคมและที่สําคัญคือ ขาดจิตสํานึกประชาธิปไตย เพราะที่ผานมาอํานาจของประชาชน
ถูกจํากัดไวเพียงการเลือกตั้ง  จึงทําใหเมินเฉยตอการมีสวนรวมทางการเมืองไมสนใจไมเห็น
ความสําคัญ  เพราะการเมืองไมใชเร่ืองของประชาชนเปนเรื่องของตัวแทนหรือนักการเมืองเทานั้น  
จึงไมกอใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองที่จะนําไปสูความกินดีอยูดีของประชาชนได  แตหลังจากที่มี
การกระตุนดวยกระบวนการตาง ๆ ของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  พบวา  
ประชาชนและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น              
และสามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตตอไปไดดวย  โดยเฉพาะกลุมเยาวชนที่นําความรู        
ความเขาใจดังกลาวไปขยายผลตอดวยการนํากลับเผยแพรในโรงเรียนในรูปแบบของกิจกรรม
ชุมนุม   การแสดงละครหนาเสาธงของโรงเรียน  การจัดการฝกอบรมเรื่องประชาธิปไตย                          
การรณรงค  การนําเสนอบทความเกี่ยวกับประชาธิปไตยหนาเสาธงการจัดกิจกรรมเสียงตามสาย        
ในโรงเรียน  และการแขงขันตอบปญหานารูเกี่ยวกับประชาธิปไตย   เปนตน   

 

5.2 ปญหาอุปสรรคในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 
 การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและ              
ธรรมภิบาลนั้น  ถือเปนเรื่องใหมที่ผูปฏิบัติงานไมเคยมีประสบการณมากอน จึงเปนเรื่องที่ยาก               
ในการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะกระบวนการ 
ที่ นํ ามาใช เปน เครื่ อ งมื อในการ เสริมสร า งนั้ น  เปนกระบวนการที่ คิ ดคนขึ้ นมาใหม                         
เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการทํางานของโครงการ ซ่ึงเนนการสราง             
ความเขาใจที่ ถูกตอง   ดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม
ประชาธิปไตย   ไดแก  การมีสวนรวม  จิตสาธารณะ  สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคเปนธรรม          
ในสังคม  การมีและการบังคับใชกฎหมาย  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและธรรมาภิบาล  ผานรูปแบบ
และกระบวนการตาง ๆ ของโครงการ  เพื่อปรับเปล่ียนความเชื่อ  ทัศนคติและคานิยมที่ไดรับ             
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การถายทอดจากรุนสูรุนใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย  ถือเปนเรื่อง                 
ที่ตองใช เวลาในการขับเคลื่อนเปนงานที่ตองใชทั้งความรูความสามารถและความอดทน                      
ในการดํา เนินกิจกรรม   เพื่อปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยและสรางจิตสาธารณะที่ เนน                         
การมีสวนรวมของประชาชน   สรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและลดชองวางระหวางสังคม  

ดังนั้น  ในระหวางการดํา เนินกิจกรรมจึงตองประสบปญหาตาง  ๆ  มากมายและ                    
ปญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้นนั้น ลวนสงผลกระทบตอการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย                           
ของโครงการ จากการสัมภาษณ  ผูปฏิบัติหนาที่ของโครงการ  ผูวิจัยพบวา  ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น                           
ในระหวางการดําเนินกิจกรรม  เพื่อปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยนั้น  ประกอบดวยปญหาหลัก               
3  ประการ  คือ  ปญหาดานกระบวนการเสวนาสาธารณะ  ปญหาดานกระบวนการเรียนรูผานเกม                         
และปญหาดานคานิยมประชาธิปไตยที่ใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของโครงการ  
โดยมีรายละเอียด   ดังนี้  

1. ปญหาดานกระบวนการเสวนาสาธารณะ   
ในการดําเนินการเพื่อเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตยใหกับประชาชน  ดวยกระบวนการ

เสวนาสาธารณะ   ผูวิจัยพบวา  การเสวนาสาธารณะไมสามารถใชไดผลกับบุคคลที่ไมเปดกวาง   
ทางความคิด   ไมยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและเชื่อในตัวบุคคลมากกวาหลักการและเหตุผล  
เชน  ในระหวางที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนที่อยูในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม           
หากประชาชนรู สึกวาผูปฏิบัติงานเปนคนละกลุมคนละพวกก็ไมยินยอมที่จะแลกเปลี่ยน                   
ความคิดเห็น  สาเหตุที่ เปนเชนนี้ เพราะสถานการณทางการเมืองของไทยไมมี เสถียรภาพ                  
ทําใหประชาชนเกิดความหวาดระแวงเกรงกลัววาตนเองจะไดรับอันตรายจากผูมี อํานาจ                      
หากตองมีการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการเมือง  และสวนหนึ่งเปนเพราะผูปฏิบัติงานเปนบุคคล
แปลกหนา  มิใชบุคคลในพื้นที่  ซ่ึงในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน  ผูวิจัยพบวา  
ประชาชน  สวนใหญไมอยากพูดคุยเร่ืองการเมือง เพราะการพูดคุยเร่ืองการเมืองอาจทําใหเกิด      
ความขัดแยงทางความคิดระหวางผูปฏิบัติงานและประชาชนที่อยูในพื้นที่ได   

ในระหวางการดําเนินกิจกรรมดวยกระบวนการเสวนาสาธารณะ ผูวิจัยพบวา อุปสรรค
สําคัญในการดําเนินงาน  คือความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนที่อยู ในพื้นที่   เพราะประชาชนสวนใหญยังคงยึดมั่นและปฏิบัติ สืบตอกันมา                     
อยางเครงครัดทําใหเปนการยากที่จะสรางความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง  ดวยการกระตุนเกี่ยวกับ
คานิยมประชาธิปไตย  เพราะประชาชนสวนใหญใหความเคารพในการตัดสินใจของผูนําหรือ                            
ผูมีอํานาจเปนหลัก  ทั้งๆ ที่การตัดสินใจเหลานั้นเปนสิ่งที่ ผิดหรือขัดตอหลักสิทธิเสรีภาพ                       
เชนเดียวกับเรื่องความเสมอภาคที่ เปนธรรมในสังคมหรือในชุมชนที่ประชาชนเห็นวา                       
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ไมไดมีอยูจริงในสังคมไทย  เพราะสังคมไทยเปนสังคมที่ใหความสําคัญในเรื่องของชนชั้น               
และระบบอาวุโสดังคํากลาวของชาวบานที่วา  

 
อบต.  ตัดสินใจใหทุนการศึกษากับนักเรียนที่เปนญาติพี่นองของตน

มากกวาที่จะคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กําหนด  เชนเดียวกับเบี้ยยังชีพคนชรา                 
ที่  อบต. เลือกเฉพาะญาติพี่นองหรือพวกพองของตนเอง ทั้งๆ ที่ไมตรงกับ
คุณสมบัติที่กําหนดไว ประชาชนก็ไมสามารถเรียกรองอะไรได  นอกจาก                 
ไดแตบน  ตอๆ กันไป  (วิชัย(นามสมมติ), 2551) 
 
นอกจากนี้  ในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยดวยกระบวนการเสวนาสาธารณะ  

ผู ป ฏิบั ติ ง านมี จุ ดอ อนหรื อข อจํ า กั ดทางภาษาที่ ใ ช ในการแลก เปลี่ ยนความคิ ด เห็ น                            
กับประชาชนในพื้นที่   เพราะสวนใหญประชาชนจะใชภาษาที่ตนเองถนัดในการแลกเปลี่ยน    
ความคิดเห็นซึ่งผูปฏิบัติไมสามารถเขาใจไดในบางครั้ง  ทําใหการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น          
เพื่อกระตุนเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยไมสามารถทําไดอยางเต็มที่  เพราะฟงไมรูเร่ืองจึงไดแตพยัก
หนาและก็ยิ้ม   จึงทําใหบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณระหวางกันไม
มีความตอเนื่องตามเปาหมายที่กําหนดไว 

2. ปญหาดานกระบวนการเรียนรูผานเกม 
กระบวนการที่ใชในการดําเนินกิจกรรมกับกลุมเยาวชนนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ  

ไดแก   การอภิปรายกลุม  การแสดงบทบาทสมมุติ  กรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  การแสดงละคร  
สุภาษิตและการนําสื่อชนิดตาง ๆ มาใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับเยาวชน    
โดยมีรายละเอียด   ดังตอไปนี้ 

ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประชาธิปไตยใหกับกลุมเยาวชนนั้น ปญหาที่พบ    
บอยที่สุด  คือ เร่ืองสถานที่ไมเอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรมสงผลใหกิจกรรมและเครื่องมือ                    
ที่จดัเตรียมไวไมสามารถใชดําเนินกิจกรรมไดในบางสวนจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนิน
กิจกรรมใหมีความสอดคลองกับสถานที่และกลุมเปาหมาย  นอกจากนี้ในการดําเนินกิจกรรมกับ
กลุมเยาวชนผูวิจัยพบวา  ปญหาเรื่องจํานวนของผูที่เขารวมนั้นถือเปนสิ่งที่สําคัญและสงผลกระทบ
ในหลายดานโดยเฉพาะเรื่องการจัดการ บอยครั้งที่จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมมีความแนนอน              
ทําใหการดําเนินกิจกรรมที่จัดเตรียมไวตองมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานกะทันหัน                
เพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานการณ  
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นอกจากนี้  ผูวิจัยพบวา  ในการทํากิจกรรมเยาวชน  หากใหความรูในเชิงวิชาการมากไป              
ก็จะทําใหเกิดการเบื่อหนาย  ขาดสีสันและไมสามารดึงดูดความสนใจของเยาวชนไดและ                    
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยใหกับเยาวชนนั้น  
ผูวิจัยพบวา ในบางครั้งการเขารวมกิจกรรมของเยาวชนก็ไมไดเกิดขึ้นจากความสนใจและสมัครใจ
ของเยาวชน  แตเกิดขึ้นมาจากการบังคับของโรงเรียนและครู สงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรม
เพราะเยาวชนไมมีความยินดีที่จะเขามามีสวนรวม  ไมกลาแสดงออกได แตนั่งฟงจึงทําให
บรรยากาศไมไดแตกตางจากการเรียนหนังสือในหองเรียน  แตหลังจากกิจกรรมในวันแรก                
ผานพนไป   เยาวชนก็เร่ิมมีความสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและกลาแสดงออก
เพิ่มมากขึ้น   

สวนการนํากิจกรรมสื่อมาใชรวมกับเกมในการดําเนินกิจกรรมของกลุมเยาวชนจะตองมี
การคัดเลือกสื่อที่จะนํามาใชใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของกิจกรรม  ไมใชจะเลือก
ส่ือชนิดไหนมาก็ได  ทั้งนี้  เพราะสื่อมีความสําคัญที่จะชวยทําใหการเรียนรูผานเกมของเยาวชนมี
ความสนุกสนานและสอดแทรกความรูที่เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน ในการนําสื่อตาง  ๆ มาใช          
ในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยนั้น  ผูปฏิบัติจะตองคํานึงถึงถึงปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่จะตามมาดวย  เชน  แสง  สี  เสียง  และภาพ  รวมทั้งตองระวังไมใหมีจุดออนหรือ
ขอบกพรอง เชน  ภาพยนตรบางครั้งเปนภาพยนตรที่คอนขางเกา  เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมเคย
ไดรับชมมาแลว  ทําใหรูสึกเบื่อไดงายเพราะตองใชเวลานาน  จึงใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกันกับเพื่อนมากกวาที่จะสนใจติดตามชมสื่อดังกลาว   

3. ปญหาดานคานิยมประชาธิปไตย 
 ปญหาด านค านิยมประชาธิปไตยของประชาชนถือ เปนสิ่ งที่มีความสําคัญมาก                    
สําหรับการดําเนินงานของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมภิบาล  เพราะถาหาก
ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจที่ถูกตองและมีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ไมเอื้ออํานวยหรือสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย ประชาชนก็ไมสนใจที่จะเขามามีรวม
ผูปฏิบัติงานก็ไมสามารถเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหประสบความสําเร็จได  ดังนั้น    
การปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยที่ถูกตองใหกับประชาชน  ไดแก  การมีสวนรวม  จิตสาธารณะ  
ความเสมอภาคเปนธรรมในสังคม  การมีและการบังคับใชกฎหมาย  ความโปรงใส  ตรวจสอบได
และธรรมาภิบาล  จึงเปนเรื่องที่ยากและจําเปนตองกระทําอยางตอเนื่อง  แตในระหวางการดําเนิน
กิจกรรม  ผูวิจัยพบวา   คานิยมประชาธิปไตยที่ใชในการดําเนินกิจกรรมของโครงการเสริมสราง
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลนั้น ไมมีความสอดคลองกับคานิยมที่มีอยูในสังคม  เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษาคอนขางนอยและกอนหนาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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ประชาชนถูกปกครองอยูภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย  และระบบเจาขุนมูลนาย                        
มาโดยตลอด  จึงมีความเคยชินกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา ซ่ึงมีหนาที่เชื่อฟงคําสั่งของ
ผูปกครองหรือเจานายเพียงอยางเดียว  ไมจําเปนตองรับรูเร่ืองใดทั้งสิ้น ประชาชนจึงมีทัศนคติทาง
การเมืองในทางลบ  เชน  การเมืองเปนเรื่องของนักการเมืองไมเกี่ยวกับประชาชน การเมืองเปนสิ่ง
สกปรกที่ควรหลีกเลี่ยงและไมเชื่อวาตนเองจะมีความสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง                     
ทางการเมืองได เพราะการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนถูกลดระดับใหเหลือเพียง                       
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ประชาชนจึงไมใหความสําคัญกับระบอบประชาธิปไตย ปญหาดังกลาว
จึงสงผลกระทบตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชน  เพราะประชาชนไมกลา                         
ที่จะแสดงความคิดเห็น  วิพากษ วิจารณหรือแลกเปลี่ยนประสบการณดวย  ประชาชนจึงทําไดแค  
 

 บนใหผูปฏิบัติงานฟง ทั้ง ๆ ที่ รู สึกวา  ส่ิงที่ ผูปฏิบัติงานพูดก็นาจะ           
เปนจริง แตไมกลาที่จะพูดออกมาใหผูปฏิบัติงานทราบ ไดแตยิ้มและพยักหนา 
(ประวิทย (นามสมมติ), 2550) 
 
สวนอุปสรรคสําคัญในการเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตยใหกับประชาชน  ผูวิจัยพบวา  

ลักษณะโครงสรางของสังคมไทย  คานิยม  จารีตประเพณี  ความเชื่อ  ศาสนา  และระบบอุปถัมภ              
ที่ยึดความสัมพันธแบบแนวดิ่งเปนอุปสรรคที่ สําคัญตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย                        
เพราะระบบอุปถัมภเปนสังคมของผูเอาตัวรอดพึ่งพาผูมีอํานาจเปนหลัก  การจะปลูกฝงให
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น  และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนไปไดยาก  เพราะประชาชน
ก็ยังคงเชื่อวาความเปนธรรมในสังคมไทยไมมีทางเกิดขึ้นไดจริง  หากคนไทยยังคงใหคุณคากับ
ความมั่นคงปลอดภัยที่อยูภายใตรมโพธ์ิรมไทรของผูมีอํานาจ  เราจึงยินดีที่จะสยบยอมตอผูมีอํานาจ
เหนือกวา  เพราะอํานาจเหลานั้นสามารถใหคุณใหโทษตอเราได  โดยมีขอแลกเปลี่ยนกับความ
จงรักภักดีและอภิสิทธิ์ของผูมีอํานาจในบางเรื่อง  จึงไมจําเปนตองเดือดเนื้อรอนใจประการใด  
เพราะเปนฝายไดประโยชนจากความสัมพันธที่มีลักษณะไมเทาเทียมอยูแลว  ซ่ึงวิธีคิดที่บมเพาะ         
ตอกันมานาน  ทําใหสังคมไทยมองไมเห็นอะไรที่เทาเทียมหรือเสมอภาคกันและใหความสําคัญตอ
ความสัมพันธสวนตัวมากกวาเรื่องของสวนรวม  ซ่ึงขัดตอหลักการของระบอบประชาธิปไตย             
ที่ใหความสําคัญตอสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค  

 นอกจากนี้  ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับ
ประชาชนดวยการปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยที่สําคัญ  ไดแก  การมีสวนรวม  จิตสาธารณะ       
สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  การมีและการบังคับใชกฎหมาย  ความโปรงใสตรวจสอบได  
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คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล ฯลฯ  ผูวิจัยพบวา  ประชาชนสวนใหญชอบใชอํานาจเด็ดขาด  
เคารพเชื่อฟงและออนนอมตอผูมีอํานาจ   รวมทั้งมอบอํานาจและความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอยาง
ไวที่ผูนํา  นิยมระบบเจานายกับลูกนอง  ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกวาหลักการ มีการแบงชั้นวรรณะ
ระหวางคนไทย   ทําใหคนไทยมีสิทธิไมเทาเทียมกัน  ไมชอบการถูกบังคับหรือตกอยูภายใต              
การบังคับบัญชาของคนอื่น ทําใหขาดระเบียบกฎเกณฑในการดําเนินชีวิตหรือกฎหมายของสังคม  
ชอบความเปนอิสระไมชอบอยูในกรอบระเบียบ  ชอบความสนุกสนาน ชอบสะดวกสบาย                    
จนบางครั้งขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย  ยึดมั่นในความเชื่อและประเพณีไทยดั้งเดิม                
มีความเฉื่อยชาไมกระตือรือรนหรือไมสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ซ่ึงลักษณะที่กลาวมาลวนเปนจุดออนของสังคมไทย   ทําใหการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  เพราะลักษณะดังกลาวไมมีความสอดคลองกับระบอบ
ประชาธิปไตย  ตลอดจนประชาชนขาดความกระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมหรือสนใจในสิทธิ
และเสรีภาพของตนเอง  
 จากที่กล าวมาจะเห็นไดว าปญหาและอุปสรรคสําคัญในการเสริมสรางคานิยม
ประชาธิปไตย  คือ  การที่สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ไมเอื้ออํานวยหรือสอดคลองกับระบอบ
ประชาธิปไตย  และใหความสําคัญกับระบบอุปถัมภที่เนนเรื่องความสัมพันธเร่ืองผลประโยชน
สวนตัวมากกวาเรื่องของสวนรวม  ซ่ึงเปนจุดออนที่สําคัญและตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน 
 อยางไรก็ตาม  การเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตยในเรื่องการมีสวนรวม  จิตสาธารณะ 
การมีและการบังคับใชกฎหมาย  ความโปรงใสตรวจสอบได  สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค                    
ในสังคมและธรรมาภิบาล  ถือเปนเรื่องที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งที่ตองชวยกันปลูกฝง  เพื่อให
ประชาชนมีจิตสํานึกมีวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตย  เชน            
การเคารพในความคิดเห็นและสิทธิของผู อ่ืน  การเห็นคุณคาของเพื่อนมนุษย และปฏิบัติตอ                 
เขาเหลานั้นอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  การคํานึงถึงเรื่องของสวนรวม  ความกระตือรือรน                      
ที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ การเคารพกฎเกณฑ  ความกลาในการแสดงความคิดเห็น              
อยางสรางสรรค   การอดทนอดกลั้นในความแตกตาง   ฯลฯ   ซ่ึงความคิดเห็นและจิตใจ                     
ที่เปนประชาธิปไตยของคนไทยนี้  จะสงผลตอพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน              
จนกลาย เปนวิ ธีคิดและวิ ถีการดํ า เนินชีวิตและนิ สัยใจคอของคนไทย   ซ่ึ งพบเห็นได                      
หลังจากที่ ผู เ ข า ร วมกิ จกรรมได แลก เปลี่ ยนความคิด เห็นและประสบการณ ร วมกัน                       
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการมีสวนรวมและจิตสาธารณะที่ผูเขารวมกิจกรรมใหความสนใจ           
มากที่สุด  ตางจากเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ผูเขารวมกิจกรรมมองวาเปนไปไดยาก                        
แตเปนสิ่งที่ควรสงเสริมเพื่อใหเกิดความเสมอภาค เปนธรรมขึ้นในสังคมตอไป 
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5.3 เงื่อนไขที่ชวยเสริมสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 

ในการทํากิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลของโครงการนั้น  ผูวิจัยพบวา  เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตย
ประสบความสําเร็จ  คือ กระบวนการที่ใชในการดําเนินกิจกรรมมีรูปแบบที่หลากหลายมีความ
เหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย   ซ่ึงกระบวนการดังกลาวมีรายละเอียด   ดังตอไปนี้ 

การนํากระบวนการเสาวนาสาธารณะมาใชในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ใหกับประชาชน  ถือ เปนวิ ธีการที่มีความเหมาะสมกับวิ ถีการดํ า เนินชีวิตของคนไทย                       
เพราะมีความเปนธรรมชาติสรางความสนิมสนมเปนกันเองกับประชาชนในพื้นที่และสามารถ                     
เขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายโดยไมตองรบกวนเวลาทํามาหากินของประชาชนและเปนกิจกรรม            
ที่เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไดอยางอิสระเสรี  จึงเหมาะสมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม  ดังนั้น  การนํากระบวนการเสวนาสาธารณะ           
มาใชเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิ
บาลนั้น  ถึงแมจะมีปญหาอุปสรรคและจุดออนอยูบาง  แตกระบวนดังกลาวก็สามารถนําไปปฏิบัติ
ใชไดจริงและทําใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

สวนกระบวนการเรียนรูผานเกมที่ใชในการดําเนินกิจกรรมกับเยาวชนก็เปนกระบวนการ
หนึ่งที่ทําใหการปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยประสบความสําเร็จ   เพราะสามารทําใหเยาวชนที่เขา
รวมกิจกรรมมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุม  ฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง  การเคารพ
ในสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนในกลุม  หนาที่และความรับผิดชอบ   การให เกียรติแกกัน               
การเอื้อเฟอเผ่ือแผหรือการมีจิตสาธารณะ  การเคารพกฎระเบียบและกติกา  การใหความสําคัญกับ
ศักดิ์ศ รีของความเปนมนุษย   ซ่ึงกระบวนการเรียนรูผ านเกมดังกลาวเปนกระบวนการ                            
ที่ทําใหเยาวชนเกิดความสนุกสนานและแฝงไวดวยเนื้อหาสาระทําใหเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม             
ไมรูสึกเบื่อหนายแตมีความสนใจในการทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้น        

    อยางไรก็ตาม  กระบวนเรียนรูผานเกมเพื่อปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยของโครงการ
เสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลนั้น  ถือเปนกระบวนการที่ทําใหเยาวชนไดเกิด                   
การเรียนรูเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยที่ถูกตอง  สงผลทําใหเกิดความรูความเขาใจและนําไป   
ปรับใชไดจริงในการดําเนินชีวิตประจําวันของเยาวชน  เชน  การรวมกลุมกันภายในโรงเรียน                  
ในลักษณะตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจดังกลาวใหกับกลุมเพื่อนในโรงเรียนและ                    
ผูที่มีความสนใจโดยทั่วไป 
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นอกจากที่กลาวมา   เงื่อนไขที่สําคัญอีกประการ  คือ  ลักษณะนิสัยคนไทย  ซ่ึงผูวิจัยพบวา  
ในการดําเนินกิจกรรมประชาชนสวนใหญในพื้นที่มีความโอบออมอารีและเอื้อเฟอเผ่ือแผ                   
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน   และมีวิถีการดําเนินชีวิตที่คอนขางจะเรียบงาย รักเพื่อนพอง                      
ไมชอบความวุนวาย ไมนิยมความรุนแรง  แตชอบความสงบและการประนีประนอม  จึงทําให            
การดําเนินกิจกรรมลุลวงเปนไดดวยดี  เพราะประชาชนที่อยูในพื้นที่จะใหการตอนรับแบบอบอุน
เหมือนลูกเหมือนหลาน  โดยเฉพาะการทํากิจกรรมกับกลุมเยาวชนจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี     

 

5.4   ขอเสนอแนะในการดําเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย  
 

5.4.1   ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1.  ควรสงเสริมใหมีการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาที่เปนหลักการ
ของระบอบประชาธิปไตยมากกวาการใหความรูความเขาใจในเชิงรูปแบบกับประชาชน เพราะ              
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงไมไดอยูที่รูปแบบหรือโครงสราง แตอยูที่การปลูกฝงให
ประชาชนและเยาวชนมีจิตสํานึกมีวิธีคิดและวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนประชาธิปไตย 

2.  ควรมีการปลูกฝงคานิยมประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
เพราะจากการศึกษา พบวา วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่มีอยูมีลักษณะไมสอดคลองกับคานิยมของ
สังคมไทย   ลักษณะโครงสรางทางสังคม จารีตประเพณีความเชื่อเร่ืองชนชั้นระบบอุปถัมภที่อยู
ภายใตรมโพธ์ิรมไทรของผูมีอํานาจ จนกลายเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
 3 .จากการศึกษาพบวา วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะไมสอดคลองกับ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย ดังนั้น ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักวิชาการ หลาย ๆ ฝายและ
ประชาชนที่สนใจ เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เหมาะสม 

4. จากการศึกษา  พบวา  เยาวชนสวนใหญมีความรู เกี่ยวกับประชาธิปไตยในเรื่อง                 
ของรูปแบบโครงสรางมากกวาเนื้อหาประชาธิปไตย  ดังนั้น  รัฐบาลควรมีการปรับปรุงระบบ                     
การเรียนการสอนและกระบวนการปลูกฝงอบรมหลอหลอมกลอมเกลา ดวยการสงเสริมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยผานการศึกษา 

5.  จากผลการศึกษา  พบวา  กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม  ไดแก  ครอบครัว  
โรงเรียน  กลุมเพื่อน กลุมอาชีพ และสื่อ มีผลตอการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย  
ดังนั้น  รัฐบาลควรมีการกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจนในการเสริมสรางประชาธิปไตยใหแก
ประชาชนและเยาวชน โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ             
ภาคประชาสังคมอยางตอเนื่อง   
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5.4. 2  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.  ควรมีการรณรงคเผยแพรเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยผานสื่อวิทยุและโทรทัศน  

ทั้งนี้เนื่องจากสังคมปจจุบันเปนสังคมแหงขอมูลขาวสารอันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนา              
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหทุกสวนของสังคมสามารถรับรูเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร            
ไดเหมือนกัน  ซ่ึงชองทางของขอมูลขาวสารที่ประชาชนในสังคมไดรับจะผานสื่อวิทยุและ
โทรทัศน เปนประจําอยูแลว  จึงงายที่เสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยผานสื่อ
วิทยุและโทรทัศนใหกับประชาชนที่อยูนอกระบบการศึกษาไดตระหนักในคุณคาของระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยมุงเนนใหเปนรายการที่มีสีสันนาสนใจไมนาเบื่อหนายและสามารถกระตุนให
ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ดังนั้น เพื่อใหการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่องในการดําเนินงาน         
จึงจําเปนที่รัฐบาลจะตองมีการจัดตั้งขึ้นมา เพื่อรับผิดชอบในการรณรงคเผยแพรความรูความเขาใจ
ตอคุณคาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนในสังคมอยางตอเนื่อง 

2.  ควรมีการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยภายในครอบครัว  เพราะสถาบัน
ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่มนุษยไดรับการปลูกฝงจนเกิดเปนทัศนคติ  ความเชื่อ คานิยมใหแก
สมาชิกในครอบครัว  ดวยวิธีการใหการศึกษาและอบรมสั่งสอนใหลูกมีวิ ธีคิดและวิถีชีวิต                 
ที่เอื้ออํานวยตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รูจักสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของตนเอง                   
มีความอดทนอดกลั้น  มีระเบียบวินัย รูจักเคารพกฎหมาย  รูจักการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ของสังคมหรือการอยูรวมกับคนอื่น เปนคนที่มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ รูจักการพัฒนาตนเอง 
ยอมรับเสียงขางมาก  รูจักการประนีประนอม  รับฟง ความคิดเห็น  มีความรัก  ความเมตตา                   
มีความยุติธรรม  ฝกใหเปนผูนําและผูตามที่ดี เชื่อมั่นในความสามารถของลูก มีความสามัคคี  
ศีลธรรมและพอแม ตองทําเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก  เปนตน     

3.  รัฐบาลควรสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                  
เพราะปญหาดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมีความเกี่ยวของกัน เชน  ถาเศรษฐกิจมีปญหา                   
ก็จะมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนหรือถาในสังคมมีแตความขัดแยง                   
มีแตปญหา   ประชาชนก็ไมมีเวลาสนใจเรื่องการเมือง  จึงมอบอํานาจและการตัดสินใจทุกอยาง             
ไวที่ผูนํา  ผูนําหรือผูมีอํานาจก็ใชอํานาจการตัดสินใจดังกลาวเพื่อแสวงหาผลประโยชนใหกับ
ตนเองและพวกพองมากกวาทํางานเพื่อประชาชน  ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศใหกาวหนายอมมีผลใหการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมีความกาวหนาและ                            
มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
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4.  ในการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับประชาชนนั้น รัฐบาลและหนวยงาน
ตาง  ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  ตองความรวมมือกันอยางเรงดวน                      
มีความตอเนื่องและจริงจัง   เพราะปญหาตาง ๆที่เกิดขึ้นในปจจุบันลวนเปนปญหาที่มีผลกระทบมา
จากการขาดความเขาใจที่ ถูกตองของประชาชนในเรื่องวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิต                       
แบบประชาธิปไตย 

5.4.3  ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 
1. ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของประชาชนและ

เยาวชนที่ เขารวมกิจกรรมของโครงการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลเทานั้น                  
ไมไดมีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงถึงคานิยมที่ประชาชนและเยาวชนใหคุณคาและความสนใจ  ดังนั้น  
ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวาคานิยม ทั้ง 8 ดาน ไดแก การปฏิบัติอยางมีอารยะ สิทธิ 

เสรีภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความเสมอภาค ความเปนธรรม นิติธรรม และความโปรงใส ตรวจสอบไดของ
เจาหนาที่รัฐ  กลุมเปาหมายสนใจหรือใหคุณคาในดานใดเปนสําคัญ และคานิยมหรือวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่
กลุมเปาหมายตองการควรมีลักษณะอยางไร 

2. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไมมีความสอดคลอง
กับระบอบประชาธิปไตย  ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของ
คานิยมหรือวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสังคมไทยและคานิยมหรือ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบใดมีผลตอบริบทของสังคมไทยมากที่สุด  

3.  เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไมไดมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจ
ของเยาวชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน  ดังนั้น  ในการศึกษาตอไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติม            
เพื่อทราบวาการเสริมสรางประชาธิปไตยใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกันอยางไร 
 



บรรณานุกรม 
 
 
กมล  สมวิเชียร. 2514. วัฒนธรรมการเมืองไทยกับการพัฒนาทางการเมือง  กรุงเทพมหานคร:                    

โรงพิมพไทยวฒันาพาณิชย. 
กนก  วงษตระหงาน. 2532.  วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตย. เอกสารการสอนวิวฒันาการ

ทางการเมืองไทย.หนวยที่ 8 –15  สาขาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
กนกกาญจน  อนุแกนทราย. 2536.  การตอบสนองของประชาชนตอนโยบายปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง :  

กรณีวิจัยเชิงปฏิบัติการ เขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

กนกวรรณ  ศรีวิไลลักษณ.  2536.  การประเมินผลการณรงคเผยแพรประชาธิปไตยของโครงการ ท.ม.ก.  
ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

กนกอร (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  14  ตุลาคม. 
กฤษณะ (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ, 3 ธันวาคม.    
กระมล  ทองธรรมชาติ.  2536.  การเมืองไทยในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต  นานาทัศนะ             

เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. 
กิตติ  อมรชีวนั. 2522. การเรียนรูทางการเมืองในลัทธิประชาธิปไตย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา:   

ศึกษาทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีสี่ โรงเรียนวดัสุทธิสะอาด.  พิมพอัดสําเนา 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ. 2550. พรรคการเมืองไทย ผลผลิตวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย.  
ในวัฒนธรรมทางการเมืองจริยธรรมและการปกครอง.  กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกกลา.  

กานดา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  11  ตุลาคม. 
เกรียงไกร (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  28 มีนาคม. 
ขนิษฐา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ, 5  เมษายน. 
 



 166 

ขนิษฐา จิราภรณสิริกุล. 2541. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธปิไตยของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 6: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนบางกะป. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต                          
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 

เขียว (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  15  กันยายน. 
คะนึงนจิ  ศรีบัวเอี่ยม และคณะ. 2545.  รายงานการวิจยั เร่ือง  แนวทางการเสริมสรางประชาธิปไตย 
  แบบมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540: ปญหา อุปสรรคและ 
  ทางออก.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกลา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่. 2552.  สรุปผลผูใชสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดกระบี่   

คนวันที่  11 ธันวาคม 2552  จาก  http://www.rut9.com/s/cabt/245717)  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่.  2552.   การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจงัหวัดกระบี่   
 คนวันที่  11 ธันวาคม 2552  จาก  http://210.246.86.10/anda/ krabi/rela/Question.asp?  
 ID=2406&CAT=soc&ggsql= 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่. 2552.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

คนวันที่  11 ธันวาคม 2552   จาก  http://210.246.86.10/anda/krabi/rela/Question. 
ASP?ID =3542&CAT=soc 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่. 2552.  การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล               
ในจังหวัดกระบี่  เม่ือวันท่ี  6  กันยายน 2552  คนวันที่ 11 ธันวาคม 2552  จาก 
http://ndc.prd.go.th/pageconfig/riewcontent/viewcontentl.aspMpageid 
=449&directory.. 

คณิศร (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   14  ตุลาคม. 
จรูญ  สุภาพ. 2519.  ระบบการเมืองเปรียบเทียบ (ประชาธิปไตย, เผด็จการ) และหลักวิเคราะห 

การเมืองแผนใหม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.  
จิรโชค วีระสัย. 2543.  สังคมวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
จุรี วิจิตรวาทการ  และกนกกาญจน อนุแกนทราย. 2547.  ภาคประชาสงัคมกับการบรหิารกิจการ 

บานเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร:  ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม  
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร.  

จุรี  วิจิตรวาทการ. 2545.  เอกสารสรุปการบรรยายระบบสังคมและการเมืองไทย. 
คณะรัฐประศาสนศาสตรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร.  
คนวันที่   15  สิงหาคม  2551จาก  http://www.nidampa9phitsanulok.net/comp.php.  

เจษฎา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  15  ตุลาคม. 



 167 

เจษฎา  นกนอย.  2552.  การจัดการความหลากหลายในองคกร : ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษย 
เพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ. วิทยานพินธปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.      

ชยพัทธ  (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  5  เมษายน. 
ชนิตปรียา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  11  ตุลาคม. 
ชลอ  ใบเจริญ.  2520.  ความคดิเห็นทางการเมืองของผูนําเยาวชนชนบท. วทิยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑติ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ชิน (นามสมต)ิ .  2550   สัมภาษณ,   9  พฤษภาคม. 
ชิน (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ , 10  พฤษภาคม. 
ชินกรและวันดี  (นามสมมต)ิ.  2550  14  มิถุนายน. 
ชินกร (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ, 16  พฤศจิกายน. 
ชัยณรงค (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   20  มีนาคม. 
ชัยอนันต  สมทุวณิช. 2540.  วัฒนธรรมคอืทุน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายการศึกษา. 
เชิงชาญ  จงสมชัย.  2537. พุทธธรรมและการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตยในทัศนะ                              

พระธรรมปฏก.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณ. 
ไชยสิทธิ์  ตันยกุล. 2528. ศาลาประชาธปิไตยกับการเรียนรูทางการเมอืง. วิทยานิพนธปริญญา 

มหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ. 
ณัฐกร (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  10  ตุลาคม. 
ณัฐพงศ (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  3 ธันวาคม.  

ดา  (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ, 11 กันยายน. 
ดี  (นามสมมต)ิ. 2552  สัมภาษณ, 1 สิงหาคม. 
เดนภูมิ (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ, 14 มีนาคม. 
แดง (นามสมมติ). 2550   สัมภาษณ, 1 กรกฎาคม. 
แดง (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม. 
แดง  (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  6 กรกฎาคม. 
แดง  (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,  5 กนัยายน. 
แดงและฉลวย  (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  5 กนัยายน. 
ดํา (นามสมมติ). 2550  สัมภาษณ, 18  เมษายน.  
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ดุษณี สุทธปรยีาศรี  และวรรณา   บูรณโชติ. 2540.  รายงานการวิจัยกระบวนการปลกูฝงคานิยมและ 
วิถีชีวิตประชาธิปไตย ในสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาต.ิ 

ตอย (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,   15 มิถุนายน. 
ธนากร (นามสมมติ). 2551  สัมภาษณ,  16 กรกฎาคม .   
ธนวัฒน (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  20  มีนาคม. 
ธีระยุทธ (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  5  เมษายน. 
ธีระศักดิ์ (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  3 ธันวาคม. 
ทินพันธ นาคะตะ. 2517. ประชาธิปไตย: ความหมายปจจัยเอื้ออํานวยและการสรางจิต. 

วารสารธรรมศาสตร. 3 (กุมภาพันธ) : 8-12 
ทินพันธ  นาคะตะ. 2534.  การเมืองการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ทินพันธุ นาคะตะ. 2539. การเมืองการบริหารของไทยในทศวรรษ 1980: ปญหาและแนวทางพัฒนา. 

กรุงเทพมหานคร โครงการเอกสารและตํารา  คณะรัฐประศาสนศาสตร                             
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ทินพันธ  นาคะตะ. 2546. วิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมทางการเมอืงของคนรุนใหม. พิมพคร้ังที่ 1  
  กรุงเทพมหานคร: สหายบล็อกและการพิมพ. 
ทรรศนีย  ปจจสุานนท. 2519.  การเรียนรูทางการเมืองของนักเรียนนายรอยทหารบกไทย.           

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
ธีรภัทธ  เสรีรังสรรค. 2550.  วัฒนธรรมทางการเมืองจริยธรรมและการปกครอง  ในเอกสาร 
  ประกอบการประชุมวิชาการ.  กรุงเทพมหานคร :  สถาบันพระปกกลา. 127 
นครินทร  เมฆไตรรัตน. 2550. พรรคการเมืองกับการพฒันาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย            

ในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มหกรรมประชาธิปไตย : ปริญญาพัฒนาการเมืองไทย. 
กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

นภัสวรรณ (นามสมมติ). 2552  สัมภาษณ,  7  พฤษภาคม. 
นิด  (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   24  มีนาคม. 
นิต (นามสมมติ).  2551   สัมภาษณ,  14 มนีาคม.  
นิตยา  (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ ,  6กรกฎาคม. 
นิตยา (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,  7  พฤษภาคม. 
นี (นามสมมต)ิ. 2550  สัมภาษณ,  8  มิถุนายน.   
นี (นามสมมต)ิ. 2551  สัมภาษณ, 13 กนัยายน. 
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นิธิ  เอี่ยวศรวีงศ. 2550. วัฒนธรรมทางการเมืองจริยธรรมและการปกครอง                                        
  ในเอกสารประกอบการประชมุวิชาการ.  กรุงเทพมหานคร :  สถาบันพระปกเกลา. 6 
นิธิ เอียวศรวีงศ. 2551. การเมืองภาคประชาชน. (อัดสําเนา). 
นาทศิริ  กาญจนบูรณ. 2531. วัฒนธรรมทางการเมืองของผูนําสหภาพแรงงาน:ศึกษาเฉพาะกรณี

ของสหภาพแรงงานเอกชน ในเขตจังหวดัสมุทรปราการ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 

บาว (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ , 18 สิงหาคม. 
บาว (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,  15  สิงหาคม. 
บุญมี (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   26  มีนาคม. 
บุญมี (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,   1 สิงหาคม.   
บุษรินทร (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ, 14  ตุลาคม. 
บรรจบ  อิศจุลและคณะ. 2515. ภูมิรัฐศาสตร. กรุงเทพมหานคร : โครงการผลิตตําราและการวิจยั 

ทางรัฐศาสตร  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  
บัญญัติ  สมชอบ. 2532. แนวคิดของครูสังคมศึกษาในการเสริมสรางคุณลักษณะประชาธิปไตยแก 

นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ   
มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ. 

ปาริดา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   20มีนาคม. 
ปราณี (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  5  เมษายน. 
ปราณี (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,   1  สิงหาคม. 
ปราณี (นามสมมติ). 2550  สัมภาษณ,  2 กรกฎาคม. 
ปุระชัย  เปยมสมบูรณ. 2529.  การวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ. กรุงเทพมหานคร: 
  คณะรัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ปญญา  ปุยเปย. 2518. บุคลิกภาพประชาธปิไตยของอาจารยวิทยาลัยครู. วิทยานพินธปริญญา

มหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ประจักษพงศ  วรรณโชติ.2540. บทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการสรางพื้นฐานประชาธิปไตย

ในทัศนะของนักเรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาทางสังคม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร.  

ประดิษฐ (นามสมมติ). 2550  สัมภาษณ,  24  เมษายน. 
ประณต  นันทยิะกุล. 2534. การเสริมสรางประชาธปิไตยในครอบครัว.  พิมพคร้ังที่ 1  กรุงเทพมหานคร :  

สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาต ิ สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.   
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ประณต  นนัทยิะกุล. 2546.  การจัดทําแผนพฒันาการเมืองและแผนพัฒนาประชาธิปไตย. 
 เอกสารหลักสูตรการบรรยายหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. 
สําหรับนักบรหิารระดับสูง, 2 ธันวาคม 2546. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา. 31 

ประภาส  สุทธิอาคาร. 2531. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธปิไตยของประชาชน อําเภอปาติ้ว  
  จังหวัดยโสธร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ประภาส ปนตบแตง และคณะ. 2550. รายงานการวิจัยโครงการศึกษาวจัิย เร่ือง การเสริมสราง              

ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการในภาครัฐ. กรุงเ ทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประเวศ  วะสี. 2551.  คูมือการมีสวนรวมของประชาชน  การตัดสินใจที่ดีกวาโดยใหชุมชน                   

มีสวนรวม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศิริภัณฑ ออฟๆเซ็ท. สถาบันพระปกเกลา.   
ประวิทย (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ, 10 พฤษภาคม.   
ประสงค (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ, 10  กรกฎาคม. 
ประสิทธิ์ (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,   2 กรกฎาคม. 
ประสิทธิ์  (นามสมมติ). 2552   สัมภาษณ,  7 สิงหาคม. 
ประสิทธิ์ (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  20  มีนาคม. 
ปรียนุช (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  19 มีนาคม. 
ปรีดา (นามสมมติ). 2552  สัมภาษณ,   8 สิงหาคม. 
ปรีดา  รุงโรจน. 2532. การบริหารกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด 

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ : การศึกษาเฉพาะกรณี. วิทยานิพนธ   
ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณ. 

ยุทธนา  วิปุลากร. 2530. การประเมินผลโครงการพัฒนาการใหบริการตรวจสขุภาพเด็กระยะท่ี 2   
ใน  28  จังหวดั.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

พัชรพงษ (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ, 15  มีนาคม. 
พัณณณิ  กิติพราภรณ. 2550.  แนวคิดและวิธีการสรางความพรอมของคนไทยตอการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบันพระปกเกลา. 
พัทยา สายห.ู 2514.  วัฒนธรรม วรรณไวทยากร. กรุงเทพฯ : โครงการตําราสังคมศาสตรและ 

มนุษยศาสตรแหงประเทศไทย. 
พรหมมนต  นโิรธร. 2540. ทัศนคติทางการเมืองของเยาวชนตอหลักประชาธิปไตยพืน้ฐาน:  
  ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีมีอายุ 18-19 ป. ภาคนพินธ คณะพัฒนาสังคม  
  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 



 171 

พรศักดิ์  ผองแผว. 2526. รัฐศาสตร: ขอบขายสถานภาพและการศึกษาวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : 
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พรศักดิ์  ผองแผว และสายทพิย  สุคติพันธ. 2526. การเมืองของเด็ก: กระบวนการสังคมประกิต          
ทางการเมือง.  กรุงเทพมหานคร : เจาพระยาการพิมพ  

พงษศักดิ์  เฉลิมชุติเดช. 2537.  การประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด 
(สกต.) สาขาพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
พลศักดิ ์จิรไกรศิริ. 2520.  วัฒนธรรมของครูในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
มณฑล มีอนันต. 2522. วัฒนธรรมทางการเมืองของบคุคลชั้นนําทองถิน่: ศึกษาเฉพาะกรณี 
  บุคคลชั้นนําจงัหวัดสิงหบุรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
มนูญ ศิริวรรณ. 2519. วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณท่ีีเก่ียวกับลักษณะอํานาจ 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มติชนออนไลน.  2551.  ประชาธิปไตยไมใชแคการเลือกตั้ง :หนังสือพมิพมติชน, ฉบับวันที่ 5 
กุมภาพนัธ 2551.  

มติชนออนไลน. 2551 (5กุมภาพันธ).  ประชาธิปไตยไมใชแคการเลือกตั้ง. อานันท  ปนยารชุน และ 
พุทธทาส อินทปญโญ.คนวันที่5 กุมภาพนัธ 2551จาก http://www.matichon.co.th/  
matichon/matichon_detail.php?s_tag=01p0105060251&day=2008-02-6&sectionid=0101   

มนัสชัย  ช่ืนชโลมแสน. 2538.  ทัศนคติทางการเมืองของขาราชการสาํนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการสวนกลางระดับ 6-7. กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2515.  รายงานผลการวิจัยเร่ือง ลักษณะ              
  บางประการของสถาบันสงัคมไทยที่เปนอุปสรรคตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย.  
  กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
  มี (นามสมมติ). 2550  สัมภาษณ,  7  กรกฎาคม. 
แมว (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  11 มถุินายน. 
ไมตรี (นามสมมติ). 2551  สัมภาษณ,  13 กันยายน.   
มลฤดี (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  16  กรกฏาคม. 
ยาน ี วิทย  และดา (นามสมมติ). 2550  สัมภาษณ,  1 กรกฎาคม.  
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เยาวภา ประคองศิลป และคณะ. 2547. รายงานการวิจัยศึกษาการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธปิไตยของการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. ขอนแกน : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วนิดา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   29  มีนาคม. 
วนิดา (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,  14  ตุลาคม. 
วนิดา (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,   7 กรกฎาคม. 
วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ. 2544. การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน. 

กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ วีเจ. พร้ินติ้ง. 
วรรณธรรม  กาญจนสุวรรณ. 2545. วัฒนธรรมทางการเมือง.ในอมร รักษาสัตย บรรณาธิการ

การเมืองการปกครองไทย: ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พิมพคร้ังที่ 3. 
กรุงเทพมหานคร:  สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย. 

วัชรินทร (นามสสมติ).  2551  สัมภาษณ ,  29 มีนาคม. 
วัชรินทร (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,   8 สิงหาคม. 
วันชัย (นามสมมติ). 2551  สัมภาษณ,   26 มีนาคม. 
วันทณีย  พรรณศรี. 2550.  พุทธธรรมกับการเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยในทศันะของพุทธ

ทาสภิกขุ.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
วันดี (นามสมมติ).  2551 สัมภาษณ,  10 ตลุาคม. 
วันดี (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ, 14  ตลุาคม. 
วัฒนา  ประยูรวงษ. 2537. ความรูและทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 

6 ในจังหวัดเชยีงใหม.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
วิ (นามสมมต)ิ. 2552  สัมภาษณ,   8  สิงหาคม. 
วิ (นามสมมต)ิ. 2551  สัมภาษณ,  26 มีนาคม. 
วิชัย (นามสมมติ). 2551  สัมภาษณ ,  24 มีนาคม. 
วิชัย  ตนัศิริ . 2547. วัฒนธรรมทางการเมืองและการปฏรูิป. พิมพคร้ังที่ 2 กรุงเทพมหานคร:                    

สถาบันนโยบายการศึกษา.  
วิชัย ตนัศิริ.  2548. วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วินัย (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ 8  สิงหาคม. 
วินัย (นามสมมติ). 2550  สัมภาษณ,   24 เมษายน. 
วิทย (นามสมมติ). 2550 สัมภาษณ, 23 มิถุนายน. 
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วิทย (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  18  สิงหาคม. 
วิทย (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,   1  สิงหาคม. 
วิทยา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  5  เมษายน. 
วิทยา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   9  ตุลาคม. 
วิทยา   เชยีงกลู.  2550. รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549-2550. กรุงเทพมหานคร :  

สภาการศึกษาแหงชาติ. 
วิทยา   เชยีงกลู. 2551. วัฒนธรรมประชาธิปไตย.  คนวันที่ 16 มีนาคม 2551  

จาก  http://www.pub-  law.net/publaw/view.asp?PublawIDs=1014  
วิรัตน  แดนสแีกว. 2548. วัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของขาราชการในอาํเภอยาง 

ตลาด  จังหวดักาฬสินธุ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
วิภาดา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  11  ตุลาคม. 
วิวัฒน  เอี่ยมไพรวัน. 2521. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธปิไตยของไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี

นักศึกษาปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร. วิทยานพินธปริญญา
มหาบัณฑติ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วิวัฒน  ศัลยกําธร. 2536. การกําหนดและการนําแผน 3  เขตยุทธศาสตรการรณรงคเลือกตั้งไป
ปฏิบตั:ิ กรณีวิจัยเชิงปฏิบัติการในเขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วิศิษฐ  ทวีเศรษฐ และสุขุม นวลสกุล. 2543. การเมืองและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

วิสุทธิ์   โพธิแทน.2550. วัฒนธรรมการเมืองกับการเลือกตั้ง. ในวัฒนธรรมทางการเมืองจริยธรรม 
และการปกครอง   เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกกลา : 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกลา. 227 

วิลาวัลย (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ, 11  ตุลาคม. 
วินดา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  9  ตุลาคม.    
วี (นามสมมต)ิ.  2552   สัมภาษณ,  1 สิงหาคม. 
วีนา  (นามสมมติ).  2550   สัมภาษณ,  8  มถุินายน. 
วีระพงษ (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  7  พฤษภาคม. 
วีรวัฒน (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   6 เมษายน. 
วีระศักดิ์ (นามสมมติ).  2552  สัมภาษณ,  14  ตุลาคม.        
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ลิขิต  ธีรเวคิน. 2529. วัฒนธรรมทางการเมืองและการกลอมเกลาเรียนรูทางการเมือง.                  
ศูนยวิจัยคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ลิขิต  ธีรเวคิน. 2546. ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมอืงไทย.การเมอืงและการปกครอง.
กรุงเทพมหานคร : แม็ค, 2546  

ศราวุธ (นามสมมติ). 2551  สัมภาษณ,  6 เมษายน. 
ศรันยา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,   5  เมษายน. 
ศุภกร  วิริยานภาภรณ. 2539. วัฒนธรรมทางการเมืองของนักการเมืองทองถิ่น  ศึกษาเปรียบเทียบ 

ระหวางสมาชกิเทศบาลกับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  วิทยานพินธปริญญามาหาบัณฑติ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศุภชัย (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ,  15  ตุลาคม. 
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม. 2550.  ผลการสํารวจคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม. 2551. รางคูมือเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตยและ 
  ธรรมาภิบาล.  กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  
ศิริวิมล เปยมวทิยาคุณ. 2547. วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัย 

รามคําแหง: ศึกษาเปรียบเทียบ คณะรัฐศาสตร กับ คณะบริหารธุรกิจ. วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

สกนธ  จันทรกัษ. 2529. ผลการเรียนรูทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยของเยาวชน.  
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

สถาบันพระปกเกลา.  2550. วัฒนธรรมการเมือง จริยธรรมและการปกครอง.  ในเอกสาร 
ประกอบการประชุมวิชาการ. กรุงเทพมหานคร :  สถาบันพระปกเกลา. 191-193  

สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย. 2552. ประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผาน. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพมหานคร: โอเพนบุคส   

สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ. 2551. แผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติฉบบัท่ี 10:                   
การเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย.  คนวันที่  10 กุมภาพันธ 2551  
จาก  http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139  

สาย  ภาณวุัฒน. 2512. ทัศนคติของครูไทยตอกิจกรรมทางการเมือง : การศึกษาเฉพาะครูใน
กรุงเทพมหานคร-ธนบุรี. กรุงเทพมหานคร : เอกสารวิจยัสวนบุคคล  วทิยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักรไทย.  

สมาน (นามสมมติ). 2550   สัมภาษณ , 6 กรกฎาคม. 
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สัญญา  สัญญาวิวัฒน. 2532. สังคมวิทยาการเมือง. (พิมพคร้ังที่2). กรุงเทพมหานคร:               
เจาพระยาการพิมพ 

สุจิต  บุญบงการ.  2514. นิสิตนักศึกษากับการพัฒนาทางการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร :  
  ไทยวัฒนาพานิช. 
สุจิตรา บุญยรัตพันธ. 2534. ระเบียบวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ             

30  ป  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และลัดดาวัลย รอดมณ.ี 2527.  เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรับ 

การวิจัยทางสงัคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดภาพพมิพ. 
สุภา (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  7  กรกฎาคม. 
สุภาวดี (นามสมมติ). 2551  สัมภาษณ,  10 ตุลาคม. 
สุภาพ  ปริญญาเสวีและคณะ. 2523. รัฐศาสตรวาดวยพื้นฐานการเมืองการปกครอง พิมพคร้ังที่ 2 

กรุงเทพมหานคร: ประสานมิตร. 
สุภาพร (นามสมมติ). 2550  สัมภาษณ,  14  มิถุนายน.             
สุภาภรณ (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  3  ธันวาคม. 
สุภวรรณ พนัธุจันทร. 2548.  การเมืองการปกครองของไทย (Thai Politics and Government).  

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. 
สุพัตรา (นามสมมติ).  2551  สัมภาษณ, 20  มีนาคม. 
สุรพร  สุวานิโช. 2535. การกลอมเกลาทางการเมืองและความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปท่ี 6 สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครนายก.  วิทยานพินธ  
ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สี  (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  11 มถุินายน. 
สี (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,   8 กรกฎาคม. 
เสกสรร (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,   11  กรกฎาคม. 
แสวง บุญมี .2537. วัฒนธรรมทางการเมืองของครปูระถมศึกษาแหงชาติ ศึกษากรณีครู

ประถมศึกษาจังหวัดอีสานใต.  สารนิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สําเนาว  ขจรศลิป. 2514.  ทัศนคติของนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีมีตอการเมือง. วิทยานิพนธ        
ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
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สํานักงานเสรมิสรางเอกลักษณแหงชาติ.  2536.  เกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปไตย  ปญหา  อุปสรรค   
นานาทัศนะเพือ่การเสริมสรางประชาธิปไตย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเสริมสราง 
เอกลักษณของชาติ.  

สมเจต  อํ่ารอด . 2519.  ความคิดเห็นทางการเมืองของนกัศึกษาในวิทยาลัยครู  วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สมพงษ (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  4  ธันวาคม. 
สมศักดิ์ (นามสมมติ).  2550  สัมภาษณ,  7 กรกฎาคม. 
สมศักดิ์  พัวพนัธุ.2531. ปจจัยบางประการที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ของคณะเทศมนตรี. วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 
สมศักดิ ์สงสัมพันธ.  2519.  นิสิตนักศึกษากับวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย. วิทยานิพนธ  

ปริญญามหาบัณฑิต  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
สมบัติ  วงศศรีรัตน. 2524. พื้นฐานบางแงของวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ในวัฒนธรรมทางการเมือง. 

กรุงเทพมหานคร: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย. 
สมบตัิ จันทรวงศ.  2520.  ทฤษฎีการเมืองตะวันตก. กรุงเทพฯ : โครงการตําราสังคมศาสตรและ 

มนุษยศาสตร  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย. 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ. 2521. วัฒนธรรมทางการเมืองของกลุมผูนําเกษตรกรในภาคกลาง.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ก 
 

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
 
หลักการและเหตุผล 
 

 เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย              
ทรงเปนประมุขมาเปนเวลายาวนาน (ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๗๕ ถึงปจจุบัน)  แตประชาชนชาวไทย             
โดยสวนมากยังไมรับเอาวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ประชาชนมีฐานะเปนพลเมือง เปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย มีสิทธิที่จะเลือกตัวแทนเขามาบริหารประเทศดวยหลักการที่ถูกตองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยชอบดวยกฎหมาย และมีหนาที่ที่จะตรวจสอบและถอดถอนตัวแทนเหลานั้น                
มาใช   ดวยอุปสรรคตาง ๆ  อาทิเชน ระบบอุปถัมภ การศึกษา ปจจัยทางเศรษฐกิจ กระแสบริโภค
นิยม ฯลฯ   สงผลใหประชาธิปไตยของไทยไมแข็งแรงตลอดมา   มักมีผูบิดเบือนแอบอาง                    
และนําประชาธิปไตยไปใชในทางที่ผิด โดยที่ประชาชนผูเปนเจาของอํานาจไมสามารถกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆได 
 กลุมนักศึกษาเห็นวา  การจะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาธิปไตยของไทย             
อยางยั่งยืนนั้น  นอกจากการปฏิรูปการศึกษาแลว การสรางความเขาใจวัฒนธรรมประชาธิปไตย             
ในหมูประชาชนมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 การดําเนินการดังกลาวนับวาเปนเรื่องที่ยากและตองใชเวลาในการขับเคลื่อน  ดังนั้น              
จึงตองอาศัยภาคสวนตาง ๆในสังคมที่สนับสนุนกันและกันอยางเต็มที่ โดยจะตองเริ่มตน                  
จากการรวมตัวของกลุมประชาสังคมตางๆ นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ เขาไปใหขอมูลกับ
ประชาชนในภาคสวนที่ยังหางไกลจากการเขาถึงขอมูลขาวสาร  และขาดความรูความเขาใจใน
หลักการประชาธิปไตยที่ถูกตอง ดวยการใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และอํานาจของประชาชน
ตามหลักการกระจายอํานาจที่ใหอํานาจกับสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยประชาธิปไตยที่ใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และเปนสิทธิและอํานาจที่ปรากฏเปนรูปธรรม เชน  การเขาถึงทรัพยากร            
ของทองถ่ิน การกําหนดนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 
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การดําเนินการที่ไดยกตัวอยางมานี้เปนการใชภาคประชาสังคม เขาไปเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในทองถ่ินแบบสรางวัฒนธรรมจากฐานสูยอด  นอกจากนั้น  ยังเปนการลด                  
ความหางเหินระหวางประชาชนในภาคสวนตางๆของสังคม และสรางจิตสาธารณะขึ้นอีกดวย 
 

ขั้นตอนดําเนินการ 
 

1.  จัดตั้งศูนยประสานงานโครงการ ซ่ึงมีหนาที่ 
1.1  สรางเครือขาย 
1.2  สรางเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
1.3  ประสานงานการลงพื้นที่ของเครือขาย 
1.4  ติดตาม ประเมินผล และแกปญหาที่เกิดจากการดําเนินงาน 

2.  ประชาสัมพันธโครงการและประสานงานกับภาคประชาสังคมที่มีอยูในปจจุบัน 
หนวยงานการศึกษาตางๆโดยเฉพาะหนวยงานในพื้นที่ เพื่อรับสมัครอาสาสมัครเขารวมกิจกรรม 
(มุงเนนที่นักศึกษา) 

3.  เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใหอาสาสมัครเร่ืองสาระและวิธีการทํางาน
ในพื้นที่ 

4.  กําหนดพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน 
5.  สรางทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ 
6.  ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยอาสาสมัคร 
7.  ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในแตละพื้นที่ และหาวิธีแกไข 
8.   ติดตามประเมินผลของการดําเนินกิจกรรม 

 

วัตถุประสงค 
 

 1  สรางจิตสาธารณะและความเขมแข็งใหแกนักศึกษาและอาสาสมัครอื่นๆ 
2.  เปดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูกับประชาชนเรื่องปญหาในพื้นที่และการกระจายอํานาจ              
      ซ่ึงเปนรากฐานของประชาธิปไตย 
3.  เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
4.  ลดความหางเหินของประชาชนในเมืองและในชนบท  

 
 

 



ภาคผนวก  ข 
 

เอกสารการเตรียมความพรอม 
 

ประเด็นเนื้อหาการรณรงคเพื่อเสริมสรางคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
Civility 
Civic responsibilities 
Common good 
 
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  
ผลประโยชน
สวนรวม  ประโยชน
สาธารณะ 
หนาที่และความ
รับผิดชอบของ
ประชาชน 
 

Participation 
Respect for others 
Value of individual and 
collective action 
Tolerance 
Democratic Decision - 
making 
Burden from 
participation  

ไมชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมทําให
ทุกคนเดือดรอน การรักษาสมบัติ
สาธารณะ  ทิ้งขยะขางบานสงผล
กระทบในหมูบานแตใครใครก็ทิ้ง 
ไมใชที่ดินของเรา  ทิ้งขยะลงคลอง  
มีปญหาในชุมชนทุกคนชวยกัน
แกไข การมีสวนรวมเปน “การหา
เหาใสหวั”  “หาเรื่องใสตัว”  
สวนรวม vs ธุระไมใช ประเทศ
ไมใชของเราคนเดียว เพิกเฉย  บา
หรือเปลา เปนแคคนธรรมดาจะมี
ปญญาทําอะไรได อดทนตอความ
แตกตาง  เชน พอฟงลูกครูฟง
นักเรียนหาทางออกรวมกันของคน
ในซอยจอดรถในที่สาธารณะแตมี
คนจอง/เก็บเงิน  การปลอยใหสุนัข
ถายในที่สาธารณะ  การดูถูกเหยยีด
หยามเพื่อนมนุษยดวยกนั เชน คน
ดํา คนพิการ คนจน เปนตน  

การมีสวนรวมทางการเมือง 
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คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มาภิบาล 

ความซื่อสัตยสุจริต 
ความถูกตองซื่อตรงตอ
วิชาชีพ 
หิริโอตตัปปะ 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
เอื้อเฟอเผ่ือแผตอกัน 
ความพอเพยีง 

- ความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหาร 
- นักการเมืองดดีีมีหรือเปลา? 
- การยกยองคนดีที่นาเคารพ 
- ความสัมพันธแบบโกหกหลอกลวง 
- ไมเห็นเงินเปนพระเจา 
- ยอมตายดีกวาทิ้งหลักการ 
- เสียชีพอยาเสยีสัตยvs เสียสัตย          
 เพื่อชาติ 
ใครใครเขาก็ทําทั้งนั้น 

 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
สิทธิ สิทธิมนุษยชน 

สิทธิสวนบุคคล 
สิทธิสตรี 
สิทธิเด็ก 
สิทธิผูดอยโอกาส 
สิทธิแรงงาน 
สิทธิทางการเมือง 
สิทธิผูบริโภค 
สิทธิในการรับบริการจาก
รัฐ 

- สิทธิที่ผูหญิงจีบผูชายกอน 
- สิทธิในการแตงตัว “ผิดหรือ           
  ที่หนูโป” 
- การเลือกคูครองของบุตร  
- ลูกชอบพอไมชอบ 
- การกักขังลูกเพราะเปนหวง 
- ผูหญิงสมัคร สส. ใครจะเลี้ยงลูก 
- ม็อบตางๆ สงเสริมหรือสร 
  ปญหามอบมอเตอรไซด          
  ใครจะขับรถเขาซอย 
- สิทธิในการใชบริการสาธารณะ 
  เทากัน 
- ลูกจางทํางานโดยไมมวีันหยุด 
- การตบตีกันของสามี- ภรรยา 

สิทธิพิเศษของคนบางกลุม 
 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
Public  Trust Integrity - ผูบริหารไมเปดเผยขอมูล เชน 
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คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
Accountability 
Transparency 
 

กรณีไขหวัดนก สนามบิน
สุวรรณภูมิทอกาซ เปนตน 

- หนาที่ในการตอบคําถามของ
ผูบริหาร 

- “ทําไมตองถาม” 
- มาตรฐานของผูใชอํานาจ/ผู

ตัดสินใจสาธารณะ 
- ผูบริหารไมควรคิดวาการตั้ง

คําถามคือ การจับผิด 
- การทํางานทั้งในภาครัฐและ

เอกชนก็ตองสามารถตรวจสอบ
และเปดเผยขอมูล 

- เด็กนกัเรียนชีแ้จงการเก็บเบีย้
เล้ียงงานปใหม 

- สิทธิที่จะรู /สิทธิดานขอมูล
ขาวสารของประชาชน 
Lead by examples  

 
 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
Justice 
Rule of law 

Equal protection under 
law 
No discrimination 

- การเคารพกฎจราจร  เชน  ขบัรถ
ไมเคารพกฎเมาแลวขับเปนตน 

- “ผิดกฎนิดเดียวเอง” กอใหเกดิ
ความเสียหาย เชน คนไปไมทัน
สัมภาษณงาน  

- ขับรถไมเคารพกฎ เกดิ
โศกนาฏกรรมอันไมคาดคิด 
กฎหมายยกเวนสําหรับคนมเีงิน 

 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
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คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
Freedom/Liberty Freedom of speech 

Freedom of expression 
- การชุมนุมเรียกรองผลประโยชน

สวนรวม หรือ ความเดือดรอน
รําคาญ 

- อํานาจนยิมในครอบครัว เชน 
อาบน้ํารอนมากอน พอรูดี ครูรูดี 
ผูใหญรูด ี

- อํานาจนยิมในที่ทํางาน เชน 
เจานายถกูตองเสมอ 
อํานาจนยิมในโรงเรียนเชน       

- ครูรูดีอยามาอวดเกง 
 
 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
Equality (in 
everyday life, before 
the law) 

Hierarchical society vs 
horizontal society  

- ผูใหญ – ผูนอย 
- ระบบอุปถัมป  
- อภิสิทธิ์ 
- แลวแตทาน แลวแตนาย  
- คนจนมีสิทธิไหม? 
- คาของคนไมเทากัน  
- คาเสียเวลาของชาวบานนอยกวา

คาเสียเวลาผูทรงคุณวุฒิ  
- งบประมาณใหขาราชการขึ้น

เครื่องบินแตประชาชนขึ้นรถไฟ  
 
 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
การกระจายอํานาจ 
 
 
 

 - ตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการ 

- การกระจายอํานาจการบริหาร           
พรอมการกระจายการตรวจสอบ 
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คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
การกระจายอํานาจ - การมีสวนรวมในการตัดสินใจใน

นโยบายรัฐ 
- การบริหารจัดการทรัพยากร

ทองถ่ิน เชน  ปาชุมชน เหมอืงฝาย 
พื้นที่สาธารณะ 

 
 

คานิยมหลัก ประเด็นยอย ตัวอยางรูปธรรม 
Abuse of power Corruption  

Cronyism 
Nepotism 
Conflict of interest 
บุญคุณ 

- การสรางสะพานผิดแบบ  ทาํใหสะพาน
พัง ชํารุดเสียหายสรางความเดือดรอน
แกประชาชน 

- นักเรียนกินนมโรงเรียนบูด 
- การซื้อตําแหนงในหนวยงาน 
- ฝากบุตรหลานเขาโรงเรียน 
- วิ่งเตนหลบหนีคดี  
- ธุรกิจ-การเมือง นักการเมืองยกเวนภาษี

ใหธุรกิจครอบครัว (ไอพีสตาร)  
- ภรรยาเปนกรรมการ สามีเปนที่ปรึกษา

บริษัทเอกชนคูสัญญา  
- การใชตําแหนงเอื้อประโยชนผูอ่ืน 
- การตอบแทนบุญคุณ ไมรูจกับุญคุณ 
- Privilege 
- ชวยหนอยพรรคพวกกนั  
- ขอมูลภายใน 
- โกงไดบางถามีผลงาน 
- ไมไดโกง ไมผิดกฎหมาย ใครใครก็ทําก ั
- เงินรัฐ คือเงินของประชาชน (เงินภาษี) 
- สมบัติชาติ สมบัติใคร?  
-       คอรรัปชั่นอื่นๆ  
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ตารางบรรยาย / สัมมนาการเตรียมความพรอมของอาสาสมัคร 
  

กอนการลงพื้นที่ไดมีการบรรยาย / สัมมนา / อบรมเชิงปฏิบัติการใหแกอาสาสมัคร          
ในโครงการสรางเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลตามกําหนดการดังนี้ 

 
วัน / เดือน / ป เวลา สถานที่ เร่ือง วิทยากร 

24 เมษายน 2550 10.00 – 13.00 น. หอง 302 
อาคาร 2 
รัฐสภา 

คานิยม
ประชาธิปไตย
และธรรมาภิ
บาล 

ดร.ปุระชัย   
เปยมสมบูรณ 
ดร.จุรี  วิจิตวาทการ 

26 เมษายน 2550 13.30 – 15.00 น. หองบรรยาย 
301 อาคาร 1 
ช้ัน 3 นิดา 

Civic  
Participation 
and Democracy 

Mr. Stephen  Young 

3 พฤษภาคม 
2550 

14.00 – 16.00 น. หองประชุม
ช้ัน 4 อาคาร 
5 นิดา 

ประชาธิปไตย
ในหมูบาน 

คุณมาลีรัตน  แกวกา 

4 พฤษภาคม 
2550 

10.00 – 13.00 น. หองบรรยาย 
301 อาคาร 1 
ช้ัน 3 นิดา 

สิทธิ ความเทา
เทียม และ
หนาที่
ประชาชน 

คุณหญิงสุพัตรา   
มาศดิตถ 

  
จากการบรรยาย / สัมมนา วิทยากรไดใหความรูความเขาใจตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน           

โดยการเลาประสบการณที่ผานมาในอดีตของทานวิทยากรตามหัวขอการบรรยายที่ไดรับมอบหมาย 
ซ่ึงในการบรรยายมีการยกตัวอยางในเหตุการณปจจุบันที่เกิดขึ้นแลวเชื่อมโยงกับหัวขอที่บรรยาย 
ให อาสาสมัครเห็นเปนรูปธรรม    เพื่อใหอาสาสมัครเห็นภาพและเกิดความเขาใจงายมากขึ้น 
วิทยากรที่ไดเชิญมาใหความรูแกอาสาสมัคร อาทิเชน ดร.จุรี วิจิตรวาทการ Mr. Stephen Young                 
คุณมาลีรัตน แกวกา คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ 
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ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 

ดร.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ  บรรยายเรื่องคานิยมประชาธิปไตย 
 

 ในการบรรยายของทานเริ่มตนจากเรื่องของการอยูเปนกลุมของมนุษย  Homo sapiens 
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยการการลาสัตว เ ล้ียงชีวิต  ตอมาเปนสังคมเกษตรและเปนสังคม
อุตสาหกรรม มีการปกครองแบบเทวราชาหรือแบบอื่นที่เปนเผด็จการ ทําใหคนมีฐานคติวา             
“ชีวิตตนไมมีคา เจาของแผนดินเปนเจาของชีวิต”   เชน ปราสาทหินที่สรางจากการเกณฑแรงงาน
มนุษย คนมีศักดินามีชนชั้นมีการแบงแยกกันตอมาก็มีการปรับตัว ราชวงศอังกฤษและฝรั่งเศส
ปรับตัวไมทันจึงเกิดการทําสงครามรบกันเปนเวลานาน 
 ฐานคติแฝงในระบบประชาธิปไตย บุคคลมีสิทธิในรางกาย ชีวิต การเคหะสถาน ทรัพยสิน
ตั้งแตเกิด  ในประเทศเสรีประชาธิปไตย  ตองคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540          
เกิดการบัญญัติเ ร่ืองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  สิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญและ                    
ตองครอบครอง  บางคนเรียกวา  Natural Right สิทธิทางธรรมชาติ   แตThomas ใชคําวา Possum of 
Happiness สิทธิ การหาความสุขที่ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 
 อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  ในระบอบการปกครองที่ใชเทวราชา  สมมุติเทพ  เชื่อวา อํานาจ   
มาจากพระผูเปนเจาประทานให  พระผูเปนเจาเปนเจาของอํานาจ ในระบอบประชาธิปไตยอํานาจ 
มาจากไหน   แมคไซไซ กลาววา  “เราไมสามารถพัฒนาระบอบประชาธิปไตยดวยการยึดอํานาจ
แบบเผด็จการ” เพราะอํานาจเปนของประชาชน   เราทั้งหลายคือพระเจาของอํานาจดวยสิทธิ                  
ที่มีของผูถือหุน  แตปจจุบันเกิดความขัดแยงเพราะการไมยึดประเทศเปนหลักแตยึดผลประโยชน
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ของกลุมเปนหลัก  จึงเปนไปไดที่ประเทศจะแตกเปนเสี่ยงๆ ผูนําจึงตองใชทศพิศราชธรรม                    
ลดอํานาจตางๆออกไป ในระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบที่ไมใหบุคคลมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 
จึงแบงอํานาจออกเปน  3 สวน เพราะถาที่ใดอํานาจคือความถูกตอง คือ  อํานาจ ตองมีหลักการ  
อุดมการณ การปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย ตองเริ่มตนตั้งแตครอบครัว  โรงเรียนจนถึงระดับ           
ที่ใหญขึ้น 
 หลักประชาธิปไตยที่สําคัญ  3  ประการ คือ 

1. หลักเสียงขางมาก แตเคารพเสียงขางนอย  ปจจุบันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ 
ตลอดจนความเปนอิสระขององคกรอิสระตาง  ๆ   เชน   สตง .   กกต .  เปนตน                     
เปนเพียงหนวยงานหนึ่งที่ตองทํางานภายใตอํานาจ  3  ฝาย  เพื่อตรวจสอบกันเอง  

2.     ประชาธิปไตย ยึดหลักสัญญาประชาชน เร่ิมจากภราดรภาพ (ความเปนพี่เปนนอง)    
3.      Justice เปนดัชนีช้ีวัดความมีอาริยะธรรมของแตละประเทศ เชน คนพิการ คนดอย 
         โอกาส ตองใหโอกาสมากกวาคนอื่นสําหรับคนที่ดอยโอกาสตองใหความเปนธรรม     
          ความยุติธรรม 

 คานิยม  คือส่ิงที่ชอบและไมชอบ  คานิยมของการปกครองในแตละประเทศตางกนั              
เชน  ประชาธปิไตยเปนตัวแทนสิทธิเสรีภาพมาก  สิทธิของคนอื่น สิทธิของตัวเอง  รูจักหนาที่   

สิทธิ คือ  ส่ิงที่ไดรับ  สวนใหญตองใหมากขึ้น 
 หนาท่ี  คือ  ส่ิงที่เราให  สวนใหญ  ตองใหมากขึ้น 
 คานิยมประชาธิปไตยของคนในแตละประเทศหรือในแตละคนนั้นมีความแตกตางกนั    
ตัวอยางเชน    

1. ไมชอบการบังคับ  การสั่งการ  ตองการจูงใจมากกวา จึงตองใชวาจาใหด ี
2.  ชอบความเทาเทียม  ชอบความเสมอภาค  ไมชอบศักดินา การเหลื่อมลํ้าและ              
      การเลือกปฏิบัติ 

  3.  ชอบการมีสวนรวม  การแสดงความคิดเห็น  ไมใชการสั่งการ 
  4.   ชอบสันติวิธี  การมีเหตผุล  ไมชอบการดูถูก  เหยยีดหยาม 
  5.   ชอบความโปรงใส  ตรวจสอบได  มีคณุธรรม  ไมชอบการละเมิด 
   6.   ชอบการแบงอํานาจ  การกระจายอํานาจ  ไมชอบการรวมอํานาจ 

7.   ชอบผูนําที่ชอบการพัฒนา  ไมชอบผูนําที่หยิ่งยโสในอํานาจนยิมวางตัวหาง                       
       จากประชาชน 

  8.  ไมชอบผูนําที่เปนทรราช  ชอบผูนําที่เปนแบบอยางทีด่ี 
  9.    ชอบการรักษากตกิา  มากกวาการใสรายปายส ีเปนตน  
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 การทํางานในโครงการสร าง เสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลตองทํ าดวย                      
ความสนใจและตั้งใจจริง  คือ  หัวใจของประชาธิปไตย  การลงพื้นที่เปนการปลูกฝงประชาธิปไตย                
อยาคิดวาจะเปลี่ยนแปลงอะไร แตลงไปรับฟงความคิดเห็น เปาหมายสูงสุดคือ การพัฒนาประเทศ
ไปสูความ Civilize 6 ดาน คือ 

1. ความเขมแข็งมั่นคง  คนมักนึกถึงวัตถุแตความเปนจริงคือความเขมแข็งของทรัพยากร
มนุษย  ตองสรางคน  สรางปญญา  สรางผลงานที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 

2. ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  คือเราตองรูจักกนิ  รูจักใชทรัพยากร                 
มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับประเทศ 

3. ความเปนประชาธิปไตย  คือ  การเคารพกฎหมาย  กติกาของสังคม 
4. การเรียนรูตลอดชีวิตดวยการอาน 
5. มีการเอื้อเฟอตอผูเยาว  ทุพพลภาพ  สูงอายุ  เด็ก 
6. Jefferson  บอกวาสังคมที่ Civilize  ตองเปนสังคมที่มีชีวติมีความสุข ไมใชการแกงแยง 

ไดรับบริการจากรัฐ   
 

 
Mr. Stephen Young 

Mr. Stephen Young    บรรยายเรื่อง Civic Participation and Democrecy 
 
Mr. Stephen Young    พูดเรื่องความเปนมาของระบบในสังคมไทยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

เกี่ยวกับเรื่องของอํานาจ  วาสนา บารมี ในสมัยของพอขุนรามคําแหงจนมาถึงสมัยปจจุบัน                    
ส่ิงเหลานั้นก็ยังมีอยู จนกลายเปนสิ่งที่เปนอุปสรรคแมวาเทคโนโลยีเปดรับตะวันตกเพื่อพัฒนา
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ประเทศ แตความเชื่อแบบเดิมก็ยังมีอยู   เพราะฉะนั้นกอนการลงพื้นที่ตองเขาใจเรื่องประชาธิปไตย 
รัฐธรรมนูญ วัฒนธรรมของคน  เพื่อสรางเปนอาวุธเปนเครื่องมือใหกับตนเอง ส่ิงที่สําคัญ                
ที่ควรทราบกอนการลงไปปฏิบัติงานคือ  การลงไปในพื้นที่  เพื่อศึกษาเรื่องประชาธิปไตย  อะไรคือ
เร่ืองประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยของไทยและตางชาติตองไปในทิศทางเดียวกัน  เวลาพูดเรื่อง
พวกนี้กับคนไทย  เราตองคุยยังไงใหเขาสนใจ 

Mr. Stephen Young มองวา ในสมัยสุโขทัยเปนระบบอุปถัมภ สวนสมัยอยุธยา                    
มีการปกครองตัวเอง  เชน เชียงใหม หลวงพระบาง มีระบบการสงสวยใหหัวเมืองเจาปกครอง      
บารมีเปนตัวช้ีวัด สมัยของพอขุนรามคําแหงบารมีกับอํานาจ  เพราะอํานาจอยูในมือของ                        
คนชั้นลางได อํานาจจริงๆอยูในมือของผูตาม  ในสมัยพระเจาตากสิน มีความสามารถ  แตเมื่อ                           
ลูกนอง เห็นพระเจาตากสินออนแอก็กลับไปเขากับฝายของผูที่มีอํานาจ ในขณะที่ระบอบ                      
ประชาธิปไตยผูนําตองทําตามความตองการของประชาชนและเปนระบบที่ผูตามเลือกผูนําได                            
เ ร่ืองของการเลือกตั้งมีมาตั้งแตสมัยสุโขทัย   ส่ิงที่พูดไปเพื่อบอกวารัฐบาลมีขึ้นเพื่ออะไร 
รัฐธรรมนูญเปนเรื่องของศาล เชนเดียวกับเรื่องการสั่นกระดิ่งในสมัยพอขุนรามคําแหง  ตัวอยาง   
ในอังกฤษกษัตริยโดยฆา เพราะผูที่ฆาคิดวากษัตริยตองรับใชและมีอํานาจเทากัน กษัตริยตองใช
อํานาจในทางที่ถูก  ในยุคของพระเจาเจมส  พระเจาวิลเล่ียมจะขึ้นครองราชยตองมีการเขียนสัญญา
และสัญญาก็กลายเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ทศพิศราชธรรมเปนหลักธรรมของผูปกครอง 

 

 
คุณมาลีรัตน  แกวกา 

คุณมาลีรัตน  แกวกา  บรรยายเรื่องประชาธิปไตยในหมูบาน 



 190 

คุณมาลีรัตน  แกวกา  ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประสบการณและการเขาไป            
ในพื้นที่หรือในหมูบาน   ในการลงพื้นที่สวนใหญจะนําเอาประเด็นที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้นๆ                
หรือเร่ืองที่เกิดขึ้นหรือนาในใจในตอนนั้นแลวก็พูดคุยกันโดยการตั้งคําถามวา  

1. เกี่ยวของกับการเมืองอยางไร 
2. กระทบตอเราอยางไร 
3. จะแกไขอยางไร 
 

สรุปประเด็นท่ีไดจากการเรียนรู 
1. การเมืองกับชีวิตประจําวันเปนสิ่งที่คูกันไมสามารถแยกการเมืองออกจากชีวิตประจําวันได  

ดังนั้น  เราควรใหความเขาใจกับชาวบานวา  การเมืองไมใชเร่ืองไกลตัว 
2. ควรนําความคิดของชาวบานมาเปนประเด็นในการสัมมนาแลกเปลี่ยนมากกวาการใชวิธี          

ใหความรูและการอบรมและสิ่งที่สําคัญ  คือ  การใหชาวบานไดแสดงความคิดเห็น                 
ถึงปญหาที่ผานมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงจะเปนการสะทอนใหเห็นภาพของสังคม
ทั้งหมดไดเปนอยางดี 

3. อํานาจอธิปไตยนั้นควรเปนของทุกคนไมใชตัวแทนหรือกลุมคนเล็กๆ ที่จะมาใชอํานาจ
อธิปไตยนี้แทนทุกคน  ซ่ึงอาจจะแสดงโดยใหชาวบานเห็นภาพจากตราชั่งตัวแทน                  
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาตัวแทนจากกลุมคนรวยนั้นมีความสําคัญ  หรือมีน้ําหนักมากกวา               
กลุมตัวแทนที่มาจากชนชั้นกลาง  หรือคนจนซึ่งเปนความคิดที่ผิด  ดังนั้น  ส่ิงที่พวกเรา 
ควรจะกระทํา  คือ การใหประชาชนรูในศักยภาพของตนเองที่มีความเสมอภาคและ                
เทาเทียมกัน  เปนการเทากับวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเปนของทุกคน 
 
สิ่งท่ีสําคัญในการลงพื้นท่ี 

1. สถานที่ดําเนินการ   ควรเปนสถานที่ที่สงบ   อากาศถายเท   เหมาะสําหรับ                
การแลกเปลี่ยนความรู 

2. ใชใบปลิวสําหรับการแจกแจงตามหมูบาน 
3. การใหความรูเกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยนั้นตองเหมือนกันทุกกลุม ใหความรู 

ที่ถูกตอง ไมตองกลัว  เพราะทุกกลุมคือประชาชนที่มีสิทธิ  เสรีภาพที่เทาเทียมกัน 
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คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ 

 
คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ   บรรยายเรื่อง สิทธิ  ความเทาเทียม และหนาที่ประชาชน 
การสรางคานิยมประชาธิปไตย   ในสังคมที่เร่ิมตนดวยระบอบประชาธิปไตยเปนการตอสู

เพื่อใหไดมาซึ่งเสรีภาพ  การรวมตัวของกลุมตางๆหลายๆกลุมเพื่อที่จะใหมีการเลือกตัวแทน             
มาทําหนาที่แทนประชาชน   แตอุปสรรคที่สําคัญและขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย คือ                 
ระบบอุปถัมภถึงแมจะมีการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5  แตเร่ืองของระบบอุปถัมภก็ยังคงอยู     
เพื่อที่จะทําลายระบอบประชาธิปไตย 

การสรางเสริมประชาธิปไตยนั้นควรมองที่ตัวเองกอนโดยการสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประชาธิปไตย ตลอดจนการกําหนดทีมที่จะปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค คือ  

1  สรางจิตสาธารณะและความเขมแข็งใหแกนักศึกษาและอาสาสมัครอื่นๆ 
2.  เปดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรูกับประชาชนเรื่องปญหาในพื้นที่และการกระจายอํานาจ              
ซ่ึงเปนรากฐานของประชาธิปไตย 
3.  เสริมสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
4.  ลดความหางเหินของประชาชนในเมืองและในชนบท  
 

สรุปประเด็นท่ีไดจากการเรียนรู 
1. การสรางความเขมแข็งของประชาธิปไตยเปนสิ่งที่ประชาชนทุกคนควรตระหนักถึงและ               

ทําความเขาใจคําวา  “ประชาธิปไตย”  
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2. พื้นฐานประชาธิปไตยระหวางประเทศไทยกับอเมริกานั้นไมเหมือนกัน  เราตองเขาใจวา 
ประเทศไทยมาจากเจาขุนมูลนาย  และระบบอุปถัมภ  ที่ฝงรากลึกจนกลายเปนวัฒนธรรม          
ที่ไมดีสําหรับประเทศไทย  รวมทั้งระบบราชการเราก็ยังเปนอุปสรรคที่สําคัญตอระบอบ
ประชาธิปไตยเชนกันดังนั้นจะเห็นวา  ส่ิงที่สําคัญในการเปนอุปสรรคและขัดขวาง
ประชาธิปไตยของไทย  ก็คือ  ระบบเจาขุนมูลนาย  ระบบอุปถัมภ  และระบบราชการ             
ซ่ึงการจะเปลี่ยนแปลงสิ่ง เหลานี้จะตองใช เวลา   ซ่ึงควรจะเริ่มตนในการกระทํา                         
ไมควรปลอยใหเวลาผานไปโดยไมเปลี่ยนแปลงอะไร 

3. วัฒนธรรมที่แตกตางกันสงผลถึงประชาธิปไตยที่แตกตางกันดวย  จะเห็นไดจากภาคตางๆ 
ของประเทศไทย  ที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่แตกตางกัน 

4. การสรางประชาธิปไตยนั้นควรสรางจากฐานสู ยอด   หรือจากประชาชนสู ผูนํ า                        
ซ่ึงเปรียบเสมือนการกระจายอํานาจสูทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
 
สิ่งสําคัญในการลงพื้นท่ี 

1. ดูนิสัยใจคอของคนในพื้นที่ (ศึกษาพื้นที่ที่จะลงไปปฏิบัติ) 
2. การลงพื้นที่เปนการแลกเปลี่ยนความรูกับชาวบานไมใชลงไปใหความรู 
3. การลงพื้นที่ควรจะสนใจเรื่องของชาวบานแลวหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นไมใชเราเปนคน

เตรียมประเด็นไปเอง 
4.  ตองทําใหชาวบานคิดวาไมใชเลือกใครมาก็เหมือนกันตองทําใหเห็นถึงความแตกตาง

ระหวางผลประโยชนกับความถูกตอง 

 
รศ.ดร. จุรี  วิจิตรวาทการ 



ภาคผนวก ค 
 

แบบประเมนิกอนเขารวมกิจกรรม 
เรื่องคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

   
 แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพื่อทราบทัศนคติของผูที่เขารวมกิจกรรมของโครงการ
เสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  เกี่ยวกับคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล                  
 
ช่ือ....................................................................  นามสกุล................................................................... 
โรงเรียน.............................................................................................................................................. 
 ระดับชั้น...........................................โทรศัพท................................................ ……………………..             
 E-mail……………………………………........................................................................................ 

 
ขอใหทาน  (/) ในชองวาท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ขอความ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
1. ทานยินดีจายภาษีเพื่อสวนรวม   
2.แคเร่ืองตัวเองยังเอาไมรอด  จะเอาเวลาที่ไหนไปชวยเรื่องสังคม   
3. การสงเสียงดังในยามวิกาล เชน  งานเลี้ยง  คาราโกเกาะ  เปนสิทธิ
สวนบุคคล 

  

4. เมื่อทานพบเห็นถนนเปนหลุมเปนบอหรือทอน้ําแตกในชุมชน  
ทานจะชวยแกไขปญหาโดยทันที 

  

5.เมื่อสินคาที่ทานซื้อมามีคุณภาพไมเหมือนที่โฆษณา  ทานจะขอ
เปลี่ยนหรือคืนสินคานั้น ๆ 

  

6.ลูกจางหญิงควรมีสิทธิลาคลอดได 90  วัน ตามกฎหมายในทุกกรณี   
7.เมื่อมีเงินชวยเหลือจากรัฐบาลมาที่ชุมชน อบต./กํานัน/ ผูใหญบาน
สามารถจัดสรรพิจารณาใหตามความเหมาะสม 
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ขอความ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
8.ทานจะตอวาผูที่แซงคิดทานระหวางตอแถว   
9. ทานพอใจหากมีผูอํานวยความสะดวกใหเปนพิเศษเมื่อตองการ
ติดตอราชการ 

  

10. ผูกระทําผิดที่มีความรูความสามารถควรไดรับการลดหยอนโทษ   
11. ผูชายควรไดคาจางแรงงานมากกวาผูหญิง   
12. เมื่อเลือกรัฐบาลเขาไปแลว  ควรปลอยใหเขาทํางานอยางอิสระ   
13. นักการเมืองที่ดีแลวไมจําเปนตองตรวจสอบ   
14. หนวยงานราชการควรติดปายประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลการ
กอสราง 

  

15. ผูบริหารประเทศและครองครัวตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินสวนตัว 

  

16.การผิดกฎหมายเล็ก ๆนอย ๆ ไมใชเร่ืองใหญ   
17. หากขาราชการระดับสูงกระทําความผิดควรถูกลงโทษเทากับ
ประชาชนคนธรรมดา 

  

18. ผูทําตามกฎหมายมักตกเปนผูเสียหาย   
19. กฎหมายเปนที่พึ่งไดของประชาชนทุกคน   
20. รัฐบาลควรควบคุมวิทยุโทรทัศนและหนังสือพิมพในการเสนอ
ขาว 

  

21. ลูกตองเชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแมเสมอ   
22. ประชาชนควรเชื่อฟงคําสั่งรัฐบาล   
23. การชุมนุมประทวงหนาทําเนียบรัฐบาลเปนการสรางความ
เดือดรอนนารําคาญ 

  

24. ไมใชเร่ืองผิดที่ผูมีอํานาจรัฐจะเขาประมูลงานจากหนวยงานที่
ตนเองเกี่ยวของอยู 

  

25. การที่เจาหนาที่ของรัฐใหบริการแกญาติพี่นองและคนรูจักเปน
พิเศษ  เปนเรื่องธรรมดา 

  

26. คนใหญคนโตควรชวยเหลือญาติพี่นองเอาไวกอน   



 195 

ขอความ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
27. โกงไดบางแตตองมีผลงาน   
28.การซื้อสิทธิขายเสียงเปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได   
29. ประชาชนควรเขาชื่อถอดถอนผูบริหารของภาครัฐที่กระทํา
ความผิด 

  

30. ความเปนประชาธิปไตยคือการไปเลือกตั้ง   
31. การเมืองเปนเรื่องของประชาชน   
 



ภาคผนวก  ง 
 

รูปแบบในการเสริมสรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลของโครงการ 
 

โครงการ “คายพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนเพื่อวิถีประชาธิปไตย 
และธรรมาภบิาลในการดาํเนินชีวิต” 

 
Concept                       “ประชาธิปไตย...ต้ังแตต่ืนนอน” 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ยึดหลักเสียงสวนใหญเปนสําคัญ  มีสิทธิ 
เสรีภาพและความเสมอภาค  เปนดังแนวทางในการดําเนินชีวิตของผูคน   ซ่ึงใหการยอมรับวา 
“ประชาธิปไตย” คือ  แนวทางการปกครองที่สรางความชอบธรรมและใหคุณคาแกผูคนในสังคม
มากที่สุด 
 แตแทจริงแลวจะมีผูคนในสังคมประชาธิปไตยสักกี่คน  ที่มีความเขาใจในวิถีชีวิตการ
ดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย  ที่เปนมากกวาการเลือกตั้งหรือเสียงขางมาก  จะมีสักกี่คนที่ทราบถึง
บทบาท  หนาที่ตอสังคมสาธารณะ  การมีสวนรวม  การเคารพและใหเกียรติแกกัน  รวมไปถึง
ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนเปนสาระสําคัญของสังคม
ประชาธิปไตยทั้งสิ้น 

ดั งนั้ นการปลู กฝ งและส ง เสริ ม ให เ ย าวชน เกิ ดความ เข า ใจ   และตระหนัก ถึ ง                            
“วิถีประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการดําเนินชีวิต” จึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง                            
ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดจัดทาํโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนเพื่อวิถีประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการดําเนินชีวิต”  ขึ้น               
เพื่อปลูกฝงและสงเสริมคานิยมดังกลาวใหแกเยาวชน  ซ่ึงจะเปนผูสงตอความเขาใจที่ถูกตองตอวิถี
ประชาธิปไตยไปยังชุมชน  และยังเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาสังคมระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศใหมั่นคงสืบไป 
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เปาหมาย 
 เพื่อสรางคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหอยูในวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน                     
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเยาวชนเกิดความรู  ความเขาใจ  ในวิถีการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยและ                 
ธรรมา ภิบาล 

2. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหตระหนักถึงคุณคาและบทบาทหนาที่ของการมีสวน
รวม          ในการสรางสรรคสังคมประชาธิปไตย 

3. เพื่อเปดเวทีแหงการเรียนรู เชิงสรางสรรคแกเยาวชน 
4. เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนคนคิดกิจกรรมสรางสรรค  ในการสงเสริมเผยแพรความรู             

ความเขาใจในวิถีการดําเนินชีวิต แบบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลสูสถานศึกษาของตน 
รูปแบบกิจกรรม 

คายพัฒนาศักยภาพแกนนําเยาวชนเพื่อวิถีประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลในการดําเนิน
ชีวิต “วัยมันส เมลด็พันธุประชาธิปไตย” Democra Seed Camp เปนเวลา 3 วัน 2 คืน  
กลุมเปาหมาย 

1. นักเรียนแกนนําเยาวชน  หรือ  คณะกรรมการนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน                      
จากโรงเรียนในจังหวัดนครพนม   โรงเรียนละ 5-7  คน 

2. อาจารยที่ปรึกษาแกนนํานักเรียนโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 
 วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2551 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เยาวชนเกิดความรู ความเขาใจ ในวิถีการดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 
2. เยาวชนตระหนักถึงคุณคา  และบทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม

ประชาธิปไตย 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเยาวชนดวยกัน   ทั้งในแงความรู   ความคิดและ

ประสบการณ  
4. เยาวชนสามารถคิดคนกิจกรรมสรางสรรค  ในการสงเสริมเผยแพรความรูความเขาใจ              

ในวิถีการดําเนินชีวิต แบบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลสูสถานศึกษาของตน 
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เนื้อหาหลักสูตรคาย “วัยมันส เมล็ดพันธุประชาธิปไตย” 

วัน เวลา เนื้อหา กิจกรรม 

เชา 
ความหมายและความสําคัญ
ของประชาธิปไตยในทัศนะ
เยาวชน 

-สํารวจความคาดหวัง และ ทัศนคติของเยาวชนที่มี
ตอประชาธิปไตย 
- ตลาดนัดชุมชน 

บาย 
ประชาธิปไตยแบบมีสวน
รวมและความสําคัญตอวิถี
ชีวิต 

-  บรรยายประกอบขอมูล  VCD และเลนเกม ที่
สอดคลองกับประชาธิปไตยเพื่อกระตุนใหเกิด
ประเด็นความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
1บทบาทหนาที่  ( เกมเปดหาบาน) 
2 สิทธิ (บัตรคําอาชีพ) 
3 เสรีภาพ  (บัตรคําอาชีพ) 
4 ความเสมอภาค  (รูปภาพเกี่ยวกับความเปน
ธรรม) 

วันท่ี 1 

ค่ํา 
เนื้อหาสําคัญในการสงเสริม
คานิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลที่เยาวชนควรรู 

5 ความโปรงใส ตรวจสอบได  
6 การมีสวนรวม   
( วิเคราะหขาวเชื่อมโยงประเด็นความสําคัญ) 
- ดูภาพยนตร  ( วิเคราะหตัวละครในภาพยนตร) 

เชา 

- เนื้อหาสําคัญในการสงเสริม
คานิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลที่เยาวชนควรรู  
-  ความหมายและความสําคัญ
ของประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
-  วิ ถีประชาธิปไตยตอการ
ดํา เนินชีวิตในสังคมโลก  
สั ง ค ม ไ ท ย   โ ร ง เ รี ย น  
ครอบครัวและตัวเอง 

7 การคอรรัปชั่น   ( แผนที่คอรรัปชัน ) 
8 ธรรมาภิบาล    ( บรรยายสรุป ) 
-  เ ป รี ย บ เ ที ย บ ทั ศ น ะ ข อ ง เ ย า ว ช นที่ มี ต อ
ประชาธิปไตย กับ 8 เนื้อหาสําคัญที่ไดเรียนรู 
-  ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น   แ ล ะพ ฤ ติ ก ร ร ม ใ น
ชีวิตประจําวันและในสังคม   ที่สอดคลองกับ
คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล   
( แผนที่ชีวิต) 
 

วันท่ี 2 

บาย 

สํ า ร ว จ ค ว า มหม า ย แ ล ะ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
ประชาธิปไตยในทัศนะของ
ประชาชนทั่วไป 

-  ลงพื้นที่ชุมชน  เพื่อเก็บขอมูล  และสรุปขอมูล
หรือ บทบาทสมมุติโดยการกําหนดของวิทยากร 
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วัน เวลา เนื้อหา กิจกรรม 

ค่ํา 
เรียนรูปญหาความเขาใจผิด
ต อวิ ถี ก ารดํ า เนินชี วิ ต ใน
สังคมประชาธิปไตย 

-  เปรียบเทียบวิถีประชาธิปไตยที่อยากเห็น  กับวิถี
ประชาธิปไตยที่เปนอยู  ในสังคมไทย (นําเสนอ
เปนละคร) 

เชา 
สรุปประเด็นที่ไดเรียนรูใน
คาย 

- เสนอโครงการในการลงพื้นที่  หรือ  การจัด
กิจกรรมตอไปในโรงเรียน เชน วิทยุในโรงเรียน  
การประกวดบทความ  การลงพื้นที่ หรือกิจกรรม
รณรงคเกี่ยวกับประชาธิปไตยตางๆ  

วันท่ี 3 

บาย ปดคาย 
-  ประมวลภาพกิจกรรมในคาย / มอบเกียรติบัตร /
ถายภาพ 

 



ภาคผนวก จ 
 

ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมเปดหาบาน  
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กิจกรรมสังคมในฝน 
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กิจกรรมบทบาทสมมต ิ
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กิจกรรมตลาดนัดชุมชน 
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กิจกรรมเรือมนุษย 

 
 
 

 
 



 209 
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การจัดรายการวิทยุประชาสมัพันธโครงการ 
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กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
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กิจกรรมประชาธิปไตยในทัศนะ 
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กิจกรรมคอรรัปชัน 
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กิจกรรมเสวนาสาธารณะ 
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ประวัติผูเขียน 
 

 
ชื่อ – นามสกุล              นางสาวสุภาพร ชัยฤกษ 

 
ประวัติการศึกษา    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน)   
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ปการศึกษา 2545 
 
ประสบการณทํางาน   พ.ศ. 2548 - 2553 

ศูนยสาธารณประโยชนและประชาสังคม                       
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร   
118 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น   
เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  10240 

 




