
บทคัดย่อ
	 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชน	จังหวัดชลบุรี	

เพือ่ศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรม

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ของประชาชน	 จังหวัดชลบุรี	 และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างการพัฒนาความรู้ความเข้าใจกับพฤติกรรมทางการ

เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน	

จังหวัดชลบุรี	 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	 

400	 คน	 เค ร่ืองมือ ท่ี ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อ มูล	 

คอื	แบบสอบถาม	ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

ส�า เ ร็จรูป	 (SPSS) 	 โดยการวิ เคราะห ์หาค ่ าความถ่ี	 

ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	(x)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D)

	 ผลการวจิยัพบว่า	การพฒันาความรูค้วามเข้าใจใน

ระบอบประชาธิปไตยของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	

ประชาชนมกีารพฒันาความรูค้วามเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย 

โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุด้านหลกัสทิธแิละเสรภีาพส่วนบคุคล	รองลง

มาคือ	ด้านการเสมอภาค	และน้อยที่สุดคือ	ด้านปกครอง	

ตามล�าดับ

	 พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่า	 ประชาชน 

มพีฤตกิรรมทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ด้านการเลอืกตัง้	รองลงมาคอื	ด้านวถิชีวีติ

แบบประชาธิปไตย	 และน้อยที่สุดคือ	พฤติกรรมทางการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย	ตามล�าดับ

	 การเปรียบเทยีบการพฒันาความรูค้วามเข้าใจและ

พฤตกิรรมทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ของประชาชน	จังหวัดชลบุรี	ที่ประชาชนมีการพัฒนาความรู้

ความเข้าใจต่างกัน	 มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย	โดยรวมแตกต่างกัน	

	 ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาความรู ้ความ

เข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยของประชาชน	จงัหวดัชลบรุ	ีด้านการปกครอง

ตนเอง	 พบว่า	 ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเมืองการ

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทย
ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน จังหวัดชลบุรี

Development of Political Knowledge, Understanding and Behaviors 
in Thailand in Democracy of Populations in Chonburi Province

พระมหาณรงค์ศักดิ์	วิชิรัมย์*
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ปกครอง	 ในด้านอุดมการณ์	ด้านการปกครอง	ด้านวิถีชีวิต	

และด้านการเลอืกตัง้	แตกต่างกนัด้านความเสมอภาค	พบว่า	

ประชาชนมพีฤตกิรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	

ในด้านอุดมการณ์

	 ด้านการปกครอง	ด้านวิถีชีวิต	และด้านการเลือก

ตั้ง	 แตกต่างกัน,	 ด้านสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	พบว่า	

ประชาชน	มพีฤตกิรรมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตย	

ในด้านอุดมการณ์	 ด้านการปกครอง	 ด้านวิถีชีวิต	 และ 

ด้านการเลือกตั้ง	แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ	:	พฤติกรรมการเมือง/ระบอบประชาธิปไตย

ABSTRACT
	 In	 the	 study	with	 the	 purpose	 to	 study	 

the	 understanding	 and	 political	 behaviour	 in	 

people’s	democracy	Chonburi	to	study	and	compare	

the	 knowledge	 and	 understanding	 of	 political	 

behaviour	 in	people’s	democracy.	Chonburi,	 and	 

to	study	the	relationship	between	the	development	

of	 knowledge	 and	understanding	 to	 the	political	

dominance	 behaviour	 in	 people’s	 democracy.	 

Chonburi	province.	A	sample	of	the	questionnaire	

number	 of	 400	 persons,	 tools	 used	 to	 collect	 

the	 information	 is	 a	 questionnaire.	 Perform	data	 

analysis	 using	 the	 program	 (SPSS)	 by	 analyzing	 

the	 frequency	 value,	 average	 value	 per	 cent	 (x)	 

and	standard	deviation	(S.D).

	 The	 development	 of	 knowledge	 and	 

understanding	 of	 respondents	 found	 that	 people	

develop	 their	 knowledge	 and	 understanding	 

in	democracy.	Overall,	at	a	high	level.	Considering	

on	 each	 side	 by	mean	 from	high	 to	 low,	 it	was	 

found	 that	 the	 average	most	 the	main	 rights	 

and	personal	 freedoms.	 Followed	by	 the	 equality	

and	the	least	is	the	rule,	respectively.

	 Political	 behavior	 of	 democratic	 rule	 

of	 the	 respondents	 indicated	 that	 the	 political	 

behaviors	 in	 democracy	Overall,	 at	 a	 high	 level.	

Considering	on	each	side	by	mean	from	high	to	low,	

it	 was	 found	 that	 the	 average	 of	 the	 election	 

was	 the	most	 respectively.	 The	democratic	way	 

of	 life,	 and	 the	 least	 is	 behavior	 in	 democratic	 

government	respectively.

	 A	 comparison	 of	 the	 development	 of	 

knowledge,	understanding,	and	political	behavior	

in	the	democracy	of	the	province	that	people	have	

different	 understanding,	 knowledge	development	

Affecting	 political	 democracy	 by	 combining	 

different.	

	 The	 relationship	 between	 knowledge	 

and	behavior	development	of	political	democracy	 

of	 the	 people	 province.	 The	 autonomy.	 Found	 

that	 people	 associated	with	 political	 behavior	 

in	 terms	 of	 ideology,	 the	 parents	 in	 the	 life	 and	 

the	 election.	Differently,	 the	 equality,	 found	 that	

people	 associated	 with	 political	 behavior	 in	 

the	democratic	system	in	the	aspects	of	ideology,	

the	government.	The	way	of	life	and	the	election,	

variously,	 the	 individual	 rights	and	 freedom,	 it	 is	

revealed	 that	 people	 correlated	with	 political	 

behavior	 in	 democracy.	 In	 the	 field	 of	 ideology,	 

the	government,	 the	way	of	 life	and	 the	election,	 

as	different.

Keyword :	Political	behavior,	democracy
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บทน�า
	 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยเมื่อวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.	2475	แต่ระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยก็ยังไม่ก้าวหน้า	 

ไม่เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อย่างแท้จริง	 บรรยากาศทางการเมืองไทยเป็นเรื่องราว 

ของการต่อสู้ช่วงชิงอ�านาจทางการเมืองในระหว่างกลุ่มผู้น�า	

และการใช้ก�าลังอ�านาจเปลี่ยนแปลงล้มล้างรัฐบาลท�าให้

ประเทศไทยขาดเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง	

กล่าวคือ	 รัฐบาลไม่สามารถอยู ่ในต�าแหน่งได้นานพอ 

ท่ีจะปฏิบัตินโยบายที่ก�าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมและไม่มี 

ฝ่ายค้านทีส่ามารถควบคมุและเร่งรดัให้รฐับาลปฏิบตัใิห้เป็น

ไปตามนโยบายที่แถลงไว้	 รวมทั้งคอยทักท้วงและป้องกัน 

มิให้รัฐบาลปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้	 รวมทั้ง

คอยทักท ้วงและป ้องกันมิให ้รัฐบาลด�าเนินการใดๆ	 

ที่เป็นผลร้ายต่อประชาชนและประเทศชาติ	 ในช่วง	 80	 ปี	 

ที่ผ่านมา	 ได้มีการหมุนเวียนการบริหารประเทศ	 ระหว่าง

นักการเมืองกับนักการทหารมาโดยตลอด	 สาเหตุที่เป็น 

เช่นน้ี	 เนื่องมาจากยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู ่มาก	

เนื่องจากที่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบ

ประชาธิปไตย	 ประกอบกับประชาชนเบื่อหน่ายต่อระบบ

รัฐสภาที่ท�าหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ	กล่าวคือ	ปัญหาที่วิจารณ์

กันมากในปัจจุบัน	 คือ	 นักการเมืองจ�านวนไม่น้อยมาจาก 

นักธุรกิจ	พ่อค้า	 เข้ามาเล่นการเมืองเพ่ือหวังผลประโยชน์

ส่วนตนและพวกพ้อง	 ท�าให้ประชาชนไม่เข้าใจถึงคุณค่า 

และไม่มีความสนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ทางการเมืองของประเทศ	เมินเฉยต่อสิทธิและหน้าที่ในการ

เป็นพลเมือง	(กรมการปกครอง.	(2536))

	 ประเด็นที่น�ามาพิจารณาในการศึกษาเกี่ยวกับการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน	จังหวัดชลบุรี	ก็คือ	ท�าอย่างไร

จึงท�าให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรีมีการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยประสบความส�าเร็จในสังคม	 หรือมีปัจจัย 

ที่จะส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในการปกครอง	 โดยเฉพาะ

จากการศึกษาที่ผ่านมาจะพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่ 

ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ทางการเมืองที่ส�าคัญ	

	 ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจและ

พฤตกิรรมทางการเมอืงในการปกครองระบอบประชาธปิไตย	

ศึกษาการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจกับพฤติกรรม

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ของประชาชน	จังหวัดชลบุรีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับความรู ้ความเข ้าใจและ

พฤตกิรรมทางการเมอืงในการปกครองระบอบประชาธปิไตย

ของประชาชน	จังหวัดชลบุรี	

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบความรู ้ความเข ้าใจและ

พฤตกิรรมทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ของประชาชน	จังหวัดชลบุรี

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความ

เข้าใจกับพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน	จังหวัดชลบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับ

ประชากร	 และค�านวณหาขนาดตัวอย่าง	 หลังจากนั้นได้

ด�าเนินการสุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย	 คือ	 ประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง	และพักอาศัยในเขตจังหวัดชลบุรี	จ�านวน	972,344	

คน	กลุ่มตัวอย่าง	400	คน

	 การสุ ่มตัวอย ่างเป ็นการสุ ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ	

(Stratified	 Random	 Sampling)	 โดยมีจังหวัดชลบุร ี

เป ็นชั้นภูมิ	 ในการค�านวณหาขนาดตัวอย่างมีเทคนิค 
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การหาขนาดตัวอย่าง	 โดยการเปิดตารางส�าเร็จของเกรจซี่	

(Krejcie)	และมอร์แกน	(Morgan)

 การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 เป็นแบบสอบถาม

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมือง

การปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน	

จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงมีขั้นตอนการเพิ่มและตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบสอบถามคอื	หลงัจากทีไ่ด้ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	รวม

ถงึผลงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องต่าง	ๆ 	มาเป็นพืน้ฐานในการเพิม่ข้อ

ค�าถาม	 จากนั้นได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ

ก่อนน�าไปใช้จริง	โดยประเดน็ทีท่�าการตรวจสอบคอืประเดน็

ที่เกี่ยวข้องในด้านความตรงและความเที่ยง	ดังนี้

	 1.	 ด้านความตรง	 (Validity)	 ของแบบสอบถาม	 

ได้ผ่านการตรวจสอบค่าให้น�า้หนกัในแต่ละด้านของแบบสอบถาม 

ความตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	 Validity)	 โดยผู ้วิจัย 

ได้จัดส่งชุดของเนื้อหาและแบบสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ	

	 	 เพื่อพิจารณาและได้รับแบบสอบถามกลับคืน

มาทุกชุด	 โดยผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความตรงของเนื้อหา

และความสอดคล้องของข้อค�าถามให้แก่ผูวิ้จัยอย่างละเอยีด	

และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์	 จากนั้น 

ผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงทั้งด้านเน้ือหาและการใช้ส�านวน

ภาษา	น�าส่งกลับไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	

ก่อนน�าไปท�าการทดสอบใช้เพื่อประเมินความเที่ยงต่อไป

	 2.	 ด้านความเท่ียง	(Reliability)	ของแบบสอบถาม	

ผู้วิจัยได้ท�าการทดลองใช้แบบสอบถามกับจังหวัดระยอง	 

ซึ่งมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นคือเป็นประชากรที่มีลักษณะใกล้

เคียงและไม่มโีอกาสถกูเลอืกเป็นกลุม่ตวัอย่าง	จ�านวนทัง้สิน้	

30	 คน	 หลังจากนั้นน�าแบบสอบถามที่ได ้รับกลับคืน	 

มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงด้วยวิธีการวัดความสอดคล้อง

ภายใน	 (Internal	Method)	 แบบอัลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s	Alpha)	ได้ค่าสมัประสทิธิค์วามเทีย่งโดยรวม	

ซ่ึงถือเป็นค่าความเทีย่งทีย่อมรบัได้	(สชุรีา	ภทัรายตุวรรตน์,	

2546	:	74)	(จะต้องน�าค่า	IOC	30	ชุดมาลง)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 การวิจัยค้นคว้าครั้งน้ี	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยด�าเนินการดังนี้

	 1.	 การ วิ เคราะห ์ โดยใช ้ส ถิติ เ ชิ งพรรณนา	 

(Descriptive	Statistic)	

	 	 1.1	 วิ เคราะห ์ข ้อมูล พ้ืนฐานส ่วนบุคคล	 

ได้แก่	เพศ	อาย	ุระดบัการศกึษา	และอาชพี	โดยการแจกแจง

ความถี่	(Frequency)	และ	ค่าร้อยละ	(Percentage)

	 	 1.2	 วิ เคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาความรู ้ 

ความเข ้ าใจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน	 

จังหวัดชลบุรี 	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

(Standard	Deviation	:	SD)

	 	 1.3	 วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย	 โดยการหาค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	SD)	

	 2.	 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน	(Inferen-

tial	 Statistic)	 ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน	โดยเลือกใช้สถิติ	ดังนี้

	 	 2.1	 การทดสอบ	T	 (Independent	 :	 t-test)	

ใช้วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ ่ม	

ตัวอย่าง	2	กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน	ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05	

	 	 2.2		การทดสอบ	F	((F-Test)	ใช้วเิคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว	 (One-Way	 a	 nova)	 Analysis	 

of	 Variance)	 ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

มากกว่า	2	กลุ่ม	ที่ระดับนัยส�าคัญ	0.05	

	 	 2.3	 สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน	

(Pearson	Product	–	Moment	Correlation	coefficient)	

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่	 0.05	 ใช้หาค่าความสัมพันธ์ 

ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระกันต่อกัน	 หรือหาความ

สมัพนัธ์ระหว่างข้อมลู	2	ชดุ	(กลัยา	วานชิย์บญัชา,	2549	:	131)

 ผลการวิจัย

	 การวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ

พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบ
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ประชาธิปไตยของประชาชน	 จังหวัดชลบุรี	 ผู้วิจัยสรุปผล 

การวิจัย	ดังนี้

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับการพฒันาความรู้ความ

เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมือง

การปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน	

จังหวดัชลบรุ	ีพบว่า	ประชาชนมีการพฒันาความรู้ความเข้าใจ

ในระบอบประชาธิปไตย	 โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 

คิดเป็นร้อยละ	3.81	เมือ่พจิารณาในแต่ละด้านโดยเรยีงตาม

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ด้านหลักสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	คิดเป็นร้อยละ	3.84	

อยู่ในระดับมาก	 รองลงมาคือ	 ด้านการเสมอภาค	คิดเป็น 

ร้อยละ	3.84	อยู่ในระดบัมาก	และน้อยทีสุ่ดคือ	ด้านปกครอง	 

อยู่ในระดับมาก	คิดเป็นร้อยละ	3.77	ตามล�าดับ

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการ

เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของผู ้ตอบ

แบบสอบถามการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม

ทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบประชาธิปไตย

ของประชาชน	 จังหวัดชลบุรี	 พบว่าประชาชนมีพฤติกรรม

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	โดยภาพ

รวม	 อยู่ในระดับมาก	 คิดเป็นร้อยละ	 3.73	 เม่ือพิจารณา 

ในแต่ละด้านโดยเรียงตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	พบว่า	

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ด้านการเลือกตั้ง	 คิดเป็น 

ร้อยละ	3.78	อยู่ในระดับมาก	รองลงมาคือ	ด้านวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย	คิดเป็นร้อยละ	 3.76	 อยู่ในระดับมาก	และ 

น้อยทีส่ดุคอื	พฤตกิรรมทางการปกครองแบบประชาธปิไตย	

อยู่ในระดับมาก	คิดเป็นร้อยละ	3.66	ตามล�าดับ

อภิปรายผล
	 การศึกษาเร่ืองการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ

พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองของไทยในระบอบ

ประชาธิปไตยของประชาชน	จังหวัดชลบุรี	พบว่า	ประชาชน

มพีฤตกิรรมทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

โดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 

โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	 ด้านที่ม ี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ	 ด้านการเลือกตั้ง	 อยู่ในระดับมาก	 

รองลงมาคอื	ด้านวถิชีีวติแบบประชาธปิไตย	อยูใ่นระดบัมาก	

และน้อยทีส่ดุคอื	พฤตกิรรมทางการปกครองแบบประชาธปิไตย 

อยู่ในระดับมาก	ตามล�าดับ

	 ด้านอดุมการณ์แบบประชาธปิไตย	พบว่า	ประชาชน

ที่มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยโดยภาพรวม	 อยู ่ในระดับมาก	 

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	พฤตกิรรมต่อความเชือ่ศรทัธา

ในหลักเสรีภาพ	และหลักความเสมอภาค	 อยู่ในระดับมาก	

รองลงมาคือ	 พฤติกรรมทางการเมืองการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตย	 ซึ่ งสอดคล ้องกับผลงานวิจัย 

ของ	Friedman	(1973	:	4117	-	A)	ศึกษากรณีมีส่วนร่วม

ด้านประชาธิปไตย	ศึกษาเฉพาะกรณีทฤษฎีการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองไนระบอบประชาธิปไตย	เพี่อศึกษาทฤษฎีใหม่	

ๆ	ของระบอบประชาธปิไตย	และการน�าทฤษฎเีหล่านัน้ไปใช้

ในชีวิตประจ�าวันกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนที่อยู ่ใน

ประเทศสวีเดน	ผลการศึกษาพบว่า	บ้านและโรงเรียนมีส่วน

ร่วมในการสนับสนุนเด็กให้ร่วมมือทางการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตยมากกว่าและดีกว่าเด็กเล็กและพบว่าบ้าน 

และโรงเรียนมีส่วนในการสนับสนุนเด็กให้ร่วมมือทางการ

เมืองระบอบประชาธิปไตย

	 ด้านการปกครองแบบประชาธปิไตย	พบว่า	ประชาชน

ทีมี่พฤตกิรรมทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

ด้านการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยภาพรวม	 อยู่ใน

ระดับมาก	 เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อจากมากไปหาน้อย	

พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	พฤติกรรมต่อหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย	คือ	ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ	อยู่ในระดับมาก	

รองลงมาคือ	 พฤติกรรมต่อรัฐบาลเกิดมาเพื่อประชาชน	 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	อัญชุลี	 วงษ์บุญงาม	และ
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ดารณี	ธัญญสิริ	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	“การมีส่วนร่วมทางการ

เมอืงของนกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล	”ผลการ

วิจัยพบว่า	 นักศึกษาสนทนาประเด็นข่าวสารทางการเมือง 

กับเพื่อนมากที่สุด	 และเปิดรับสื่อโทรทัศน์เพื่อใช้ติดตาม

เหตุการณ์	 ข่าวสารทางการเมืองมากที่สุด	 และนักศึกษามี

ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง	 โดยมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมการไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ระดับท้องถิน่มาก

ที่สุด	การเปิดรับสื่อที่ใช้ติดตามเหตุการณ์	 ข่าวสารทางการ

เมอืงมคีวามสมัพันธ์ทางบวกกบัความรูเ้กีย่วกบัพรรคการเมอืง 

ความรู้เก่ียวกับสิทธิในการถอดถอนผู้แทน	 และความรู ้

เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 และการเปิดรับสื่อที่ใช้สนทนา

ประเด็นข่าวสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 เรื่องการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์

และฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 ด้านวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย	พบว่า	 ประชาชน 

มพีฤติกรรมทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	

ด้านวถิชีวีติแบบประชาธปิไตย	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดับมาก	

เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้อจากมากไปหาน้อย	 พบว่า	 

ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 พฤติกรรมต่อรากฐานชีวิต 

ของคนในสังคมประชาธิปไตยประกอบด้วยสันติภาพ	

เสรีภาพ	สนัตสิขุ	บคุคลจะต้องเคารพในสทิธขิองกนัและกนั	

อยูใ่นระดบัมาก	รองลงมาคอื	พฤตกิรรมต่อความเสมอภาค

ในทางการเมืองคือ	หนึ่งคนหนึ่งเสียง	และเสมอภาคในทาง

กฎหมายคือ	 การใช้กฎหมายฉบับเดียวกันกับทุกๆ	คนใน

สังคม	 อยู่ในระดับมาก	 และน้อยที่สุดคือ	พฤติกรรมต่อ

ยึดถือทฤษฎีว่า	 รัฐเป็นเครื่องมือของประชาชน	 รัฐจึงเป็น 

ผู้จดัการปกครองและควบคมุประชาชนทกุด้าน	อยูใ่นระดับ

มาก	ตามล�าดับ	 จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ	 เตือนใจ	

รักษาพงศ์	 (2551)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “การพัฒนารูปแบบการ

จัดการความรู้เพื่อการบริหารวิชาการของสถานศึกษาข้ัน 

พืน้ฐานด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนร่วม” 

ผลการวิจัย	พบว่า	การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

รูปแบบการจัดการความรู ้ เพื่อการบริหารงานวิชาการ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 โดยใช้แนวคิดของเคมมิส	 

และแม็คแทกการ์ท	ผู้ให้ข้อมูลหลัก

	 ด้านการเลือกตั้ง	 พบว่า	 ประชาชนมีพฤติกรรม

ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ด้านการ

เลอืกตัง้	โดยภาพรวม	อยูใ่นระดับมาก	เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่

รายข้อจากมากไปหาน้อย	พบว่า	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ	 พฤติกรรมต่อการเลือกตั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ 

ของประชาชนในการเลือกผู้แทนเข้าไปท�าหน้าที่แทนตน	 

จงึถอืว่าเป็นหวัใจส�าคญัของการปกครองระบอบประชาธปิไตย	

อยู่ในระดับมาก	 รองลงมาคือ	พฤติกรรมต่อการเลือกตั้ง 

ในระบอบประชาธิปไตยของไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอยู่

ไม่น้อยกว่า	 18	 ปี	 อยู ่ในระดับมาก	 และน้อยท่ีสุดคือ	

พฤติกรรมต่อตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก�าหนดให้

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรม	ีจ�านวน	500	คน	อยูใ่นระดับมาก	

ตามล�าดบั	จงึสอดคล้องกบัผลการวิจยัของกอบกลุ	ดษิฐแย้ม	

(2543	 :	 บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้าง

พฤตกิรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีนมธัยมศกึษา	โดยเทคนคิ

การเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน	 

ตามรปูแบบการสอนทีเ่น้นเทคนคิการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม

พฤติกรรมของนักเรียนที่เรียนตามแผนการสอนปกต	ิ 

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการสร้างเสริมประชาธิปไตยของ

นกัเรยีน	ซึง่เป็นแผนการสอนทีเ่น้นการเรยีนแบบร่วมมอืร่วม

แรงร่วมไจ	 สื่อการเรียนการสอน	 การวัดผลประเมินผล	

จ�านวนแผนการสอน	 9	 แผน	 ใช ้ เวลาสอน	 36	 คาบ	 

ในภาคเรียนที่ 	 1	 ป ีการศึกษา	 2543	 ซึ่งประเมินโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ	พบว่า	 แผนการสอนมีความเหมาะสมระดับดี

มากเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม

ประชาธิปไตยของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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 ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยความรู ้ 

ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตยของประชาชน	ในภาคเหนือ	เช่น	จังหวัด

เชียงใหม่	เพื่อดูตามความแตกต่างกับเขตอื่น	ๆ	

	 2.	 ให้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาความรู ้

ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน	 ในจังหวัดอ่ืนๆ	 เช่น	

จังหวัดทางภาคใต้	

	 3.	 ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการ

พัฒนาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมทางการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยของประชาชน	ในภาคอสีาน
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