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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพื่อศึกษาและทบทวนเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมือง และ2. เพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอันเป็นผล
จากการปฏิรูปการเมือง เพื่อเป็นบริบทส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการเมืองใน
เรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคในระดับหนึ่ง ดังนี้ ประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็น 1. สิทธิ
ในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 2. การรับรองความเสมอภาคของบุคคล 3. การให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิ?ธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด ส่วนประเด็นที่ยังมีช่องว่างที่ประชาชนยัง
มีความไม่พึงพอใจได้แก่ 1. การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 2. การเพิ่มการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 3. การกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 4. 
การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 5. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ  

 อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับการท างานขององค์กรอิสระในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐค่อนข้างน้อย หรือเรียกได้ว่าไม่พึงพอใจ โดยในภาพรวมแล้วทุกองค์กรได้คะแนน
ค่อนข้างน้อย โดยมีศาลยุติธรรมได้คะแนนสูงสุด (ร้อยละ 70.5) และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้
คะแนนน้อยที่สุด (ร้อยละ 63.75)   

ส่วนในเรื่องหลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

การเมือง นั้น พบว่าไม่ประสบความส าเร็จ โดยหากจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมือง มาจากการ
วิเคราะห์ว่า ระบบการเมืองไทยอยู่ภายใต้ระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม จึงควรปรับรูปแบบระบบรัฐสภาให้
เป็นระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล จากข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้บอกเราว่า แม้จะมีการปฏิรูป
การเมืองแล้ว แต่เรายังไม่อาจสร้างระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผลได้ ซึ่งผลที่ได้จากการปฏิรูปการเมืองคือ
เผด็จการรัฐสภา (แทนที่จะเป็นระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล) อันเนื่องมาจากความไม่สามารถขององค์กร
อิสระในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองยังไม่มีความสมดุล  
ดังนั้นในการปฏิรูปการเมืองครั้ง หรือการออกแบบรัฐธรรมนูญครั้งต่อไป จึงต้องเน้นที่เรื่องการปรับ
รูปแบบระบบรัฐสภา ให้เป็นระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล  เพื่อความสมดุลในการบริหารประเทศของรัฐบาล  
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ในวัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอันเป็นผลจากการปฏิรูป
การเมือง เพื่อเป็นบริบทส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทย นั้นพบว่า สิ่งที่เคยเป็นจุดเด่นของสังคมไทย
นั้นมีบางจุดที่อ่อนแอลง โดยมีปัญหาหลักในเรื่องความแตกความสามัคคีของคนในชาติ และปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และอ านาจ อันน ามาซึ่งความขัดแย้งในทางการเมือง อย่างไรก็
ตามยังมีสิ่งที่ร้อยรัดความเป็นสังคมไทยอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พุทธศาสนา และธรรมชาติของคนไทยที่
รักอิสรเสรี  

 ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น พบว่าจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังคงเป็น
ปัญหาของสังคมไทยอยู่ในประเด็นเรื่อง การทุจริตในการเลือกต้ัง, การที่สังคมไทยใช้อ านาจมากกว่า
การเคารพท าตามกฎหมาย ซึ่งในทั้งสองประเด็นนี้ที่จริงแล้วมีรากฐานลึกซึ้งถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคม ว่าในการตีความการเป็นคนดีคนชั่วของสังคมนั้นมีมาตรฐานเช่นใด อันเป็นจุดอ่อนของ
สังคมไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน  
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บทสรุปผู้บริหาร 

  
 ที่มาของงานวิจัยเช่นนี้  เกิดขึ้นจากความพยายามที่ต้องการวิเคราะห์ผลของการปฏิรูป
การเมืองหลังจากมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในความขัดแย้งทางการเมืองในปี พ .ศ. 2535 
และเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองต่างๆ เช่น ความไร้เสถียรภาพของรัฐสภาและรัฐบาล ปัญหาการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ปัญหาการ
แทรกแซงของข้าราชการและนักการเมือง ตลอดจนการปฏิวัติรัฐประหาร ฯลฯ  โดยแนวการปฏิรูป
การเมืองยึดถือตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) โดยมุ่งเน้นการสร้าง “รัฐธรรมนูญ” 
เพื่อเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างสถาบันการเมืองที่ขจัดความไร้เสถียรภาพและสร้างกลไกในการควบคุม
การใช้อ านาจรัฐ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน  จนกระทั่งท าให้มี
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่ปลอดจากนักการเมืองในพ.ศ. 2539 และร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
 

กรอบแนวคิดเบื้องต้น ในการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ได้จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเมืองมาจากหนังสือ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2550   โดยยึดหลักการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism)  ซึ่งเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นระบบที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม
ไปสู่ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system)   โดยมีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูป
นักการเมือง องค์กรทางการเมือง   เพื่อให้ได้ระบบเลือกต้ังที่สามารถกลั่นกรองนักการเมืองที่เ ป็น
ตัวแทนโดยสุจริตของประชาชน   และให้มีองค์กรทางการเมืองที่สุจริต ท าหน้าที่ต่างๆ ของตนโดย
ถูกต้อง มีการตรวจสอบถ่วงดุล และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นคง  
 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง   ได้ศึกษาเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังต่อไปนี้  

 1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
 2. การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 
 3. การขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 
ในส่วนที่ศึกษาวิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐนั้น ได้ศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  



25 
 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใน
ประเด็นต่างๆ   ซึ่งได้ประมวลมาจากข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยในเจตนารมณ์
ของการก่อต้ังองค์กรอิสระในการเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความเป็นอิสระ สามารถใช้อ านาจตรวจสอบ
องค์กรการเมืองและระบบราชการประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพของเรื่อง   เพื่อให้
เกิดความชอบธรรมด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง   และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ เอกสารประกอบการสัมมนาสามแห่งการปฏิรูป
การเมือง ปฏิรูปได้แค่ไหน โดย เดโช สวนานนท์ วันพุธที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ สถาบัน
พระปกเกล้า ซึ่งประมวลตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 1. ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในหน้าที่หลักขององค์กรอิสระตามที่ได้ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญ 
 2. การมีธรรมาภิบาลขององค์กรอิสระ 
 3. มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 
 4. การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

ในส่วนของสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง   ได้แนวคิดเรื่องการ
เปลี่ยนรูปแบบจากระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม (classical parliamentary system) ไปเป็นรูปแบบรัฐสภา
แบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) เพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเมืองของไทยในอดีต
ที่มีจุดอ่อนว่า   หากรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก   รัฐบาลอาจกุมเสียงเผด็จการใน
รัฐสภา   แต่หากรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างน้อยก็จะประสบปัญหาความไม่มีสเถียรภาพ
ของรัฐบาล   โดย คปพ. ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาแบบมีเหตุผล  ซึ่งได้น า
แนวทางดังกล่าวมาท าเป็นตัวชี้วัดเรื่องความ สัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการเมืองดังตอ่ไปนี ้
  1. รัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม 
  2. ระบบพรรคการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 
  3. ระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังและเปิดโอกาส
ให้คนดีมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น 
  4. ระบบการด าเนินงานของรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 
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  5. ระบบรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส   
 
 ผลการศึกษา ผลของการศึกษาเก็บข้อมูลทั่วประเทศ จากกลุ่มตัวอย่างสะท้อนที่มีลักษณะ
สอดคล้องประชากรทั่วไปของประเทศที่มีการกระจายตัวตามเพศ อายุ และระดับรายได้ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง เช่นเดียวกับที่มีการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่ าเสมอ โดยเลือกรับสื่อทางโทรทัศน์มากที่สุด และในกรุงเทพมีแนวโน้มที่
จะรับฟังข่าวจากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น 

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ข้อ ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ  

 1. เพื่อศึกษาและทบทวนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมืองในสาม
ประการได้แก่ 

  1.1 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติความพึงพอใจในเรื่องหลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของ
พลเมือง  

    1.1.1 “สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค”  “การท าให้สิทธิเสรีภาพ
เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ” และ “การขยายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ” 

ในประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนั้น ได้ค่าเฉลี่ยรวม 3.02 

หรือร้อยละ 75.5 โดยสิทธิที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ การรับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน

บัญญัติ (3.62 หรือ ร้อยละ 90.5) แต่เป็นความพึงพอใจที่อยู่ในบริบทของคนส่วนใหญ่ที่ตอบ

แบบสอบถามเป็นพุทธศาสนิกชน ในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นค่าที่

ค่อนข้างตีความล าบากว่า แท้ที่จริงแล้วประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพในด้านนี้จริงหรือไม่ เพราะ

พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาพุทธที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม จึงไม่เคย

รู้สึกว่ามีความแปลกแยกแตกต่าง 
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เมื่อดูในประเด็นข้อที่มีความพึงพอใจตามมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจกับสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว และให้ความพึงพอใจกับหน้าที่ของรัฐในการรักษา

ความมั่นคงในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นหน้าที่พื้นฐานที่มีความจ าเป็นของสังคม  

ในประเด็นที่มีความน่าเป็นห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างยังมีความพึงพอใจน้อยใน

เรื่องสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการบรรเทาความเสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการประเมินใน

เรื่องนี้โดยละเอียด และท าการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

ในเรื่องความเสมอภาคของบุคคลนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

มากกว่าประเด็นก่อนหน้านี้ ในเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนอยู่เล็กน้อย โดยได้

ค่าเฉลี่ยรวม 3.05 หรือ 76.25 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความเท่าเทียมกันในการ

เลือกต้ัง เพราะเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่บุคคลในสังคม ไม่ว่าจะมีฐานะแตกต่างกันขนาดไหน 

ก็มีค่าคะแนนเท่ากันคือได้คนละ 1 เสียง  

อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องการเลือก

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในสังคมไทย อันมีต้นตอมาจากวัฒนธรรมไทยที่เป็นระบบ

อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อิงกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่ากฎระเบียบและเหตุผล ในการนี้ 

เมื่อแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงได้ชูประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติ (สองมาตรฐาน) มาเป็นจุดขาย

เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมาร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในกลุ่มของตน จึงเป็นถ้อยค าที่กินใจ และได้รับความ

สนใจจากประชาชนไทยจ านวนมาก เนื่องจากเป็นธรรมชาติที่ความสัมพันธ์ทางอ านาจในระบบ

อุปถัมภ์จะก าหนดให้บุคคลในสังคมมีความไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับต าแหน่งแห่งที่ของแต่ละคนใน

สังคม  

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการเร่งแก้ไขเรื่องความเท่าเทียมกัน การส่งเสริมการ

เคารพในหลักนิติธรรม หลักกฎหมาย หลักเหตุผล หลักปฏิบัติ มากกว่าหลักตัวบุคคล อันน ามาสู่การ

เลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าลายหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และน ามาซึ่งความขัดแย้งใน

สังคม 
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1.1.2  การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่ม

หน้าที่ของรัฐ 

ในเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่

ถูกละเมิด นั้น แม้ว่าจะได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ 

และการรับรองความเสมอภาคของบุคคล แต่เมื่อศึกษาในประเด็นเรื่องการท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้น

จริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐแล้วพบว่า ประเด็นหลังนี้ได้รับความพึงพอใจต่ ากว่า

ประเด็นแรกเล็กน้อย โดยในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 3.00 หรือร้อยละ 75 โดยข้อ

ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาล 

หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครองได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการเห็นความส าคัญของ

สิทธิเสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง แต่ในข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ เรื่องความ

คาดหวังต่อองค์กรของรัฐ (สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ) ในการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย 

และตีความกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการสะท้อน

ให้เห็นช่องว่างขององค์กรของรัฐในการดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพ    

ในเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง นั้น ในประเด็น

นี้กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการ

เคารพสิทธิและเสรีภาพ โดยได้ค่าเฉลี่ยเพียง 2.67 หรือร้อยละ 68 เท่านั้น โดยค่าที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 

การที่คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่าจะด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนด

และรายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมโยงระหว่างการเป็นตัวแทนของประชาชน

กับประชาชนในหน้าที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีค่อนข้างน้อย และเป็นช่องว่างที่การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ผ่าน

มายังไม่อาจท าให้สัมฤทธิ์ผลได้  
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1.2.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุก

ระดับ 

 ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวทางการปฏิรูปการเมืองกับกฎหมายในตัว

บทรัฐธรรมนูญแล้วพบว่า ได้มีประเด็นย่อย 4 ประเด็นคือ 1. การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระดับชาติของประชาชน โดยผ่านการเลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชาชนที่

เข้าไปท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และมีความเป็นกลางทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ในการประเมินจึง

ต้องวัดที่ความคาดหวังในความเป็นกลางทางการเมืองของวุฒิสมาชิก  2. การกระจายอ านาจไปให้

องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ  และ 3. การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง

ท้องถิ่น และ 4. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐซึ่งทั้ง 4 ข้อ

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยกว่าความพึงพอใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 

เมื่อดูในรายละเอียดแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในความเป็น

กลางทางการเมืองของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 น้อยกว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งน่าจะ

เกี่ยวข้องกับการที่รัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากการรัฐประหารก าหนดให้ สมาชิก

วุฒิสภาส่วนหนึ่งมาจากการแต่งต้ัง นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับองค์กรที่ให้

ความเห็นในระดับชาติค่อนข้างน้อยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างในฐานะ

ผู้บริโภค ยังโดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตหรือเอกชน โดยองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมิอาจจะปฏิบัติ

หน้าที่ได้เต็มที่ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นกลางใน

การตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพแวดล้อม เมื่อมีการด าเนินโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ  นอกจากนี้

กลุ่มตัวอย่างยังแสดงความไม่พึงพอใจต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

ในส่วนสุดท้ายของประเด็นนี้ได้แก่การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน

กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้น ยังพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่ าเช่นกัน โดยข้อที่มีความพึง

พอใจต่ าท่ีสุดคือสิทธิในการตรวจสอบนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 



30 
 

 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้สรุปได้ว่าหลักการส าคัญเกี่ยวกับ

สิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้น  ประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็น 1. สิทธิใน

ฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 2. การรับรองความเสมอภาคของบุคคล 3. การให้หน่วยงานของ

รัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิ?ธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด ส่วนประเด็นที่ยังมีช่องว่างที่ประชาชนยังมี

ความไม่พึงพอใจได้แก่ 1. การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 2. การเพิ่มการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 3. การกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 4. การ

กระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 5. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน

กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ  

1.2 หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยปรับปรุงกลไกตรวจสอบ

การใช้อ านาจรัฐให้มีประสิทธิภาพ  

ในการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา ได้มีการก าหนดให้มีการจัดต้ังองค์กรอิสระ เพื่อเป็นหน่วยงาน

ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ผลจากการเก็บแบบสอบถามท าให้พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ

กับการท างานขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐค่อนข้างน้อย หรือเรียกได้ว่าไม่พึง

พอใจ โดยในภาพรวมแล้วทุกองค์กรได้คะแนนค่อนข้างน้อย โดยมีศาลยุติธรรมได้คะแนนสูงสุด (ร้อย

ละ 70.5) และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้คะแนนน้อยที่สุด (ร้อยละ 63.75)   

1.3 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

การเมือง  

ในการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนการปกครองโดยระบบผู้แทนทั้งระบบ ทั้ง

ระบบพรรคการเมือง การเลือกต้ังและระบบรัฐบาล เพื่อเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่งการปกครอง

ที่รับผิดชอบ สุจริตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหลักการ 5 ประการซึ่งพบว่าไม่ประสบความส าเร็จ

เลย ดังต่อไปนี ้
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 1. ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแสดง

ความไม่พึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พึงพอใจในประเด็นการมีช่องทางในการเรียกร้องความ

ต้องการผ่านไปยังผู้แทนของพวกเขา  

2. ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ายังไม่

เห็นพรรคการเมืองสร้างความเป็นประชาธิปไตยในพรรค โดยกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยมีบทบาทในการ

ก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง และ ไม่พึงพอใจกับอุดมการณ์ทางการเมือง หรือวินัยพรรคของ

ส.ส. ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกไปเป็นตัวแทนของตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายต่างๆ ของพรรคการเมือง

ได้ออกมาในรูปแบบของนโยบายส าเร็จรูป โดยพรรคการเมืองต่างๆ มิได้ฟังความคิดเห็นของประชาชน  

3. การจัดระบบการเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังนั้น พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างแสดงความไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากในเรื่องการจัดการการเลือกต้ังให้บริสุทธิ์ถูกต้อง

ยุติธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ก่อนหน้านี้ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับการท างานของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังน้อยที่สุดในกลุ่มองค์กรอิสระทั้ง 8 ที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และใน

หลักการประการที่  

4. การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล

และระบบราชการ ก็เช่นเดียวกันที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย โดย

กลุ่มตัวอย่างมองว่า ผู้น าฝ่ายค้านและประธานรัฐสภา ไม่อาจท าหน้าที่ในการตรวจสอบหรือถ่วงดุล

รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีความเป็นกลางทางการเมือง  

5. การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มี

ความโปร่งใส ในส่วนนี้กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีความไม่พึงพอใจเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเทียบกับ 4 

ประเด็นที่กล่าวมาแล้วยังได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและระบบ

รัฐสภาภายหลังการปฏิรูปการเมือง ที่รัฐบาลมีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก และอาจจะมากเกินไปจนไม่

สามารถตรวจสอบได้ 
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หากจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมือง มาจากการวิเคราะห์ว่า ระบบการเมืองไทยอยู่ภายใต้

ระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม จึงควรปรับรูปแบบระบบรัฐสภาให้เป็นระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล จากข้อมูล

ที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้บอกเราว่า แม้จะมีการปฏิรูปการเมืองแล้ว แต่เรายังไม่อาจสร้างระบบรัฐสภา

แบบมีเหตุผลได้ ซึ่งผลที่ได้จากการปฏิรูปการเมืองคือเผด็จการรัฐสภา (แทนที่จะเป็นระบบรัฐสภาที่มี

เหตุผล) อันเนื่องมาจากความไม่สามารถขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองยังไม่มีความสมดุล  ดังนั้นในการปฏิรูปการเมืองครั้ง หรือการ

ออกแบบรัฐธรรมนูญครั้งต่อไป จึงต้องเน้นที่เรื่องการปรับรูปแบบระบบรัฐสภา ให้เป็นระบบรัฐสภาที่มี

เหตุผล  เพื่อความสมดุลในการบริหารประเทศของรัฐบาล 

1.2.2 เพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอันเป็นผลจากการปฏิรูปการเมือง เพื่อ
เป็นบริบทส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทย 

 จากการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมานั้น พบว่า สิ่งที่เคยเป็นจุดเด่นของสังคมไทยนั้นมีบางจุดที่

อ่อนแอลง โดยมีปัญหาหลักในเรื่องความแตกความสามัคคีของคนในชาติ และปัญหาความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจ สังคม และอ านาจ อันน ามาซึ่งความขัดแย้งในทางการเมือง อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ ร้อย

รัดความเป็นสังคมไทยอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พุทธศาสนา และธรรมชาติของคนไทยที่รักอิสรเสรี  

 ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น พบว่าจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังคงเป็น

ปัญหาของสังคมไทยอยู่ในประเด็นเรื่อง การทุจริตในการเลือกต้ัง, การที่สังคมไทยใช้อ านาจมากกว่า

การเคารพท าตามกฎหมาย ซึ่งในทั้งสองประเด็นนี้ที่จริงแล้วมีรากฐานลึกซึ้งถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

ของสังคม ว่าในการตีความการเป็นคนดีคนชั่วของสังคมนั้นมีมาตรฐานเช่นใด อันเป็นจุดอ่อนของ

สังคมไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน  
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บทที่ 1  บทน า 

 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 ต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาระบบการเมืองไทยอยู่ภายใต้
ปัญหาการเมือง ระบบเผด็จการทหาร การฉ้อราษฎร์บังหลวง การขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การ
ปฏิวัติรัฐประหาร น ามาสู่การเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมืองหลายครั้ง เช่น ในปี พ .ศ. 2516 และปี พ.ศ. 
2535 และในปัจจุบัน เมื่อการเมืองมาถึงทางตันอีกครั้งหนึ่ง ได้เกิดกระแสให้มีการปฏิรูปการเมืองอีก
ครั้งหนึ่ง จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า การปฏิรูปการเมืองเมื่อกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานั้น ได้ให้ผลอย่างไรต่อ
โครงสร้างอ านาจการเมืองการปกครองไทย  

จากสภาพปัญหาของระบบการเมืองไทยที่เรื้อรังมาช้านาน ในปลายทศวรรษที่ 2530 ได้เกิด
กระแสการปฏิรูปการเมืองขึ้นในกลุ่มชนชั้นกลาง นักวิชาการ นักการเมือง และประชาสังคม ที่เรียกว่า
เป็นความพยายามของบุคคลและคณะบุคคลนอกรัฐสภา (นรนิติ เศรษฐบุตร,2551) เพื่อที่จะปฏิรูป
การเมืองหลังจากมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในความขัดแย้งทางการเมืองในปี พ.ศ. 2535 
และเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองต่างๆ เช่น ความไร้เสถียรภาพของรัฐสภาและรัฐบาล ปัญหาการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง ปัญหาการ
แทรกแซงของข้าราชการและนักการเมือง ตลอดจนการปฏิวัติรัฐประหาร ฯลฯ  โดยแนวการปฏิรูป
การเมืองยึดถือตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) โดยมุ่งเน้นการสร้าง “รัฐธรรมนูญ” 
เพื่อเป็นพิมพ์เขียวในการสร้างสถาบันการเมืองที่ขจัดความไร้เสถียรภาพและสร้างกลไกในการควบคุม
การใช้อ านาจรัฐ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน  จนกระทั่งท าให้มี
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่ปลอดจากนักการเมืองในพ.ศ. 2539 และร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

 ล าดับขั้นในการผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองเกิดขึ้นเมื่อ นายชวน หลีกภัย แถลงนโยบาย
รัฐบาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ในนโยบายด้านการเมืองและการบริหารราชการข้อ 1.1 
“สนับสนุนการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้เป็นประชาธิปไตย
ยิ่งขึ้น” ได้ต้ัง คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยคณะกรรมการน้ีได้ท าการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างแนวทางในการปฏิรูปการเมือง หลังจากนั้น คพป. ได้
น าเสนอรายงานเสนอต่อรัฐสภาและประชาชนทั่วไปเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2538 (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 
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2545) และนโยบายดังกล่าวได้กลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปะอาชา 
แถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 นโยบายด้านการเมืองและการบริหารราชการ
ข้อ 1.1.2 สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน มาตรา 211 ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ต้ังคณะกรรมการ “คณะกรรมการปฏิรูป
การเมือง (คปก.)” ท าหน้าที่ศึกษาและน าเสนอแนวทางปฏิรูปการเมือง โดยแก้ไขเพิ่มเติมทรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2539 หมวด 12 การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (มาตรา 112 ทวิ
ถึงมาตรา 211 เอกูนวีสติ)  

ต่อมานายก พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2539 ว่า 
“จะเร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด...” และก าหนดไว้ในนโยบายด้านการเมือง ข้อ 
1.1 ว่า “...เร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมืองโดยสนับสนุนให้สภาร่างรัฐธรรมนูญมีอิสระในการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” และข้อ 1.2 “...ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรเอกชน และ
สื่อสารมวลชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่” 
หลังจากนั้นได้มีการจัดต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อให้เป็นองค์กรที่รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองฉบับแรกของประเทศไทย โดยสภาดังกล่าวมีสมาชิก
ทั้งหมด 99 คน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกต้ังจากผู้สมัครรับเลือกต้ังของแต่ละจังหวัด
จ านวน จังหวัดละ 1 น รวม 76 คนและเลือกต้ังจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์สาขากฎหมาย
มหาชน 8 คน สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 8 คน และผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเมือง 
การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ 7 คนรวม 23 คน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญต้อง
จัดท าร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่าง ฯ ครบจ านวน
คือ วันที่ 26 ธันวาคม 2539 

ในกระบวนการปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญนั้น ได้ถูกจัดท าขึ้นผ่านสถาบันการเมืองที่เป็น
องค์กรภาคประชาชนได้แก่ “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุด โดยคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ากรอบเพื่อเป็น
แนวทางในการรับฟังความเห็นของประชาชนเป็นสามแนวทาง ได้แก่ สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม
ของพลเมือง การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และสถาบันการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
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การเมือง (คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540; นรนิติ เศรษฐบุตร, 2551) 
ดังนี้  

1. หลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยขยายความคุ้มครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานให้กว้างขวางเป็นจริงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งทบทวนแก้ไขก าหนดภาระกิจการจัด
ราชการให้ชัดเจนเท่าทันต่อปัญหาบ้านเมือง 

2. หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยปรับปรุงกลไกตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐให้มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนการจัดการกับผู้ทุจริตประพฤติมิชอบ และในส่วนที่เป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

3. หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง โดยการ
ทบทวนการปกครองโดยระบบผู้แทนทั้งระบบ ทั้งระบบพรรคการเมือง การเลือกต้ังและระบบ
รัฐบาล เพื่อเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่งการปกครองที่รับผิดชอบ สุจริตและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยภายหลังการประกาศและบังคับใช้ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้มี
บรรยากาศของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมากผ่านสถาบันการเมืองต่างๆ เช่น สนับสนุนการ
เลือกต้ัง การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพรรคการเมือง และการเกิดขึ้นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หลายองค์กรที่ท าหน้าที่การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ปฏิรูปการเมืองไทยนั้น ปรากฏว่าระบบการเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้เกิดเหตุการณ์หลาย
เหตุการณ์อันน าไปสู่ปัญหาความชอบธรรมของผู้มีอ านาจรัฐ น าไปการเปลี่ยนแปลงโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวันอังคารที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2549 และได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นฉบับถาวรที่ใช้จนถึงปัจจุบันนี้ โดยภายหลังจาก
เหตุการณ์ในครั้งนั้น ได้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในประเทศไทยหลายครั้ง จึงเป็นที่
น่าสนใจเช่นกันว่า สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
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การศึกษาวิจัยฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นการปฏิรูปการเมืองใน
ทศวรรษที่ผ่านมาว่า ได้แก้ปัญหาการเมืองบางประการตามที่ได้ก าหนดไว้ในเจตนารมณ์ 3 ประการ
ของการปฏิรูปการเมืองหรือไม่ และเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีความ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลังจากการปฏิรูปการเมืองและวิกฤตการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่าน
มา  โดยหวังว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการความเข้าใจปัญหาทาง
การเมืองในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ และน าไปสู่แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นในการปฏิรูปการเมืองไทยท่ี
ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

  รายงานการศึกษาชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์สองประการคือ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาและทบทวนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมืองใน
สามประการได้แก่ 

 1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติความพึง
พอใจในเรื่องหลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

 2. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และทัศนคติความพึงพอใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกลไกตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐให้มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนการ
จัดการกับผู้ทุจริตประพฤติมิชอบ และในส่วนที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 3. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และทัศนคติความพึงพอใจเกี่ยวกับสถาบันการเมือง
และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบพรรคการเมือง การเลือกต้ังและ
ระบบรัฐบาล เพื่อเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่งการปกครองที่รับผิดชอบ สุจริตและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

 1.2.2 เพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอันเป็นผลจากการปฏิรูปการเมือง 
เพื่อเป็นบริบทส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทย 
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1.3  ค าถามในการศึกษา 

 1.3.1 ประชาชนมีทัศนคติและความพึงพอใจในเจตนารมณ์ที่ส าคัญของปฏิรูปการเมือง
ในสามประการต่างๆ เหล่านี้อย่างไร 

 1.  หลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

 2.  การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   

 3. การท างานของสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระบบพรรคการเมือง การเลือกต้ังและระบบรัฐบาล   

 1.3.2 ในบริบทของการเมืองการปกครองในปัจจุบันที่ผ่านการปฏิรูปการเมืองมาแล้ว
นั้น ได้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาผลของการปฏิรูปการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 1 
ทศวรรษท่ีผ่านมา เพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการเมืองในปัจจุบัน โดยเน้นที่ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 

 1.   เพื่อศึกษาและทบทวนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมือง  

 2.   ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ดังต่อไปนี ้

  2.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

  2.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 

  2.3 การขยายการมีส่วน่รวมของประชาชนในทางการเมืองการปกครองทุกระดับ 

 3.  ศึกษาวิเคราะห์ประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐต่างๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

 3.1 ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในหน้าที่หลักขององค์กรอิสระตามที่ได้ระบุ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ 
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 3.2 การมีธรรมาภิบาลขององค์กรอิสระ 

 3.3 มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

 3.4 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

  

  4.  ศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลความพึงพอใจและทัศนคติของประชาชนที่เกี่ยวกับสถาบัน
การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง ซึ่งมีตัวชี้วัดดังนี้ 

  4.1 รัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม 

  4.2 ระบบพรรคการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 

  4.3 ระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังและเปิด
โอกาสให้คนดีมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น 

  4.4 ระบบการด าเนินงานของรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล
และระบบราชการ 

  4.5 ระบบรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส  

  

1.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ได้จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเมือง มาจากหนังสือ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2550 โดยยึดหลักการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ซึ่งเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม 
ไปสู่ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) โดยมีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูป
นักการเมือง องค์กรทางการเมือง เพื่อให้ได้ระบบเลือกต้ังที่สามารถกลั่นกรองนักการเมืองที่เป็น
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ตัวแทนโดยสุจริตของประชาชน และให้มีองค์กรทางการเมืองที่สุจริต ท าหน้าที่ต่างๆ ของตนโดย
ถูกต้อง มีการตรวจสอบถ่วงดุล และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นคง  

 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ได้ศึกษาเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังต่อไปนี้  

1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

2. การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 

3. การขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

ในส่วนที่ศึกษาวิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐนั้น ได้ศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  ซึ่งได้ประมวลมาจากข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย ใน
เจตนารมณ์ของการก่อต้ังองค์กรอิสระในการเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความเป็นอิสระ สามารถใช้อ านาจ
ตรวจสอบองค์กรการเมืองและระบบราชการประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพของ
เรื่อง เพื่อให้เกิดความชอบธรรมด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ เอกสารประกอบการสัมมนาสาม
แห่งการปฏิรูปการมือง ปฏิรูปได้แค่ไหน โดย เดโช สวนานนท์ วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ 
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งประมวลตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

 1. ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในหน้าที่หลักขององค์กรอิสระตามที่ได้ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

 2. การมีธรรมาภิบาลขององค์กรอิสระ 

 3. มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

 4. การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
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 ในส่วนของสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง ได้แนวคิดเรื่อง
การเปลี่ยนรูปแบบจากระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม (classical parliamentary system) ไปเป็นรูปแบบ
รัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) เพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเมืองของไทย
ในอดีตที่มีจุดอ่อนว่า หากรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก รัฐบาลอาจกุมเสียงเผด็จการ
ในรัฐสภา แต่หากรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างน้อย ก็จะประสบปัญหาความไม่มีสเถียร
ภาพของรัฐบาล โดย คปพ. ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาแบบมีเหตุผล ซึ่งได้น า
แนวทางดังกล่าวมาท าเป็นตัวชี้วัดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการเมืองดังต่อไปนี้ 

  1. รัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม 

  2. ระบบพรรคการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 

  3. ระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังและเปิดโอกาส
ให้คนดีมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น 

  4. ระบบการด าเนินงานของรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 

  5. ระบบรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส  

 

1.6 นิยามศัพท์ 

การปฏิรูปการเมือง หมายถึง การก าหนดโครงสร้างและระบบการใช้อ านาจขององค์กร
การเมือง เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิควบคุมและตรวจสอบได้อย่างแท้จริงอันเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้
อ านาจในการปกครองบ้านเมือง แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้องในทางมิชอบ (สสร., 
2540) ด้วยเป้าหมาย แนวทาง และมาตรการ ที่มีความชัดเจนและมีความเป็นระบบ (คณะกรรมการ
พัฒนาประชาธิปไตย, 2538) ที่จะแก้ไขสภาพการณ์ทางการเมืองที่ด ารงอยู่ เพราะไม่อาจจะเป็น
เครื่องมือในการลดหรือแก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้อีกต่อไป (ชัยอนันต์, 2538)  เพื่อให้ประชาชนมี
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สิทธิควบคุมและตรวจสอบการเมืองได้อย่างแท้จริง เพื่อให้นักการเมืองมีความสุจริตและแก้ไขปัญหา
ของประเทศ เพื่อสร้างระบบรัฐสภาที่ทันสมัยและมีเหตุผล (Rationalized Parliamentary) 
(คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538) 

สิทธิ หมายถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชน หมายถึงอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรอง คุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคลในอันที่จะกระท า
การใด หรือไม่กระท าการใด การให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้
บุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน ในบางกรณีการรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิ
เรียกร้องให้รัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามรัฐธรรมนูญยังหมายถึงการให้หลักประกันในเชิง
สถาบัน ซึ่งสิทธิตามรัฐธรรมนูญหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ และผูกพันผู้ใช้อ านาจรัฐที่
จะต้องให้ความเคารพ ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ 

เสรีภาพ หมายถึง อ านาจที่บุคคลมีอยู่เหนือตนเอง ได้แก่สภาพการณ์ที่บุคคลมีอิสระในการ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความประสงค์ของตน เป็นสภาวะที่ไม่อยู่ภายใต้ความครอบง าของ
บุคคลอื่น หรือสภาวะที่ปราศจากการถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง เป็นอ านาจของบุคคลในการก าหนดตนเอง 
(self-determination) บุคคลจึงย่อมสามารถเลือกวิถีชีวิตของตนได้ด้วยตนเองตามใจปรารถนา 

 การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  โดยในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดองค์กรที่จัดต้ัง
โดยรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบอ านาจรัฐโดยการถ่วงดุลการท างานของรัฐบาลและ
รัฐสภา การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยนัยยะนี้ จึงเป็นการต้ังองค์กรที่เป็นอิสระ สามารถใช้อ านาจ
ตรวจสอบองค์กรการเมืองและระบบราชการประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพของ
เรื่อง เพื่อให้เกิดความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และสนองตอบความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

 ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล หมายถึงระบบรัฐสภาที่ปฏิรูปมาจากระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิมที่มี
ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล หรือเผด็จการรัฐสภาอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยก าหนดแนวทาง
ว่า ให้เป็นระบบที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามความเหมาะสม มีระบบพรรคการเมืองที่มี
ประชาธิปไตยในการบริหาร และจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการกระท าผิดกฎหมาย
เลือกต้ังและเปิดโอกาสให้คนดีมีความสามารถสามารถเสนอตัวเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น รวมทั้ง
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การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบรัฐบาลและระบบราชการ
และปรับให้ระบบรัฐบาลมีเสถียรภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส 

1.7 วิธีด าเนินการวิจัย 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีการเก็บตัวอย่างจ านวน 500 กลุ่ม
ตัวอย่าง กระจายไปยัง 5 ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยอ้างอิงสัดส่วนตามจ านวนประชากรตาม
ส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553   

 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ท าการประเมินและสรุปผลข้อมูลเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

เพื่อเป็นการข้อมูลที่มาจากเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็นระบบ  ในการเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมืองครั้งต่อไป 

 

1.9 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 เนื่องจากการปฏิรูปการเมืองเป็นสิ่งที่ท าอย่างเป็นระบบ และเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอ านาจ
ในทางการเมือง แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลา และโอกาส ท าให้รายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาวิเคราะห์เพียง
กรอบกว้างของการปฏิรูปการเมือง  ซึ่งท าให้ขาดการวิเคราะห์ในเชิงลึก เช่น การวิเคราะห์เจาะจงไปที่
องค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยหวังว่า รายงานการวิจัยเล่มนี้จะเป็นแนวทาง
เบื้องต้นให้กับงานวิจัยเล่มอ่ืนๆ ที่จะลงรายละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองในทศวรรษที่ผ่าน
มาสืบไป 

 

  



43 
 

บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมปริทัศน์ 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง 

สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ได้ให้ค านิยามการปฏิรูปการเมืองไว้ในหนังสือ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน สิงหาคม 2550 ไว้ดังนี้ 

“การปฏิรูปการเมือง” หมายถึง “การก าหนดโครงสร้างและระบบให้อ านาจเสียใหม่ เพื่อให้
ประชาชนมีสิทธิควบคุมและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง อันเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจในการ
ปกครองบ้านเมืองแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้องในทางที่มิชอบ หรือทุจริตด้วย
ประการใด ๆ ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองจึงต้องเป็นการปฏิรูปที่มีพื้นฐานจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จริง ในกระบวนการทางการเมืองทุกขึ้นตอน และจากประชาชนทุกระดับชั้นใน
สังคม โดยนัยที่ว่าน้ี การปฏิรูปการเมืองที่บรรลุผลส าเร็จอย่างแท้จริง จึงมิใช่เป็นการพยายามท าให้คน
เลวกลับเป็นคนดี แต่เป็นการหาหนทางป้องกันมิให้คนเลวมีโอกาสเข้ามามีอ านาจปกครองบ้านเมือง
ได้ โดยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเอง เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางการเมืองอย่างแท้จริง การท าให้สิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญมีผลบังคับ
ใช้ได้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จ าเป็นและส าคัญที่สุด ที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จในการปฏิรูปการเมืองของสังคมไทย เพราะการมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สามารถสัมผัส
จับต้องได้ ในความรู้สึกและวิถีชีวิตตามปกติของประชาชนไทย ย่อมเป็นมนุษย์ที่จะไม่ยินยอมสงบ
ให้กับการใช้อ านาจรัฐที่เกินเลยหรือไม่ชอบธรรมด้วยประการใดๆ”  

 ค าว่า ปฏิรูปการเมือง ในรายงานการวิจัยเล่มนี้ หมายถึง การก าหนดโครงสร้างและระบบการ
ใช้อ านาจขององค์กรการเมือง เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิควบคุมและตรวจสอบได้อย่างแท้จริงอันเป็นการ
ป้องกันมิให้มีการใช้อ านาจในการปกครองบ้านเมือง แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และพวกพ้อง
ในทางมิชอบ (สสร., 2540) ด้วยเป้าหมาย แนวทาง และมาตรการ ที่มีความชัดเจนและมีความเป็น
ระบบ (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538) ที่จะแก้ไขสภาพการณ์ทางการเมืองที่ด ารงอยู่ 
เพราะไม่อาจจะเป็นเครื่องมือในการลดหรือแก้ไขความขัดแย้งในสังคมได้อีกต่อไป (ชัยอนันต์, 2538)  
เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิควบคุมและตรวจสอบการเมืองได้อย่างแท้จริง เพื่อให้นักการเมืองมีความสุจริต
และแก้ไขปัญหาของประเทศ เพื่อสร้างระบบรัฐสภาที่ทันสมัยและมี เหตุผล (Rationalized 
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Parliamentary) (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538)  เพื่อท าให้การพัฒนาทางการเมืองมี
ความเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทได้มากขึ้น เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ มีวุฒิ
ภาวะในการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้อย่างสันติวิธี  (วิทยากร เชียงกูล, 2540) แม้การปฏิรูป
การเมืองจะไม่ใช่ภารกิจเร่งด่วน แต่หากไม่มียุทธศาสตร์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา จะท าให้
สังคมไทยล้าหลังไปในท่ีสุด (วิชัย ตันศิร,ิ 2543) การปฏิรูปการเมืองจึงมีความส าคัญยิ่ง ในฐานะที่เป็น
การวางรากฐานใหม่ของระบบอ านาจในประเทศ เพื่อการแบ่งสันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และเกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย แนวทางในการปฏิรูปการเมืองมีได้ 3 แนวทาง ดังต่อไปนี้  

2.1.1 แนวทางของส านักพฤติกรรมศาสตร์  

แนวทางการปฏิรูปการเมืองของส านักพฤติกรรมศาสตร์ เป็นแนวทางการปฏิรูปการเมืองที่
อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยนั้นต้องเริ่มต้นด้วยบุคคล ในฐานะปัจเจก
บุคคลที่มีอิสระทางความคิดและการกระท า โดยส านักนี้มีต้นก าเนิดจากยุโรปตะวันตกในสมัยศตวรรษ
ที่ 19 ท่ีมองระบบการเมืองเป็นระบบที่เลว เป็นภัยคุกคาม ซึ่งสะท้อนแนวคิดปรัชญาเสรีนิยมใน
ศตวรรษน้ันท่ีเกิดมาต่อต้านอ านาจเผด็จการของผู้ปกครอง แกนหลักของแนวคิดเสรีนิยมจึงผลักดันให้
รัฐมีบทบาทจ ากัดที่สุดในกิจการต่าง ๆ  เพราะหากเมื่อใดที่รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการในสังคม จะท า
ให้เกิดความเดือดร้อน หากรัฐบาลให้เอกชนประกอบกิจการกันเอง จะท าให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง อัน
ท าให้วิถีชีวิตของคนทั่วไปเจริญขึ้นด้วย การเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงสอดคล้องกับแนวคิดเสรี
นิยม เพราะเป็นระบอบการปกครองที่มุ่งจ ากัดอ านาจของฝ่ายบริหาร ป้องกันมิให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในทางที่ผิดหรือเป็นโทษต่อสวนรวม นอกจากนี้ ระบอบประชาธิปไตยยังเป็นระบอบที่ต้องประกอบไป
ด้วยปัญญาใช้เหตุผลในการวินิจฉัยปัญหา มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ การแสวงหาข้อเท็จจริง การใช้
เหตุผล มีทัศนคติหรือจิตใจที่เปิดกว้าง เพื่อรับความคิดเห็นใหม่ๆ ด้วยเหตุนี้แนวทางของส านัก
พฤติกรรมศาสตร์จึงมุ่งปรับปรุงที่ตัวคน การปฏิรูปการเมืองเริ่มที่ตัวบุคคล ซึ่งหมายความว่าจะต้อง
เชื่อมโยงไปยังการเรียนการสอนและการขัดเกลาทางสังคมด้วย 

2.1.2 แนวทางวิเคราะห์แบบระบบ 

แนวทางการวิเคราะห์แบบระบบ เป็นแนวคิดกลางๆ ที่มองการเมืองเป็นระบบสังคมแบบ
หนึ่ง และไม่ยึดติดกับลัทธิอุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่ง ด้วยเหตุนี้เมื่อศึกษาแนวทางการวิเคราะห์แบบ
ระบบ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องพูดถึงแต่ระบอบประชาธิปไตย แต่อาจมองอุดมการณ์การเมืองอ่ืน
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เปรียบเทียบกันก็ได้ ผู้น าในส านักนี้ได้แก่ อีสตัน และ อัลมอนด์ โดยวิเคราะห์ว่า โดยทั่วไประบบ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ตัวป้อน และผลผลิต ของระบบ ทั้งกระบวนการที่ปรับตัว
ป้อนให้เป็นผลผลิตด้วย ซึ่งระบบการเมืองนั้นมีตัวป้อนได้แก่ ข้อเรียกร้องของประชาชนและการ
สนับสนุนของประชาชน  เช่น ความต้องการสวัสดิการต่างๆ การศึกษา สาธารณสุข และ ส่วนผลผลิต
ได้แก่นโยบายต่างๆ เช่นกฎหมาย และนโยบายต่างๆ การปฏิรูปการเมืองโดยนัยของการวิเคราะห์แบบ
ระบบ จะต้องวิเคราะห์ให้รอบด้าน ไม่ได้จ ากัดเฉพาะส่วนของพฤติกรรมหรือส่วนของสถาบันการเมือง
เท่านั้น แต่วิเคราะห์รวมถึงระบบสถาบันการเมือง วัฒนธรรม การสื่อสาร และโครงสร้างอ่ืนๆ ที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างอ านาจทางการเมือง เช่น ระบบภาษี ระบบเครือญาติ ศาสนา ชั้นวรรณะ ระบบ
เศรษฐกิจทั้งหมด เป็นต้น  

2.1.3 แนวทางการพัฒนาสถาบันการเมือง 

แนวทางการปฏิรูปการเมืองโดยใช้สถาบันการเมืองเป็นหลัก เช่น ระบบรัฐสภา ระบบ
พรรค และระบบพรรคการเมือง ซึ่งในการปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 2538 นั้นเป็นการปฏิรูปการเมืองที่มีใช้
แนวทางการพัฒนาสถาบันการเมืองเป็นหลัก เพราะสถาบันการเมืองจะเป็นกรอบวางโครงสร้างทาง
อ านาจ ซึ่งเป็นการวางยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปการเมืองที่มีระบบ ในประ เทศไทย แนวทางในการ
พัฒนาสถาบันการเมืองที่เป็นที่นิยมได้แก่แนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ซึ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ ซึ่งเนื่องจากเป็นกรอบแนวคิดที่
ส าคัญต่อการปฏิรูปการเมือง จึงจะได้กล่าวถึงแนวทางนี้โดยละเอียดต่อไป 

 

2.2 แนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) 

2.2.1 ที่มาของแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม 

แนวทางรัฐธรรมนูญนิยม เป็นแนวทางในการปฏิรูปการเมืองจากหนังสือเรื่องคอนสติติวชั่น
แนลลิสม์ (Constitutionalism): ทางออกของประเทศไทย โดยอมร จันทรสมบูรณ์ (2537) โดยเนื้อหา
แล้ว หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความส าคัญและทรงอิทธิพลเล่มหนึ่งในประเทศไทย เพราะถือเป็น
การวางรากฐานการปฏิรูปการเมืองและเป็นตัวแบบที่ส าคัญต่อการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็น
รัฐธรรมนูญที่มีจุดมุ่งหมายในการปฏิรูปการเมือง ซึ่ง อมร จันทรสมบูรณ์  เป็นศาสตราจารย์ด้าน
กฎหมายมหาชนชั้นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ท าให้แนวคิดและหนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อการ
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ปฏิรูปการเมืองไทยเป็นอย่างมาก โดยในหนังสือดังกล่าว อมร จันทรสมบูรณ์ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
ของระบบการเมืองไทย และน าเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขึ้นมา โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นการสร้างกลไกและองค์กรใหม่ที่ท าหน้าที่ในการแก้ไขสภาพ
บกพร่องต่างๆ ทางการเมือง ร่างรัฐธรรมนูญจากข้อเสนอของ อมร จันทรสมบูรณ์ ยังได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของข้อเสนองานศึกษาการปฏิรูปการเมืองของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) อีกด้วย 

อมร จันทรสมบูรณ์ เริ่มต้นในการเสนอความเห็นการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ
นิยมจากการวิเคราะห์ปัญหาของระบบรัฐสภาที่มีอ านาจสองขั้ว ว่าโดยด้ังเดิมแล้วต้นก าเนิดของระบบ
รัฐสภามีที่มาจากการช่วงชิงอ านาจระหว่างพระมหากษัตริย์ในประเทศอังกฤษกับสามัญชนหรือ
รัฐสภา โดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งต้ังผู้บริหารประเทศ หรือคณะรัฐมนตรี ในขณะที่รัฐสภาเป็น
ตัวแทนที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชน เป็น “ตัวแทน” ของประชาชน ที่เข้ามาดูแลให้ความ
เห็นชอบฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆ เช่นการจัดเก็บภาษี หรือการบัญญัติกฎหมายที่จะมีผลใช้ทั่ว
ราชอาณาจักร ดังนั้นรัฐสภาและฝ่ายบริหารจึงมีที่มาจากคนละกลุ่มกันและมีอ านาจเป็นสองขั้วแยก
ขาดออกจากกัน (dualism) ท าการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน 

ต่อมาการเมืองได้พัฒนาไป อ านาจของพระมหากษัตริย์ในอังกฤษได้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและอิทธิพลลดลงไปในทางการเมือง พระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้แ ต่งต้ังฝ่ายบริหารตามพระ
ราชอ านาจอีกต่อไปแล้ว แต่ทรงแต่งต้ังบุคคลที่ได้รับการเสนอมาจากรัฐสภาเพื่อมาด ารงต าแหน่งฝ่าย
บริหาร และรวมถึงนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งเป็นผู้น าฝ่ายบริหารด้วย จึงได้น ามาสู่หลักการทั่วไปที่เป็นที่
ยอมรับว่า พรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภา จะมีความชอบธรรมในการจัดต้ังรัฐบาลและ
ท าหน้าที่ในการบริหารประเทศ ท าให้อ านาจของฝ่ายที่จัดต้ังรัฐบาลมีอ านาจเหนือฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบัญญัติในขั้วเดียวกัน ความเป็นอ านาจสองขั้วจึงหมดไปในระบบรัฐสภา กลายเป็นระบบขั้วอ านาจ
เดียว (monism)  

ภายใต้ระบบขั้วอ านาจเดียวนั้นจึงเกิดปัญหาขึ้นหลายประการ อันน าไปสู่การปฏิรูประบบ
รัฐสภาในที่สุด โดยสามารถวิเคราะห์ระบบขั้วอ านาจเดียวตามข้อเสนอของอมร จันทรสมบูรณ์ได้เป็น
ดังต่อไปนี ้

1. การที่รัฐสภาและรัฐบาลมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน ท าให้ไม่เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติ  ท าให้ไม่อาจเกิดระบบตรวจสอบถ่วงดุลได้ เพราะเมื่อใดที่รัฐสภายื่น
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อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ฝ่ายรัฐบาลซึ่งครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอยู่ด้วยมักจะเป็นฝ่ายชนะ 
เพราะรัฐบาลมีคะแนนเสียงมากกว่าฝ่ายค้านอยู่เสมอ การอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงไม่ได้เป็นเครื่องมือที่
ท าให้ฝ่ายรัฐบาลเกิดความเกรงกลัว หรือสามารถเป็นเครื่องมือที่ตรวจสอบรัฐบาลได้ เป็นเพียงแต่การ
ท าให้ชื่อเสียงของรัฐบาลต้องหม่นหมอง หากไม่สามารถตอบกระทู้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้
ชัดเจน 

2. ฝ่ายที่ครองเสียงข้างมากในรัฐสภาสามารถใช้ทั้งอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจ
บริหารได้พร้อมกัน ท าให้ขาดอ านาจในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดสภาพ “เผด็จ
การรัฐสภา” คือเมื่อรัฐสภาเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาล ท าให้เกิดการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จ การรวบอ านาจสู่
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการใช้อ านาจอย่างผิดวิธี เช่นการคอร์รับชั่น หรือการท างาน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

3. เมื่อผู้ที่สามารถครองอ านาจรัฐสามารถใช้อ านาจเบ็ดเสร็จได้แล้ว จึงเกิดการ
แข่งขันในระบบเลือกต้ังอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อแย่งกันได้เสียงในรัฐสภาให้มากที่สุด เพื่อเป็นรัฐบาล 
น าไปสู่การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง การเล่นพรรคเล่นพวก การซื้อตัวนักการเมือง ซึ่งท าให้พรรคการเมืองไม่
อาจเจริญเติบโต และเป็นต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะไม่มีหน่วยงานใดสามารถตรวจสอบได้ 

ลักษณะขั้วอ านาจเดียวของรัฐสภาที่ได้กล่าวมานั้น ไม่ได้ท าให้เกิดปัญหาแต่เฉพาะใน
ประเทศไทยประเทศเดียว แต่เกิดกับทุกประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภา รัฐบาลของหลายประ เทศจึง
พยายามหาทางแก้ไขข้อบกพร่องของระบบรัฐสภาแบบเดิมโดยการปฏิรูประบบรัฐสภาให้เป็นรัฐสภา
แบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) เช่นในฝรั่งเศสและเยอรมนี เป็นต้น การปฏิรูป
ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผลนี้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) ซึ่งหมายถึงการ
ปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นระบบท้ังหมด โดยอมร จันทรสมบูรณ์ ได้ต้ังเป้าหมายไว้สามด้าน ดังต่อไปนี้ 

2.2.2 เป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม 

1. ปฏิรูปนักการเมือง เพื่อให้ได้ระบบเลือกต้ังที่สามารถกลั่นกรองนักการเมืองที่เป็น
ตัวแทนประชาชนโดยสุจริต ไม่ซื้อขายเสียงเข้าไปมีที่นั่งในรัฐสภาให้มากที่สุด อันเป็นการตัดวงโคจร
ธุรกิจการเมือง โดยวิธีการต่างๆ เช่น ก าหนดเขตเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียว การก าหนดขอบเขต
วิธีการหาเสียงไม่ให้มีการใช้จ่ายมากเกินไป การให้รัฐเข้าไปก าหนดให้การหาเสียงมีความเสมอภาคให้
มากที่สุด  
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2. ปฏิรูปองค์กรการเมืองให้สุจริต ท าหน้าที่ต่างๆ ของตนโดยถูกต้อง โดยการสร้าง
องค์กรต่างๆ มาถ่วงดุลอ านาจของผู้ใช้อ านาจรัฐ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น 

3. ปฏิรูปองค์กรการเมืองให้มีประสิทธิภาพ โดยให้รัฐบาล และรัฐสภา สามารถ
ท างานได้ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง  

ข้อวิเคราะห์และข้อเสนอในเรื่องแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมมีความส าคัญต่อการปฏิรูปการเมือง
เป็นอันมาก โดยคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ได้น าข้อเสนอของอมร จันทรสมบูรณ์ 
เป็นแกนหลักในข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย โดยได้เสนอต่อประธานาสภา
ผู้แทนราษฎรถึงผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิรูปการเมืองไว้ โดยระบุไว้ว่าเป็นการก าหนด
โครงสร้าง องค์กร กลไก กระบวนการตามแนวรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) (คณะกรรมการ
พัฒนาประชาธิปไตย, 2538)     

เห็นได้ว่า หลักการการปฏิรูปการเมืองด้วยสถาบันการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมแล้ว
พบว่า แนวทางนี้เป็นแนวทางที่เน้นระบบ คือ มุ่งสร้างระบบที่ดีที่สามารถสร้างกรอบทางการเมือง
ที่สุจริต ยุติธรรม และมีศักยภาพ โดยการมุ่งปฏิรูปนักการเมือง การปฏิรูปองค์กรการเมือง 
และการสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กรทางการเมืองเพื่อสร้างหนทางให้ “คนดี มีความสามารถ” 
เข้ามาสู่ระบบการเมืองได้มากขึ้น จึงท าให้มองได้ว่าการปฏิรูปการเมืองด้วยสถาบันการเมืองนั้น 
แท้จริงแล้วผู้น าแนวคิดนี้ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคน (ไม่ใช่ตัวระบบ) โดยมุ่งสร้างระบบให้ “คนดี” เข้า
มาอยู่ใน ”การเมือง”  ให้ได้นั่นเอง  

2.3 ข้อเสนอในการปฏิรูปการเมืองไทย 

 2.3.1 ที่มา  

 ข้อเสนอในการปฏิรูปการเมืองไทย (2538) เป็นการน าแนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมมาสร้างให้
เป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.)ในฐานะหน่วยงานส าคัญมี
หนังสือส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ต่อข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการพัฒนาการเมือง โดยมี
แนวทางสองประการดังต่อไปนี้  

 ประการที่หนึ่ง คพป. มีข้อเสนอให้มีส านักงานคณะกรรมการหนึ่ง ให้มีหน้าที่เป็นหน่วยงาน
กลางในการท าแผนพัฒนาการเมือง ในชื่อคณะกรรมการพัฒนาการเมือง หรือ สภาพัฒนาการเมือง 
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โดยให้ทุกส่วนในสังคมมีส่วนร่วม ในระยะเริ่มต้นให้ส านักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎรท าหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของหน่วยงานนี้  

 ประการที่สอง คพป. มีข้อเสนอให้มีการปฏิรูปการเมือง เพื่อท าการแก้ไขจุดบกพร่องในการ
เมืองไทย โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5) 
พุทธศักราช 2538 มาตรา 211 ให้มีการต้ังคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ ดังที่  
ศาสตราจารย์ ดร. อมร จันทรสมบูรณ์ได้ร่างไว้ให้ดูตามที่แนบมาด้วย 

 ในเอกสารว่าด้วยกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทยของ คพป. นั้น ได้แยกเป็นสาม
หมวด หมวดแรกว่าด้วยปัญหาของระบบการเมืองไทยและความจ าเป็นในการปฏิรูปการเมือง หมวดที่
สองว่าด้วยข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมืองไทย หมวดท่ีสามว่าด้วยวิธีการที่จะท าให้ร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้มีส่วนเกิดขึ้นได้จริง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 2.3.2 หมวดท่ีหนึ่งว่าด้วยปัญหาของระบบการเมืองไทยและความจ าเป็นในการปฏิรูปการเมือง 

 ในหมวดนี้ คพป. ได้เสนอว่า การเมืองไทยมีปัญหาทั้งระบบ จึงต้องมีการปฏิรูปตามระบบ 
โดยเป็นการปฏิรูปตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ทั้งนี้ได้มีการประเมินจุดเด่น จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม เพื่อเป็นรากฐานของบริบทการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทยดังนี้  

 ประเด็นที่หนึ่ง จุดเด่นที่เป็นลักษณะเด่นของสังคมไทย ประกอบด้วย สถาบันหลักของชาติ
ได้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่แสดงความต่อเนื่องของระบอบการปกครอง มี
ความมั่นคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ มีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
การเมืองและสังคมมาโดยตลอด ปราศจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งยังเป็นสถาบันที่
ผูกพันกับวัฒนธรรมไทย อยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมือง เป็น
สัญลักษณ์ของสังคมไทยที่พึงภาคภูมิใจในสังคมนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีความเป็นชาติ มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียว มีพุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยมีอหิงสาในเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งยังเป็น
รากฐานในระบอบประชาธิปไตย ในเรื่องลักษณะเด่นของคนไทยคือ มีความอดทน มีความกตัญญู
รู้คุณ รักอิสรเสรี ยอมรับอ านาจ (แม้จะไม่ค่อยมีวินัย) ปรับตัวได้เร็ว มีน้ าใจ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
ให้อภัย และในด้านสังคมไทยพบว่า คนไทยและสังคมไทยมีความสามารถในการกล่อมเกลาบุคคล
จากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้าอยู่ในสังคมไทยได้ โดยปราศจากความรุนแรง และที่ส าคัญคือ สังคมไทยเป็น
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สังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับแม้ว่าจะ
ไม่ได้มีฐานะดีมาก่อนก็ตาม   

 ประเด็นที่สอง ในด้านจุดอ่อนของระบบการเมืองไทย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
บ่อยครั้ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการของระบบการเมือง การทุจริต คอร์รับชั่น การแข่งขันในการ
เลือกต้ังโดยไม่ค านึงถึงวิธีการ การบังคับให้สังกัดพรรคการเมือง การขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในชนบท  และการไม่ใส่ใจดูแลประชาชนของราชการ การที่คนในเมืองดูแคลนการขายเสียง
ของชนบท และไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังของชนบท น าไปสู่การมองการเมืองว่าเป็นเรื่อง
ของนักการเมือง และเป็นเรื่องสกปรก ในขณะที่กรุงเทพเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความเจริญ แ ต่ก็เป็น
ศูนย์กลางของปัญหาทุกปัญหาของประเทศ นอกจากน้ียังเกิดปัญหาในองค์กรการเมืองต่างๆ เช่น การ
ไม่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา ปัญหาของระบบกฎหมาย การขาดการมีส่วนร่วม การนิยมการ
ใช้อ านาจมากกว่าการยุติข้อขัดแย้งแบบยืดหยุ่น การสร้างองค์กรที่ต่างฝ่ายต่างหวงอ านาจ นอกจากนี้
สื่อมวลชนยังมุ่งเน้นเสนอข่าวด้วยความสนุกสนาน ไม่ได้ปกป้องคนในสังคมได้อย่างเต็มที่ สังคมมี
ความอ่อนแอทางวิชาการ สถาบันทางศาสนามีความอ่อนแอ และคนไทยใช้ปัญญาน้อยกว่าศรัทธา 

 ประเด็นที่สาม โอกาสอันดีที่สังคมไทยจะมีโอกาสพัฒนาเทียบเทียมประเทศอ่ืนได้แก่ ในเรื่อง
ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ โดยหากมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน นอกจากนี้ยังมีแรงงาน
ที่มีคุณภาพดี ราคาไม่แพง ซึ่งสะท้อนลักษณะของคนไทยที่มีความฉลาด มีความสามารถในการ
ปรับตัว มีสภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในท าเลที่เหมาะสมมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีองค์กรพัฒนา
สังคมที่มีบทบาท และมีภัยธรรมชาติน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืน 

 ประเด็นสุดท้ายคือข้อจ ากัดในด้านภัยคุกคามนั้นได้แก่ ความเหลื่อมล้ าในทางโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจซึ่งในกระแสโลกาภิวัตน์ ประเด็นนี้จะท าให้เกิดปัญหาต่อประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ในเรื่องการไม่ได้รับความเชื่อถือทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ การวิเคราะห์ปัญหาแบบแยกส่วน 
การมองปัญหาระยะสั้น การนิยมการใช้ความรู้สึกในการตัดสินปัญหามากกว่าความเข้าใจจริง 
นอกจากนี้ในภาคการผลิตแล้วยังพบว่า โครงสร้างพื้นฐานที่ดีของสังคมอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอ 
ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมและชนบทยังถูกละเลย มีปัญหาสังคมมากมาย ทรัพยากรร่อยหรอลงไป 
และเป็นสังคมที่เข้าสู่สังคมวัตถุนิยม นอกจากน้ียังขาดความสามัคคีพร้อมเพรียงระหว่างคนกลุ่มต่างๆ 
ด้วย 
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 2.3.3 หมวดท่ีสองว่าด้วยข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการเมืองไทย 

 การปฏิรูปการเมืองไทยได้ก าหนดโครงสร้างองค์กร กลไก และกระบวนการตามแนว
รัฐธรรมนูญนิยม เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมจุดเด่นของระบบการเมืองและเศรษฐกิจไทย โดยยึดตาม
แนวทางพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชทรงใช้ในการปฏิรูปสยามประเทศ โดย
การคิดแบบใหม่ ที่มีรากฐานอยู่ที่พื้นฐานของสังคมไทย โดยยึดหลักความสามัคคี ทั้งนี้ คพป. ได้เสนอ
แนวทางในการปฏิรูปการเมืองโดยยึดถือตามรากฐานของสังคมไทยเป็นหลัก โดยมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของต่างประเทศเป็นแนวทาง  หากเป็นปัญหาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ก็จะสร้างนวัตกรรมใหม่
ในเชิงองค์กร กลไก และกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะของประเทศไทย แต่หากเป็นปัญหาที่มีผู้เคย
ประสบมา ก็อาจจะน าวิธีการที่ใช้ได้ผลแล้วมาใช้ในประเทศได้ โดยมีความสามัคคีสมานฉันท์และ
ฉันทานุมัติจากทุกส่วนของสังคมเป็นกรอบในการปฏิรูปการเมือง โดย คพป. ได้เสนอข้อพิจารณาสาม
ประการดังนี้ (คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย, 2538) 

 1. สร้างกรอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สามารถวางกฎเกณฑ์
และกติกาต่างๆ ให้ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในทุกฝ่าย โดยต้องยึดหลักระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 

 2. รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมเป็นการ
สร้างระบบการเมืองที่มีกรอบกติกา เอ้ือให้บุคคลในระบบสามารถท างานแก้ไขปัญหาสังคมได้ โดย
กรอบของรัฐธรรมนูญนั้น มีไว้เพื่อสร้างระบบที่ดี ให้คนดีมีความสามารถท างานเพื่อสังคมได้ เอ้ือให้
ระบบที่ดีและบุคคลที่ดีท างานควบคู่กันไป  

 3. แม้จะมีรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ยังคงต้องมี
แผนพัฒนาประชาธิปไตย เป็นการสร้างสมวัฒนธรรม จารีต และธรรมเนียมปฏิบัติในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างหลักของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

2.3.4 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ  

  2.3.4.1 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนที่หนึ่ง ว่าด้วย
พระมหากษัตริย ์
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 เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2534 แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นส่วนท่ีแก้ไขยากท่ีสุด โดยผู้ที่เสนอแก้ไขคือคณะองค์มนตรี
เท่านั้น โดยเมื่อคณะองคมนตรีเสนอรัฐสภา รัฐสภาจะเป็นผู้พิจารณา คะแนนเสียงของรัฐสภาในการ
แก้ไขใช้คะแนนเสียงสองในสามของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมผิดไปจากหลักการ
นี้ องคมนตรีอาจขอให้ประชาชนลงคะแนนเสียงเป็นประชามติได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง 
นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติก าหนดไว้ คณะองคมนตรีมีอ านาจวินิจฉัยกรณีไปตาม “โบราณ
ราชนิติประเพณี” เป็นการอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญในส่วนนี ้

 2.3.4.2 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนที่สอง ว่าด้วยสิทธิ
เสรีภาพของพลเมือง และองค์กรตรวจสอบ 

 โดยมีเนื้อหาหลักสองส่วน ส่วนแรกคือ การรับรองสิทธิเสรีภาพและการก าหนดหน้าที่
ของพลเมือง ส่วนที่สองคือการก่อต้ังองค์กรอิสระ กลไก และกระบวนการที่ใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ
การตัดสินใจในการกระท าขององค์กรทางการเมืองและข้าราชการประจ า เพื่อให้การใช้อ านาจของ
องค์กรทางการเมืองและระบบราชการนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรม และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ประชาชนขอให้องค์กรอิสระเหล่านี้
ตรวจสอบควบคุมการท างานของนักการเมืองและระบบราชการได้ เพื่อมิให้การเมืองเป็นเพียงการ
เลือกต้ัง แต่เป็นการให้พลเมืองได้ใช้สิทธิของตนในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรทาง
การเมืองและระบบราชการได้ตลอดเวลาแม้ภายหลังการเลือกต้ังแล้ว 

  ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองประกอบไปด้วย
หลักการสองประการ ประการแรกคือ คงการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพในท านองเดียวกับรัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตยฉบับอ่ืนที่เคยมีมาในอดีต เช่น ฉบับ พ.ศ. 2492 ฉบับ พ.ศ. 2511 และฉบับ พ.ศ. 2534 
แต่เพิ่มเติมการรับรองเสรีภาพให้สมบูรณ์ และก าหนดให้ข้อจ ากัดในเสรีภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และประการ
ที่สองคือ มีการเพิ่มหลักการใหม่ในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างน้อยสามข้อคือ ต้องมีการบัญญัติ

หลักการเรื่องเสรีภาพและการจ ากัดเสรีภาพไว้ ดังเช่นที่รัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ บัญญัติว่าสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมมีผลบังคับใช้ได้โดย
ตลอด และผูกพันองค์กรนิติบัญญัติ องค์กรบริหาร และองค์กรตุลาการ ตลอดจนองค์กรอ่ืนของ
รัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายที่จ ากัดสิทธิเสรีภาพนั้นต้องระบุมาตราที่ให้อ านาจ และกระทบ
สาระส าคัญที่เป็นเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นๆ มิได้ ข้อสองคือ ต้องเพิ่มเติมหลักการ
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เกี่ยวกับสิทธิใหม่ๆ บางประการ เช่น สิทธิที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สิทธิของชุมชนใน
การจัดการทรัพยากร สิทธิในการด าเนินการตามประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งในกระบวนการ
ยุติธรรม ตลอดจนรับรองความเสมอภาคของสิทธิสตรีและให้ความส าคัญกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
เด็ก ข้อสาม คือต้องมีการเพิ่มสิทธิของชุมชนในการด าเนินการจัดการทรัพยากร ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนได้  สิทธิของชุมชนที่ว่านี้เป็นลักษณะพิเศษของ
สังคมตะวันออก ที่แตกต่างจากสิทธิเสรีภาพอ่ืนๆ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้  สิทธิชุมชนนี้จะช่วย
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องทรัพยากรของสังคมไทยได้ ทั้งยังเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ขุมชน 
โดยให้ทุกคนในชุมชนตัดสินใจในเรื่องส าคัญด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านระบบผู้แทนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญต้ังขึ้นนั้น มีหลักการที่ว่า 
จะต้องเป็นองค์กรที่เป็นอิสระ สามารถใช้อ านาจตรวจสอบองค์กรการเมืองและระบบราชการประจ าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพของเรื่อง เพื่อให้เกิดความชอบด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม 
และสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยควรจะมีอย่างน้อยหกองค์กร ได้แก่  

1) ตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรส าคัญที่เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อ านาจของ
รัฐสภาในการตรากฎหมาย การด าเนินการต่างๆ ที่ส าคัญว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยให้มี
องค์ประกอบจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนไม่มาก ไม่มีผู้ที่ด ารงต าแหน่ง และมีบทบัญญัติ
เชื่อมโยงการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภา มีบทคุ้มครองให้การเชื่อมโยงให้ความ
เห็นชอบของตุลาการรัฐธรรมนูญในรัฐสภา มีบทบัญญัติให้มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เช่นให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งยาวพอสมควร เช่น 9 ไม่สามารถด ารงต าแหน่งรอบสองได้ โดยมีความเป็นศาล
มากขึ้น มีความเป็นอิสระมากขึ้น วิธีพิจารณาความก็ต้องเหมาะกับเรื่องพิจารณา และเป็นวิธีพิจารณา
ที่ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณชน เช่นในการท าความเห็นเรื่องต่างๆ นั้น ตุลาการ
รัฐธรรมนูญต้องท าความเห็นทุกคน เพราะมีลักษณะเป็นศาล มิใช่คณะกรรมการ และต้องเผยแพร่
ความเห็นของศาลทุกคนลงราชกิจจานุเบกษา เช่นเดียวกับศาลฎีกาญี่ปุ่นและศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา 
นอกจากนี้ยังมีอ านาจหน้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่ประชาชนจะขอให้วินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ในปัจจุบันให้แต่อ านาจศาลยุติธรรมที่เป็นผู้ส่งเรื่องมายังตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ โดยค าวินิจฉัยของศาลที่วินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้นสามารถให้คู่ความน ามา
สู่การพิจารณาตีความของศาลรัฐธรรมนูญได้ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจตัดสินคดีบาง
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เรื่องเพิ่มมากขึ้น เช่นในกรณีที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้สิทธิและเสรีภาพเป็นปรปักษ์ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยการกระท าดังกล่าวได้ 
นอกจากน้ียังก าหนดให้ตุลาการรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระของตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งมาครอบง าหน่วยธุรการนี ้

2) ระบบ impeachment โดยระบบการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
นักการเมืองในช่วงก่อนมีการปฏิรูปการเมืองค่อนข้างย่อหย่อน ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นักการเมืองในรัฐสภา การตรวจสอบการทุจริตผ่านศาล หรือโดยผ่านคณะกรรมการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ซึ่งมิได้มีศักยภาพมากนักในการตรวจสอบการทุจริตของ
นักการเมือง  ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการบัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤฒิมิ
ชอบไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง านของนักการเมือง โดยมีความอิสระ มีหน้าที่
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประพฤติมิชอบอ่ืนๆ และ
เพื่อให้มีความเป็นอิสระ คณะกรรมการดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งนาน เช่น 9 ปี และสามารถ
ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ต้องมีกระบวนการไต่สวนความผิดให้เหมาะสมกับสถานภาพของ
บุคคล และเช่นเดียวกับตุลาการรัฐธรรมนูญที่ต้องมีหน่วยธุรการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและรัฐสภา 
มีงบประมาณเป็นของตนเอง มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนแต่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรง
ของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีอ านาจไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดการทุจริตและร่ ารวย
ผิดปกติของข้าราชการประจ าทุกต าแหน่ง แต่ในกลุ่มข้าราชการการเมืองต้องใช้วิธีพิจารณาแตกต่าง
กัน กล่าวคือ การกล่าวหาอาจท าโดยสมาชิกสภาใดสภาหนึ่งหรือประชาชนโดยมีหลักฐานเบื้องต้น 
โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ท าส านวนไต่สวน แต่ไม่มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด แต่ต้องส่งเรื่อง
ไปให้องค์กรชี้ขาดเป็นผู้ตัดสินโดยเปิดเผย โดยในกรณีเป็นการขอให้พ้นจากต าแหน่ง คณะกรรมการ
ท าเรื่องส่งต่อตุลาการรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ยึดทรัพย์ จะมีองค์กรชี้ขาดพิเศษต้ังขึ้นเฉพาะกรณี อาจ
เรียกองค์กรชี้ขาดพิเศษนี้ว่า ตุลาการอาญาธร ซึ่งเป็นศาลอาญาชั้นสูงส าหรับพิจารณาความผิดทาง
การเมือง ซึ่งมีที่มาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ในการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาศาลทุกคน
ต้องเขียนค าพิพากษาของตนเอง และให้ระบุเหตุผลในแต่ละฉบับของผู้พิพากษา เผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษาเพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบการใช้อ านาจดุลพินิจของศาลเป็นการต่อไป 

3) ศาลยุติธรรรม ให้มีการน าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2534มาบัญญัติไว้รับรองความเป็นอิสระในการพิจารณา ดังเช่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 
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4) ศาลปกครอง เป็นศาลที่มีอ านาจเพิกถอนการกระท าทางปกครองของฝ่าย
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นฝ่ายที่ควบคุมฝ่ายปกครองและพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐ
กับเอกชน โดยมีวิธีพิจารณาคดีที่ได้มาตรฐาน โดยการแยกการสอบข้อเท็จจริงสรุปส านวนออกจาก
การชี้ขาดข้อกฎหมาย และต้องมีการให้เหตุผล พิมพ์ค าพิพากษาเผยแพร่โดยเป็นวิธีพิจารณาที่เหมาะ
กับสภาพของคดี และในเรื่องของฝ่ายธุรการก็ต้องมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระจากองค์กรทางการเมือง
เช่นเดียวกับกับหน่วยงานขององค์กรอิสระอื่นๆ  

5) ระบบการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องมีหน่วยงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีความเป็น
อิสระ โดยในปัจจุบันที่ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารนั้นท าให้การท างานไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง  ต้องมีระบบ
การตรวจสอบแผ่นทดินที่กระท าโดยองค์กรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 
แต่งตั้งโดยเชื่อมโยงกับรัฐสภา และให้มีลักษณะการเมืองของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุด 
วาระการด ารงต าแหน่งต้องมีระยะเวลานาน ได้รับแต่งแต่งเกินหนึ่งวาระติดต่อกันไม่ได้ วิธีการ
พิจารณาใช้ระบบไต่สวน ไม่ใช่ระบบกล่าวหา หน่วยธุรการก็ต้องมีความเป็นอิสระออกจากฝ่ายบริหาร
และรัฐสภา  

6) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (ombudsman) ให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมาร้องเรียน โดยที่มาได้รับการแต่งต้ังโดยเชื่อม โยงกับรัฐสภา โดย
เกี่ยวกับพับการเมืองของพรรคการเมืองน้อยที่สุด เมื่อได้รับแต่งต้ังแล้วต้องมีความเป็นอิสระต่อรัฐสภา 
มีวาระการด ารงต าแหน่งนานพอสมควร การท างานจะถือเอาความทุกข์ของราษฎรเป็นหลัก  เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม แต่หน่วยงานนี้ไม่มีอ านาจนั่งการหน่วยงานรัฐ มีเพียงอ านาจสอบสวนข้อเท็จจริง 
และแนะน า ซึ่งหากไม่ท าตามก็มีอ านาจท ารายงานเสนอต่อรัฐสภาและพิมพ์เผยแพร่ให้สาธารณชน
ทราบได้  

ในส่วนนี้จะท าให้รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสามารถใช้องค์กร
อิสระเป็นหลักประกันในการรักษาสิทธิเสรีภาพ และใช้ในการควบคุมองค์กรทางการเมืองให้มี
ความชอบด้วยกฎหมาย และตอบสนองความต้องการของพลเมืองได้อย่างแท้จริง อนึ่งรัฐธรรมนูญ
ส่วนนี้จะต้องบัญญัติให้แก้ไขได้ยากปานกลาง 

อนึ่ง ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดองค์กรที่ตรวจสอบอ านาจรัฐ มีทั้งหมด 8 
องค์กร โดยเพิ่มคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเป็นส่วนหนึ่ง
ด้วย ในงานศึกษาชิ้นนี้จึงศึกษาองค์กรทั้ง 8 ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
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  2.3.4.3 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยส่วนที่สามว่าด้วย
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และความสัมพันธ์ของสององค์กรน้ีต่อกัน 

 ในส่วนนี้ คพป. ได้ยกข้อเสนอเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม (classical 
parliamentary system) ไปสู่รูปแบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) ซึ่ง
ตรงกับแนวทางวิเคราะห์ปัญหาของการเมืองไทยโดยอมร จันทรสมบูรณ์ข้างต้น ภายใต้ข้อเสนอนี้ 
คพป. ได้ระบุว่า ระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิมมีจุดอ่อนซึ่งท าให้ประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่
ผ่านมา ต้องพบกับวังวนปัญหาเดิมของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับรัฐบาล โดยจุดอ่อนดังกล่าว
อาจวิเคราะห์ได้สองประเด็น 

 ประเด็นแรก หากรัฐบาลมาจากรัฐสภาที่มีพรรคการเมืองมาก รัฐบาลนั้นอาจเป็น
รัฐบาลผสม ผลก็คือการที่ประเทศไทยจะได้รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ น าไปสู่การบริหารประเทศที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่นที่เกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 รัฐบาลที่มาจากพรรค
ผสมมีอายุโดยเฉลี่ยแล้วไม่เกินหนึ่งปี ท าให้ไม่อาจบริหารประเทศได้ต่อเนื่อง ไม่กล้า ตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาทางการเมือง เพราะรัฐบาลเกรงว่าจะน ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง 

 ประเด็นที่สอง หากรัฐสภาได้พรรคการเมืองน้อยพรรค และรัฐบาลประกอบด้วยพรรค
ใหญ่ที่ได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่ง ประเทศไทยอาจจะได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพมาก 
เพราะรัฐบาลสามารถควบคุมรัฐสภาได้ แต่ในการนี้ ท าให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างรัฐบาลและ
รัฐสภาเสียไป รัฐสภาไม่อาจตรวจสอบหรือเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ เพราะรัฐบาลจะกุมอ านาจ
สูงสุดทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ น าไปสู่วิกฤติการณ์เผด็จการเสียงข้างมาก ซึ่งในประเทศ
ไทย แม้จะไม่เคยเกิดเหตุการณ์พรรคการเมืองเดียวคุมเสียงรัฐบาลได้ (ในขณะนั้น) แต่เหตุการณ์ทาง
การเมืองที่ผ่านมาคือ รัฐบาลผสมที่ปรองดองกันนั้นสามารถคุมเสียงรัฐสภาได้ 

  ทั้งนี้หลายประเทศในยุโรปตะวันตก เช่น เยอรมัน และฝรั่งเศส หรือประเทศในเอเชีย 
เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ต่างเคยประสบปัญหาเช่นว่ามาก่อน (เยอรมันประสบปัญหาเผด็จการของ
พรรคนาซีที่ได้อ านาจมาจากการเลือกต้ัง และฝรั่งเศสประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล) 
น ามาสู่การปฏิรูประบบรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) 

  ในการปฏิรูประบบรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาแบบมีเหตุผลนั้น คพป. ได้เสนอแนวทางไว้
กว้างๆ ดังต่อไปนี ้
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1) ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม 
 โดย คพป. วิเคราะห์ว่า ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายราชการและฝ่ายการเมืองที่

ผ่านมา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวรัฐธรรมนูญ โดยฝ่ายนักการเมืองถูกกล่าวหาว่าเลือกต้ังโดยไม่
สุจริต ในขณะที่ฝ่ายราชการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  

 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น คพป. เสนอทางเลือกสองรูปแบบคือ  รัฐสภา
แบบไตรภาค (3 สภา) โดยมีสามสภา ประกอบด้วย สภาแรกคือ สภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทเป็น
ผู้แทนราษฎร เป็นปากเสียงให้กับประชาชน เป็นที่มาของรัฐบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ ควบคุมการ
บริหารราชการ และเป็นที่มาขององค์กรอ่ืนๆ ในรัฐธรรมนูญ มีที่มาจากกา รเลือกต้ังในสัดส่วน
ประชากร 200,000 คนต่อ ส.ส. 1 คน ระบบเลือกต้ังที่ใช้เป็นระบบเขตหนึ่งมี ส.ส. ได้คนเดียว (single 
member constituency) โดยวิธีเลือกต้ังแบบเสียงข้างมากธรรมดา สภาที่สองคือพฤตสภา มี
บทบาทเป็นผู้แทนของประเทศที่มีวุฒิภาวะสูง จึงเสนอและกลั่นกรองกฎหมายและให้ความเห็นชอบ
ในกิจการส าคัญของบ้านเมือง (เช่น การสืบราชสมบัติ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการประกาศ
สงคราม) ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่ได้ มีวาระการด ารงต าแหน่งคนดี ที่มามาจากการเลือกต้ัง แต่
ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 35 ปี ห้ามสังกัดพรรคการเมือง มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
หรือเคยเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าระดับซีแปดมาแล้ว และไม่เคยถูกฟ้องโดยพนักงานอัยการใน
คดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกเว้นแต่การกระท าโดยประมาทหรือลหุโทษ มี
จ านวนสมาชิกไม่เกิน 100 คนมาจากการเสนอชื่อของพรรคการเมือง (แต่ต้องไม่สังกัดพรรคนั้น) ใช้เขต
ประเทศเป็นเขตเลือกต้ัง ผู้ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดรายชื่อหนึ่งได้เพียงบัญชีเดียว แล้วน าคะแนน
ที่ได้จากทั้งประเทศมาค านวณรวมกันทั้งหมด บัญชีใดได้คะแนนเป็นร้อยละเท่าใดของคะแนนทั้งหมด 
ก็จะได้จ านวนสมาชิกพฤฒสภาเท่ากัน เพื่อให้คนดีแต่ไม่มีทุนได้เข้าสู่ระบบการเมืองได้มากขึ้น สภาที่
สามคือสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เป็นสภาที่ให้ค าปรึกษาต่อรัฐบาลและสภาทั้งสองในกิจการ
ส าคัญของบ้านเมือง และมีอ านาจวีโต้โดยใช้เสียงสองในสามของสภาสามารถยับยั้งการกระท าใดๆ 
ของรัฐบาลและสถาบันทั้งสองที่กระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา หรือพระมหากษัตริย์ได้ ซึ่งหากรัฐบาล
หรือสภาทั้งสองต้องการยืนยันที่จะกระท าต่อต้องได้รับประชามติมาจากประชาชน สภานี้มีที่มาจาก
สองส่วน โดยส่วนในต าแหน่งประกอบด้วยอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคน อดีตประธานรัฐสภาทุกคน อดีต
ประธานศาลฎีกาทุกท่าน ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงและทบวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสี่เหล่า แม่ทัพ
ภาคและผู้บัญชาการกองพล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานหอการค้าไทย 
ส่วนการแต่งตั้งมาจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างพฤฒสภา และสภาผู้แทนราษฎร 
จากการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จาก
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ตัวแทนองค์กรวิชาชีพและอาชีพทั้งหลายที่ระบุไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น (อาทิ วิชาชีพ
แพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักกฎหมาย แรงงาน นายจ้าง เกษตรกร ฯลฯ) เมื่อคัดเลือกแล้วกราบบังคม
ทูลฯ ให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

 สมาชิกของทั้งสามสภานี้มีศักด์ิและสิทธิ์เทียบเท่ากัน เพื่อให้เกิดความ
ประนีประนอมปรองดองกันในชาติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม และระดมสรรพ
บุคลากรทุกส่วนให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับสูงของชาติตามความเหมาะสมของแต่ละส่วน โดย
สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาการเมืองที่สาชิกเป็นผู้แทนของราษฎร พฤฒสภาเป็นสภาแห่งกฎหมาย คือ
เป็นผู้แทนในการพิจารณากฎหมายที่ค่ังค้าง สมาชิกไม่มีสิทธิ์ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (รัฐมนตรี
และข้าราชการเมืองทั้งหลาย) ส่วนสภาที่ปรึกษาเป็นสภาที่มาจากผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งในส่วนที่เป็น
รากฐานส าคัญของสังคม เช่นระบบราชการและองค์กรวิชาชีพทั้งหลาย แต่มีอ านาจเพียงการยับยั้ง
การกระท าของรัฐบาลและสภาทั้งสอง ทั้งนี้เพื่อให้คนในสังคมทุกภาคส่วนยอมรับบทบาทซึ่งกันและ
กัน อันจะน ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

 สภารูปแบบที่สองคือ รัฐสภาแบบทวิภาค (2 สภา)รัฐสภาแบบทวิภาค
ประกอบด้วยสองสภา ท าหน้าที่เหมือนสภาไตรภาค แต่แตกต่างตรงที่รวมสภาที่ปรึกษาราชการ
แผ่นดินที่มาจากการแต่งตั้งกับพฤฒสภาเข้าด้วยกัน และรวมอ านาจของสองสภานี้เข้าด้วยกัน 

ทั้งนี้ คพป. มีความเห็นเป็นเบื้องต้นว่า ลักษณะของระบบรัฐสภาแบบไตรภาค
น่าจะเหมาะสมมากกว่า เพราะสามารถใหทุ้กส่วนในสังคมมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบาทของตน
ได้อย่างเหมาะสม มีเกียรติยศ และมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกัน มีการแบ่ง ดุล และคานอ านาจกันอย่าง
เหมาะสมด้วย 

2) ระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 
พรรคการเมืองในประเทศไทยหลายพรรคยังมีปัญหาโครงสร้างภายในและระบบ

บริหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตย โดยอ านาจอยู่ในมือคนไม่กี่คนที่เป็นแกนน าพรรค ในมิตินี้ท าให้พรรค
การเมืองซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยขาดความเป็นประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้จึงควรยึดแนวทางที่
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันใช้แก้ปัญหาพรรคเผด็จการของตนด้วยสามวิธ๊การคือ หนึ่ง การท าให้พรรค
การเมืองเป็นประชาธิปไตย โดยการก าหนดโรงสร้างพรรคระดับภาคและสาขาพรรคประจ าจังหวัด ซึ่ง
มีกรรมการบริหารระดับภาคและจังหวัดด าเนินการตามมติที่ประชุมสมาชิกจังหวัดและภาค การ
ก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารพรรคท่ีมาจากการเลือกต้ังของที่ประชุม
ใหญ่สมาชิก โดยที่ประชุมใหญ่สมาชิกทั้งประเทศเป็นองค์กรสูงสุดในพรรค มีอ านาจเลือกหัวหน้า
พรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารพรรค ซึ่งต้องมีวาระการด ารงต าแหน่ง การเลือกต้ังต้อง
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กระท าโดยลับและการด าเนินการตัดสินใจทางการเมืองที่ส าคัญต้องให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเป็นการลับ 
คณะกรรมการบริหารพรรคระดับชาติเป็นผู้คัดเลือกคนลงสมัครรับเลือกต้ังในระบบบัญชีรายชื่อ 
คณะกรรมการบริหารระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกผู้สมัครเป็น ส.ส. แบบเลือกต้ังเขตละหนึ่งคน 
ต้องก าหนดระบบการรับและขับสมาชิกพรรคให้เป็นธรรม และสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ และประการ
สุดท้ายการกระท าและกิจกรรมของพรรคที่เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ อาจถูกควบคุมและสั่งให้ยุติ หรือยุบเลิกพรรคได้โดย
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตามความร้ายแรงของเรื่อง สอง รัฐธรรมนูญต้องก าหนดให้รัฐจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินให้พรรคการเมืองเป็นสัดส่วนที่ได้รับคะแนนจากทั่วประเทศ เพื่อให้พรรคการเมือง
เป็นอิสระจากผู้ให้เงินอุดหนุน และต้องก าหนดให้พรรคแสดงที่มาของเงินอุดหนุนและการใช้เงินทุก
ประเภทของพรรค โดยมีระบบตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่ตรวจสอบ สามบังคับให้เฉพาะ ส.ส. ต้อง
สังกัดพรรค และไม่บังคับให้พรรคต้องส่งผู้เลือกตั้งตามจ านวนที่ก าหนด โดยการบังคับให้
เฉพาะ ส.ส. ต้องสังกัดพรรคและไม่บังคับพรรคต้องส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังดังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 
และ 2534 บังคับ เพื่อให้ส.ส. วินัยในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อันจะท าให้เสถียรภาพ
ของรัฐบาลมีความมั่นคง แต่การบังคับพรรคให้ต้องส่งผู้สมัครเกินกึ่งหนึ่งหรือเกินหนึ่งในสามของ
จ านวนส.ส. สมควรยกเลิก เพื่อไม่ให้เป็นภาระทางการเงินแก่พรรค และสมาชิกพฤฒสภาต้องไม่สังกัด
พรรคการเมืองและปลอดจากระบบวินัยพรรคโดยสิ้นเชิง  

3) การจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งที่ลดการท าผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้คนดีมีความสามารถสามารถเสนอตัวเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น 

 ตามที่คนส่วนใหญ่ของประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการจาก
ภาครัฐ จึงเป็นช่องว่างให้มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง และการใช้ระบบอุปถัมภ์ในประเทศไทย ซึ่ง คพป. ได้
เสนอวิธีการเลือกต้ังที่จะน าไปสู่ความบริสุทธิ์ ยุติธรรมดังนี้  

 ระบบเลือกต้ังให้เป็นระบบสัดส่วนผสมระบบเสียงข้างมากเขตละคน โดย
ระบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนส.ส. ทั้งหมด 100 คนในระบบสัดส่วนโดยให้เขตประเทศทั้งประเทศเป็น
เขตเลือกต้ัง  

 ต้องมีการขยายฐานเสียงผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังให้มีจ านวนมาก เพื่อให้
การใช้เงินต้องใช้มากจนไม่น่าใช้ 

 ก าหนดระยะเวลาที่ใช้หาเสียงเลือกต้ังไม่ให้สั้นหรือยาวเกินสมควร ตลอดจน
มาตรการอ่ืนๆ 
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 การมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระในการควบคุมด าเนินการให้การเลือกต้ังเป็น
อิสระและเป็นธรรม 

4) การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการมากขึ้น 

 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเผด็จการเสียงข้างมาก รัฐธรรมนูญควรก าหนด
มาตรการและกลไกที่ให้รัฐสภาสามารถตรวจสอบควบคุมรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องคง
เสถียรภาพให้กับการท างานของรัฐบาลตามสมควร ดังต่อไปนี้ 

 ให้ ส.ส. มีวิจารณญาณของตนในเรื่องบางเรื่อง เช่นการพิจารณาแต่งต้ัง
องค์กรอิสระ โดยการก าหนดวิธีการลงคะแนนที่พรรคไม่สามารถคุมสมาชิกได้ และต้องบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญไม่ให้พรรคมีมติให้สมาชิกปฏิบัติในเรื่องนี้โดยเด็ดขาด 

 ให้ ส.ส. เป็นกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินได้ แต่จ านวนจะต้องไม่
เกิน 1 ใน 5 ของคณะกรรมการนั้น และจะเป็นประธานหรือเลขานุการของคณะกรรมการมิได้ แต่ข้อ
ห้ามด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 114 คงเดิม โดยเฉพาะการห้ามด ารงต าแหน่งใน
ฐานะประธาน กรรมการ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจยังคงต้องห้ามต่อไป ทั้งนี้  
เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนช่วยให้ความเห็นและเข้าใจการด าเนินการของฝ่ายบริหาร แต่ไม่
ถึงกับสามารถ “ครอบง า” กรรมการหรือถูกรัฐบาล “ครอบง า” โดยการแต่งตั้งนั้น 

 ให้มีผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ประธานสภาทุกสภาต้องเป็นสถาบันที่เป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริง 

โดยให้มีคณะกรรมการรัฐสภาท าหน้าที่กลั่นกรองงานและให้ข้อเนอต่อประธานสภาในหน้าที่สอง
หน้าที่คือ กรณีการบังคับส านักงานเลขาธิการสภา และกรณีการวินิจฉัยในเรื่องการนิติบัญญัติ  

 เอกสิทธิและความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา มีการปรับปรุงให้ข้อพิจารณา 4 
ประการสามารถประสานไปด้วยกันได้ คือ ต้องให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกสภาในการตรวจสอบและ
ควบคุมรัฐบาล ต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่สามนอกวงงานของสภา สมควรให้ความเป็นธรรมกับ
ผู้ที่ตรวจสอบโดยเฉพาะรัฐบาลจากการดูหมิ่นซึ่งหน้าและจงใจกล่าวข้อความอันฝ่าฝืนความจริง และ
สมควรค านึงถึงสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและสื่อมวลชน โดย คพป. ได้ก าหนดเอก
สิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภามีดังนี้ (ซึ่งรายละเอียดอยู่ใน ข้อเสนอกรอบความคิดในการปฏิรูปการเมืองไทย, 
2538)  

1. การลงมติให้ความคุ้มกันเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้น 
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2. การอภิปรายในที่ประชุมที่ไม่มีการถ่ายทอดวิทยุ โทรทัศน์ ให้ความคุ้มกัน
สมาชิกสภาผู้กล่าวถ้อยค าเป็นหลัก ยกเว้นเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า หรือจงใจ
กล่าวข้อความอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความจริง 

3. กรณีอภิปรายที่มีการถ่ายทอด สมควรให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่สามนอก
วงงานรัฐสภา  

 สมัยประชุมของรัฐสภาในปัจจุบันมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นไม่ทันต่อการออก
กฎหมาย จึงควรมีสมัยประชุมนิติบัญญัติเพิ่มขึ้นอีก 1 สมัย 

 ปรับปรุงเกณฑ์ในการพิจารณาว่าร่างกฎหมายใดเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วย
การเงินให้รัดกุม เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภา (ส.ส. และพฤฒสภา) สามารถเสนอกฎหมายได้มากขึ้น  

 ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในสองจุดหลัก คือ 
หน่วยงานที่เป็นองค์กรมหาชนอิสระทั้งหลาย ไม่ต้องเสนองบประมาณผ่านส านักงบประมาณและ
คณะรัฐมนตรี แต่ให้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณเป็นพิเศษแต่ละหน่วยงาน โดย
มีองค์ประกอบจากทุกฝ่าย อาทิ รัฐบาล สภา และผู้แทนของหน่วยงานอิสระ  และจุดที่สองคือ ควรมี
คณะกรรมการสามัญเสนอแนะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีมติรับ
ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อให้ ส.ส. และ สมาชิกพฤฒสภา ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง และทราบความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการของประชาชนได้ต้ังแต่การ
เตรียมงบประมาณ 

 การปรับปรุ งระบบการท างานของคณะกรรมาธิการข องสภาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบุภารกิจให้ชัดเจนในข้อบังคับการประชุม ก าหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมาธิการให้มีอ านาจพิจารณากฎหมายและเรื่องที่เป็นภารกิจได้โดยไม่ต้องรับการมอบหมาย
จากสภาทีละเรื่องอย่างในปัจจุบัน แต่สภาอาจมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องนั้น ๆ 
แทนคณะกรรมกาธิการสามัญได้ และก าหนดให้คณะกรรมาธิการมีสิทธิเรียกเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนมาให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็นแก่คณะกรรมาธิการ หากไม่มาต้องได้รับโทษทางอาญา  

 ปรับปรุงส านักงานเลขาธิการของแต่ละสภาให้มีอิสระและมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองหน้าที่ของสภาและสมาชิกได้เพิ่มขึ้น โดยให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานของสภา
เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการตรวจสอบรัฐบาล และในการจัดท าร่างกฎหมาย  

5) การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การ
ตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส  
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 โดย คพป. ได้วิเคราะห์ว่า ในอดีตการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอยู่ในมือแกนน าพรรค
การเมืองเพียงไม่กี่คน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีที่ได้มาก็ไม่สามารถควบคุมรัฐบาลของตนได้เต็มที่ 
เพราะแต่ละกระทรวงจะมีเจ้ากระทรวงของตน รัฐบาลยังต้องกังวลกับการเตรียมการอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาล ส่วนฝ่ายราชการก็ไม่ยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยกฎระเบียบ 

 ด้วยเหตุนี้ คพป. จึงเสนอทางแก้คือ  
 การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ต้องกระท าโดยการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร โดย

หากผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นสมาชิกาภาผู้แทนราษฎร สามารถลงมติในทางลับได้ แต่หาก
เป็นคนนอก จะต้องใช้วิธีขานชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย เพื่อท าให้กระบวนการได้มาซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีมีความโปร่งใสและเป็นประชาธิปไตย  

 หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่อาจลงมติเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่มีคะแนน
เสียงเกินครึ่งของจ านวน ส.ส. ทั้งสภาภายใน 45 วันนับต้ังแต่วันเลือกต้ังทั่วไป ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรน าชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังได้ภายใน 
10 วัน หรือสภาผู้แทนราษฎร (เพียงสภาเดียว) สิ้นอายุไปโดยผลของกฎหมาย 

 มาตรการเพิ่มภาวะผู้น าที่แท้จริงให้นายกรัฐมนตรี ให้เป็นอิสระจากพรรค
การเมืองและสภาผู้แทนราษฎรพอที่จะตัดสินใจปฏิรูปเรื่องส าคัญเพื่อบ้านเมืองได้ สมควรน าระบบ
เยอรมันมาปรับใช้ในประเทศไทย คือ หากรัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติธรรมดา หรือร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่ผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีความส าคัญ สามารถประกาศ
ภาวะจ าเป็นทางนิติบัญญัติ (legislative emergency) ต่อรัฐสภาเมื่อได้ประกาศภาวะดังกล่าวแล้ว 
นายกรัฐมนตรีอาจเสนอร่างกฎหมายนั้นให้พฤฒสภา ซึ่งต้องมีองค์ประกอบมาจากการเลือกต้ังแบบ
สัดส่วนตามบัญชีรายชื่อพิจารณาเพียงสภาเดียวแล้วประกาศใช้ โดยภาวะจ าเป็นทางนิติบัญญัตินี้ให้
อ านาจนายกรัฐมนตรีเสนอกฎหมายต่างๆ ได้ครั้งละไม่เกินสามเดือน ในระหว่างนั้นจะยุบสภา
ผู้แทนราษฎรไม่ได้  

 การย่ืนญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต้องปรับปรุงให้เป็นระบบตรวจสอบรัฐบาล
ที่เหมาะสม ไม่ใช่เป็นเครื่องมือท าลายความชอบธรรมของระบอบประชาธิปไตยและสร้ างความไม่มี
เสถียรภาพให้รัฐบาล โดยในสมัยประชุมนิติบัญญัติห้ามมิให้ยื่นญัตติดังกล่าว ในสมัยประชุมสามัญ
สองสมัย ประจ าปีน้ัน จะเลือกย่ืนญัตติได้เฉพาะในสมัยประชุมสมัยประชุมหนึ่งเท่านั้น มีผลให้การยื่น
อภิปรายไม่ไว้วางใจท าได้เพียงไม่เกินปีละ 1 ครั้ง และการเสนอญัตติไม่ไว้วางใจ แยกเป็นสองกรณีคือ 
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ในกรณีที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต้องให้ ส.ส. ต้ังแต่ 1 ใน 5 ขึ้นไป เสนอญัตติ และหากเป็น
การไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี ต้องให้ ส.ส. ไม่ต้อยกว่ากึ่งหนึ่งลงชื่อเสนอญัตติ และ
การลงคะแนนให้นับเฉพาะคะแนนไม่ไว้วางใจ 

 การปรับปรุงระบบตอบกระทู้ให้ตอบในสภาผู้แทนราษฎรหรือพฤฒสภา 
 การให้อ านาจนายกรัฐมนตรีเสนออกพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงสังกัดของ

กรม กอง ฝ่ายได้ตามความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลนั้นๆ โดยไม่กระทบต่อ
ความมั่นคงของข้าราชการ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสามารถด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานขึ้นมาใหม่ 

6) ปรับปรุงวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังน้ี 

การแก้ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญส่วนที่หนึ่งว่าด้วยพระมหากษัตริย์ ให้แก้ไขยากที่สุด ผู้
เสนอแก้ไขได้แค่คณะองค์มนตรีเท่านั้น โดยรัฐสภาประชุมร่วมกัน โดยมีมติเห็นชอบ 2 ใน 3 ของที่
ประชุมของรัฐสภาในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมผิดหลักการที่คณะองคมนตรี
เสนอ คณะองคมนตรีสิทธิขอให้ประชาชนออกเสียงเป็นประชามติว่าจะรับร่างของคณะองคมนตรีหรือ
รัฐสภา ในส่วนที่สองให้แก้ไขได้ยากระดับปานกลาง โดยให้ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาใดสภาหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เป็นผู้เสนอ และผู้พิจารณาคือที่ประชุมร่วมของรัฐสภา โดยต้องมีคะแนนเสียงใน
วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา เมื่อรัฐสภาเป็นชอบแล้วต้องส่งไปให้ประชาชนออกเสียง
เป็นประชามติ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญส่วนที่สามว่าด้วยการเมืองของนักการเมือง ใช้วิธีเดียวกับ
ส่วนที่สอง ซึ่งหากผลมาแล้วหากรัฐสภาไม่เห็นชอบ ผู้ลงชื่อเสนออาจขอให้ประชาชนออกเสียงเป็น
ประชามติได ้

2.4 สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของพลเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

ในส่วนของสิทธิเสรีภาพของพลเมืองนี้ ถือเป็นเจตนารมณ์ส าคัญของการปฏิรูปการเมืองและ
ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างเพื่อการปฏิรูปการเมือง โดย บวรศักด์ิ อุวรรณโณ 
(2545) กล่าวว่า หัวใจของการเมือง ตามรัฐธรรมนูญได้แก่ “พลเมือง” รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้ปรับให้
การเมืองเป็นการเมืองของพลเมือง โดยการเพิ่มบทบัญญัติด้านสิทธิเสรีภาพ และการท าให้สิทธิ
เสรีภาพนั้นมีผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติ โดยมีมาตรการหลัก 3 ประการคือ 
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 2.4.1 การเพิ่มสิทธิเสรีภาพใหม่ และความเสมอภาคให้ประชาชน 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ที่ได้ระบุไว้ใน 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 จ านวน 30 มาตรา ให้กลายเป็น 53 มาตรา โดยเพิ่มประเด็นดังต่อไปนี้คือ 

 (1) สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน ซึ่งเพิ่มขึ้นโดย  

 ก. รับรองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (มาตรา 4, 26 และ 28) 

 ข. ขยายสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย โดยการห้ามการทรมาน ทารุณกรรม 
หรือลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม (มาตรา 31) ห้ามจับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัวไป
ศาลภายใน 48 ชั่วโมง (มาตรา 237) และห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดยผิดกฎหมาย 

 ค. รับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว (มาตรา 34) รัฐมีหน้าที่คุ้มครอง
บุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรง (มาตรา 53) และมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว ในฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของสังคม (มาตรา 80)  

 ง. เพิ่มเติมเสรีภาพทางมโนธรรมและศาสนา โดยรับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศา
สนบัญญัติ (มาตรา 38) ก าหนดให้รัฐคุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างทุกศาสนา และน าหลักธรรมศาสนามาพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิต (มาตรา 
73)  

 จ. รับรองสิทธิพยานในคดีอาญาและผู้เสียหาย ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐและ
ค่าตอบแทน (มาตรา 244-245) สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการบรรเทาความเสียหายที่จะ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ (มาตรา 245) 

 ฉ. สิทธิผู้ต้องหา ที่จะให้ทนายความเข้าฟังการสอบสวน (มาตรา 241) และสิทธิ
จ าเลยที่ถูกคุมขัง แต่ต่อมาศาลพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้ค าผิดที่จะเรียกค่าทดแทนจากรัฐ 
(มาตรา 256) 

 ช. สิทธิผู้บริโภค ที่จะมีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคที่เป็นประชาชน
ทั่วไปมาช่วยตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายที่เป็นเอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแต่เดิม (มาตรา 57) 
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 ซ. สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 46 และ 71) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 290) รัฐและองค์กร
อิสระที่ให้ความเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม (มาตรา 56 วรรคสอง) 

 ฌ. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้
ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 56 มาตรา 79) 

 (2) การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  

 ก. การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน (มาตรา 5) และการห้ามการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (มาตรา 30) ซึ่งหมายถึงการเลือกปฏิบัติในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษที่ปราศจาก
เหตุผลที่ยอมรับกันทั่วไป 

 ข.การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน (มาตรา 5, 30)  

 ค. การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น 
สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้คนดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ (มาตรา 29 วรรคสี่) 
การให้การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ต้องมีผู้แทนองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 3 
(มาตรา 190) 

 ง. การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดนเลือก
ผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี (มาตรา 99, 102) ไมว่าจะอยู่นอก
เขตเลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ (มาตรา 105 วรรคสอง) 

 จ. การห้ามบุคคลท าหน้าที่ 2 หน้าที่พร้อมกัน เช่นห้ามข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 109 (8) (11) มาตรา 126 (4) มาตรา 
335 (7) การห้ามรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในเวลาเดียวกัน (มาตรา 
118 (7) มาตรา 127 และมาตรา 204) ฯลฯ  
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 2.4.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 

โดยรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพและสิทธิฟ้องร้องคดี และก าหนด
สิทธิในการรับรู้ การก าหนดเสรีภาพในการรวมตัวกันและองค์กรต่างๆ ของประชาชน แต่ที่ส าคัญที่สุด
คือ เปลี่ยนหลักการที่เคยยึดถือว่า สิทธิเสรีภาพของบุคคลจะมีอยู่เฉพาะที่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเป็น
หลักการที่ว่า สิทธิและเสรีภาพของบุคคลมีอยู่แม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยตรง ท าให้ศาล
รัฐธรรมนูญสามารถน าสิทธิโดยธรรมชาติของบุคคลมาวินิจฉัยคดี โดยหลักที่ต้องยึดถือคือ สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลเป็นหลัก การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น 

 (1) การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีถูกละเมิด 

 ก. การก าหนดให้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยาย 
หรือโดยค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ในการออกกฎหมาย ใช้
กฎหมาย และตีความกฎหมาย (มาตรา 27) และการใช้อ านาจรัฐต้องค านึงความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพ (มาตรา 26)  

 ข. การจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องท าโดยกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท าเฉพาะที่
รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของสิทธิเสรีภาพไม่ได้ (มาตรา 29) 
และต้องอ้างบทมาตราของรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจจ ากัดสิทธิเสรีภาพไว้ด้วย เพื่อให้ผู้มีอ านาจรัฐต้อง
ส ารวจการใช้อ านาจของตนว่าเกินที่รัฐธรรมนูญให้ไว้หรือไม่ 

 ค. การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยก
เป็นข้อต่อสู้ในศาลได้ (มาตรา 28) แต่โดยทั่วไป การฟ้องศาลดังกล่าวอาจต้องฟ้องศาลปกครอง (ใน
กรณีที่เป็นการกระท าของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที)่ จะมาฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ 

 ง. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(มาตรา 56 วรรคสาม) 

 จ. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (มาตรา 197) คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 200) ขอให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาว่า กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ (มาตร 197 และ มาตรา 264) สิทธิฟ้องต่อศาลปกครองว่าการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (มาตรา 276) รัฐธรรมนูญก าหนดให้บุคคล
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ต้องน าเรื่องไปสู่ศาลที่มีอ านาจเสียก่อน (มาตรา 264) หรือไปสู่องค์กรการเมืองอ่ืน เช่น ส.ส. หรือ ส.ว.
หรือนายกรัฐมนตรี (มาตรา 262) หรือประธานรัฐสภา (มาตรา 266) หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา (มาตรา 198) เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นใช้อ านาจของตนตัดสินกรองเรื่องเสียชั้นหนึ่งเสมอ 

 (2) การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 

 ก. การให้รัฐมีหน้าที่ต่างๆ มากขึ้น อาทิ หน้าที่ในเรื่องความมั่นคงของชาติ (มาตรา 
71, 72) หน้าที่คุ้มครองและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ (มาตรา 73) หน้าที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา 76) หน้าที่กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น (มาตรา 78) หน้าที่คุ้มครอง
เกษตรกร (มาตรา 84) สหกรณ์ (มาตรา 85) คุ้มครองผู้ใช้แรงงาน (มาตรา 86) หน้าที่สนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (มาตรา 87)  

 ข. การเพิ่มกลไกให้หน้าที่ ดังกล่าวเป็นจริง เพื่อให้หน้าที่ ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง 
รัฐธรรมนูญได้วางกลไกก ากับไว้ 3 ประการคือ  

 -  ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่
ที่รัฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง (มาตรา 88) 

 -  ก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าว 
(มาตรา 89) 

 -  ถ้ารัฐไม่เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ให้สิทธิผู้เลือกต้ัง 50,000 คนเสนอกฎหมายได้ (มาตรา 170)  

 2.4.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

 (1) การเพิ่มส่วนร่วมการเมืองในระดับชาติ 

 เพื่อแก้ไขระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิมที่ท าให้เกิดปัญหาผู้บริหารมีอ านาจมากเกินไป จน
ไม่มีอ านาจใดสามารถตรวจสอบได้ หรือผู้บริหารมีอ านาจน้อยเกินไปจนขาดเสถียรภาพ ในการปฏิรูป
การเมืองครั้งนี้จึงได้ปรับโครงสร้างทางการเมืองระดับชาติ มิให้อ านาจกระจุกตัวเฉพาะในสภา
ผู้แทนราษฎร โดยให้ประชาชนสามารถเลือกวุฒิสมาชิก เพื่อท าหน้าที่ เป็นองค์กรตรวจสอบ
นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้อ านาจถอดถอนอยู่กับวุฒิสภาด้วย วุฒิสภาจึงเป็นสภาที่ท า
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หน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และตรวจสอบการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยไม่มีอ านาจนิติบัญญัติ 
ทั้งนี้วุฒิสมาชิกต้องไม่มีฝักฝ่ายทางการเมืองเพราะต้องเป็นสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่กลั่นกรอง 
ตรวจสอบ และถอดถอน โดยให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ประชาชนซึ่งมีสิทธิ
เลือกต้ังผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ 1 เสียงเท่ากัน (มาตรา 121,123) โดยให้วุฒิสภาปลอดจาก
พรรคการเมืองมากที่สุด โดยก าหนดมาตรการดังนี้คือ 

ก ห้ามสังกัดพรรค และถ้าเคยเป็น ส.ส. ต้องพ้นต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (มาตรา 126 
(1) (2)) 

ข. ห้ามเป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกพ้น 1 ปี จึงจะเป็นรัฐมนตรีได้ (มาตรา 127) 

ค. คนที่จะเป็น ส.ว. เกิน 1 วาระ แล้วสมัครเป็น ส.ว. ในวาระที่สองติดกันไม่ได้  

ง. ใหร้ัฐจัดการแนะน าตัวให้ และหาเสียงโดยการแนะน าตัวได้ ตามที่กฎหมายอนุญาต 

จ. ให้ ประชาชนเลือก ส.ว. ได้ 1 เสียง แม้ว่าจังหวัดน้ันอาจมี ส.ว. ได้หลายคน 

ทั้งนี้วุฒิสภาจะต้องมีมีฝักฝ่ายทางการเมืองหรือพรรคการเมือง เพราะมีหน้าที่ส าคัญที่สุดคือ 
ตรวจสอบและถอดถอน และเป็นผู้เลือกองค์กรตรวจสอบทุกองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการกเลือกต้ัง 
(มาตรา 138) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (มาตรา 296) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(มาตรา 199) ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา 255) ศาลปกครอง (มาตรา 277) ป.ป.ช. (มาตรา 197) และให้
วุฒิสภาเป็นผู้ถอดถอนบุคคลทุกต าแหน่ง  

 (2) กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 

 เพื่อการแก้ไขอ านาจในการบริหารบ้านเมืองในอดีตกระจุกตัวในการบริหารราชการ
ส่วนกลาง รัฐธรรมนูญได้กระจายอ านาจการปกครองและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโรงสร้าง
การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร โดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจภาครัฐได้ดังนี้ 

 -  องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผล
กระทบของโครงการต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรา 56) 
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 - องค์การอิสระที่เป็นตัวแทนผู้บริโภค (มาตรา 57) เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้าน
ต่างๆ จากการเอาเปรียบของเอกชนผู้ประกอบการผลิต หรือจ าหน่ายหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม 

 -  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มาตรา 89) เพื่อให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในเรื่องทางเศรษฐกิจและสังคม และให้ความเห็นต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 เสริมบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้นดังนี้ 

- องค์การเอกชนช่วยควบคุมการเลือกต้ัง (มาตรา 145 วรรคสาม และมาตรา 327 
(7)) 

- การมีส่วนร่วมของผู้แทนองค์การเอกชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(มาตรา 199) ในการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก สตรี ผู้พิการ และคนชรา (มาตรา 190)  

(3) การกระจายอ านาจและการเพิ่มส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น  

ก ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร (มาตรา 282-290) 

ข. ในด้านชุมชนท้องถิ่น ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ค. ในด้านบุคคล ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย (มาตรา 56 และ 57)  

(4) การเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ  

รัฐธรรมนูญได้เพิ่มการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐทุกระดับดังนี้ 
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ก. สิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 58) และสิทธิมีส่วนร่วมในการรับรู้หรือคัดค้าน หรือ
อุทธรณ์การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่กระทบหรืออาจกระทบต่อตน (มาตรา 60) 

ข. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์ โดยรัฐธรรมนูญ
รับรองสิทธิขอข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการอนุมัติ อนุญาต หรือด าเนิน
โครงการที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยหรือส่วนได้เสียของตน หรือชุ มชน และแสดง
ความเห็นในเรื่องนั้นๆ หรือสิทธิในการท าประชาพิจารณ์เพื่อให้การด าเนินการมีความรอบคอบและรับ
ฟังทุกฝ่าย (มาตรา 59)   

ค. สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิร่วม
คิดและเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 170) 
ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็นประชามติในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษาได้ (มาตรา 214) 

ง. สิทธิในการร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะของชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมที่สามารถร่วมอนุรักษ์
และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(มาตรา 46 และ 79) 

จ. สิทธิในการร่วมตรวจสอบ โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน
เข้าชื่อกันร้องขอให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ประธานศาลทั้งหลาย หรือข้าราชการ
ระดับสูงได้ หากมีพฤติการณ์ส่อทุจริต หรือร่ ารวยผิดปกติ (มาตรา 303,304) สิทธิในการท าเรื่อง
ร้องเรียน ต่อ ป.ป.ช. และสิทธิในการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครอง 

 

2.5 วรรณกรรมปริทัศน์ 

 2.5.1 “องค์กรอิสระกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ: บทวิจารณ์” เอกสารประกอบการสัมมนา สาม
ปีแห่งการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปได้แค่ไหน โดย ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2543 สถาบันพระปกเกล้า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยสูงที่สุดในบรรดารัฐธรรมนูญที่เคยมีมา เนื่องจากได้ยอมรับให้มีการตรวจสอบโดย
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ประชาชนเพิ่มจากอ านาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ โดยให้ต้ังองค์การตามรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ 7 
องค์การ และปรับปรุงองค์การเพิมที่มีอิสระน้อยให้มีอิสระมากขึ้นอีก 3 รายการ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า 
องค์การเหล่านี้อยู่ในสภาพต่างกันเป็น 4 ประเภทคือ 1) บางองค์การยังมิได้ต้ังขึ้นมา 2) บางองค์การ
ต้ังขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือเปิดบริการ 3) บางองค์การเปิดท าการแล้ว แต่ผลงานยังไม่
สมบูรณ์ หรืองานบางส่วนอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเอง และ 4) องค์การที่ท าหน้าที่ได้ดี ประชาชนเกิด
ความเชื่อถือ แต่ในภาพรวมอาจถือได้ว่ายังมิได้พิทักษ์ความศักด์ิสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญได้ดีเท่าที่ควร 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

 1) รัฐบาลและรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2534 ไม่เต็มใจสนับสนุนรัฐธรรมนูญใหม่อย่าง
จริงจัง กฎหมายที่ออกมาจึงไม่ได้ต้ังใจท าให้เกิดผล 

 2) วุฒิสภาชุดเดิมไม่พยายามกลั่นกรองตัวบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งสูงอย่างจริงจัง เกิดความ
ขัดแย้งและขัดขวางการปฏิรูปการเมืองตามกรอบของรัฐธรรมนูญ 

 3) องค์การเหล่านี้ไม่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านอัตราก าลังและงบประมาณ แต่ก็
มีกรณีที่หน่วยงานอิสระเรียกร้องขอมกาเกินไป  

 4) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดต้ังองค์กรอิสระบางฉบับยังมีข้อบกพร่องและข้อขัดแย้ง
กับรัฐธรรมนูญ และมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทีเกี่ยวข้องกับองค์การอิสระบางฉบับที่อาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญด้วย 

 5.) ยังขาดกฎหมายต่อเนื่องและเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่มี
อยู่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

 6) ที่ส าคัญที่สุดคือ ตัวบุคคลที่เข้ามาอยู่ในต าแหน่งองค์การเหล่านี้ว่า มีความต้องการจะ
พิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญเพียงใด  
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 2.5.2 “องค์กรอิสระกับการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ” เอกสารประกอบการสัมมนา สามปีแห่งการ
ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปได้แค่ไหน โดย เดโช สวนานนท์ วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543 สถาบัน
พระปกเกล้า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้มีขึ้นทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมือง ควร
ก าหนดเกณฑ์และมาตรวัดการประเมินการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้ดังนี้ 

 1) องค์กรอิสระนั้นๆ ได้บริหารจัดการในลักษณะ ธรรมาภิบาล หรือไม่ หรือได้ให้ประชาชนมี
สิทธิควบคุมาและตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด 

 2) องค์กรอิสระนั้นๆ ได้จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของตนหรือไม่เพียงใด 

 3) องค์กรอิสระนั้นๆ มีมาตรฐการในการป้องกันมิให้คนชั่วคนเลวมีโอกาสเข้ามามีอ านาจ
ปกครองบ้านเมืองได้หรือไม่ 

 4) องค์กรอิสระนั้นๆ ได้สนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้มากประการใดในรัฐธรรมนูญ ให้
มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด หรือเป็นผู้ท าลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั้นๆ เสียเอง 

 5) องค์กรอิสระนั้นๆ ได้ค านึงถึง “ศักดิศรีความเป็นมนุษย์” อย่างจริงจังเพียงใด หรือไม่ 

 โดยในรอบสามปีหลังจากการปฏิรูปการเมืองด้วยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั้น พบว่า 
องค์กรอิสระได้พยายามท าหน้าที่ได้น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังมีอุปสรรคอยู่หลายประการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความล่าช้าในการจัดต้ังองค์กร เช่น ศาลปกครอง ซึ่งแม้ระยะเวลาจะผ่านไป
สามปีแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้จัดต้ังศาลปกครองทั้งๆ ที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลปกครองได้
ประกาศใช้ไปเกินเวลาสองปีแล้ว หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ที่ก าหนดไว้ไม่เกินสามคน แต่
ในขณะนั้นสามารถสรรหามาได้เพียงคนเดียว นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการจัดต้ังองค์กรของตน และความไม่เข้าใจหรือความไม่ยอมรับ
บทบาทของ “การเมืองภาคพลเมือง” ในฐานะที่จะมีความส าคัญมากขึ้นในทางการเมือง องค์กรอิสระ
บางองค์กรจึงไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้องค์กรอิสระบาง
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องค์กรเช่น “ศาลรัฐธรรมนูญ” กลับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ คณะกรรมการการเลือกต้ังที่ได้
จัดการการเลือกต้ังถึง 5 รอบกว่าจะได้สมาชิกวุฒิสภา ท าให้ประชาชนเบื่อหน่ายขาดความต่ืนตัวใน
การเลือกต้ัง กลับกลายเป็นผลลบต่อประชาธิปไตยมากกว่าผลดี 

 2.5.3 รายงานวิจัยเรื่องโครงการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็น
ต่อการท างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ (ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลบังคับใช้
รัฐธรรมนูญ) (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546) 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการท างาน
ของรัฐบาลและองค์กรอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการท างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ตลอดจนวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความพอใจต่อการท างานของสถาบัน
ดังกล่าว เพื่อเสนอแนะทางการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ด้วยแบบสอบถาม จ านวน 2,000 ตัวอย่าง จาก 42 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้การสุ่มแบบ
กลุ่มและเป็นระบบ ในช่วงเดือนโดยมีผลการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักๆ คือ ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง การส่วนร่วมทางการเมือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
รัฐบาล และความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรอิสระ ดังนี้ 

 2.5.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 การศึกษานี้พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นชายร้อยละ 47.7 หญิงร้อยละ 52.3 
ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารทางการเมืองทางโทรทัศน์ทุกวัน โดยที่กว่าร้อยละ 90 ติดตามข่าวสาร
การเมืองจากโทรทัศน์ นอกจากนี้ ประชาชนยังรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังจากป้าย 
ประชาสัมพันธ์ของรัฐและผู้น าท้องถิ่นส าหรับเรื่ องของความคิดเห็นในทางการเมืองนั้น พบว่า
ประชาชนกว่าร้อยละ 90 เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีอยู่แล้ว และไว้วางใจต่อรัฐบาล
มาก ประชาชนถึงร้อยละ 83ต้องการตรวจสอบการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าผู้น ารัฐบาลเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ ดังนั้นควรท าตาม
การตัดสินใจของเขา เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรระมัดระวังในการท างานให้มาก และที่น่าแปลกใจคือ
ประชาชนยอมให้ทหารเข้ามาควบคุมจัดการในกรณีที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากในประเทศ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าประชาชนไม่มั่นใจว่ากระบวนการเลือกต้ังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปในทาง ที่ดีได้ ส าหรับ
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เรื่องนโยบายและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 80 เห็นว่ารัฐบาล
ควรรักษาความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ ( เช่น การไฟฟ้า โทรศัพท์ )ไว้เช่นเดิม แสดงว่าประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ต้องการให้รัฐบาลแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และกว่าร้อยละ 90 เห็นว่าเราควรรักษาวัฒนธรรมของ
ชาติไว้แทนที่จะรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแทนที่ 

 ประชาชนเกือบร้อยละ 90 เห็นว่ารัฐบาลควรมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของ
ท้องถิ่นมากขึ้นกว่านี้ สิ่งนี้นับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นแนวคิดที่สวนทางกับการกระจายอ านาจที่
ต้องการให้ท้องถิ่นดูแลปกครองตนเอง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะประชาชนไม่เชื่อถือและไม่ไว้ใจ
นักการเมืองท้องถิ่น แต่ไว้ใจรัฐบาลมากกว่าส่วนเรื่องของความคิดเห็นอื่นๆ ต่อรัฐสภา พบว่าประชาชน
ประมาณร้อยละ 80 เห็นว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแม้จะมีอ านาจน้อยกว่า แต่จะช่วยควบคุม
รัฐบาลมิให้ใช้อ านาจไปในทางที่ผิดได้ประชาชนกว่าร้อยละ 90 เห็นว่าควรเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
รัฐสภาให้สาธารณชนทราบเพราะจะช่วยลดปัญหาการคอรัปชั่นได้ และเห็นว่าการท าประชาพิจารณ์มี
ความจ าเป็นต่อกระบวนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายของชาติส าหรับการทราบสิทธิของตนเอง
ตามรัฐธรรมนูญนั้น ประชาชนกว่าร้อยละ 80 ทราบสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ดีและทั่วถึง และกว่า
ร้อยละ 70 ทราบว่าผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลฟรี และกว่าร้อยละ 60 ทราบว่ามีสิทธิร่วม
ดูแล รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในการนี้ ประชาชนเคย
ใช้สิทธิ รั กษาพยาบาลถึ ง ร้ อยละ  80 และใช้สิทธิ ร่ วม ดูแล  รักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ร้อยละ 68 ในทางตรงกันข้ามประชาชนทราบสิทธิทาง
การเมืองน้อยมาก เช่น ทราบว่ามีสิทธิเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติเพื่อใช้ในท้องถิ่นเพียง
ร้อยละ 28 ทราบว่ามีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย ร้อยละ 38 และทราบว่ามีสิทธิเข้าชื่อถอดถอน
นักการเมืองร้อยละ 47-48 และเคยใช้สิทธิทางการเมืองเช่นเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายและถอดถอน
นักการเมืองไม่ถึงร้อยละ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่สนใจเกี่ยวกับสิทธิที่ใกล้ตัวมากกว่า
สิทธิในทางการเมืองเมื่อสอบถามความรู้ เกี่ยวกับรัฐสภา ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่ารัฐสภา
ประกอบด้วย 2 สภาคือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎรมีอ านาจตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลโดยเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยที่สามารถระบุชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดได้ อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุชื่อสมาชิกวุฒิสภาได้และไม่ทราบบทบาท
อ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาว่ามีอย่างไรบ้างประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบชื่อประธานรัฐสภาและประธาน
วุฒิสภาคนปัจจุบัน แต่ทราบชื่อผู้น าฝ่ายค้านประชาชนมีความพึ งพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดคือการแสดงบทบาทการเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อสะท้อนความคิดเห็น
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และปกป้องผลประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ และการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน 
ส่วนพอใจน้อยที่สุดได้แก่การริเริ่มเสนอกฎหมายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภามากที่สุดคือการอภิปราย
ทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงและชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วน
พอใจน้อยที่สุดได้แก่การใช้อ านาจในการถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง 

 2.5.3.2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ประชาชนส่วนใหญ่ คือประมาณ 63% ยอมรับว่าการประท้วงเป็นวิธีการที่ดีที่ประชาชน
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
ประชาชนเห็นด้วยกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยที่เห็นว่าการอภิปรายในสภาท าให้การ
พิจารณาอนุมัติกฎหมายเป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุม ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได้
โดยการชุมนุมหรือประท้วง แต่เรื่องการกระจายอ านาจนั้นประชาชนยังไม่เข้าใจหลักการกระจาย
อ านาจอย่างแท้จริง ประชาชนจึงต้องการให้นายกรัฐมนตรีและหรือรัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่อง
เกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น
ปกครองตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจนั่นเองช่องทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือ การไปใช้สิทธิเลือกต้ังช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอื่นๆ ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
ได้แก่ การเข้าชื่อเสนอกฎหมายทั้งกฎหมายระดับท้องถิ่นและกฎหมายระดับชาติ ประชาชนใช้สิทธิ
ดังกล่าวน้อยมากกล่าวคือ เคยใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเพียงร้อยละ 9.5 เท่านั้นทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนไม่ทราบว่ามีสิทธิดังกล่าว คือทราบว่ามีสิทธิเข้าชื่อเสนอเทศบัญญั ติหรือข้อบัญญัติที่บังคับ
ใช้ในท้องถิ่นเพียงร้อยละ 28.3 และทราบว่ามีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเพียงร้อยละ 38.2การ
เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลออกจากต าแหน่ง ประชาชนใช้สิทธิดังกล่าวน้อยมากกล่าวคือ เคยใช้
สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนเพียงร้อยละ 6.3 เท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากประชาชน ไม่ทราบว่ามีสิทธิ
ดังกล่าว คือทราบว่ามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนนักการเมือง ร้อยละ 48.6และทราบว่ามีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนนักการเมืองท้องถิ่น 47.4จากการรวมคะแนนการส ารวจเรื่องการมีส่วนร่วม 
ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมและความถี่กิจกรรม และน าคะแนนมาจัดกลุ่มของการมีส่วนร่วมและ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.2 มีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับสนใจและมีส่วนร่วมน้อยหรือระดับผู้ดู ร้อยละ 50.4 มีส่วนร่วมทางการเมืองระดับสนใจและมี
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ส่วนร่วมปานกลางหรือระดับผู้มีส่วนร่วม ร้อยละ 47.3 และมีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านั้นที่มีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระดับสนใจและมีส่วนร่วมมากหรือนักกิจกรรม 4 

 2.5.3.3 ความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาล 

นโยบายส่วนใหญ่ที่ประชาชนพอใจจะเป็นนโยบายที่ส่งผลดีต่อประชาชนโดยตรง อาทิ การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านนโยบายกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กองทุนหมู่บ้าน การส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้
นโยบายจัดระเบียบทางสังคมก็ได้รับความพอใจอย่างมาก ส่วนหนึ่งที่ท าให้นโยบายเหล่านี้ได้รับความ
พอใจสูงเกิดจากผลจากการด าเนินนโยบายมีความเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัด ขณะที่นโยบายที่ได้รับ
ความพอใจรองลงมา เช่น กระจายอ านาจ การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูป สาธารณสุขเป็นนโยบายที่มี
ลักษณะเป็นการปรับโครงสร้าง จึงค่อนข้างเป็นเรื่องที่ไกลตัวประชาชนนโยบายที่ได้รับความพอใจต่ า
กว่าร้อยละ 70 และต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบายด้านอ่ืนๆ ได้แก่ นโยบายปราบปรามคอรัปชั่น 
ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการเมือง แรงงานต่างด้าว และแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นโยบายในกลุ่มนี้เป็น
นโยบายปรับโครงสร้าง เช่น การปฏิรูปราชการ ปฏิรูปการเมือง แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และจัดระเบียบและ
ปราบปราม เช่น ปราบปรามคอรัปชั่นและแรงงานต่างด้าว สาเหตุที่นโยบายในกลุ่มนี้ได้รับความพอใจ
น้อย เกิดจากมีความคิดเห็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินนโยบายเหล่านี้ โดยเฉพาะ
ในประเด็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แรงงานต่างด้าว และการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูประบบราชการ
กระทรวงที่ประชาชนพอใจต่อการท างานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย(ร้อยละ 
81.3) กระทรวงศึกษาธิการ (ร้อยละ76.6) กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 75.2) กระทรวงกลาโหม 
(ร้อยละ 66.7) และกระทรวงคมนาคม (ร้อยละ 66.7) จะเห็นได้ว่ากระทรวง ในอันดับ 5 นี้ เป็น
กระทรวงที่ดูแล รับผิดชอบ ด้านบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข การศึกษา การสาธารณสุข การขนส่ง การสื่อ 
และความมั่นคงของชาติ ปัจจัยส าคัญที่น่าจะท าให้ประชาชนพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวงข้างต้น พิจารณาได้จากนโยบายท่ีแต่ละกระทรวง ดูแล รับผิดชอบ อาทิ กระทรวงมหาดไทยที่
ดูแลนโยบายจัดระเบียบสังคม ซึ่งนโยบายนี้แม้จะกระทบต่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบ้าง แต่ถือ
ว่าโดยภาพรวมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลนโยบายกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (หากพิจารณาตารางความพอใจต่อนโยบายของรัฐบาลจะพบว่านโยบายนี้ได้รับความ
พอใจสูงสุด) เช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขที่ชูนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคมาต้ังแต่เริ่มต้ังรัฐบาล 
จนเป็นหนึ่งในนโยบายที่คุ้นหูและติดปากประชาชน และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง น่า
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สังเกตว่าสัดส่วนความพอใจต่อการท างานของกระทรวงนี้แทบจะไม่แตกต่างจากความพอใจต่อ
นโยบายดังกล่าวเลยกระทรวงที่ประชาชนไม่พอใจการท างานมากที่สุด โดยที่มี 3 กระทรวงที่ประชาชน
เกินกว่าร้อยละ 20 ไม่พอใจการท างาน ได้แก่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ไม่พอใจร้อยละ 
24.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่พอใจร้อยละ 22.8 กระทรวงพาณิชย์ ไม่พอใจร้อยละ 22.0 ซึ่ง
กระทรวงทั้งสามล้วนมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ในของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ในสภาวะที่คนส่วนใหญ่ต้องการหลุดพ้นจาก
ปัญหาความตกต่ าของเศรษฐกิจแน่นอนว่าความคาดหวังที่มีต่อกระทรวงเหล่านี้ย่อมสูงและหากไม่
ปรากฏผลงานของกระทรวงที่โดดเด่นมากพอโอกาสที่คนส่วนใหญ่จะมีความไม่พอใจย่อมสูงตามไป
ด้วย ประชาชนพึงพอใจการท างานของนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 87.4 พอใจการท างานของรัฐบาลร้อย
ละ 84.4 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฝ่ายนิติบัญญัติแล้วจะเห็นได้ว่าประชาชนพึงพอใจการท างานของฝ่าย
บริหารมากกว่าฝ่ายนิติบัญญัติ ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนพึงพอใจการท างานของรัฐสภา ร้อย
ละ 79.6 พึงพอใจการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ 76.1 พึงพอใจการท างานของ
สมาชิกวุฒิสภาร้อยละ 77.1 และพึงพอใจการท างานของฝ่ายค้านร้อยละ 74.3จากการส ารวจความ
เชื่อมั่นของประชาชน ปรากฎว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนในสัดส่วนที่
สูง คือร้อยละ 88.5 และ 84.7 ตามล าดับ คิดเป็นล าดับที่สามและสี่รองลงมาจากทหาร ซึ่งประชาชนมี
ความเชื่อมั่นถึงร้อยละ 94 และเชื่อมั่นต่อโทรทัศน์ ร้อยละ 92.3หากเปรียบเทียบกับฝ่ายนิติบัญญัติ
แล้ว ปรากฎว่าฝ่ายบริหารได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมากกว่าฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ เชื่อมั่นต่อ
สมาชิกรัฐสภาโดยรวม 81.8 เชื่อมั่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ 79.7 เชื่อมั่นต่อสมาชิก
วุฒิสภา ร้อยละ 79.4 และเชื่อมั่นต่อฝ่ายค้าน ร้อยละ 75.4อาจกล่าวได้ว่า การท างานของรัฐบาลชุด
ปัจจุบันที่สะท้อนผ่านความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและการท างานของกระทรวงต่างๆ นี้ โดย
ภาพรวมถือว่าเป็นที่พอใจของประชาชนโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนที่มีการประชาสัมพันธ์อย่าง
กว้างขวางและได้ด าเนินการไปบ้างแล้วยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลสามารถแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมได้โดยที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลสูง
มาก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สูงเท่ากับทหารและโทรทัศน์ซึ่งประชาชนมีความเชื่อมั่นถึงกว่าร้อยละ 90 
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ 

 2.5.3.4 ความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์กรอิสระ 
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ประชาชนรู้จักคณะกรรมการการเลือกต้ังมากที่สุด คือ ร้อยละ 74.4 ล าดับรองลงมา คือ ศาล
ยุติธรรม ประชาชนรู้จัก ร้อยละ 63.0 และล าดับที่สามได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ประชาชนรู้จัก ร้อยละ 56.4 ล าดับที่สี่ได้แก่ศาลรัฐธรรมนูญ ประชาชนรู้จักร้อยละ 6.0 
และล าดับที่ห้าประชาชนรู้จักร้อยละ 51.6 ได้แก่ ศาลปกครอง ส่วนองค์กรที่ประชาชนรู้จักน้อยที่สุด
สามล าดับสุดท้าย ได้แก่ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชาชนรู้จักร้อยละ 25.1 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประชาชนรู้จัก ร้อยละ 25.3 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประชาชนรู้จัก ร้อยละ 26.2 เป็นที่น่าสังเกตว่าองค์กรที่ท าหน้าที่พิทักษ์สิทธิของประชาชนแต่ประชาชน
กลับไม่รู้จักองค์กรอิสระที่ประชาชนพึงพอใจในการท างานมากที่สุด คือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง
โดยที่ประชาชนพอใจในการท างานร้อยละ 52.3 รองลงไปประชาชนพอใจการท างานของศาลยุติธรรม 
ร้อยละ 46.1 ศาลปกครองร้อยละ 40.1 ศาลรัฐธรรมนูญร้อยละ 38.6 และคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้อยละ 38.4 ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนพึงพอใจในการท างาน
ขององค์กรอิสระเกินร้อยละ 50 เพียงองค์กรเดียวคือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง และพึงพอใจเพียง
ร้อยละ 52.3 เท่านั้นองค์กรอิสระที่ประชาชนพึงพอใจในการท างานน้อยที่สุด คือ สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชาชนพอใจการท างานเพียงร้อยละ 18.3 รองลงไปคือ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา ประชาชนพอใจการท างานร้อยละ 19.9 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ค.ต.ง.) 
ประชาชนพอใจการท างานร้อยละ 21.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประชาชนพอใจการ
ท างานร้อยละ22.1 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักองค์กรอิสระต่างๆ นั่นเอง 
อนึ่ง ผู้วิจัยถามเฉพาะผู้ที่ตอบว่ารู้จักองค์กรเหล่านั้นก่อน แล้วจึงถามความพึงพอใจผู้ที่ไม่รู้จักจะไม่ท า
การถามต่อเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรอิสระต่างๆ ปรากฎว่า ประชาชนเชื่อมั่นต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถึงร้อยละ 85.3 เชื่อมั่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ร้อยละ 
80.0 เชื่อมั่นต่อศาลปกครองร้อยละ 79.7 เชื่อมั่นต่อศาลยุติธรรมร้อยละ 75.0 และเชื่อมั่นต่อศาล
รัฐธรรมนูญร้อยละ 74.3 ส่วนองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นน้อยที่สุดสามล าดับสุดท้าย ได้แก่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ประชาชนเชื่อมั่นร้อยละ 66.8 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ประชาชนเชื่อมั่นร้อยละ 72.4 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต(ป.ป.ช.) ประชาชนเชื่อมั่นร้อยละ 72.5 

 2.5.3.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ และความเชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ 
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 จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ และปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง เรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
ทางการเมือง การอาศัยอยู่ในเขตเมือง-ชนบท สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ข่าวสารและความ
สนใจทางการเมือง ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ และประสิทธิภาพทางการเมือง โดยที่ความรู้เข้าใจ
ทางการเมือง สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การได้รับข่าวสารและความสนใจทางการเมืองความ
เชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ และประสิทธิภาพทางการเมืองมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง กล่าวได้ว่า ประชาชนที่ได้รับข่าวสาร สนใจ มีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง มีความ
เชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ และคิดว่าพวกเขาสามารถมีอิทธิพลในทางการเมืองได้ จะท าให้มีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากด้วย ในขณะที่ปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างกันของที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์เชิงลบ
กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง แม้ว่าระดับความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของคนเมืองจะสูงกว่าก็
ตาม กล่าวคือคนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่ากลุ่มคนในเมืองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระเรียงตามล าดับความส าคัญ ได้แก่ ความพอใจต่อการท างาน
ของรัฐบาล การสนับสนุนต่อระบบการเมือง การอาศัยอยู่ในเมือง-ชนบท การมีค่านิยมแบบด้ังเดิม 
และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยที่ความพอใจต่อการท างานของรัฐบาลการสนับสนุนต่อ
ระบบการเมือง ค่านิยมแบบด้ังเดิม และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ ซึ่งกล่าวได้ว่า ประชาชนที่มีความพอใจต่อการ ท างานของรัฐบาล มี
ทัศนคติที่สนับสนุนต่อระบบการเมืองที่เป็นอยู่ มีค่านิยมแบบด้ังเดิม และเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง
สูงขึ้น จะท าให้มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระมากด้วยนอกจากนี้ ปัจจัยเกี่ยวกับความแตกต่างกันของ
ที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ กล่าวคือ คนที่อาศัยอยู่ในชนบทจะมี
ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระมากกว่ากลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเมืองผลจากการบูรณาการปัจจัยต่างๆ 
เชื่อมโยงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ควรให้ความส าคัญเพื่อการบรรลุ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหลายประการ โดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่
ประชาชน โดยอาศัยช่องทางผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่แม่นย าและเป็นกลางซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กว้างขวางขึ้นและเมื่อประชาชนมีระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองที่สูงก็มีแนวโน้มที่จะให้ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระ ท าให้องค์กรอิสระมีความ
เข้มแข็งและสามารถท าหน้าที่เป็นกลไกเพื่อสร้างความสุจริตโปร่งใสให้กับระบบการเมืองได้อย่าง
แท้จริง ในขณะเดียวกันองค์กรอิสระต่างๆ จะต้องแสดงบทบาทและท าหน้าที่ของตนเองให้ชัด ให้สม
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในแง่ของการเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจ ตลอดจน
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การเป็นองค์กรที่มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ให้
ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญและได้รับทราบช่องทางที่สามารถเข้าถึงระบบการเมืองที่เปิดกว้าง
มากกว่าในอดีต ประชาชนก็จะให้ความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระทั้งหลายมากขึ้น และเป็นการส่งเสริม
ระบบการเมืองแบบมีส่วนร่วมในทางกลับกันด้วยส าหรับความพึงพอใจต่อการท างานของรัฐบาลนั้น 
หากรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการท างานในหน้าที่ฝ่าย
นิติบัญญัติที่คอยตรวจสอบรัฐบาลแล้ว รัฐบาลก็จะได้รับความพอใจจากประชาชนมากด้วยนอกจากนี้ 
การมีส่วนร่วมในทางการเมืองจัดเป็นปัจจัยส าคัญ การวิจัยนี้พบว่า การที่คนตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น อาจมีสาเหตุจากความไม่ เชื่อมั่นในประสิทธิภาพทางการเมือง อันเป็น
ประสบการณ์ที่มีให้เห็นในอดีต โดยเป็นการจัดการปัญหาด้วยพลังของประชาชน ที่ออกมาชุมนุม
เรียกร้อง ซึ่งถือเป็นด้านดีที่สะท้อนให้เห็นความตระหนักในสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน หากทว่าการแสดงออกเพื่อแก้ปัญหานี้ขาดซึ่งความเข้าใจระหว่างกันก็อาจน าไปสู่ความ
รุนแรง และความเสียหายได้ เจตนารมณ์ที่มุ่งสร้างการเมืองแบบมีส่วนร่วมอาจถูก บิดเบือนและมิใช่
สิ่งที่พึงปรารถนา ดังนั้น ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นนั้น ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายต้องร่วมกันผลักดันการเมืองที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยเน้นระบบการเมืองที่กระจ่างชัด 
โปร่งใสไม่ปิดบังอ าพราง สามารถตอบค าถามสาธารณะได้ทุกเรื่องเป็นการเมืองที่ไม่เห็นแก่พวกพ้อง
และไม่ผูกขาดอ านาจไว้ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องแสดงให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าเป็นระบบการเมือง
ของประชาชนทุกคน และการเลือกต้ังตามวิถีทางของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ส าหรับปัจจัยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพทางการเมืองนั้น พบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจต่อการท างานของรัฐบาล กล่าวคือคนที่เห็นว่าระบบการเมือง
เป็นเรื่องซับซ้อนยากแก่การเข้าใจ รวมทั้งเป็นเรื่องเฉพาะของคนบางกลุ่มที่คนธรรมดาเข้าไปมีอิทธิพล
ได้น้อยจะพอใจต่อการท างานของรัฐบาลมาก อาจกล่าวได้ว่าเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นในสภาวะที่
ประชาชนรอรับประโยชน์โดยยอมให้คนอ่ืนคือรัฐบาลคิดแทนตน มากกว่าเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการของตนและท้องถิ่น แล้วพยายามผลักดันให้เกิดการ
สนองตอบ รัฐบาลจึงเป็นที่ซึ่งประชาชนที่มีทัศนคติทางการเมืองเช่นนี้ฝากความหวังให้เป็นผู้จัดการ
ปัญหาต่างๆ แทนดังนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะท างานได้เป็นที่พอใจของประชาชน แต่ก็ยังค่อนข้างน่าเป็น
ห่วง และเกิดขึ้นจากพื้นฐานทางความคิดที่ไม่เกื้อหนุนต่อกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย 

 2.5.3.6 ข้อเสนอแนะ 
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 จากบทสรุปดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยพิจารณาและมีข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และการท าให้การเมืองมีเสถียรภาพ 
ดังต่อไปนี ้

 เนื่องจากความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเป็นปัจจัยส าคัญของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในทางการเมือง และจากการศึกษาพบว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจทางการเมืองอยู่ ดังนั้น
ควรมีแนวทางในการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ดังนี้ 

(1) ให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีแก่ประชาชนและผู้บริหารท้องถิ่น และปลูกฝังค่านิยม
แบบประชาธิปไตย 

(1.1) รัฐบาลและหน่วยงาน/สถาบันทางวิชาการต่างๆ ควรให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องการกระจายอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิและหน้าที่ของประชาชนซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนมีความรู้
น้อยที่สุด 

(1.2) รัฐบาลและหน่วยงาน/สถาบันทางวิชาการต่างๆ ควรจัดหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของชนชาวไทย โดยเน้นในเรื่องสิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 

(1.3) การให้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ฝ่ายสื่อต่างๆ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เยาวชน กลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง 

(2) เสริมสร้างความสามารถในการเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนโดยปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์และช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนให้ง่าย สะดวก รวดเร็วประหยัด 
ตลอดจนการสร้างช่องทางในการร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง การสนับสนุนให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐเอกชนหรือพรรค
การเมือง โดยที่รัฐต้องมีงบประมาณในส่วนนี้และให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียงต่อการ
ท างานด้านนี้ขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพยายามขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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(3) การสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทางการ เมือง อาทิ รัฐบาลโดย
กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีรางวัลท้องถิ่นดีเด่น โดยที่ประเมินผลจาก
การมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนตระหนักและต่ืนตัวที่จะเข้ามี
ส่วนร่วมด้านต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่นที่มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
สูงหรือผ่านเกณฑ์ 

(4) รัฐบาลจะต้องมีการรวบรวม ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนอย่างเป็น
ระบบ เพื่อจะได้จัดท านโยบายและให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

(5) เนื่องจากประชาชนยังรู้จักองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญน้อยมาก องค์กรอิสระจึงควรเร่ง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(5.1) ประชาสัมพันธ์องค์กรในทุกรูปแบบในเชิงรุก (5.2) องค์กรอิสระต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
โปร่งใสมีธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในการท างาน 

(6) สื่อมวลชนต้องมีธรรมาภิบาลในการท าหน้าที่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะโทรทัศน์ควรน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นกลาง เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์ 

 

2.6 สรุป 

ทั้งหมดในการส ารวจวรรณกรรมข้างต้นนี้  ผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการเมืองข้างต้นมาประมวลดังต่อไปนี้ 

2.6.1  การปฏิรูปการเมืองในประเทศไทยได้ยึดตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม  ซึ่งเป็น
แนวทางที่มุ่งแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของระบบการเมืองไทย ที่มีที่มาจากระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม 
ไปสู่ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล เพื่อให้ได้ระบบที่เ อ้ือให้นักการเมืองที่เป็นตัวแทนอันสุจริตของ
ประชาชน สามารถท างานการเมืองในองค์กรทางการเมืองที่ท าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง    
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 2.6.2 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  โดยขยาย
ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กว้างขวางเป็นจริงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งทบทวนแก้ไขก าหนดภาระ
กิจการจัดราชการให้ชัดเจนเท่าทันต่อปัญหาบ้านเมือง โดย ได้ศึกษาน าความรู้ความเข้าใจ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 
2540 (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2545) ดังต่อไปนี้  

1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

2.การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 

3.การขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

2.6.3 หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยปรับปรุงกลไกตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐให้มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนการจัดการกับผู้ทุจริตประพฤติมิชอบ และในส่วนที่เป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยได้
จัดท าตัวชี้วัดซึ่งได้ประมวลมาจากข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย และจากเอกสาร
ประกอบการสัมมนาสามปีแห่งการปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปได้แค่ไหน โดย เดโช สวนานนท์ วันพุธที่ 11 
ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งประมวลตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

 1. ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในหน้าที่หลักขององค์กรอิสระตามที่ได้ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

 2. การมีธรรมาภิบาลขององค์กรอิสระ 

 3. มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

 4. การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

2.6.4 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
การเมือง  โดยได้น าแนวคิดของ อมร จันทรสมบูรณ์ เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบจากระบบรัฐสภาแบบ
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ด้ังเดิม (classical parliamentary system) ไปเป็นรูปแบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized 
parliamentary system) เพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเมืองของไทยในอดีตที่มีจุดอ่อนว่า หากรัฐบาล
มาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก รัฐบาลอาจกุมเสียงเผด็จการในรัฐสภา แต่หากรัฐบาลมาจาก
พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างน้อย ก็จะประสบปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล โดย คปพ. ได้
เสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาแบบมีเหตุผล ซึ่งได้น าแนวทางดังกล่าวมาท าเป็นตัวชี้วัด
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองดังต่อไปนี้ 

  1. รัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม 

  2. ระบบพรรคการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 

  3. ระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังและเปิดโอกาส
ให้คนดีมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น 

  4. ระบบการด าเนินงานของรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 

  5. ระบบรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส  
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บทท่ี 3  ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยใช้การวิจัย
เชิงส ารวจ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นต่างๆ ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งกระท าโดยการระบุที่มาและ
ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การต้ังสมมติฐานส าหรับงานวิจัย โดยในบทนี้จะเป็นการ
กล่าวถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ที่กระท าในการวิจัย ประกอบด้วยการก าหนดประชากรและสุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตอบค าถามในการวิจัยที่ได้ต้ังไว้ 

 

3.2 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 ในรายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับงานวิจัยไว้ 500 ตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง (ผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) โดยแบ่งตามสัดส่วน
ประชากรทั่วประเทศแบ่งตามภูมิภาคต่างๆ สรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตาราง 1 จ านวนประชากรและสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 

ภาค จ านวนประชากร ร้อยละของ
ประชากร 

สัดส่วนแบบสอบถาม 
(ร้อยละของ
ประชากร*5) 

จ านวน
ประชากรของ
แบบสอบถาม
ในแต่ละภาค 

ทั่วราชอาณาจักร 67,096,390 100 500 500 

กรุงเทพมหานคร 6,868,484 10.23 51.18371 51 

ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 15,934,817 23.74 118.7457 119 

ภาคเหนือ 12,152,660 18.11 90.56121 91 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22,821,815 34.01 170.0674 170 

ภาคใต้ 9,318,614 13.88 69.44199 69 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)   ซึ่งสร้างขึ้นจากแนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ คือ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ประกอบด้วยแบบสอบถามส่วนใหญ่ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด (close and open-end) เพื่อให้ได้ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี ้

1. จังหวัดที่อาศัยอยู่ (เป็นค าถามปลายเปิด) 

2. อ าเภอทีอาศัยอยู่ (เป็นค าถามปลายเปิด) 

3. เพศ (เป็นค าถามปลายปิด) 

4. อาย ุ(เป็นค าถามปลายเปิด) 

5. อาชีพ(เป็นค าถามปลายปิด) 

6 รายได้โดยประมาณต่อเดือน (เป็นค าถามปลายปิด) 

7. ระดับการศึกษา (เป็นค าถามปลายปิด) 

8. เขตที่อยู่อาศัย(เป็นค าถามปลายปิด) 

ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องการเปิดรับสื่อทางการเมือง  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังข่าวสารของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

ประเด็น ข้อค าถาม 

1. ประชาชนมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองจากสื่อประเภทใด(ค าถาม 2.1) 

2.1 ท่านติดตามข่าวสารบ้านเมืองจากแหล่งใด
มากที่สุด 
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2. ประชาชนมีการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองบ่อยแค่ไหน (ค าถาม 2.2) 

2.2 ท่านมีการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมือง
บ่อยแค่ไหน 

3. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองผ่านสื่อใดมากที่สุด (ค าถาม 2.3) 

2.3 ท่านมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ใดมากที่สุด 

 

  

ส่วนที่ 3 เป็นเรื่องหลักการส าคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจใน
ประเด็นต่างๆ อันเป็นเจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540ดังต่อไปนี้ 

 1. ประเด็นเร่ืองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

 (1) สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนมี 11 ข้อได้แก ่

ประเด็น ข้อค าถาม 

1.  การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 1. ท่านได้รับการปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์อย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ดูถูก ดูแคลน หรือปฏิบัติต่อกัน
โดยไร้เกียรติและศักด์ิศรี 

2.  การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ห้ามจับโดยไม่มี
หมายศาล และต้องน าตัวไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง 

2. ท่านมั่นใจว่า ท่านจะไม่ได้รับการจับกุมโดยไม่
มีหมายศาล 

3. ห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดยผิด
กฎหมาย 

3. ท่านมั่นใจว่าจะไม่มีการจับกุมตัวท่านโดยผิด
กฎหมาย 

4. รับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่
ส่วนตัว 

4. ท่านมีสิทธิเสรีภาพในครอบครัวอย่างเต็มที่ 
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5. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากการ
ใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ในฐานะหน่วย
ส าคัญสูงสุดของสังคม 

5. ท่านได้รับการปกป้องจากการใช้ความรุนแรง
ในครอบครัว 

6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ 6. ท่านมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาที่ท่าน
นับถือ 

7.  สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการ
บรรเทาความเสียหายที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐ 

7. ท่านมั่นใจว่า หากท่านเป็นผู้เสียหายใน
คดีอาญา ท่านมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐ 

8.  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้าฟังการ
สอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุมขัง แต่ต่อมาศาล
พิจารณาพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้ค าผิดที่จะเรียก
ค่าทดแทนจากรัฐ 

8. หากศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าท่านไม่ได้มี
ความผิด ท่านสามารถเรียกค่าเสียหายจากรัฐได้ 

9.  มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค
ที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วยตรวจสอบผู้ผลิตและ
ผู้จ าหน่ายที่เป็นเอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เดิม 

9.  ท่านเห็นว่า ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมอย่าง
เพียงพอในการตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายใน
ฐานะตัวแทนผู้บริโภค 

10. ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
จารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐและองค์กรอิสระที่
ให้ความเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

10. ท่านมั่นใจว่าชุมชนท้องถิ่นของท่านใน
ปัจจุบันนี้ ได้ใช้สิทธิ์ของชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นอย่าง
เต็มที่ 

11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้

11. ท่านสามารถร่วมมือรัฐและชุมชนในการ
บ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีสิทธิฟ้องหน่วยงานให้
ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
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ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 

 

 (2) การรับรองความเสมอภาคของบุคคลมี 4 ข้อได้แก ่

ประเด็น ข้อค าถาม 

1. การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  

1. ท่านได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอ
กันกับทุกคนในประเทศนี้  และไม่มีการเลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

2. การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  2. ท่านเห็นว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  

3. การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่เป็นคุณ
แก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น สตรี เด็ก คน
พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้คนดังกล่าวเสมอภาค
กับคนอ่ืนจริงๆ การให้การพิจารณากฎหมาย
เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ต้องมีผู้แทนองค์การเอกชนที่
เกี่ยวข้อง 1 ใน 3  

3. ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น สตรี เด็ก คน
พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้รับความอุปถัมภ์เป็น
พิเศษจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้คนดังกล่าว
เสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ   

4. การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอภาคใน
การใช้สิทธิเลือกต้ัง โดนเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขต
เลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี ไม
ว่าจะอยู่นอกเขตเลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ 

4. ท่านได้รับความเสมอภาคในการออกเสียง
เลือกต้ัง   

  

2. ประเด็นเร่ืองการท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 

(1) การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีถูกละเมิดมี 5 ข้อได้แก ่

 

ประเด็น ข้อค าถาม 
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1. สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี  และศาล ในการออก
กฎหมาย ใช้กฎหมาย และตีความกฎหมาย  

1. ท่านมั่นใจว่าการใช้กฎหมายของประเทศไทย
สามารถรับรอง สิทธิและเสรีภาพของท่านได้
อย่างเต็มที ่

2. การจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องท าโดยกฎหมายที่
รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท าเฉพาะที่รัฐธรรมนูญ
อนุญาตและ เ ท่ า ที่ จ า เ ป็ น  โ ดยจะก ระทบ
สาระส าคัญของสิทธิเสรีภาพไม่ได้  

2. ท่านมั่นใจว่าหากมีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของ
ท่าน จะต้องเกิดขึ้นเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น และต้อง
มีกฎหมายก าหนด 

3. การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์และ
สิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ใน
ศาลปกครอง  

3. หากท่านถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือถูกหมิ่น
ศักด์ิศรี ท่านสามารถฟ้องร้องหรือยกเป็นข้อต่อสู้
ในศาลปกครอง 

4. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ท่านสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐ หาก
หน่วยงานนั้นไม่รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ขอให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญ 

5. ท่านสามารถร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ  และขอให้ศาลยุ ติธรรมหรือศาล
ปกครองส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

   

 (2) การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงมี 4 ข้อได้แก่ 

ประเด็น ข้อค าถาม 

1. คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะด าเนินการ
ใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
และรายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง 

1.  ท่านมั่นใจว่าการด าเนินงานของรัฐบาล
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และมีการตรวจสอบ
โดยรัฐสภา 

2. ก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าว  

2. ท่านพึงพอใจกับการที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่องนโยบาย
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ของชาติ 

3. ถ้ารัฐไม่เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมายไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้สิทธิ
ผู้เลือกต้ัง 50,000 คนเสนอกฎหมายได้  

3. ท่านพึงพอใจกับข้อก าหนดที่ให้ผู้มีสิทธิ์ออก
เสียงเลือกต้ัง 50,000 คนเสนอกฎหมายได้ 

 

3. การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

(1) การเพิ่มส่วนร่วมการเมืองในระดับชาติมี 2 ข้อได้แก ่

ประเด็น ข้อค าถาม 

1. ความเป็นกลางทางการเมืองของวุฒิสภา 1.  ในช่วงการใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ท่านพึง
พอใจกับความเป็นกลางทางการเมืองของ
วุฒิสภา 

2. ท่านพึงพอใจกับความเป็นกลางทางการเมือง
ของวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (2550) น้ี
มากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่แล้ว (2540) 

(2) กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติมี 4 ข้อได้แก่ 

ประเด็น ข้อค าถาม 

1. องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินผลกระทบของ
โครงการต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.  ท่านมั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินในโครงการ
ก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้
ตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
ความเป็นธรรม 

2. องค์การอิสระที่ เป็นตัวแทนผู้บริ โภค เพื่อ
คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านต่างๆ จากการเอา
เปรียบของเอกชนผู้ประกอบการผลิต หรือจ าหน่าย
หรือบริการที่ไม่เป็นธรรม 

2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจาก
การเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือเอกชน 
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3. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เพื่อให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีใน
เรื่องทางเศรษฐกิจและสังคม และให้ความเห็นต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษาในเรื่อง
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมจากสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4. เสริมบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้าน
ต่างๆ มากขึ้น เช่น ด้านการตรวจสอบการเลือกต้ัง 
หรือพิจารณาร่างกฎหมาย 

4. ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมบทบาทขององค์กร
พัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่นด้านการ
เลือกต้ัง หรือการพิจารณาร่างกฎหมาย 

 

  

(3) การกระจายอ านาจและการเพิ่มส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น มี 3 ข้อได้แก่ 

 

ประเด็น ข้อค าถาม 

1. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้
จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของราชอาณาจักร   

1.  ท่านพึงพอใจกับพัฒนาการปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร    

2. ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูจารีตประ เพณี  ภูมิปัญญาศิลปะ และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. สิทธิชุมชนท้องถิ่นของท่านมีสิทธิ์ในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น  

3.  ให้ สิทธิที่ จะร่ วมกับรั ฐและชุมชนในการ
บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้
ปฏิบั ติหน้ าที่ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

3. ท่านสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ     
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สิ่งแวดล้อมด้วย   

 

 (4) การเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ มี 4 ข้อได้แก ่ 

 

ประเด็น ข้อค าถาม 

1. สิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะในความครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐ  และสิทธิมีส่วนร่วมในการ
รับรู้หรือคัดค้าน หรืออุทธรณ์การใช้อ านาจของ
เจ้าหน้าที่ที่กระทบหรืออาจกระทบต่อตน  

1.  ท่านพึงพอใจกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

2. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นใน
การท าประชาพิจารณ์  

2. ท่านพึงพอใจในสิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและ
ความคิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์ 

3. สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิร่วมคิดและเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายเกี่ ยวกับสิทธิ  เ สรี ภาพ และ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ประชาชนมีสิทธิออก
เสียงเป็นประชามติในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษา
ได้  

3. ท่านมีสิทธิในการร่วมคิดและเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ 

4. สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

4. ท่านพึงพอใจในสิทธิของท่านในการตรวจสอบ
นักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ส่วนที่ 4 เป็นเรื่องหลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งท าการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ได้แก่ คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการ
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ตรวจเงินแผ่นดิน โดยเป็นแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจต้ังแต่ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ 
ค่อนข้างไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานนี้เลย ดังนี้ 

1. หลักธรรมาภิบาล 

1.1 ความรับผิดชอบ  

ค าถาม: ท่านมีความพึงพอใจกับความรับผิดชอบของหน่วยงานอิสระเหล่านี้หรือไม่ 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

1.2 หลักนิติธรรม 

ค าถาม: ท่านเห็นว่าองค์กรเหล่านี้เคารพตัวบทกฎหมาย ไม่ได้ยึดตัวบุคคลหรือไม่ (มีหลักนิติธรรม)  

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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1.3 ความโปร่งใส 

ค าถาม: องค์กรเหล่านี้มีความโปร่งใส ท่านสามารถตรวจสอบได้ 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

1.4. การมีคุณธรรมจริยธรรม 

ค าถาม: หน่วยงานเหล่านี้ด าเนินงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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1.5. การมีส่วนร่วม 

ค าถาม: หน่วยงานต่อไปนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่   

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

1.6 การมีประสิทธิภาพ 

ค าถาม: หน่วยงานนี้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

2. มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

2.1 ท่านเชื่อมั่นว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารในหน่วยงานนี้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม 
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1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

2.2 ท่านเชื่อว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารของหน่วยงานนี้มีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ 

ท่านเชื่อว่าองค์กรต่อไปนี้มีบทบาทในการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  
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2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 

5. ศาลยุติธรรม 

6. ศาลปกครอง 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 ส่วนที่ 5 เรื่องหลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันการเมือง  ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยศึกษาความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  โดยเป็นแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจในประเด็นดังกล่าวต่อไปนี้เพื่อวัดระดับความพึง
พอใจ ซึ่งแบ่งเป็น 4 ความเห็นคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง โดยมีประเด็นและข้อค าถามดังต่อไปนี้ 

 1. ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม โดยมีค าถาม 3 
ข้อคือ 

1. ส.ส. ที่ท่านเลือกสามารถสะท้อนได้ถึงความเป็นตัวแทนของท่านอย่างแท้จริง 

2. นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของท่าน 

3. ท่านมีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

 2. ระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร โดยมีค าถาม 3 ข้อคือ 

1. แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้าใจความต้องการของท่าน 

2. ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ท่านเลือก 

3. ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค  
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 3. การจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง  โดยมี
ค าถาม 3 ข้อคือ 

1. ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง 

2. ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวนมาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะไม่คุ้มที่จะ
ลงทุน 

3. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่าแบบหนึ่งเขต
หลายเบอร์ 

 4. การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการมากขึ้น โดยมีค าถาม 2 ข้อคือ 

1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล 

2. ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา มีความเป็นกลางทางการเมือง  

5. การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มี
ความโปร่งใส โดยมีค าถาม 3 ข้อคือ  

1. ท่านยอมรับว่ากระบวนการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดย
เปิดเผย เป็นการสร้างความโปร่งใส 

2. การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงานแก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้างภาวะผู้น าให้กับ
นายกรัฐมนตร ี

3. ท่านพึงพอใจกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล 

 

ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองใน
ปัจจุบัน โดยถามความเห็นของประชาชนในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. จุดเด่นของประเทศไทย 

1. ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพและเอกราช
ตลอดเวลามาช้านาน 
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2. พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยสามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย 

3. คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี 
4. คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี “วินัย” 
5. คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมีน้ าใจ 
6. คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 
7. คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต 
8. คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่าง

กลมกลืนและไม่เกิดความขัดแย้ง 
9. สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในการสร้าง

ตัวได้รับการยอมรับ และประสบความส าเร็จได้เสมอ 

2. จุดอ่อนของสังคมไทย 

1. การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระ
และมีประสิทธิภาพ 

2. การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 
3. พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 
4. ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ในการสร้างอามิส

สินจ้าง 
5. คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขายเสียงของชาวบ้านในชนบท 
6. การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่องสกปรก  
7. ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วม

ทางการเมืองในวิธีอื่น 
8. การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพ  
9. องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความต้องการ

ของท่านได้ 
10. ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความต้องการของท่านได้ 
11. กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของภาครัฐเชื่องช้า 
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12. กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
13. สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า “กฎหมาย” 
14. การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 
15. การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชนเป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 
16. สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่างเต็มที่ 
17. สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 
18. พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูกครอบง าจากราชการและทุน 
19. คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”ปัญญา” 

 

3.4 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเลือกใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามนั้น ได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ท าการส ารวจแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ผลงานวิจัย และ
เอกสารต่างๆ เพื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประมวลเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกประเด็น
ที่ต้องการการทดสอบ  

 2. น าแบบสอบถามที่สร้างแล้วมาตรวจสอบโดยส่งไปให้คณะผู้เก็บข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญทาง
รัฐศาสตร์ช่วยแสดงความเห็น และปรับแก้ถ้อยค า รวมทั้งข้อมูลความถูกต้อง ก่อนจะส่งไปให้ผู้เก็บ
ข้อมูลเก็บข้อมูลต่อไป 

 

3.5 การทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 3.5.1 การทดสอบแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อไปท าการทดสอบ (pre-test) โดยการสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดคือ มหาสารคาม เชียงใหม่ และเพชรบุรี โดย
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เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงมากที่สุด โดยเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง
เลือกต้ัง (อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) และมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ กัน 

 วัตถุประสงค์ของการทดสอบแบบสอบถามคือ การทดสอบด้านความเป็นปรนัย (objectivity) 
ของแบบสอบถาม ได้แก่ การทดสอบความชัดเจนของข้อค าถามต่างๆ โดยการตรวจทานกับผู้ออกแบบ
สอบถามในแต่ละข้อว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในแบบสอบถามเหมือนผู้ต้ังค าถามหรือไม่ ท าให้ได้
ประโยชน์ในการน าแบบสอบถามฉบับน้ีไปเก็บข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อข้อมูลที่แน่นอน 

 

 3.5.2 การตรวจสอบคุณภาพภาพของแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามจากการทดสอบเก็บข้อมูลมาทดลองประมวลผลด้วยการหาความ
น่าเชื่อถือ (reliability test) โดยแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องมีความเชื่อมั่น (alpha) ต้ังแต่ 
0.70 ขึ้นไป (Fraenkel R. Jack& Wallen E Norman, 1993) ซึ่งผลของการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามเป็นไปดังต่อไปนี้  

ตาราง 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

ข้อค าถามที่แสดงถึง ค่าความ
เชื่อมั่น 

หลักการส าคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 0.917 

หลักการส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 0.987 

หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
การเมือง 

0.748 

การประเมินสถาบันการเมืองในปัจจุบัน  0.874 

 

 ซึ่งทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่พิสูจน์ได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ (รายละเอียดโปรดดูใน
ภาคผนวก)  
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3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามมีดังต่อไปนี้ 

 3.6.1 คัดเลือกนักวิจัยที่มีความคุ้นเคยในเขตพื้นที่อย่างดี เป็นผู้เก็บข้อมูลในภาคสนาม 

 3.6.2 ผู้เก็บแบบสอบถามด าเนินการคัดเลือกพนักงานสัมภาษณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้ง
ในด้านระดับคุณภาพการศึกษา บุคลิกภาพ ความเข้าใจพื้นฐานด้านรัฐศาสตร์  และรู้จัก
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างนี้ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และ
สามารถพูดจาภาษาถิ่นเพื่อพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างได้อีกด้วย 

 3.6.3 ผู้วิจัยประชุมร่วมกับผู้เก็บแบบสอบถามเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย 
ต้ังแต่ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง แบบสอบถามและการปรับปรุงแบบสอบถาม รวมทั้งการเก็บ
ข้อมูลโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม 

 3.6.4 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากผู้เก็บแบบสอบถาม และประเมินผลข้อมูลผลแบบสอบถาม 
และส่งกลับให้ผู้เก็บแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทุกภูมิภาค และวิเคราะห์ข้อมูลรวมของประเทศ  
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บทที่ 4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มภาคเหนือ 
 

4.1 บทน า 

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของภาคเหนือ 

4.1.1.1 การแบ่งเขตการปกครอง จ านวนประชากร และลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดเขตการปกครองของ
ภาคเหนือประกอบด้วย 17 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา ตาก 
อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ซึ่ง
จากรายงานข้อมูลประชากรจากการทะเบียนประจ าปี พ.ศ.2552 ของส านักงานสถิติแห่งชาตินั้น 
ประชากรในเขตภาคเหนือมีทั้งสิ้น 11,770,233 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 5,806,550 คน และ
เพศหญิงจ านวน 5,963,683 คน โดยจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากร
ทั้งหมด 1,632,548 คน ส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรทั้งหมด 
241,847 คน นอกจากนี้ จากการส ารวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2552 ของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2548 – 2552) ภาคเหนือมีอัตราการย้ายถิ่นสูงขึ้น และในปี
พ.ศ.2552 ภาคเหนือมีอัตราการย้ายถิ่นเท่ากับอัตราการย้ายถิ่นของประชากรทั้งประเทศ คือ ร้อยละ 
3.0 

 ประชากรส่วนใหญ่ของภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบน สืบเชื้อสายมา
จากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น ลัวะ ยอง เขิน ลื้อ ไทใหญ่ หรือชนเผ่าต่างๆ อาทิ  ม้ง เย้า ลีซอ กะเหรี่ยง 
อีก้อ มูเซอ เป็นต้น ซึ่งคนไทยภาคเหนือ หรือที่มักเรียกว่า “คนเมือง” มีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ประจ าถิ่น ได้แก่ ภาษา เครื่องแต่งกาย อาหาร ส่วนในเขตภาคเหนือตอนล่างนั้น ประชากร
ส่วนใหญ่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับคนไทยในภาคกลาง ทั้ งในเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ นอกจากน้ียังมีประชากรจากภาคอ่ืนๆ ได้ย้ายถิ่นฐานและภูมิล าเนามาอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของ
ภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น 

4.1.1.2 ลักษณะอาชีพ และรายได้ของภาคเป็นสัดส่วนของประชาชาติ 

 ลักษณะอาชีพหลักของประชากรในเขตภาคเหนือ คือ ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก ซึ่ง
พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด ใบยาสูบ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ ถั่วเหลือง ลิ้นจี่ 
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ล าไย รวมถึงผักผลไม้เมืองหนาว การท าป่าไม้ การประมงน้ าจืด การเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ประชากร
บางส่วนยังประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงในเขตภาคเหนือยังเป็นที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม 
เช่น นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน เป็นต้น พื้นที่เขตภาคเหนือยังเป็นแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุท่ีส าคัญ
ของประเทศ เช่น ถ่านหินลิกไนต์ หินปูน และดินขาวที่จังหวัดล าปาง แร่สังกะสีที่จังหวัดตาก น้ ามันดิบ
ที่จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย: ระบบออนไลน์) 

จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (Gross Regional Product: GRP) ตามราคาประจ าปี ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเหนือ 
พ.ศ.2552 มีมูลค่ารวม 862,657 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือแล้วนั้น จังหวัดที่มีมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัดมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ (132,098 ล้านบาท) ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดน้อยที่สุด (11,062 ล้านบาท) นอกจากนี้ ในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวของประชากรเขตภาคเหนือในปีพ.ศ.2552 นั้น มีค่าเท่ากับ 71,105 บาท ซึ่งต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
หัวของประชากรทั้งประเทศ คือ 135,281 บาท โดยจังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรมากที่สุดในภาคเหนือ คือ 159,537 บาท ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวของประชากรน้อยที่สุดในภาคเหนือ คือ 47,752 บาท ทั้งนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของ
ภาคเหนืออยู่ที่ 15,727 บาท ซึ่งต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของทั้งประเทศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 20,904 บาท โดยจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงท่ีสุดของภาคเหนือ คือ จังหวัด
ล าพูน (20,048 บาท) ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนต่ าที่สุดของภาคเหนือ 
(7,936 บาท)  

4.1.1.3 สัดส่วนการใช้สิทธิเลือกต้ัง 

 ด้านสัดส่วนการใช้สิทธิเลือกต้ังของภาคเหนือนั้น แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านการใช้สิทธิเลือกต้ัง ซึ่งจากข้อมูลของคณะกรรมการการ
เลือกต้ังในเรื่องของการออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังครั้งล่าสุด 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 พบว่า จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือติดอันดับจังหวัดที่มีผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังสูงสุด 10 อันดับแรก มากถึง 5 จังหวัด ได้แก่ ล าพูน ตาก เชียงใหม่ ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 
โดยจังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังมากที่สุดในประเทศถึงร้อยละ 88.90 ในขณะที่
การใช้สิทธิเลือกต้ัง ส.ส.แบบสัดส่วนในการเลือกต้ังคราวเดียวกันนั้น กลุ่มจังหวัดที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล าปาง ล าพูน สุโขทัย ตาก และก าแพงเพชร 
จัดเป็นกลุ่มจังหวัดท่ีมีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังแบบสัดส่วนมากที่สุดของทั้งประเทศคิดเป็นร้อยละ 80.40 

4.1.1.4 ข้อมูล ส.ส. หรือ พรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

ความนิยมของพรรคการเมืองและนักการเมืองไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน นับต้ังแต่ภายหลังการก้าวเข้ามาด ารงต าแหน่งของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ในปีพ.ศ. 2541 ซึ่งพื้นเพเป็นคนอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผล
ให้วิธีการในการหาเสียงจึงเน้นความเป็นท้องถิ่นนิยม ซึ่งนั่นก็คือ การชูภาพนายกรัฐมนตรีคนเมือง 
หรือเกิดเป็นค าพูดที่ว่าถ้าอยากได้นายกคนเมืองต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรค เพื่อต้องการเรียกคะแนน
เสียงจากประชาชนในเขตภาคเหนือ ส่งผลให้คะแนนความนิยมของพรรคไทยรักไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
และได้รับชัยชนะเหนือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นฐานเสียงเดิม ในการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 6 มกราคม 
พ.ศ.2544 ด้วยจ านวน ส.ส.ในเขตภาคเหนือ  52  คน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้เพียง 17  คน ต่อมาใน
การเลือกต้ังเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
ในเขตภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากมีผู้สมัครรับเลือกต้ังจากพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกถึง 70  
คน ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีส.ส.ลดลงจาก  17  คน เหลือเพียง  5  คน ทั้งนี้ จากความนิยมของ
พรรคไทยรักไทยในเขตภาคเหนือที่มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเลือกต้ังทั่วไปในปีพ.ศ.2548 พรรคไทย
รักไทยได้คะแนนเสียงทั้งจากส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วนรวม 377 เสียง จึงสามารถจัดต้ัง
รัฐบาลพรรคเดียวได้โดยไม่ต้องรวบรวมพรรคการเมืองอ่ืนเพื่อจัดต้ังรัฐบาล และเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การจัดต้ังรัฐบาลของไทยที่พรรคการเมืองสามารถจัดต้ังรัฐบาล
พรรคเดียวได้ส าเร็จ 

ดังนั้นจากการเลือกต้ังสองครั้งที่ผ่านมานี้ จึงแสดงให้เห็นว่าตัวผู้น า นโยบาย และพรรค
การเมืองมีอิทธิพลต่อการเลือก ส.ส.ของประชาชนในพื้นที่เขตภาคเหนือเป็นอย่างยิ่ง  ประการแรก คือ 
ตัวผู้น า  ผู้น าในที่น้ีมีความหมายเจาะจงไปที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเพียงบุคคลเดียว  ซึ่งความนิยมที่มี
ต่อพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนั้น ท าให้เกิดปรากฏการณ์ส าหรับการหาเสียง เห็นได้จากการน ารูปภาพของ
หัวหน้าพรรคประกอบการหาเสียง  ซึ่งเป็นการพยายามสื่อสารอย่างหนึ่งว่าการเลือกต้ังไม่เพียงแต่ไป
เลือกตัวแทนที่มักจะเป็นที่คุ้นตาหรือเป็นผู้แทนเดิมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเลือกผู้น ารัฐบาลอีกด้วย  อีก
ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสามารถแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็น
ผู้น าได้ในหลายๆ กรณี อาทิ การตัดสินใจที่จะด าเนินนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว และ
บางครั้งก็ใช้ความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหา จึงเท่ากับเป็นการสื่อสารให้ประชาชนเห็นว่าการ
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ด าเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรตัดสินใจได้เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องผ่านการ
ต่อรองหรือโดนกดดันจากกลุ่มการเมืองอ่ืนๆ อย่างเช่นในอดีตที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยเรื่อยมา และที่
ส าคัญที่สุดปัญหาของประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  หรือความต้องการของประชาชนก็
ได้รับการตอบสนองจากรัฐอย่างรวดเร็ว ประการต่อมาการด าเนินนโยบายระหว่างเป็นรัฐบาลของ
พรรคไทยรักไทยจะเห็นได้ว่านโยบายที่ใช้ในการหาเสียงส าหรับการเลือกต้ังเมื่อปีพ.ศ.2544 นั้นถูก
น ามาปฏิบัติและผลักดันจนเป็นรูปธรรมหลายๆ นโยบาย เช่น นโยบายกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท  
นโยบายด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณสุขในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  
เป็นต้น อันส่งผลให้การเลือกต้ังในปีพ.ศ.2548 พรรคไทยรักไทยจึงได้รับนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย  
อาจกล่าวได้ว่านโยบายดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจและท าให้ประชาชนเล็งเห็นว่าตนจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไรจากนโยบาย  ส่งผลให้ประชาชนตัดสินใจที่จะเลือกพรรคการเมืองหรือตัวแทนเพราะ
นโยบายนั่นเอง  และประการสุดท้ายอิทธิพลของพรรคการเมืองที่มีต่อการเลือก ส.ส.ของประชาชนนั้น  
อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลโดยตรงมาจากตัวผู้น าซึ่งมีอิทธิพลในพรรคไทยรักไทยเป็นอย่างมาก และรวมไป
ถึงความส าเร็จในการด าเนินนโยบายส่งผลให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพรรคไทยรักไทยนั้นอยู่ใน
ทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าหลายพรรค
การเมืองหรือนักการเมืองรุ่นเก่าหลายคนที่มีฐานคะแนนเสียงของในพื้นที่ของตัวเองหรือเป็นผู้แทนใน
เขตนั้นมานาน สมัครใจที่จะย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย โดยหวังผลที่จะใช้ชื่อเสียงของ
พรรคไทยรักไทยเพิ่มความนิยมให้กับตนเองและคาดหวังว่าจะได้เข้ามานั่งในสภาในฐานะพรรค
รัฐบาล  ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าความนิยมที่มีต่อพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หนึ่งในผู้ก่อต้ังพรรคไทยรักไทย
นั้น ได้น าความส าเร็จมาสู่พรรคไทยรักไทยเป็นอย่างมาก และแม้ว่าพรรคไทยรักไทยจะแปรเปลี่ยน
สภาพไปเป็นชื่ออ่ืน ทั้งในชื่อพลังประชาชนหรือเพื่อไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคเป็นคน
อ่ืนๆ ก็ตาม ภาพของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็ยังคงติดตาตรึงใจประชาชนผู้รักทักษิณอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะภาพของความเป็นนายกฯ ขวัญใจของชาวภาคเหนือ 

4.1.1.5 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงหลัง 19 กันยายน 2549 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้ท าการยึดอ านาจหรือก่อรัฐประหารรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ 
ชินวัตร ซึ่งในเวลาต่อมาได้แปรสภาพเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549  มาตรา 34 ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติมีหน้าที่
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงแห่งชาติ  และประธานคณะมนตรีความมั่นคง
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แห่ ง ช า ติ  มี อ า นาจหน้ าที่ เ ป็ นผู้ รั บ สนองพ ระบรมราช โองกา ร   แ ต่ ง ต้ั ง และถอดถอน
นายกรัฐมนตรี  ประธานสภา และรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ  สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ  และ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งยังสามารถประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรีได้
ด้วย  การยึดอ านาจในครั้งนี้ส่งผลให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลานั้น
ต้องพ้นจากต าแหน่งไป  ผลจากการรัฐประหารครั้งนี้ท าให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่  
3 แนวทางกว้างๆ คือ 

  1. กลุ่มที่สนับสนุนการท ารัฐประหาร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อยู่
ในแนวทางที่ต่อต้านรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และรวมไปถึงการปฏิเสธและไม่ยอมรับบุคคลใดๆ ก็
ตามที่มาจากพรรคไทยรักไทย หรืออาจกล่าวได้ว่าต้องการให้มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองโดยต้องไม่มี
พรรคไทยรักไทย และคนที่ใกล้ชิดหรือคนที่สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเป็นรัฐบาลอีกต่อไป เช่น 
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นต้น  

2.กลุ่มที่ต่อต้านการท ารัฐประหาร ซึ่งลักษณะการเคลื่อนของกลุ่มนี้อยู่ในทิศทางที่ต้องการให้
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง และรวมไปถึงการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านและ
คัดค้านกลุ่มที่อยู่ตรงกันข้ามอันได้แก่รัฐบาลที่มาจากการแต่งต้ังโดยกลุ่มคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งชาติ เช่น แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เป็นต้น 

3.กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่มีการแสดงออกความคิดเห็นทางการ
เมือง   

การก่อรัฐประหารดังกล่าว ส่งผลให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ต้องถูก
ยกเลิกไป ดังนั้นระหว่างใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 จึงได้มีการ
ก าหนดให้มีการสรรหาสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สรร.) เพื่อท าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมา  อีกทั้ง
ยังได้ก าหนดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้ได้ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบจากประชาชนโดยการ
ด าเนินการออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  จึงมีการจัดท าการลงประชามติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2550 โดยมีจ านวนผู้มาใช้สิทธิรวมทั้งสิ้น 25,978,954 คน จากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
45,092,955  คน  โดยผลจากการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญคือเห็นชอบร้อยละ 57.81 และไม่
เห็นชอบร้อยละ 42.19  จากผลข้างต้นท าให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของไทย และเกิดการเลือกต้ังทั่วไปในปีเดียวกัน 
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อย่างไรก็ตามการลงประชามติดังกล่าว พบว่าจังหวัดที่ไม่เห็นชอบมากกว่าเห็นชอบ คือจังหวัดใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฐานเสียงส าคัญของพรรคไทยรักไทย ดังนั้นจึงอาจพอ
สรุปได้ว่าความนิยมต่อตัวอดีตนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรนั้นมีความสัมพันธ์กับการลง
ประชามติเพื่อเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นการรัฐประหารครั้งนี้มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก
ว่าต้องการให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรออกไปจากเส้นทางการเมือง เห็นได้จากหลังการรัฐประหารไม่นาน
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทยอันส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยและ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรถูกตัดสิทธิ์และห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากการกระท า
ความผิดโดยจ้างพรรคการเมืองอ่ืนให้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกต้ังเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2549  ดังนั้น
ตลอดช่วงระยะเวลาของการร่างรัฐธรรมนูญและรอการเลือกต้ังทั่วไปที่จะเกิดขึ้น จึงมีการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของกลุ่มที่สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอยู่ตลอดในนามแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่
เผด็จการ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เพื่อ
ยกระดับการเคลื่อนไหวให้มีพลังมากขึ้น ส่งผลให้ในเวลาต่อมาเกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะการ
รวมกลุ่มภายใต้แกนน าในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดมากขึ้น ซึ่งส าหรับภาคเหนือนั้นมีกลุ่มต่างๆ 
ที่ร่วมเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับกลุ่มนปช. เช่น  กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 หรือบางจังหวัดก็ไม่ได้การต้ัง
ชื่อกลุ่มแต่จะใช้วิธีการเรียกว่าเป็นกลุ่มเสื้อแดงและตามด้วยชื่อจังหวัด เช่น เสื้อแดงเชียงราย เสื้อแดง
น่าน เสื้อแดงพะเยา เป็นต้น โดยใช้การเคลื่อนไหวในลักษณะผ่านการจัดเวทีปราศรัยและใช้วิทยุชุมชน
ในการสื่อสารกับประชาชน 

อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่าผลการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบ  
หรืออาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มของการสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรลดลง แต่การเลือกต้ังทั่วไปที่
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 ปรากฏว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดคือพรรคพลัง
ประชาชนหรือกลุ่มอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย โดยได้คะแนนเสียงจาก ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบ
สัดส่วนทั้งหมด 233 เสียง แต่เนื่องจากคะแนนเสียงที่ได้รับไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
ท าให้ต้องจัดต้ังรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคการเมืองอ่ืนๆ โดยมีนายสมัคร สุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรี  
โดยที่ในช่วงเวลานี้การเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาพรวมจะเห็นได้ว่า กลุ่มที่ต่อต้านพ.ต.ท.ทักษิณ  
ชินวัตรจะแสดงบทบาทในการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่พอใจหรือไม่ยอมรับ
รัฐบาลในขณะนั้นนั่นเอง การแสดงออกที่ชัดเจนท าให้เกิดการปะทะระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลและ
กลุ่มสนับสนุนบ่อยครั้ง เห็นได้จากการที่แกนน าเสื้อเหลืองที่ต่อต้านรัฐบาลในภาคเหนือถูกท าร้าย
ร่างกายจากลุ่มเสื้อแดงที่สนับสนุนรัฐบาล การต่อต้านพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นเมื่อเดินทางยังพื้นที่
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ภาคเหนือ เป็นต้น การเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นและมีระดับของการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนั้นยังถูก
กระตุ้นด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองในหลายๆ ครั้ง เช่น กรณีนายสมัคร สุนทรเวชต้องลาออกจากการ
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเนื่องจากถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องคุณสมบัติ นายสมชาย วงศ์
สวัสดิ์น้องเขยของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ได้ถูกเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อมา แต่ทว่า
ไม่นานหลังจากนั้น พรรคพลังประชาชนก็ได้ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ท าให้นายสมชาย 
วงศ์สวัสด์ิในฐานะหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนต้องพ้นจากต าแหน่งไปด้วย ซึ่งอดีต
สมาชิกพรรคพลังประชาชนที่เหลืออยู่ได้ต้ังพรรคการเมืองใหม่ที่ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน แต่กลับ
ไม่สามารถจัดต้ังรัฐบาลได้ส าเร็จ เป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยมีบทบาทเป็นฐานะฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ในปัจจุบันสัดส่วนจ านวนส.ส.ภาคเหนือแบบแบ่งเขตมีจ านวนทั้งหมด 77 คน โดย
แบ่งเป็น ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย (พรรคพลังประชาชน) 45 คน และเกือบทั้งหมดของจ านวน ส.ส.จาก
พรรคเพื่อไทยในภาคเหนือนั้นเป็น ส.ส.ในส่วนของภาคเหนือตอนบนแทบทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความนิยมที่มีต่ออดีตนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรอย่างไม่เสื่อมคลาย  

หลังจากพรรคเพื่อไทยได้ท าหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนั้น การเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคเหนือ  
โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนั้นมีลักษณะที่ต่อเนื่องมากขึ้น อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตรแม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วก็ตาม แต่การเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย
และกลุ่มผู้สนับสนุน มักจะปรากฏชื่อของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งข้อความผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ หรือการปรากฏตัวผ่านการถ่ายทอดสด(วีดีโอลิงค์) เป็นต้น  
นอกจากน้ันการเคลื่อนทางการเมืองภาคประชาชนยังมีรายชื่อของ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในฐานะแกนน า เช่น ส.ส.จังหวัดล าพูน การต้ังเวทีปราศรัยถาวรในจุดต่างๆ ของแกนน าเสื้อแดงในแต่
ละจังหวัด รวมไปถึงการจัดรายการวิทยุผ่านวิทยุชุมชนโดยมีผู้ด าเนินรายการเป็นแกนน าเสื้อแดง อีก
ทั้งยังแสดงออกผ่านการแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่มตนเองก็คือการใช้สีแดง เช่น การใช้ผ้าสีแดงผูกตาม
สถานที่ต่างๆ อาคารบ้านเรือน หรือยานพาหนะ การนัดใส่เสื้อสีแดงในวันที่มีการนัดหมายเพื่อชุมนุม
กัน การติดรูปของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรไว้ในบ้าน หรือติดสต๊ิกเกอร์เพื่อสนับสนุนความคิดของกลุ่ม
ตนเอง เช่น  ติดสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเรียกร้องให้ยุบสภาเพื่อจัดการเลือกต้ังใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการเข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่กรุงเทพมหานครกับกลุ่มนปช. และ
เครือข่ายจากทั่วประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเกิดการจลาจลจากการชุมนุมของมวลชนเสื้อแดงบริเวณย่านราช
ประสงค์ และลุกลามบานปลายไปสู่การเผาสถานที่ราชการและอาคารบ้านเรือนของเอกชนทั้งใน
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กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดในช่วงกลางปีที่ผ่านมานั้น รวมถึงมีการมอบตัวหรือจับกุมแกนน าผู้
ชุมนุมคนส าคัญไว้ได้ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายที่รัฐได้ใช้ควบคุมสถานการณ์เป็นไปโดยเข้มงวด 
ท าให้ผู้ชุมนุมต่างสลายตัวและกลับสู่ภูมิล าเนาเดิมของตนเอง แต่ทว่าการด าเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์วุ่นวายยังคงด าเนินต่อไป รวมถึงการจับตามองของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่าง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นไปอย่างเข้มข้น ซึ่งภาครัฐเองก็ตระหนักถึงผลร้ายแรงที่
เกิดขึ้น และต้องท าทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นนั้นอีก ทั้งนี้ แม้ว่าในภาพรวมโดยทั่วไป 
สถานการณ์ภายในประเทศจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ทว่ารอยร้าวแห่งความแตกแยกทางความคิด
และความแตกต่างทางทัศนคติของคนไทยยังคงด ารงอยู่ต่อไป 

 

4.1.2 การเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคเหนือ 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือรวม 17 จังหวัด โดยได้อาศัยกลุ่มเครือข่ายใน
การช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งการก าหนดจ านวนแบบสอบถามที่จะใช้ในแต่ละ
จังหวัดนั้น ได้ใช้จ านวนของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในแต่ละจังหวัดน ามาค านวณหาสัดส่วนจ านวนในการ
เก็บแบบสอบถาม เช่น จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรมากที่สุดของภาคเหนือ การเก็บแบบสอบถามจึงมี
จ านวนมากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ นอกจากนี้ ก่อนการลงพื้นที่ได้มีกระบวนการซักซ้อมเพื่อท าความเข้าใจท่ี
ตรงกันของเครือข่ายในการเก็บแบบสอบถาม ในส่วนของประเด็นค าถามที่ผู้เก็บแบบสอบถามยังไม่
เข้าใจดีพอ หรือยังมีความสับสน ก็จ าเป็นที่จะต้องอธิบายเพื่อให้เข้าใจถูกต้องร่วมกันเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลาและพื้นที่ส่งผลให้การลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล
ต้องมีความแม่นย าและถูกต้อง 

ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เก็บแบบสอบถามนั้น ได้แก่ 1. ปริมาณของแบบสอบถามที่มี
ประเด็นและจ านวนข้อมากเกินไป ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ค่อยจดจ่อกับการ
ท าแบบสอบถามโดยที่อาจส่งผลต่อค าตอบได้ ซึ่งผู้เก็บแบบสอบถามได้แก้ไขสถานการณ์โดยการชวน
คุยในประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกเป็นกันเอง ผ่อนคลาย และเพื่อให้ได้ค าตอบ
จากความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบด้วย 2. ประเด็นค าถามบางส่วนคลุมเครือ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
ความเข้าใจผิด เช่น ค าถามที่ให้ผู้ตอบเลือกว่ารับข่าวสารจากแหล่งท่ีมาใดมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบ
บางคนคิดว่าสามารถตอบได้หลายค าตอบ ซึ่งการแก้ไขอาจจะระบุให้ชัดเจนว่าสามารถเลือกได้เพียง
ค าตอบเดียว 3. กลุ่มตัวอย่างไม่มีความเข้าใจในตัวเนื้อหาของแบบสอบถาม อาทิ กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
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ว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่อย่าง
เดียวกัน ซึ่งผู้เก็บแบบสอบถามเองก็ต้องมีการอธิบายว่าทั้ง 3 ศาลมีหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกัน
อย่างไร  

  

4.2.  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  

 ในส่วนของการแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ เป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มา 
มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของประชากรของประเทศไทยในเรื่อง เพศ อายุ และอาชีพหรือไม่ 
ซึ่งนับเป็นตัวแปรควบคุมในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดอคติด้านเพศ อายุ หรืออาชีพ โดยจาก
ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยได้น ามาแจกแจงได้ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 เพศ 

 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 42 คน และเป็นเพศชาย 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.2  และ 53.8 ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสัดส่วนประชากรของประเทศที่มีลักษณะผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายเล็กน้อย เนื่องจากว่า เมื่อผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนั้น ปรากฏว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชายจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นเพศหญิง  จึงท าใหส้ัดส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

 
ตาราง 3 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศในภาคเหนือ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 49 53.8 

หญิง 42 46.2 

รวม 91 100 

 
4.2.2 อายุ 

 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวตามช่วงอายุดังต่อไปนี้ คือ มีผู้ที่อายุต่ า
กว่า 29 ปี จ านวน 43 คน อายุต้ังแต ่30-39 ปี จ านวน 32  คน อายุต้ังแต่ 40-49 ปี จ านวน 10 คน อายุ
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ต้ังแต่ 50-59 ปี จ านวน 5 คน และอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 , 35.2 , 11 
, 5.5 ,  และ 1.1 ตามล าดับ  

 
ตาราง 4 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุในภาคเหนือ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 29 ปี 43 47.3 

30-39 ปี 32 35.2 

40-49 ปี 10 11 

50-59 ปี 5 5.5 

60 ปีขึ้นไป 1 1.1 

รวม 91 100 

 

4.2.3 อาชีพ 

 ลักษณะการกระจายตัวของอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ซึ่งจากสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ไม่มี
ความสอดคล้องกับลักษณะทางประชากรของภาคเหนือ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อ
ลงเก็บข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ จึงไม่สามารถควบคุมลักษณะการกระจายตัวของ
กลุม่อาชีพต่างๆ ได้  

 
ตาราง 5 ข้อมูลพื้นฐานจ าแนกตามอายุในภาคเหนือ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกร 4 4.4 

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 15 16.5 
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ท างานองค์กรเอกชน (NGOs) 1 1.1 

ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  7 7.7 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 19 20.9 

แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ 1 1.1 

รับจ้างทั่วไป คนงาน 5 5.5 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 27.5 

เจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง 9 9.9 

ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ - - 

ไม่ได้ท างาน 5 5.5 

รับจ้างเอางานมาท าที่บ้าน - - 

อ่ืนๆ ระบ ุ - - 

รวม 91 100 

 

4.2.4 รายได้โดยประมาณ 

 ลักษณะการกระจายตัวของรายได้โดยประมาณต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่มี
รายได้อยู่ในระดับ 6,001-12,000 บาทมากที่สุด และรองลงมาคือ ระดับต่ ากว่า 6,000 บาท ซึ่งรายได้
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นั้นพบว่า มีรายได้โดยประมาณสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากร
ภาคเหนือปีพ.ศ.2552 ท่ี 71,105 บาท นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้โดยประมาณต่อเดือนต่ ากว่า 
6,000 บาทนั้น พบว่าเป็นกลุ่มอาชีพนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเป็นส่วนมาก 

 

 
ตาราง 6 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ในภาคเหนือ 

ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 
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ต่ ากว่า 6,000 บาท 28 30.8 

6,001-12,000 บาท 38 41.8 

12,001-18,000 บาท  14 15.4 

18,000 – 24,000 บาท 5 5.5 

24,000 – 30,000 บาท 4 4.4 

30,000 – 50,000 บาท   2 2.2 

50,000 – 85,000 บาท - - 

85,000 บาทขึ้นไป - - 

รวม 91 100 

 

4.2.5 ระดับการศึกษา 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และรองลงมาคือระดับมัธยมปลาย 
ปวช. หรือเทียบเท่า โดยข้อสังเกตเกี่ยวกับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่า การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหมายรวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และกลุ่มตัวอย่างท่ีก าลังศึกษาอยู่ด้วย 
นอกจากนี้การก าหนดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างในส่วนของระดับการศึกษาไม่สามารถท าได้ 
เพราะใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแบบบังเอิญ 

  
ตาราง 7 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาในภาคเหนือ 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่เคยเรียนหนังสือ 2 2.2 

ประถมต้น หรือเทียบเท่า 3 3.3 

ประถมปลายหรือเทียบเท่า 3 3.3 

มัธยมต้นหรือเทียบเท่า  2 2.2 
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มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 19 20.9 

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า 12 13.2 

ปริญญาตร ี 44 48.4 

ปริญญาโท 5 5.5 

ปริญญาเอก 1 1.1 

รวม 91 100 

 

 

4.2.6 ศาสนา 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 97.8 ซึ่งสอดคล้องกับ
ประชากรชาวไทยส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 94.7  
 

ตาราง 8 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามศาสนาในภาคเหนือ   

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

พุทธ 89 97.8 

อิสลาม - - 

คริสต ์ 2 2.2 

อ่ืนๆ ระบ ุ - - 

รวม 91 100 

 

4.2.7 เขตที่อยู่อาศัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 
รองลงมาคือ อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 
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ตาราง 9 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ 

เขตที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

เทศบาลนคร 4 4.4 

เทศบาลเมือง 24 26.4 

เทศบาลต าบล 34 37.4 

องค์การบริหารส่วนต าบล 29 31.9 

กรุงเทพมหานคร/พัทยา - - 

รวม 91 100 

 

4.3 การเปิดรับสื่อทางการเมือง 

4.3.1 ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสาร 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากสื่อโทรทัศน์มาก
ที่สุด คือ 72 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.1  

  
ตาราง 10 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเปิดรับสื่อทางการเมืองใน
ภาคเหนือ 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.หนังสือพิมพ์ 9 9.9 

2.วิทยุ - - 

3.โทรทัศน ์ 72 79.1 

4.การพูดคุยกับบุคคลอื่น 1 1.1 

5.หอกระจายข่าว - - 
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6.อินเตอร์เน็ต 9 9.9 

รวม 91 100 

 

4.3.2 ความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมืองทุกวัน 
จ านวน  66 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจทาง
การเมืองมาก  

 
ตาราง 11 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถึ่ในการรับสื่อในภาคเหนือ 

ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 

1.ทุกวัน 66 72.5 

2.สัปดาห์ละ 2-3 วัน 19 20.9 

3.สัปดาห์ละครั้ง 4 4.4 

4.ไม่ค่อยได้ติดตาม 2 2.2 

รวม 91 100 

 

4.3.3 ความเชื่อมั่นในสื่อมวลชน 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นในข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านจากสื่อโทรทัศน์มาก
ที่สุด คือ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากสื่อโทรทัศน์จะเป็น
ทางเลือกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดแล้วนั้น กลุ่มตัวอย่างยัง
มีความเชื่อมั่นมากที่สุดในข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านสื่อโทรทัศน์อีกด้วย 

 
ตาราง 12 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนในภาคเหนือ 
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ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

1.หนังสือพิมพ์ 12 13.2 

2.วิทยุ 1 1.1 

3.โทรทัศน์ 64 70.3 

4.การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 5 5.5 

5.หอกระจายข่าว - - 

6.อินเตอร์เน็ต 9 9.9 

รวม 91 100 

 

4.4 หลักการส าคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540  

ค าถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อันเป็น
เจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ .ศ.2540 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 2.ประเด็นเรื่องการท าให้
สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ และ 3.การขยายส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

4.4.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

4.4.1.1 สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 

 1. ประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุด 2 ล าดับแรก คือ ประเด็น
ที่ 2. การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ห้ามจับโดยไม่มี
หมายศาล และต้องน าตัวไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง ส่วนล าดับที่สอง มีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นคัดค้านโดยได้สัดส่วนเท่ากัน 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1. การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ ประเด็นที่ 9. มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้  บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วย
ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายที่เป็นเอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่
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เดิม  และประเด็นที่ 11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้
ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2. ประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุด 2 ล าดับแรก คือประเด็นที่ 
6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ ล าดับรองลงมาคือ ประเด็นที่ 5. รัฐมีหน้าที่
คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
ปึกแผ่นของครอบครัว ในฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของสังคม 

 3. ในภาพรวมแล้ว ประเด็นเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนนี้ มีผู้ให้ความเห็น
สนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน 
(ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 48 

 
ตาราง 13 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนในภาคเหนือ 

 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

(ร้อย
ละ) 

ค่อนข้
าง
เห็น
ด้วย 

ค่อนข้
างไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉ
ลี่ย 
(mea
ns) 

1.  การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 17.6 54.9 19.8 7.7 2.82 

2.  การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือ
ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ห้าม
จับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัวไปศาล
ภายใน 48 ชั่วโมง 

18.7 50.5 22.0 8.8 2.79 

3. ห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดยผิด
กฎหมาย 

23.1 51.6 23.1 2.2 2.95 

4. รับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ 37.4 59.3 2.2 1.1 3.32 
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ส่วนตัว 

5. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจาก
การใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่เสริมสร้างและ
พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ใน
ฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของสังคม 

50.5 38.5 11.0 - 3.39 

6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนา
บัญญัติ 

59.3 34.1 5.5 1.1 3.51 

7.  สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการ
บรร เทาความ เสี ยหายที่ จ ะ ไ ด้ รั บความ
ช่วยเหลือจากรัฐ 

15.4 56.0 25.3 3.3 2.83 

8.  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้าฟัง
การสอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุมขัง แต่
ต่อมาศาลพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้
ค าผิดที่จะเรียกค่าทดแทนจากรัฐ 

26.4 47.3 23.1 3.3 2.96 

9.  มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทน
ผู้ บ ริ โภคที่ เ ป็ นปร ะชาชนทั่ ว ไ ปมาช่ ว ย
ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายที่เป็นเอกชน
เพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแต่เดิม 

2.2 44.0 46.2 7.7 2.40 

10. ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรัฐและองค์กรอิสระที่ให้ความเห็นเรื่อง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.4 56.0 35.2 4.4 2.60 
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4.4.1.2 การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  

1. ประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 1. การให้
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และประเด็นที่ 3. 
การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น สตรี เด็ก คนพิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้คนดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ การให้การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคลเหล่านี้ต้องมีผู้แทนองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 3 

 2. ประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 2. การให้ชาย
และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

 3. ในภาพรวม ประเด็นเรื่องการรับรองความเสมอภาคของบุคคลนี้  มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน 
(เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.6 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน (ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.4 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 47.2  

 

 
ตาราง 14 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของบุคคลในภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้
าง
เห็น
ด้วย 

ค่อนข้
างไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง

ค่าเฉ
ล่ีย 

11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง
ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

12.1 54.9 25.3 7.7 2.71 

รวม 24.3 49.7 21.7 4.3 2.93 
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ยิ่ง 

1. การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอ
กัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  

8.8 54.9 31.9 4.4 2.68 

2. การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  34.1 45.1 19.8 1.1 3.12 

3. การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่เป็น
คุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น สตรี 
เ ด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์  เพื่อให้คน
ดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ การให้การ
พิจารณากฎหมายเก่ียวกับบุคคลเหล่านี้ต้องมี
ผู้แทนองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 3  

12.1 53.8 29.7 4.4 2.73 

4. การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอ
ภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดนเลือกผู้แทน
แบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชี
รายชื่อได้ 1 บัญชี ไมว่าจะอยู่นอกเขตเลือกต้ัง
ที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ 

30.8 54.9 11.0 3.3 3.13 

รวม 21.4 52.2 23.1 3.3 2.91 

 

4.4.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 

4.4.2.1 การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด  

 1. ประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 3. การให้
บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง 

 2. ประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 2 การจ ากัด
สิทธิเสรีภาพต้องท าโดยกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท าเฉพาะที่รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่
จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของสิทธิเสรีภาพไม่ได้  
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 3. ในภาพรวมแล้ว ประเด็นเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีใน
กรณีที่ถูกละเมิดนี้ มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย)โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
75.8 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 51.6 

 

 
ตาราง 15 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดี
ในกรณีที่ถูกละเมิดในภาคเหนือ 

 

 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิ เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ใน
การออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และตีความ
กฎหมาย  

8.8 57.1 31.9 2.2 2.72 

2.  การจ ากัดสิทธิ เสรีภาพต้องท า โดย
กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท า
เฉพาะที่ รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่
จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของสิทธิ
เสรีภาพไม่ได้  

27.5 52.7 19.8 - 3.07 

3. การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์
และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยก
เป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง  

22.0 57.1 16.5 4.4 2.96 

4. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

26.4 46.2 24.2 3.3 2.95 
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5. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ  ขอให้ศาลยุ ติ ธรรมหรื อศาล
ปกครองส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

19.8 61.5 16.5 2.2 2.98 

รวม 20.9 54.9 21.8 2.4 2.93 

 

4.4.2.2 การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 

1. ประเด็นที่มีผู้ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่  1. 
คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนด และ
รายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง 

 2. ประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 3. ถ้ารัฐไม่
เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้สิทธิผู้เลือกต้ัง 50,000 
คนเสนอกฎหมายได้ 

 3. ในภาพรวมแล้ว ประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงนี้ มีผู้ให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย)โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.5 และคัดค้าน 
(ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 
31 
ตาราง 16 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงใน
ภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะ
ด า เนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่

5.5 47.3 40.7 6.6 2.51 
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รัฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อรัฐสภา
ปีละคร้ัง 

2. ก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าว  

7.7 57.1 30.8 4.4 2.68 

3. ถ้ารัฐไม่เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมาย
ไ ม่ ส อ ดคล้ อ ง กั บค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน ให้สิทธิผู้ เลือกต้ัง 50,000 คน
เสนอกฎหมายได้  

16.5 62.6 20.9 - 2.95 

รวม 9.9 55.6 30.8 3.7 2.71 

 

4.4.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

4.4.3.1 การเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 

 ในส่วนของการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติของประชาชนนั้น พบว่าในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดไว้เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องการให้เลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อด ารงความ
เป็นกลางทางการเมือง มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีความเป็น
กลางทางการเมืองมากกว่าวุฒิสมาชิกที่มาด้วยหลายวิธีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  

 
ตาราง 17 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติในภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

 1 .  ความเป็นกลางทางการ เมืองของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

7.7 56.0 26.4 9.9 2.61 
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2. ความเป็นกลางทางการเมืองของวุฒิสภา
ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

6.6 39.6 44.0 9.9 2.42 

 

4.4.3.2 กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 

1. ประเด็นที่มีผู้ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 1. ท่านมั่นใจ
ว่าเมื่อมีการด าเนินการในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ จะมีหน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม และ ประเด็นที่ 2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือเอกชน    

 2. ประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุด คือ ประเด็นที่ 3. ท่าน
มั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษาในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

 3. ในภาพรวมแล้ว ประเด็นเรื่องกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาตินี้ มี
ผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.82 และคัดค้าน 
(ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.18 โดยมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน
ประมาณร้อยละ 23.64 

 
ตาราง 18 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจไปให้องค์กรท่ีให้ความเห็นในระดับชาติ
ในภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1 .  ท่ านมั่ น ใจว่ า  เมื่ อมี การด า เนิน ใน
โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่
เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อ

9.9 37.4 42.9 9.9 2.47 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม 

2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือ
เอกชน 

5.5 38.5 46.2 9.9 2.39 

3. ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษาใน
เรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจากสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

22.0 61.5 14.3 2.2 2.51 

4. ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น 
เช่นด้านการเลือกต้ัง หรือการพิจารณาร่าง
กฎหมาย 

12.1 60.4 23.1 4.4 2.80 

รวม 12.37 49.45 31.62 6.56 2.54 

 

4.4.3.3 การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 

1. ประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นท่ี 1. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของราชอาณาจักร ประเด็นที่ 2. ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่ 3. ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย      

 2. ประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดคือ ประเด็นที่ 3. ให้สิทธิที่จะ
ร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย 
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 3. ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาตินี้  มี
ผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82 และคัดค้าน (ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18 โดยมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันร้อยละ 64 

 

 
ตาราง 19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่นในภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร   

9.9 72.5 15.4 2.2 2.90 

2.  ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่น ด้ัง เ ดิมในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ
มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

14.3 65.9 17.6 2.2 2.92 

3. ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง
ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   

22.0 61.5 14.3 2.2 3.03 

รวม 15.4 66.6 15.76 2.24 2.95 
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4.4.3.4 การเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 

1. ประเด็นที่มีผู้ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุด คือ ประเด็นที่ 4. สิทธิในการ
ร่วมตรวจสอบนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   

 2. ประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุด คือ ประเด็นที่ 3. สิทธิในการ
ร่วมคิด โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิร่วมคิดและเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็นประชามติในเรื่อง
ที่คณะรัฐมนตรีปรึกษาได้  

 3. ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของ
ภาครัฐนี้ มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย)มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.64 และ
คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.4 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน
ประมาณร้อยละ 25.24 
ตาราง 20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของ
ภาครัฐในภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  และสิทธิมี
ส่วนร่วมในการรับรู้หรือคัดค้าน หรืออุทธรณ์
การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่กระทบหรือ
อาจกระทบต่อตน  

6.6 49.5 39.6 4.4 2.58 

2. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น
ในการท าประชาพิจารณ์  

15.4 51.6 28.6 4.4 2.78 
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3. สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มีสิทธิ
ออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิร่วมคิด
และเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็นประชามติใน
เรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษาได้  

16.5 52.7 24.2 6.6 2.79 

4. สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมือง
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

11.0 47.3 28.6 13.2 2.56 

รวม 12.4 50.3 30.2 7.1 2.67 

 

4.5 หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

ในส่วนนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยเป็นแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจต้ังแต่ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ ค่อนข้าง
ไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานนี้เลย ดังนี้ 

4.5.1 ตัวชี้วัดเรื่องธรรมาภิบาล 

4.5.1.1 ความรับผิดชอบ 

 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด คือ ศาลยุติธรรม รองลงมา 
คือ ศาลปกครอง ซึ่งประเด็นเรื่องความรับผิดชอบถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ส าคัญในเรื่องธรรมาภิบาล โดย
จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในองค์กรอิสระที่มีความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะความรับผิดชอบของทั้ง 3 ศาล คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ถวิลวดี บุรีกุล (2546) ในรายงานวิจัยเรื่อง โครงการการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อการท างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ โดยผล
การศึกษาพบว่า องค์กรอิสระที่ประชาชนพึงพอใจในการท างานมากที่สุด คือ คณะกรรมการการ
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เลือกต้ัง ซึ่งประชาชนพึงพอใจในการท างานร้อยละ 52.3 รองลงไปคือ ศาลยุติธรรม ร้อยละ 46.1 ศาล
ปกครองร้อยละ 40.1 และศาลรัฐธรรมนูญร้อยละ 38.6   
ตาราง 21  ความพึงพอใจเรื่องความรับผิดชอบในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 3.3 51.6 36.3 8.8 2.49 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 4.4 57.1 29.7 8.8 2.57 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 6.6 53.8 29.7 9.9 2.57 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 13.2 63.7 16.5 6.6 2.83 

5. ศาลยุติธรรม 16.5 64.8 16.5 2.2 2.95 

6. ศาลปกครอง 13.2 70.3 13.2 3.3 2.93 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ 

8.8 37.4 37.4 16.5 2.38 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.5 42.9 37.4 14.3 2.39 

รวม 8.9 55.2 27.1 8.8 2.63 

 

4.5.1.2 หลักนิติธรรม 

 องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด คือ ศาลยุติธรรม รองลงมา คือ ศาลปกครอง 
ซึ่งประเด็นหลักนิติธรรมถือเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต่างจะต้องยึดเป็นหลักส าคัญใน
การปฏิบัติงาน โดยจากผลการศึกษาในครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากในหลักนิติธรรมของ
องค์กรอิสระทั้ง 3 ศาล ได้แก่ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรมและศาลรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นว่า 
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ประชาชนคิดเห็นว่า การท าหน้าที่ขององค์กรอิสระดังกล่าวยึดหลักนิติธรรมและเคารพในตัวบท
กฎหมาย ซึ่งจะสามารถอ านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ 

 
ตาราง 22 ความพึงพอใจเรื่องหลักนิติธรรมในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 2.2 45.1 42.9 9.9 2.39 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 4.4 50.5 34.1 11.0 2.48 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4.4 50.5 33.0 12.1 2.47 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 9.9 62.6 23.1 4.4 2.78 

5. ศาลยุติธรรม 11.0 68.1 18.7 2.2 2.87 

6. ศาลปกครอง 12.1 63.7 22.0 2.2 2.85 

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ 

5.5 39.6 40.7 14.3 2.36 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.5 45.1 35.2 14.3 2.41 

รวม 6.9 53.1 31.2 8.8 2.57 

 

4.5.1.3 ความโปร่งใส 

องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด 2 อันดับแรกคือศาลปกครอง และศาล
รัฐธรรมนูญตามล าดับ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 2 สถาบัน ได้แสดง
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ให้เห็นถึงความโปร่งใสในการพิจารณาคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของตนอย่างโปร่งใส เช่น 
ศาลปกครอง ได้ช่วยให้ประชาชนสามารถพิจารณาคดีพิพาทที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูก
ละเลย หรือถูกละเมิดจากเจ้าหน้าที่หรือองค์กรของรัฐ หรือ ในช่วงที่ผ่านมา การท าหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญก็ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือพรรคทางการเมืองใด กระท าการขัด
หรือละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ จะถูกพิจารณาพิพากษาคดีด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและประชาชนทั่วไป
สามารถตรวจสอบได้ 
 

ตาราง 23 ความพึงพอใจเรื่องความโปร่งใสในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 4.4 39.6 39.6 16.5 2.31 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1.1 49.5 33.0 16.5 2.35 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4.4 47.3 33.0 15.4 2.40 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 8.8 53.8 30.8 6.6 2.64 

5. ศาลยุติธรรม 6.6 57.1 29.7 6.6 2.63 

6. ศาลปกครอง 7.7 58.2 28.6 5.5 2.68 

7 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

4.4 34.1 42.9 18.7 2.24 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 4.4 36.3 39.6 19.8 2.25 

รวม 5.22 46.98 34.6 13.2 2.43 
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4.5.1.4 คุณธรรม 

องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด 2 อันดับแรกคือ ศาลปกครอง และศาล
ยุติธรรมตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาเกี่ยวกับหลักคุณธรรมที่น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานนั้น 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 3 ศาล ได้แก่ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับ
ความพึงพอใจค่อนข้างมาก เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองนับต้ังแต่เกิดการรัฐประหารในปี พ.ศ.
2549 เป็นต้นมา ประชาชนมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมืองและขาดความเชื่อมั่นต่อการท างานของ
สถาบันทางการเมืองต่างๆ ที่มีแต่การทุจริต คอร์รัปชั่น ตลอดจนละเลยหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและ
คุณธรรมของศาล จึงปรากฏให้เห็นในตัวชี้วัดเรื่องคุณธรรมในงานวิจัยครั้งนี้ 

 
ตาราง 24 ความพึงพอใจเรื่องคุณธรรมในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 4.4 41.8 40.7 13.2 2.37 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 3.3 50.5 33.0 13.2 2.43 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5.5 46.2 35.2 13.2 2.43 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 8.8 59.3 28.6 3.3 2.73 

5. ศาลยุติธรรม 6.6 64.8 26.4 2.2 2.75 

6. ศาลปกครอง 8.8 63.7 25.3 2.2 2.79 

7 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

4.4 33.0 45.1 17.6 2.24 
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8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.5 38.5 37.4 18.7 2.30 

รวม 5.9 49.7 34.0 10.4 2.50 

 

4.5.1.5 การมีส่วนร่วม 

องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด คือ ศาลปกครอง ส่วนล าดับที่สองมี 2 
องค์กรอิสระคือ ศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรม ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้ว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อองค์กรอิสระทั้งสาม อาจเป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการ โดยท่ี
ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง หรือรวบรวม
รายชื่อตามที่กฎหมายก าหนดเพื่อเสนอกฎหมาย หรือเพื่อตรวจสอบการท างานขององค์กรอิสระหรือ
สถาบันทางการเมืองอ่ืนๆ ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การที่ประชาชน ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการท างานขององค์กร นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยต่อ
ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงให้เห็นว่า ประชาชน
ยังขาดโอกาสหรือมีข้อจ ากัดทางกฎหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์กรอิสระ
ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ 

 
ตาราง 25 ความพึงพอใจเรื่องการมีส่วนร่วมในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 6.6 51.6 33.0 8.8 2.56 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1.1 47.3 40.7 11.0 2.38 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 5.5 52.7 33.0 8.8 2.54 
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4. ศาลรัฐธรรมนูญ 4.4 58.2 29.7 7.7 2.59 

5. ศาลยุติธรรม 4.4 58.2 29.7 7.7 2.59 

6. ศาลปกครอง 6.6 56.0 31.9 5.5 2.63 

7 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

5.5 36.3 46.2 12.1 2.35 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2.2 40.7 42.9 14.3 2.30 

รวม 4.53 50.12 35.9 9.5 2.49 

 

4.5.1.6 หลักความคุ้มค่า 

องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด 2 อันดับแรก คือศาลปกครองและศาล
ยุติธรรมตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษา สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความ
คุ้มค่าหรือท างานแบบมุ่งเน้นประสิทธิภาพนั้น องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจะต้องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด โดยที่ใน
ตัวชี้วัดนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากในการท างานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าขององค์กรอิสระ
ทั้ง 3 ศาล ได้แก่ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ 
ตาราง 26 ความพึงพอใจเรื่องหลักความคุ้มค่าในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 2.2 52.7 37.4 7.7 2.49 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 1.1 51.6 37.4 9.9 2.43 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 6.6 49.5 31.9 12.1 2.50 
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4. ศาลรัฐธรรมนูญ 5.5 69.2 18.7 6.6 2.73 

5. ศาลยุติธรรม 7.7 75.8 13.2 3.3 2.87 

6. ศาลปกครอง 9.9 74.7 13.2 2.2 2.92 

7 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

4.4 40.7 42.9 12.1 2.37 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 4.4 39.6 44.0 12.1 2.36 

รวม 5.2 56.7 29.8 8.3 2.58 

 

4.5.2 มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

4.5.2.1 ความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ 

องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด 2 อันดับแรก คือศาลปกครองและศาล
ยุติธรรมตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ความรู้ความสามารถของบุคคลใน
องค์กรอิสระเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการใช้สรรหาบุคคลเข้ามาท าหน้าที่ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และยังรวมถึงมาตรฐานในวิธีการกลั่นกรองบุคคลเข้ามาท าหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ด้วย เพื่อให้ได้คนเก่ง 
คนดี และมีคุณธรรม โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อองค์กรอิสระทั้งสามศาล ได้แก่ ศาล
ปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ ว่าบุคลากรในองค์อิสระดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วยผู้ที่มี
คุณวุฒิและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

 
ตาราง 27 ความพึงพอใจเรื่องความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 
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1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 5.5 59.3 29.7 5.5 2.64 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 4.4 61.5 27.5 6.6 2.63 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9.9 53.8 28.6 7.7 2.65 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 8.8 73.6 16.5 1.1 2.90 

5. ศาลยุติธรรม 13.2 70.3 15.4 1.1 2.95 

6. ศาลปกครอง 13.2 73.6 11.0 2.2 2.97 

7 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

7.7 41.8 39.6 11.0 2.46 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 4.4 46.2 38.5 11.0 2.43 

รวม 8.4 60.0 25.8 5.8 2.70 

 

4.5.2.2 ความเป็นกลางทางการเมือง 

องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด คือ ศาลยุติธรรม รองลงมาคือ ศาลปกครอง 
ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่า องค์กรศาลเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การอ านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นองค์กรศาลจึงต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองสูง 
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมามักจะพบเห็นกรณีที่องค์กรอิสระอ่ืนๆ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความ
เป็นกลางทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น คณะกรรมการในการสรรหาไม่เป็นกลาง มีการ
แทรกแซงจากกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ ผู้ที่ได้เข้าสู่ระบบการสรรหาไม่เพียงพอเนื่องจาก
คุณสมบัติที่ไม่เปิดกว้าง เป็นต้น (กฤษฎาพร เสริมพานิช (2546) 
ตาราง 28 ความพึงพอใจเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองในองค์กรอิสระในภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย 
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นี้เลย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 3.3 41.8 42.9 12.1 2.36 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 3.3 53.8 29.7 13.2 2.47 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3.3 49.5 37.4 9.9 2.46 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 4.4 65.9 24.2 5.5 2.69 

5. ศาลยุติธรรม 8.8 65.9 20.9 4.4 2.79 

6. ศาลปกครอง 5.5 69.2 19.8 5.5 2.74 

7 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

2.2 38.5 48.4 11.0 2.31 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 1.1 42.9 44.0 12.1 2.32 

รวม 4.0 53.4 33.4 9.2 2.51 

 

4.5.3 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

4.5.3.1 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

องค์กรอิสระที่มีคะแนนตัวชี้วัดในส่วนนี้มากที่สุด 2 อันดับแรกคือ ศาลยุติธรรม และศาล
ปกครองตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจว่า
องค์กรอิสระดังกล่าว มีบทบาทในการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับ
ใช้ได้อย่างจริงจัง เช่น ศาลปกครองให้สิทธิแก่ประชาชนสามารถฟ้องร้องหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรของรัฐที่เป็นนิติบุคคลให้รับผิดชอบการกระท าหรือละเว้นการกระท า 
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงานนั้นได้ หรือเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งการจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท าไม่ได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
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เมื่อประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก 
ดังนั้นสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้  ศาลยุติธรรมและศาลปกครองได้สนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
แสดงออกถึงการมีสิทธิและเสรีภาพได้อย่างถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายโดยผ่านการให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว 

  
ตาราง 29 ความพึงพอใจเรื่องการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใช้ได้อย่างจริงจังในเขตภาคเหนือ 

ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 7.7 50.5 34.1 7.7 2.58 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2.2 52.7 35.2 9.9 2.47 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 4.4 58.2 27.5 9.9 2.57 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 8.8 71.4 16.5 3.3 2.85 

5. ศาลยุติธรรม 13.2 68.1 15.4 3.3 2.91 

6. ศาลปกครอง 12.1 68.1 17.6 2.2 2.90 

7 .  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

2.2 42.9 45.1 9.9 2.37 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 1.1 46.2 42.9 9.9 2.38 

รวม 6.5 57.3 29.2 7.0 2.62 

 

4.5.4 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวม 
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เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระ ในเรื่องการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐ รวมถึงเรื่องหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจของ
องค์กรอิสระ และบทบาทในการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้
อย่างจริงจังขององค์กรอิสระทั้ง 8 องค์กรแล้วพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดกับ ศาลปกครอง 
และศาลยุติธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.82 และ 2.81 ตามล าดับ ในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่ าท่ีสุด   

 

4.6 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง 

  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
คือ การก าหนดให้สถาบันการเมืองต่างๆ เช่น รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ฯลฯ สามารถเป็นตัวแทนของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ใน

1.  
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

2. ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของ
รัฐสภา

3. 
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

4. ศาล
รัฐธรรมนูญ

5. ศาลยุติธรรม 6. ศาลปกครอง

7. 
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปราม

ทุจริตแห่งชาติ

8. 
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน

ค่าเฉลี่ย 2.46 2.46 2.51 2.74 2.81 2.82 2.34 2.34

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระ

ตาราง 30 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวมในเขต
จังหวัดภาคเหนือ 
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ส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ว่า สถาบันการเมืองต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 นั้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้หรือไม่ 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพียงใด ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

4.6.1 ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม  

  
ตาราง 31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทท่ี
เหมาะสมในภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6.6 36.3 47.3 9.9 2.39 

2. นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

3.3 36.3 53.8 6.6 2.36 

3. ประชาชนมีช่องทางในการเรียกร้องความ
ต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม 

2.2 51.6 39.6 6.6 2.49 

รวม 4.0 41.4 46.9 7.7 2.41 

 ในเรื่องเกี่ยวกับระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสมนั้น จากผล
การศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้   

 ประเด็นที่ 1. ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง มี
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.9 ส่วน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.1 
และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 14.1 ทั้งนี้ สาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นคัดค้านมากกว่า
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สนับสนุนนั้น เพราะว่าผู้แทนราษฎรไม่สามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้อย่างตรงจุด หรืออย่างรอบคอบ เช่น ปัญหา
อุทกภัยซ้ าซากในหลายๆ พื้นที่ของประเทศ ปัญหาการจ้างงานและสวัสดิการของแรงงาน ปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ า หรือปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น เป็นต้น โดยที่ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ ถวิลวดี 
บุรีกุล (2546) รายงานวิจัยเรื่องโครงการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและความคิดเห็นต่อ
การท างานของรัฐบาลและองค์กรอิสระ (ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลบังคับใช้
รัฐธรรมนูญ) ที่ได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า กระทรวงที่ประชาชนไม่พอใจการท างานมากที่สุด โดยมี 3 
กระทรวงที่ประชาชนเกินกว่าร้อยละ 20 ไม่พอใจในการท างาน ได้แก่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ไม่พอใจร้อยละ 24.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่พอใจร้อยละ 22.8 และกระทรวงพาณิชย์ 
ไม่พอใจร้อยละ 22 ซึ่งทั้งสามกระทรวงล้วนมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ทั้งนี้ ในสภาวะที่
คนไทยส่วนใหญ่ต้องการหลุดพ้นจากปัญหาความตกต่ าของเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนนั้น ความคาดหวังที่มีต่อกระทรวงเหล่านี้ย่อมมีอยู่สูง และหากไม่ปรากฏผลงาน
ที่โดดเด่นมากพอ โอกาสที่คนส่วนใหญ่จะมีความไม่พอใจย่อมสูงตามไปด้วยเช่นกัน 

 ประเด็นที่ 2. นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ในประเด็นนี้ผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 39.6 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.4 และ
มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 20.8 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นคัดค้านมากกว่าความเห็นสนับสนุน
นั้น แสดงให้เห็นถึงประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่านโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยกรณีตัวอย่างที่เป็นภาพสะท้อนในประเด็นนี้ เช่น นโยบายเกี่ยว
กับข้าว ซึ่งการบริหารงานของรัฐบาลในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการก าหนดนโยบายข้าว ท่ี
หลากหลายแต่ไม่ได้เอ้ือประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแท้จริง  อาทิ นโยบายพยุงราคา
ข้าวเปลือก นโยบายการรับจ าน าข้าวเปลือก และนโยบายล่าสุดในปัจจุบันคือ นโยบายการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพร อิศวิลานนท์  (2553) ในเรื่อง
นโยบายสาธารณะว่าด้วยเรื่องข้าว (เอกสารวิชาการภายใต้แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับ
สถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี) ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของเกษตรกรหรือการปัญหาได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้สร้างความเสียหายแก่รัฐ ซึ่ง
จากการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการรับจ าน าราคาข้าวในปีการผลิตพ.ศ.2548/49 
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ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552) พบว่า เฉพาะโครงการรับจ าน าที่ด าเนินงานในปี
พ.ศ.2548/49 มีมูลค่าการขาดทุนเป็นเงิน 20,756.98 ล้านบาท (คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันปี 2552) หาก
พิจารณาจากปริมาณข้าวเปลือกที่น ามาเข้าร่วมโครงการจ านวน 5.25 ล้านตัน พบว่าจะมีมูลค่าของ
การสูญเสีย 3,955.34 บาทต่อตันข้าวเปลือก จึงเท่ากับสะท้อนให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลในช่วงที่
ผ่านมา ในหลายๆ ประเด็นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

 ประเด็นที่ 3. ประชาชนมีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม  ในประเด็นนี้  มีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็น
ด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.8 ส่วนที่มีความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.2 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 7.6 ซึ่งการท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น
สนับสนุนมากกว่าคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่า มีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการ
ให้เกิดผลอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ได้สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกมิติ โดยมีช่องทางให้ประชาชนเสนอ
ความต้องการของตนได้ภายใต้สิทธิที่บุคคลพึงมีตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่อย่างหลากหลาย 
อาทิ สิทธิรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์  สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สิทธิออกเสียงประชามติ และสิทธิถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และข้าราชการระดับสูง เป็นต้น โดยในกรณีตัวอย่าง เช่น ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้ใช้สิทธิในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองโดยท าการร้องเรียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและการโอนหุ้นของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เนื่องจากเห็นว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรกระท าผิด
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. 2541 และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด อีกทั้งยังได้ใช้สิทธิชุมนุมโดยสงบ
เรียกร้องให้ ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญรีบด าเนินการโดยด่วน แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีก
กลุ่มหนึ่งที่ชุมนุมโดยสงบเพื่อขอให้ ป.ป.ช. ให้ความเป็นธรรมแก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ ป.ป.ช. จะสรุปผลการวินิจฉัยนั้น เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกต้ัง (วัชรา ไชยสาร, 
2546) 
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4.6.2 ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร  
ตาราง 32 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในการบริหารใน
เขตจังหวัดภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้า
ใจความต้องการของท่าน 

6.6 39.6 45.0 8.8 2.43 

2. ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ท่านเลือก 

3.3 29.7 51.6 15.4 2.20 

3. ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของ
ตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค  

1.1 37.4 42.9 18.7 2.20 

รวม 3.7 35.5 46.5 14.3 2.27 

 ในเรื่องระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหารนั้น จากผลการศึกษาสามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้   

 ประเด็นท่ี 1. แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้าใจความต้องการของท่าน ในประเด็นนี้ 
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.2 
ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.8 และมี
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 7.6 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นคัดค้านมากกว่าการสนับสนุน แสดงว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าแกนน าพรรคการเมืองที่เลือกเข้ามานั้น ไม่ได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชน ซึ่งแกนน าพรรคการเมืองที่ ได้รับเลือกเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชนไม่ได้น าความ
ต้องการของประชาชนในช่วงหาเสียงเลือกต้ังไปก าหนดเป็นนโยบาย แต่กลับเป็นการก าหนดนโยบาย
ตามความต้องการของแกนน าพรรคการเมืองเอง ซึ่งเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตน ท าให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นตามมา 
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 ประเด็นท่ี 2. ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ท่านเลือก ในประเด็น
น้ีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33 ส่วน
ความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67 และมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 34 ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการให้ความเห็นคัดค้านมากกว่าการสนับสนุน  แสดงว่า
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าตนเองไม่ได้มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่เลือก ซึ่ง
อาจมองได้ 3 ประเด็นคือ ประชาชนไม่ได้มีความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายพรรค 
หรือ ประชาชนไม่มีช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของพรรค หรือประชาชนถูก
กีดกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของพรรค ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ประชาชนหลาย
ล้านคนได้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองต่างๆ แต่ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทอย่างส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางความเป็นไปของพรรคการเมืองที่ตนเองสนับสนุนเท่าใดนัก ซึ่งส่วนใหญ่นโยบายของแต่
ละพรรคจะถูกก าหนดโดยแกนน าของแต่ละพรรคการเมือง 

 ประเด็นท่ี 3. ส.ส.ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค 
ในประเด็นนี ้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 38.5 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 61.6 
และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 23.1 โดยสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นคัดค้านมากกว่าการ
สนับสนุน แสดงให้เห็นว่าส.ส.ท่ีประชาชนเลือกไม่มีอุดมการณ์เป็นของตนเอง แต่ยึดติดกับกฎระเบียบ 
วินัย และข้อบังคับของพรรค  ในประเด็นดังกล่าวนี้สามารถยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการลงคะแนนเสียง
เพื่อขอมติในเรื่องใดๆในสภา ส.ส.ส่วนใหญ่จะลงคะแนนเป็นไปตามมติของพรรคตนว่าจะให้การ
สนับสนุนหรือว่าคัดค้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ส.ส.นั้นขาดอุดมการณ์ในการท าหน้าท่ีในฐานะตัวแทน
ของประชาชนที่เลือกตนเองเข้ามา แต่กลับถูกครอบง าทางความคิดจากพรรคที่ตนสังกัด แต่บางครั้งก็
จะเกิดการลงคะแนนเสียงที่ไม่เป็นไปตามแนวทางของพรรคอยู่หลายครั้งดังเหตุการณ์ทางการเมืองที่
ผ่านมาในอดีต จนมีชื่อเรียกขานพฤติกรรมทางการเมืองดังกล่าวว่า “งูเห่า” นอกจากนี้พฤติกรรมการ
ย้ายพรรคของส.ส.หลายคนก็ถูกต้ังค าถามว่าเป็นไปโดยอุดมการณ์แบบใด ซึ่งนักการเมืองที่มี
อุดมการณอ์ย่างแท้จริงนั้น หากพบว่าพรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ไม่อาจเอ้ืออ านวยให้ตนได้ท าหน้าที่
อย่างเหมาะสม ก็อาจพิจารณาย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ แต่ทว่าการย้ายพรรคของ ส.ส.ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น หาได้เป็นการ
ย้ายพรรคเพราะอุดมการณ์ส่วนตัวของส.ส.แต่ละคนไม่ แต่เป็นการย้ายพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
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เป็นส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น การย้ายไปสังกัดพรรคที่ เป็นขั้วรัฐบาลเพื่อที่จะได้มีโอกาสแสวงหา
ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมจัดสรรทรัพยากรในการบริหารประเทศได ้เป็นต้น 

 

4.6.3 การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
 
ตาราง 33 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งที่ลดการท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งในภาคเหนือ 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชี
รายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง 

4.4 30.8 46.1 18.7 2.20 

2. ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวน
มาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะไม่
คุ้มที่จะลงทุน 

4.4 35.1 41.8 18.7 2.25 

3. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียว
เบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่า
แบบหนึ่งเขตหลายเบอร์ 

7.7 44.0 38.5 9.9 2.49 

รวม 5.5 36.66 42.08 15.76 2.31 

 ในเรื่องการจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังนั้น จากผล
การศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้   

 ประเด็นท่ี  1. ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง  ใน
ประเด็นนีก้ลุ่มตัวอย่างมคีวามเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ  35.2 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.8 
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และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 29.6 ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นคัดค้านมากกว่า
สนับสนุนแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อไม่ได้ท าให้การซื้อ
เสียงลดน้อยลง ทั้งนี้ การเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ (Party-List Proportional Representation) 
หรือ ระบบปาร์ต้ีลิสต์ เป็นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบหนึ่งของไทยตามที่บัญญัติไว้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.2541 ซึ่งนอกเหนือไปจากระบบแบ่งเขต โดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น โดยเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อ
หนึ่งเพียงบัญชีเดียว โดยถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกต้ังในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกต้ัง พรรคการเมืองต้องจัดท าบัญชีพรรคการเมืองละ 1 บัญชี ไม่เกินบัญชีละ 100 คน ส่วน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 นั้น ส าหรับการเลือกต้ังแบบสัดส่วน แต่ละพรรคการเมืองต้องจัดท าบัญชี
รายชื่อพรรคละ 10 คน โดยที่ระบบนี้จะแบ่งประเทศออกเป็น 8 เขตเลือกต้ัง รวมเป็นส.ส.แบบสัดส่วน
ท้ังหมด 80 คน โดยที่ส่วนใหญ่แล้วผู้สมัครรับเลือกต้ังในระบบนี้ มักจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือแกนน า
คนส าคัญของพรรคที่มีฐานเสียงและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในกลุ่มจังหวัดในการเลือกต้ัง
แบบสัดส่วนนั้นๆ ดังนั้นแล้วการที่ประชาชนมองว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตหรือแบบบัญชี
รายชื่อ การทุจริตการเลือกต้ังก็ยังคงด ารงอยู่ต่อไป และยิ่งนับวันวิธีการ เทคนิค ตลอดจนกลโกงก็จะ
ยิ่งแยบยลมากขึ้นไปด้วย ตราบใดที่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังยังไม่ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตน ทั้งนี้ 
ภายหลังจากมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2544 ซึ่งถือเป็นการ
เลือกต้ังส.ส.ครั้งแรกในระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ภายใต้
การก ากับดูแลขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) นั้น การ
เลือกต้ังครั้งดังกล่าวที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยและเป็นผลพวงของการปฏิรูปการเมืองไทย
อย่างเข้มแข็งในช่วงที่ผ่านมา แต่จากผลการส ารวจของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อการเลือกต้ังทั่วไปในครั้งนั้น โดยมีการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
2,753 คน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม 2544 ซึ่งจากผลการส ารวจในหัวข้อ “5 อันดับ ความไม่พอใจ 
ในการเลือกต้ัง ส.ส.ครั้งนี้ของประชาชน” โดยได้ผลดังนี้ (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต: ระบบออนไลน์) 

 อันดับที่ 1 การทุจริต / การซื้อเสียงในการเลือกต้ัง ร้อยละ 35.49 

 อันดับที่ 2 การนับคะแนนมีความยุ่งยาก / ล่าช้า ร้อยละ 25.82 

 อันดับที่ 3 ความไม่พร้อมของหน่วยเลือกต้ัง ร้อยละ 17.75 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2540
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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 อันดับที่ 4 การลอบท าร้ายผู้สมัคร / หัวคะแนน ร้อยละ 6.45 

 อันดับที่ 5 มารยาทของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกต้ัง ร้อยละ 4.83 

 จากผลการส ารวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงว่า ไม่ว่ารูปแบบการเลือกต้ังจะเปลี่ยนแปลงไป 
แต่ปัญหาที่อยู่คู่กับการเลือกต้ังของไทยอย่างการทุจริตและการซื้อเสียงยังเป็นปัญหาที่ต้องการการ
แก้ไขอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นท่ี 2. ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวนมาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะ
ไม่คุ้มที่จะลงทุน ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็น
ด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.5 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.5 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันที่ร้อยละ 21 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นคัดค้าน
มากกว่าการสนับสนุนแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า จ านวนของผู้เลือกต้ังแม้จะมากหรือน้อยก็
ไม่ได้ท าให้ปัญหาการซื้อเสียงลดน้อยลง โดยกรณีตัวอย่างที่เป็นภาพสะท้อนในประเด็นนี้ เช่น ผลการ
ส ารวจของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังเกี่ยวกับ "การ
เลือกต้ังใหม่" เพราะมีการแจกใบแดงและใบเหลืองของคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยท าการสุ่ม
ส ารวจกระจายตามพื้นที่ (Area Sampling) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จ านวน 5,748 คน ระหว่างวันที่ 
15 – 22 มกราคม พ.ศ.2544 ผลการส ารวจในหัวข้อ ปัญหาจากการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.
2544 ที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกปรากฏว่า (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต: ระบบออนไลน์) 

 อันดับที่ 1 การทุจริต / โกงนับคะแนน ร้อยละ 43.51 

 อันดับที่ 2 การนับคะแนนที่ล่าช้า ร้อยละ 31.65 

 อันดับที่ 3 การประท้วงการนับคะแนน ร้อยละ 17.68 

 อันดับที่ 4 บัตรเสียจ านวนมาก ร้อยละ 5.24 

 อันดับที่ 5 ความไม่ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 1.46 

 จากประเด็นดังกล่าว จึงพิจารณาได้ว่าผู้เลือกต้ังจะมีจ านวนมากเท่าใดก็ตาม การทุจริตซื้อ
เสียงก็ไม่ได้ลดลงไปด้วย และไม่เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุน 

 ประเด็นที่ 3. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่า
แบบหนึ่งเขตหลายเบอร์  ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+
ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.7 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วย
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อย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.3 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 3.4 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็น
การสนับสนุนมากกว่าคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียว
ท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่าแบบหนึ่งเขตหลายเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ มานิตย์ จุม
ปา(2547) ที่กล่าวว่า ระบบการเลือกต้ังแบบ “เขตเดียว คนเดียว” มีข้อเสีย ดังต่อไปนี้ 

 1. ทุจริตในการเลือกต้ังได้ง่าย เพราะประชาชนในเขตเลือกต้ังมีจ านวนน้อยท าให้ผลของการ
เลือกต้ังอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากถ้ากระท าทุจริตเพียงบางหน่วยลงคะแนน ก็อาจท าให้ผู้สมัครรับ
เลือกต้ังได้รับเลือกต้ังโดยมิชอบได้ 

 2. จากการที่ประชาชนในเขตเลือกต้ังมี จ านวนน้อย ท าให้สามารถใช้อิทธิพลบังคับขู่เข็ญหรือ
ให้สินจ้างรางวัลแก่ประชาชนให้ลง คะแนนเสียงให้ได้ง่าย 

 3. เป็นการเลือกต้ังตัวบุคคลมากกว่านโยบายของพรรคการเมือง เพราะเลือกผู้สมัครรับ
เลือกต้ังได้เพียงหนึ่งคน ท าให้ตัวบุคคลมีความส าคัญมากกว่าพรรคการเมือง ซึ่งเป็นการท าลายระบบ
พรรคการเมืองไปในตัว 

 4. เขตเลือกต้ังเล็ก จึงสามารถทุ่มเงินซื้อคะแนนเสียงได้ง่าย และใช้เงินจ านวนไม่มากนัก 

 5. การเอาชนะคู่แข่งขันในการเลือกต้ังจะ เป็นไปอย่างรุนแรง เพราะผู้สมัครรับเลือกต้ังแต่ละ
คนต่างก็หวังที่จะได้รับการเลือกต้ังเข้ามา เป็นผู้แทนราษฎร 

 6. เขตเลือกต้ังเล็ก อาจท าให้ได้ผู้แทนราษฎรที่ไม่ดีเข้ามา เนื่องจากสามารถกระท าทุจริตด้วย
วิธีการต่าง ๆ ได้ง่าย 

 7. ผู้แทนราษฎรอาจจะมีความรู้สึกว่าตน เป็นเพียงผู้แทนของคนกลุ่มน้อยเท่านั้น 

 8. ท าให้โยกย้ายผู้ออกเสียงเลือกต้ังเข้ามาในเขตเลือกต้ังเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกต้ังคน
ใดคนหนึ่งได้ง่าย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถท าได้ง่ายกว่าเขตเลือกต้ังใหญ่ 

 โดยสรุปแล้ว ข้อเสียของระบบการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียว ซึ่งเขตเลือกต้ังมีขนาดเล็ก 
เมื่อเปรียบเทียบกับเขตเดียวหลายเบอร์ จึงท าให้การทุจริตในการเลือกต้ังกระท าได้โดยง่าย และท าให้
การแข่งขันกันของผู้สมัครในเขตเลือกต้ังเดียวกันมีการใช้กลยุทธ์และวิธีการต่างๆ อย่างเต็มที่ เพราะผู้
ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการเลือกต้ังเป็นส.ส. 



152 
 
4.6.4 การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 
ตาราง 34 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทใน
การตรวจสอบรัฐบาล 

12.1 50.5 30.8 6.6 2.68 

2. ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา มีความ
เป็นกลางทางการเมือง 

7.7 34.0 48.4 9.9 2.39 

รวม 9.9 42.3 39.5 8.3 2.53 

 ในเรื่อง การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุล
รัฐบาลและระบบราชการ ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

 ประเด็นที่ 1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล ในประเด็นนี้กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.6 ส่วน
ความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.4 และมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 25.2 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่
เห็นว่าผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่ง
ภาระหน้าที่ของผู้น าฝ่ายค้านภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้น มี
หน้าที่ตามกฎหมายและตามประเพณีการปกครองที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการท างานของฝ่าย
บริหาร โดยเหตุที่จะต้องมีฝ่ายค้านก็เพื่อเป็นการตรวจสอบและคานอ านาจระหว่างรัฐบาล มิฉะนั้น
แล้วรัฐบาลอาจจะมีอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สามารถจะกระท าการซึ่งละเมิดกฎหมายได้โดยขาดการ
ตรวจสอบ การมีฝ่ายค้านจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
(หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน, 2545) กรณีตัวอย่างของการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมา เช่น ในช่วงที่
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พรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนน าจัดต้ังรัฐบาลนั้น พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งหัวหน้าพรรค
ในขณะนั้นคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้จัดต้ังรัฐบาลเงาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการท างาน
ของรัฐบาลและเป็นหูเป็นตาแทนประชาชน 

 ประเด็นที่ 2. ประธานสภาทุกสภา มีความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งในประเด็นนี้กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.7 ส่วน
ความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.3 และมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 16.4 ซึ่งสาเหตุที่มีความเห็นคัดค้านมากกว่าการสนับสนุนแสดงว่าประชาชนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยต่อการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของประธานสภา ซึ่งอันที่จริงแล้ว
น้ัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 89 วรรค 3 ได้บัญญัติหน้าที่ของ
ประธานสภาไว้ว่า ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ดี หรือประธานวุฒิสภาก็ดี มักถูกต้ัง
ค าถามถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ในหลายๆ กรณี ประธานสภาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่
สามารถควบคุมการประชุมสภาหรือการลงมติให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้ ท าให้รัฐสภาซึ่งเป็น
สถาบันทางการเมืองอันทรงเกียรติไม่ทรงเกียรติดังชื่อ  

 

4.6.5 การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส 
ตาราง 35 การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบ
เพื่อให้มีความโปร่งใสในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

 

ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่านยอมรับว่ากระบวนการแต่ง ต้ัง
นายกรัฐมนตรี โดยวิ ธี การขานชื่ อ เพื่ อ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้างความ

8.8 54.9 27.5 8.8 2.63 
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โปร่งใส 

2. การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงาน
แก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้างภาวะผู้น า
ให้กับนายกรัฐมนตร ี

9.9 54.9 26.4 8.8 2.65 

3. ท่านพึงพอใจกับการยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล 

15.4 49.5 25.3 9.9 2.70 

รวม 11.36 53.1 26.4 9.14 2.66 

 ในเรื่องการปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มี
ความโปร่งใสน้ัน จากผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

 ประเด็นที่ 1. กระบวนการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผย 
เป็นการสร้างความโปร่งใส ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ตอแบบสอบถามให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก
ที่สุด+ค่อนข้างเห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.7 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.3 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 27.4 ซึ่งสาเหตุที่กลุ่ม
ตัวอย่างสนับสนุนมากกว่าคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า  กระบวนการแต่งต้ัง
นายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยนั้น เป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นการ
สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติว่า ก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีจะน าชื่อบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รัฐธรรมนูญได้ก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาบุคคลที่จะมา
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับ
แต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้ง
แรกตามมาตรา 127 (ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก) การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งต้ัง
เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรองมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งต้ังบุคคลใด
ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
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อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้กระท าโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย ดังนั้นแล้ว
การขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยเพื่อแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี จึงเป็นการสร้างความโปร่งใสให้
เกิดขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเองก็สามารถตรวจสอบได้ว่าส.ส.ของพรรคคนใดบ้างที่
มิได้เห็นด้วยกับมติของพรรคในกระบวนการดังกล่าว 

 ประเด็นที่ 2. การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงานแก่นายกรัฐมนตรีท าให้สร้างภาวะผู้น า
ให้กับนายกรัฐมนตรี  ซึ่งในประเด็นนีก้ลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้าง
เห็นด้วย) โดยมีคา่เฉลี่ยร้อยละ 64.8 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.2 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 29.6 ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างมีการ
สนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการให้ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานแก่นายกรัฐมนตรี ก่อให้เกิดภาวะผู้น าให้แก่นายกรัฐมนตรีได้ ซึ่งมาตรการเพิ่มภาวะผู้น าที่
แท้จริงแก่นายกรัฐมนตรีให้เป็นอิสระจากพรรคการเมืองและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะให้สามารถ
ตัดสินใจปฏิรูปเรื่องส าคัญแก่ประเทศชาติได้ แต่การเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมา ก็มีบททดสอบแก่
นายกรัฐมนตรีหลายท่านถึงภาวะความเป็นผู้น าในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งพรรคพลังประชาชน
สามารถเอาชนะการเลือกต้ังและได้จัดต้ังรัฐบาลผสม แต่หัวหน้าพรรคซึ่ งได้กลายมาเป็น
นายกรัฐมนตรีอย่างนายสมัคร สุนทรเวช ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงบุคลิกภาพส่วนตัวกับภาวะผู้น า หรือ
แม้แต่นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเครือญาติกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็ถูกต้ัง
ค าถามถึงความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการบริหารประเทศว่ามีมากน้อยเพียงใด 

 ประเด็นที่ 3. ความพึงพอใจกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล ซึ่งในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากที่สุด+ค่อนข้าง
เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.9 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ย 35.2 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 29.7 ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างมีการ
สนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจว่าการยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลเป็นการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ ซึ่งในปัจจุบันการประชุมสภาที่มี
ความส าคัญหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจการท างานของรัฐบาล จะถูกถ่ายทอดสดทั้งสัญญาณภาพ
และเสียงให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังกันอย่างทั่วถึง จึงเท่ากับว่าประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูล 
หลักฐานที่ใช้ในการอภิปราย ตลอดจนการหาเหตุผลหรือหลักฐานมาหักล้างกันในประเด็นต่างๆ ซึ่งใน
ท้ายที่สุดแล้ว แม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะสามารถผ่านการลงคะแนนเสียงและได้รับการไว้วางใจให้ปฏิบัติ
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หน้าที่ต่อไปได้ แต่ในหลายๆ ครั้งที่นักการเมืองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถตอบค าถามหรือข้อ
สงสัยได้อย่างชัดแจ้ง ประชาชนผู้ที่เป็นประจักษ์พยานด้วยนั้นก็จะเป็นผู้ตัดสินใจด้วยวิจารณญาณ
ของตนว่าสิ่งใดจริงหรือเท็จ นอกจากนี้ในส่วนของรัฐบาลเอง ก็จะอาศัยผลคะแนนเสียงลงมติในการ
ปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน ดังนั้นการท าหน้าที่ของฝ่ายค้านในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล จึงเป็นการท าหน้าที่แทนประชาชนในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลที่ส าคัญประการ
หน่ึง 

4.7 การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  

 ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
ของประเทศไทย โดยแนวทางในการส ารวจมาจากรายงานของ คพป. ซึ่งได้เสนอว่า การเมืองไทยมี
ปัญหาท้ังระบบ จึงต้องมีการปฏิรูปตามระบบ โดยเป็นการปฏิรูปตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ทั้งนี้ได้
มีการประเมินจุดเด่นและจุดอ่อน เพื่อเป็นรากฐานของบริบทการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย ซึ่ง
การประเมินจุดเด่นและจุดอ่อนในที่นี้ จึงเป็นการประเมินบริบททางการเมืองและสังคมของไทยในภาค
ต่างๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากข้อประเมินจากความเห็นของ คพป. ในช่วงก่อนการปฏิรูป
การเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม 
4.7.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของสังคมไทยในเขตจังหวัดภาคเหนือ  

ในประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับจุดเด่นของสังคมไทยนั้น สามารถอภิปรายผลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้ดังต่อไปนี ้

ประเด็นที่ 1 คือ ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มี
อิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามาช้านาน ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วย
อย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.8 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.2 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 5.6 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่า
การคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ 
ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามาช้านาน โดยประเทศไทยนั้นเป็นสังคมที่มี
ความใกล้ชิดกัน ทั้งน้ีลักษณะของสังคมชนบทยังเป็นสังคมหลักในประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์ในแง่ของ
ความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ปัญหาชนกลุ่มน้อยก็ไม่ได้รุนแรงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือผู้อพยพซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยจาก
ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกัน เช่นฝั่งชายแดนไทยพม่า อีกทั้งการที่ประเทศไทยมีลักษณะของความรัก
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สงบ เป็นมักวางตัวเป็นกลางและรู้จักประนีประนอมท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศ ท าให้
ประเทศไทยด ารงไว้ซึ่งเอกราชของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างเกือบ
เกินกึ่งหนึ่งของทั้งหมดกลับเห็นคัดค้านกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งอาจจะพิจารณาว่าเป็นผลพวงจาก
สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไทยในช่วง 4 – 5 ปีที่
ผ่านมา 

ประเด็นที่ 2 คือ พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยสามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทาง
ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วย
อย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.4 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.6 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 42.8 ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างสนับสนุน
มากกว่าคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ศาสนาพุทธสามารถกล่อมเกลาให้คนไทยพุทธ
ยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย ทั้งนี้ ศาสนาพุทธก็
เหมือนกับศาสนาอ่ืนๆ ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือการท าให้คนเป็นคนดี เพียงแต่จะมีวิธีการในการ
ปฏิบัติ พิธีกรรม หรือความเชื่อที่แตกต่างกัน ศาสนาพุทธสอนให้คนไทยพุทธมีจิตใจที่เปิดกว้างในการ
ยอมรับความแตกต่างและผสมกลมกลืนคติความเชื่อของศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอ่ืนเอาไว้ 
สังคมไทยจึงมีลักษณะของการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น พิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาพราหมณ์ที่ได้
ถูกหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทย เช่น พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
เป็นต้น 

ประเด็นที่ 3 คือ คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี ในประเด็นนี้กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.6 ส่วนความเห็น
คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.4 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 
47.2 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ลักษณะ
โดยทั่วไปของคนไทย คือ เป็นคนอดทน มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี ทั้งนี้ สังคมไทยมีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมของสังคมที่เห็นคุณค่าของการทดแทนพระคุณของบุพการีหรือผู้อาวุโส โดยมีการกล่อม
เกลาให้คนในสังคมไทยมีความกตัญญูรู้คุณ โดยมีหลักพื้นฐานทางแนวคิดจากศาสนาพุทธ อีกทั้ง
ความรักอิสรเสรีในการกระท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่ต้องการการผูกมัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
เนื่องจากเป็นความต้องการทั่วไปของมนุษย์ และได้ถูกก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ซึ่งถือเป็นการรับรองเสรีภาพของประชาชนทุกคนที่สามารถกระท าการใดๆ ได้โดยไม่
ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่น อาทิ มาตรา 37 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของ
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ศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน หรือมาตรา 
63 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ 
และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ  หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก เป็นต้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เห็นคัดค้านอาจมีสาเหตุมาจากยังไม่มีความ
อดทนมากพอกับสถานการณ์ทางการเมืองที่วุ่นว่ายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการขาดความอดทนอดกลั้นใน
การควบคุมอารมณ์ อาจน าไปสู่การแสดงออกทางการเมืองที่รุนแรงจนน าไปสู่ความขัดแย้งแบบสุดโต่ง
ได้  

ประเด็นที่ 4 คือ การท่ีคนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี “วินัย” ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่
เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 34 ซึ่งสาเหตุที่มี
การสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้ว่าจะ
ไม่มี “วินัย” ก็ตาม โดยสามารถอธิบายได้ว่า  วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยมีลักษณะอ านาจนิยม  
ที่เชิดชูคนมีอ านาจ  คนมีบารมี  เคารพในระบบอาวุโสจากคนที่มีสิ่งเหล่านี้น้อยกว่า  สะท้อนให้เห็นได้
จากค าสุภาษิตไทยที่ถ่ายทอดความคิดความเชื่อในสังคม เช่น ค าสุภาษิตที่ว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่
กัดคือหากท าตามค าแนะน าหรือปฏิบัติตามที่ผู้ใหญ่ในสังคมจะไม่มีปัญหา หรือค าสุภาษิตที่ว่าอาบน้ า
ร้อนมาก่อนก็คือให้เชื่อฟังคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเพราะมีประสบการณ์มากกว่า การสืบทอดความคิดใน
ลักษณะนี้ท าให้คนไทยถูกปลูกฝั่งว่าให้เชื่อถือคนที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือผู้ใหญ่ในสังคม โดย
ปราศจากการต้ังค าถามหรือข้อสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นถูกหรือผิดเพียงแค่ปฏิบัติตามย่อมดีแน่นอน  หรือ
แม้กระทั่งการแสดงออกทางการเมืองในค าพูดของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์เมื่อด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีที่ว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  ในขณะดียวกันระเบียบวินัยและกฎหมายที่ใช้
เป็นเครือ่งมือในการจัดระเบียบในสังคมสมัยใหม่จึงไม่ได้รับความสนใจหรือเคารพเท่าที่ควร  ถึงแม้ว่า
คนส่วนมากรู้และเข้าใจว่าระเบียบวินัยและกฎหมายจะช่วยให้สังคมสงบสุขได้  แต่ในทางตรงกันข้าม
การไม่ปฏิบัติตามกติกาสังคมกลับเป็นสิ่งที่ปกติในสังคมไทย  สังเกตได้จากการละเมิดกฎหมายใน
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ชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นการมีในอ านาจของผู้มีอ านาจในสังคมไทย  จึงเป็นเรื่องที่คนไทยยอมรับและ
เข้าใจในการมีอ านาจและใช้อ านาจของผู้ที่มีอ านาจ  ไม่ว่าการได้มาซึ่งอ านาจหรือใช้อ านาจนั้นเป็นไป
ตามกติกา  กฎระเบียบ  ธรรมเนียมปฏิบัติหรือกฎหมายหรือไม่ก็ตาม  นั่นคือการสะท้อนให้เห็นถึงการ
ขาดความมีวินัยของคนไทย  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 33 เห็นว่าคนในประเทศยังไม่ยอมรับการได้อ านาจมาในวิถีทางที่ไม่ถูกต้องหรือกติกา
ของสังคม  อีกทั้งยังต้องการแสดงให้เห็นถึงว่าคนไทยจ านวนหนึ่งต้องการให้คนที่มีอ านาจได้อ านาจ
มากอย่างถูกต้อง  และต้องเป็นผู้ที่ยอมรับยึดถือปฏิบัติตามวินัยของสังคมและยอมรับอ านาจตาม
กฎเกณฑ์ 

ประเด็นที่ 5 คือ คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมีน้ าใจ ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.5 ส่วนกลุ่มความเห็น
คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 67 
ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคนไทยปรับตัวได้เร็ว
และเป็นคนมีน้ าใจ สามารถอธิบายได้ว่า ลักษณะของสังคมไทยที่คนมีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน
เป็นพื้นฐานหลัก ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยใจคอของคนไทยที่มีมาแต่ช้านานโดยท าให้คนไทยเป็นคนที่มี
น้ าใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งการที่คนไทยสามารถปรับตัวได้เร็ว เนื่องจากเป็นสังคมที่เปิดกว้างทาง
ความคิดและยอมรับความกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ  ประกอบกับลักษณะทางสังคมที่
ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้คนไทยสามารถปรับตัว เข้ากับสิ่ง
ต่างๆได้ง่าย   ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) โดยมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 16.5  พบว่าในขณะที่คนไทยและสังคมไทยสามารถปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย  แต่ในทาง
กลับกันยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณลักษณะของคนไทยในเรื่องความมีน้ าใจหรือเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  ใน
ภาวะปัจจุบันสังคมค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไปอย่างรวดเร็ว  มีการแข่งขันกันสูงเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  หน้าที่  และอาชีพ  ส่งผลให้ความเห็นอกเห็นใจ  การเอ้ืออาทรหรือช่วยเหลือผู้ที่
ตกอยู่ในภาวะล าบากลดน้อยลงไปด้วย  ในขณะเดียวผู้ที่ไม่ด้วยในประเด็นนี้ยังเห็นว่าคนไทยส่วนหนึ่ง
ไม่สามารถปรับตัวได้อันเนื่องจากมีอุดมการณ์  ความคิด  ความเชื่อในแนวทางอนุรักษ์นิยม  ที่ไม่ชอบ
หรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  ดังนั้นเมื่อสังคมสมัยใหม่ถูกถาโถมด้วยกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลง  จึงท าให้คนไทยส่วนหนึ่งที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ประเด็นที่ 6 คือ คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับ ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ย
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ร้อยละ 82.4 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 17.6 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 64.8 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชน
ส่วนใหญ่ เห็นว่าคนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 
สามารถอธิบายได้ว่า โดยปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยใดๆ ก็
ตาม  และหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งการได้รับการยอมรับของ
องค์กรเหล่านั้นในสังคม อาจพิจารณาได้จากการเกิดหรือพัฒนาการด้านอ านาจหน้าที่ความสามารถ
ขององค์กรจนเป็นที่เชื่อถือของคนในสังคม ว่าภารกิจขององค์กรเหล่านั้นใช้เป็นบรรทัดฐานและ
มาตรฐานในการตัดสินสังคมได้ เช่น องค์กรทางฝ่ายตุลาการ  อันได้แก่ศาล เมื่อมีการตัดสินคดีความ
ระหว่างคนที่ขัดแย้งกันก็จะเกิดการยอมรับและการยอมรับดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดี
ความต่อไปซึ่งสังคมก็จะให้การยอมรับมาตรฐานดังกล่าวนั้นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน 
(ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 17.6 คือแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่มา
จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ แต่ก็ถูกมองว่ายังไม่สามารถท าให้คนจ านวนหนึ่งในสังคมยอมรับได้  
หรืออาจกล่าวได้ว่าผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น ไมส่ามารถเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดเห็นส่วนบุคคล
บางอย่างหรือท าให้เชื่อว่าของคนไทยได้  หรือแม้กระทั่งการต้ังค าถามถึงกระบวนยุติธรรมเหล่านั้นมี
ความโปร่งใสมากเพียงใด เช่น กรณีของศาลรัฐธรรมนูญในการตัดสินคดีความของนักการเมือง ซึ่งเป็น
แนวคิดของกลุ่มคนปัจเจกชนโดยไม่ได้ให้การยอมรับแก่ค าตัดสินของศาลเป็นการขัดต่อมาตรฐานที่
สังคมก าหนดไว้ เป็นต้น 

ประเด็นที่ 7 คือ คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.1 ส่วนความเห็นคัดค้าน 
(ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.9 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 36.2 ซึ่ง
สาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคนไทยเป็นคนที่ให้อภัย 
พร้อมที่จะลืมอดีต สามารถอธิบายได้ว่าลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนไทยในเรื่องการลืมง่ายพร้อมที่จะ
ให้อภัยต่อสิ่งที่ผ่านมาส าหรับเรื่องที่คนไทยรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง  ไม่ได้กระทบต่อผลประโยชน์
ของตัวเอง  จากลักษณะพื้นฐานดังกล่าวประชาชนส่วนหนึ่งรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ตนเองไม่ได้รับ
ผลกระทบ  ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นจึงท าให้คนไทยจ านวนหนึ่งรู้สึกว่าโดยภาพรวมของ
คนไทยนั้นเป็นคนลลืมง่ายพร้อมให้อภัย  อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.9  นั้นมีมุมมองว่าคนไทยมีนิสัยใจคอที่ลืมง่ายนั้นไม่เป็น
ความจริง  คนไทยก็ไม่ได้ลืมง่ายในทุกเรื่อง  โดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่สะท้อนให้
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เห็นว่าการให้อภัยกับสิ่งที่ผู้ส่วนเกี่ยวข้องได้ท าผิดพลาดไปนั่นเป็นเรื่องที่ไม่อาจลืมได้ เพราะสิ่งที่
เกิดขึ้นได้มีผลต่อความรู้สึกว่ากระทบต่อผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับโดยตรง อย่างเช่น การที่ตัวแทน
ทางการเมืองต้องพ้นสภาพไปเพราะเหตุการณ์รัฐประหารหรือด้วยกระบวนการยุติธรรมต่างๆ  ที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้น ท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งรู้สึกว่าสิทธิ์หรือความรู้สึกของพวกเขาน้ันถูกริดรอน 

ประเด็นที่ 8 คือ คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิดความขัดแย้ง ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน 
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 56 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุน
มากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มาจากที่
วัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิดความขัดแย้ง สามารถอธิบายได้ว่า
สังคมไทยเป็นมีลักษณะพหุสังคม  ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม  ความคิด  ความเชื่อที่หลากหลายมา
อย่างช้านาน  ซึ่งแสดงออกผ่านการนับถือศาสนา  การแต่งกาย  ภาษา  พิธีกรรมเป็นต้น  ดังนั้นส่งผล
ท าให้คนไทยมีลักษณะเปิดกว้างในการรับวัฒนธรรม  ไม่กีดกันทางวัฒนธรรมอ่ืนมาประยุกต์และสร้าง
เป็นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเองที่ผ่านกระบวนการมาอย่างยาวนาน  และยังเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว  สามารถอยู่ได้อย่างกลมกลืนได้ดีถือว่าเอกลักษณ์ของคนไทย  
ที่ท าให้สังคมไทยประกอบไปด้วยสิ่งที่ เหมือนหรือจุดร่วมกับวัฒนธรรมอ่ืน  ส่งผลให้เมื่อผู้ต่าง
วัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมแล้วสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึง
วัฒนธรรมไทยได้ไม่ยากนัก  ดังนั้นจึงพบว่าระดับของความขัดแย้งในสังคมไทยมักปรากฏให้เห็นถึง
ความรุนแรงและสามารถยุติปัญหาเหล่านั้นได้  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วย
ว่าคนไทยไม่สามารถกล่อมเกลาผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน
และไม่เกิดความขัดแย้ง  เห็นได้จากกรณีความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่เป็นหนึ่ง
ในภาพสะท้อนว่ากระบวนการกล่อมเกลาให้ผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่สามารถท าได้กับ
ทุกวัฒนธรรม  ความเชื่อและทุกความแตกต่าง 

ประเด็นที่ 9 คือ สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มี
ความสามารถในการสร้างตัวได้รับการยอมรับและประสบความส าเร็จได้เสมอ  หากน ารายได้  การ
ประกอบอาชีพซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สามารถน ามาแบ่งชนชั้นในสังคมไทย
ได้ในระดับหนึ่งนั้น  อาจสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนชั้นกว้างๆ  คือชนชั้นสูงหรือชนชั้นน าซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
รายได้สูงในสังคมและเป็นกลุ่มคนจ านวนน้อย  กลุ่มคนเหล่านี้มักมีบทบาทในการก าหนดค่านิยมและ
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ทิศทางในสังคม  สามารถรวมตัวกันต่อรองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองกับนโยบายภาครัฐ ชน
ชั้นต่อมากลางคือผู้มีรายได้ระดับปานกลาง  ที่ได้รับค่าตอบแทนภาคธุรกิจรวมถึงการเเป็นเจ้าของ
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มเหล่านี้จะมีอาชีพ  และชนชั้นล่างเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในภาค
เกษตรกรรมหรือกลุ่มแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตหรือเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร  กลุ่มเหล่านี้จะมีรายได้อยู่ในระดับล่างของสังคม  และได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเมืองและนโยบายทางเศรษฐกิจก็ตาม  อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่อยู่ห่างไกล
อ านาจรัฐและมักจะได้รับความช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาจากรัฐเป็นล าดับสุดท้ายๆ นอกจากนั้นยังไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิหรือประโยชน์ในบางส่วนได้ โดยถูกกีดกันจากชนชั้นสูง เช่น สิทธิในการถือครอง
ที่ดิน เป็นต้น  ดังนั้นจากประเด็นที่ 9 พบว่ามีประชาชนตอบแบบสอบถามให้ความเห็นสนับสนุน (เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.9 ส่วนความเห็นคัดค้าน  สะท้อนให้เห็นว่าประชาชน
ส่วนใหญ่เชื่อว่าความแตกต่างทางด้านชนชั้นหรือสถานะในสังคมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการได้รับการ
ยอมรับและประสบความส าเร็จ  ในทางตรงกันข้ามพบว่ามีประชาชนตอบแบบสอบถามให้ความเห็น
ไม่สนับสนุนต่อประเด็นดังกล่าว (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.1 ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างระหว่างกันร้อยละ 7.8 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความแตกต่างทางด้านชนชั้นหรือสถานะ
ในสังคมเป็นอุปสรรคต่อการได้รับการยอมรับและประสบความส าเร็จ  ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุน
มากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น 
เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในการสร้างตัวได้รับการยอมรับ และประสบความส าเร็จได้เสมอ 
สามารถอธิบายได้ว่า คนไทยส่วนมากเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดกว้างในการแสดงออกถึง
ความสามารถหรือศักยภาพของแต่ละคน เพื่อน าไปใช้ในการท างานเพื่อให้ประสบความส าเร็จได้ โดย
ยอมรับความแตกต่างบุคคลในทุกๆ ด้าน โดยมีการน าเอาระบบคุณธรรมเข้ามาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ความสามารถของบุคคล ท าให้คนที่มีความสามารถได้รับการพิจารณาเข้าท างานและสามารถแสดง
ความสามารถในการท างานจนประสบความส าเร็จได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.1  กลุ่มนี้เห็นว่าชนชั้นและสถานะในสังคมนั้นมีผล
ต่อการยอมรับและการประสบความส าเร็จในชีวิต  ผู้ที่มีสถานะดีย่อมมีโอกาสมากกว่า เช่น การเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประสบความส าเร็จได้  เป็นต้น 
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ตาราง 36 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของสังคมไทยในภาคเหนือ 

ข้อ 

 
ประเด็น 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1 

ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่า
ชาติอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มี
อิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามา
ช้านาน 

7.7 45.1 26.3 20.9 2.39 

2 

พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทย
ส าม า ร ถย อม รั บคนที่ มี ค ว า ม
แ ต ก ต่ า ง ท า ง ศ า ส น า 
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย 

18.7 52.7 20.9 7.7 2.82 

3 
คนไทย เป็ นคนอดทน  มี ความ
กตัญญูและรักอิสรเสรี 

17.6 56.0 23.1 3.3 2.87 

4 
คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี 
“วินัย” 

22.0 45.0 27.5 5.5 2.83 

5 
คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมี
น้ าใจ 

16.5 67.0 16.5 - 
3.00 

6 
คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้า
การเปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่
ได้รับการยอมรับ 

13.2 69.2 15.4 2.2 2.93 

7 
คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะ
ลืมอดีต 

14.3 53.8 29.7 2.2 2.80 

8 
คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลา
ผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามา
อยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืน

13.2 64.8 22.0 - 2.91 
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และไม่เกิดความขัดแย้ง 

9 

สังคมไทยเป็นสั งคมที่ ไม่มี การ
แบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มี
ความสามารถในการสร้างตัวได้รับ
การยอมรับ และประสบความส าเร็จ
ได้เสมอ 

7.7 46.2 38.5 7.6 2.53 

รวม  14.0 55.0 24.0 7.0 2.78 

 

4.7.2 จุดอ่อนของสังคมไทย 

ในประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น สามารถอภิปรายผลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้ดังต่อไปนี ้

ประเด็นท่ี 1 คือ การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะกฎหมายไม่มีระบบ
ตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ ในประเด็นนี้มีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน(เห็นด้วย
อย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.2 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 8.8 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 82.4 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่า
การคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ถึงแม้ระบบกฎหมายไทยจะมีระบบตรวจสอบก็
ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่ใช้บังคับได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เนื่องด้วยระบบ
กฎหมายยังมีช่องโหว่ที่ท าให้นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถสอดแทรกเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องของกลุ่มตนได้ ซึ่งแนวโน้มของการทุจริตในปัจจุบันมักจะเป็นการทุจริตใน
เชิงนโยบายที่ยากต่อการตรวจสอบและควบคุม ซึ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบของนักการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไทยจากอดีตจวบจนปัจจุบันถูกมองจากสังคมว่าได้กลายเป็นปัญหาวิกฤติ
อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและประชาชน เพราะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องเพียง
แค่อ านาจบริหารของรัฐบาล และเป็นตัวแทนของอ านาจนิติบัญญัติเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นทางใน
กระบวนการสรรหาของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐตามกระบวนการยุติธรรม
ต่างๆ ด้วย จึงท าให้นักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง รวมทั้งข้าราชการและนักธุรกิจมี
โอกาสเข้าแทรกแซงกระบวนยุติธรรมตามขั้นตอนต่างๆ ได้เพื่ออ านวยผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและ
พวกพ้องพ้อง รัตนพงษ์ สอนสุภาพ (2552)  
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ประเด็นที ่2 คือ การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ ในประเด็นนี้
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.5 ส่วน
ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.5 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน
ร้อยละ 81 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เมื่อมี
การเลือกต้ังครั้งใด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังในระดับชาติหรือในระดับท้องถิ่นก็ตาม จะมีการแข่งขันกัน
ระหว่างผู้สมัครรับเลือกต้ังกันอย่างเข้มข้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังมักจะ
เกิดขึ้นเสมอ แม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังจะระบุโทษเอาไว้อย่างเข้มงวดก็ตาม บรรดา
นักการเมืองทั้งหลายก็พร้อมที่จะสุ่มเสี่ยงในทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะจากการเลือกต้ัง  

ประเด็นที่ 3 คือ พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน  ใน
ประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.5 
ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.5 และมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 87 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นว่า อ านาจในการตัดสินใจต่อนโยบายหรือเรื่องส าคัญใดๆ ภายในพรรคการเมืองจ ากัดอยู่
ที่คณะบุคคลภายในพรรคที่เป็นผู้สนับสนุนหลักเพียงไม่กี่คน แสดงให้เห็นว่าการเมืองกับผลประโยชน์
นั้นมิอาจแยกออกจากกันได้ พรรคการเมืองเป็นท่ีรวมของกลุ่มของผลประโยชน์ที่หลากหลายที่จะให้
การสนับสนุนพรรคการเมืองในหลายๆ ด้าน เช่น การที่พรรคการเมืองมีแหล่งทุนเพื่อใช้ในการหาเสียง 
หรือการด าเนินกิจกรรมของพรรค มักได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจเอกชน ฉะนั้นเมื่อพรรค
การเมืองน้ันๆ สามารถเป็นฝ่ายรัฐบาลได้ ก็เป็นบุญคุณที่จะต้องตอบแทนกลุ่มผลประโยชน์ในหลายๆ 
วิธี อาทิ กลุ่มผู้ลงทุนหลักภายในพรรคจะเป็นผู้เสนอความต้องการให้กับพรรคเพื่อน าไปก าหนดเป็น
นโยบายของรัฐที่เอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มของตน หรือมีการคัดสรรผู้ที่ลงทุนให้แก่พรรคไปด ารง
ต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือต าแหน่งทางการเมืองอื่นๆ 

ประเด็นที่ 4 คือ ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ใน
การสร้างอามิสสินจ้าง ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) 
โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.5 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
5.5 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 88.9 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการ
คัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า นักการเมืองอาศัยความไม่พร้อมในด้านเศรษฐกิจและ
ความยากล าบากของประชาชนในภาคชนบทก่อให้เกิดการสร้างอามิสสินจ้าง เนื่องด้วยว่าสังคมไทย
ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นกว่าในครั้งอดีต แต่สังคมส่วนใหญ่ของ
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ไทยยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในภาคการเกษตรนั้นมีรายได้ค่อนข้างน้อย อีก
ทั้งชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพต้องพึ่งพาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก ท าให้บาง
ช่วงเวลาที่ดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวย สามารถส่งผลกระทบต่อการประกอบสัมมาอาชีพอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด การเป็นหนี้
นอกระบบ เป็นต้น ชาวบ้านในชนบทยังขาดความจ าเป็นพื้นฐาน ถูกละเลยจากส่วนกลางทั้งในสภาพ
ปัญหาและการแก้ปัญหา ข้าราชการก็ไม่ใช่ที่พึ่งแท้จริงเข้าพบหายาก ผู้สมัครและพรรคการเมืองจึง
แทรกเข้ามาแก้ปัญหาให้ด้วยการไปหาและน าความเจริญไปให้ น าเงินไปให้ เมื่อถึงเวลา ชาวบ้านเขาก็
เลือกคนที่ไปหาไปสร้างบุญคุณให้ สะท้อนให้เห็นได้จากในงานของ สิขรินทร์ คงสง (2549) ที่ว่า 
ประชาชนในชนบทขาดรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน นั่นคือเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีบทบาท
อย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตในทุกรูปแบบ จากช่อง สภาพปัญหาและความต้องการนี้  ส่งผลให้
นักการเมืองในพื้นที่เล็งเห็นแล้วว่าควรใช้เงิน หรือสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างใน
ชีวิตประจ าวันมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง แม้ว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนนี้จะรู้ว่าผิดกฎหมาย 
แต่กฎหมายก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตด าเนินต่อไปได้ เงินและสิ่งของต่างหากที่สามารถช่วยพวกเขาให้มีชีวิต
ต่อไปได้ พวกเขาจึงจ าเป็นต้องรับสินบน หรืออามิสต่างๆจากนักการเมือง จากข้อมูลพบว่าทุกพื้นที่
ของประเทศไทยมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีการให้เงิน
ตอบแทนในอัตราคนละ 200 บาท จากกลุ่มการเมืองอ านาจเก่าและกลุ่มการเมืองที่เป็นกลุ่มนายทุน 
อีกทั้งการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) กลับ
ไม่ให้ความสนใจ จนท าให้มองได้ว่า การเลือกต้ังครั้งล่าสุดยังคงปรากฎว่ามีการเอ้ือประโยชน์และ
ล็อคสเป็คให้กลุ่มนายทุนเข้าไปด าเนินการซื้อเสียงประชาชน  จากประเด็นข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
การใช้ช่องว่าง และการรวมตัวกันของกลุ่มผลประโยชน์ที่เอ้ือให้ความช่วยเหลือกันในการซื้อเสียง และ
ใช้ช่องทางด้านความยากจนของประชาชนในพื้นที่มาเป็นตัวช่วยเพื่ อการได้มาซึ่งคะแนนเสียง สิ่ง
เหล่านี้ประชาชนในพื้นที่เป็นบุคคลที่รู้และเข้าใจดีที่สุด ส่วนบุคคลนอกพื้นที่จะได้รับข้อมูลผ่านสื่อจาก
การพรรคการเมือง หรือนักการเมืองที่ขัดผลประโยชน์กันเองออกมาประจานหรือกล่าวหากัน แน่นอน
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่กลุ่มตัวอย่างให้การสนับสนุน หรือเห็นด้วยกับแบบสอบถาม เป็นต้น 

ประเด็นที่ 5 คือ คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขายเสียงของชาวบ้านในชนบท  ใน
ประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.1 
ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.9 และมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 58.2 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่า
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ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า คนฐานะดีที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีความเจริญมักจะประณามดู
ถูกการขายเสียงของคนในชนบท สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังมีลักษณะของการแบ่งแยกชนชั้นอยู่ มี
การแสดงออกถึงการเป็นพวกเขาหรือพวกเรา แม้ว่าลักษณะของการแบ่งแยกบุคคลที่อยู่นอกเหนือ
กลุ่มของตนจะไม่รุนแรงเหมือนกับในบางประเทศที่มีชนชั้นวรรณะชัดเจนอย่าง ประเทศอินเดีย เป็นต้น 
ความแตกต่างในเรื่องของฐานะ รายได้ การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต และสภาพสังคมแวดล้อมที่มีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้เกิดทรรศนะที่เป็นอคติได้ ทั้งนี้ คนในสังคมเมืองที่มีฐานะดี จะมี
การศึกษาสูง มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ประจ าที่แน่นอน ไม่ว่าฝนตกหรือแดดออกก็ไม่มีผลกระทบต่อ
พวกเขา แต่ส าหรับชาวชนบทที่ประกอบอาชีพการท าเกษตรกรรมนั้น ปัจจับยทางธรรมชาติมีบทบาท
ต่อการด ารงชีพเป็นอย่างมาก ส่วนรายได้ก็ไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับผลผลิต และชาวชนบทส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาทางด้านการเงินและการติดหนี้สิน ซึ่งประเด็นเกี่ยวกับการขายเสียงของชาวบ้าน
น้ัน มักถูกคนในเมืองมองในภาพลบตลอดเวลา และฝังรากลึกในความคิดของคนในเมืองไปแล้ว ส่วน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกต้ังเข้ามาก็ถูกดูหมิ่นว่าขาดศรัทธาในองค์กรการเมือง แต่ทว่า
มุมมองของชาวบ้านในชนบทนั้น อาจจะคิดเห็นว่าเงินจ านวนเล็กน้อยที่ได้รับมาจากการขายเสียงนั้น
สามารถช่วยในการด ารงชีพได้ ซึ่งย่อมส าคัญกว่าเกียรติยศของคนในเมืองที่ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีกิน
หรือลืมตาอ้าปากได้ คนในเมืองไม่ได้มองบริบทของชาวชนบทว่าเป็นอย่างไร แต่ตัดสินว่าการกระท า
ของพวกเขานั้นไม่ดีและต่างพากันประณามการกระท าที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาดังกล่าวจะหมดไปถ้า
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านตระหนักในสิทธิและหน้าที่ทางการเมืองของตนและ
ช่วยเหลือชาวชนบทให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยไม่ต้องรอหรือหวังพึ่งเงินจากการขายเสียงเพียง
เล็กน้อย 

ประเด็นที่ 6 คือ การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่องสกปรก ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.5 ส่วนความเห็นคัดค้าน 
(ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.5 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 43 ซึ่ง
สาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การเมือง
เป็นเรื่องของนักการเมืองและเป็นเรื่องที่สกปรก เนื่องจากประชาชนอาจมองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกล
ตัว และไม่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของตัวเองมากนัก ทั้งนี้ มีงานวิจัยหลายเรื่องสรุปและแสดงถึงว่า
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง  เพราะ
ประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการเมืองหรือการบริหารประเทศเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเท่านั้น 
อีกประการหนึ่งคนไทยยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างชัดแจ้งจนเกินไป  การเมือง
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เป็นเรื่องของความ “สกปรก” ความรู้สึกเช่นนี้ท าให้ประชาชนขาดความศรัทธาหรือความกระตือรือร้น 
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ถ้าเข้ามาก็มักจะมีวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
เงินทองหรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ใช่เป็นเรื่องของส านึกทางการเมืองลักษณะของ
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอีกประการหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง  คือการ
ยอมรับในอ านาจนิยมของความเป็นข้าราชการ นั้นคือ ประชาชนโดยทั่วไปมองว่าข้าราชการเป็นชนชั้น
ผู้น า เมื่อข้าราชการแนะน าหรือชักจูงไปในทางใดประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้ง  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย เสน่ห์ นนทะโชติ (2524) แต่ทว่านับต้ังแต่มีการปฏิรูป
การเมืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กอปรกับเหตุการณ์ชุมนุมและความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้น ท า
ให้ประชาชนเริ่มตระหนักถึงว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว การเมืองเป็น
เรื่องของทุกคน และทุกคนได้รับผลกระทบจากทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ่ง
สะท้อนได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นนี้ มีผู้คัดค้านว่าไม่ใช่จุดอ่อนของสังคมไทยร้อยละ 
28.5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในทั้งหมด 19 ประเด็นค าถาม 

ประเด็นที่ 7 คือ ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเพื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น  
ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.8 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.2 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 51.6 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุน
มากกว่าการคัดค้านแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักเพียงว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของตน
จ ากัดอยู่เพียงการเลือกต้ังเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ หรือเป็นแค่การรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองเท่านั้น โดยแท้ที่จริงแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถกระท าได้หลายทาง แต่ส่วนใหญ่
เห็นว่ามองว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องให้มากนักเพราะการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง 
และจากสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ก็อาจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
ประชาชนรู้สึกเบื่อหน่ายกับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง รวมถึงการรับรู้เนื้อหาทางการเมืองที่รุนแรงใน
แต่ละวันก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจและทางอารมณ์ได้จึงเลือกที่จะไม่รับรู้สถานการณ์ทาง
การเมืองจะดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.2 คัดค้านว่าประเด็น
ดังกล่าวนี้เป็นจุดอ่อนของสังคมไทย ซึ่งมากเป็นอันดับสองจากทั้งหมด 19 ประเด็น แสดงให้เห็นว่ายัง
มีประชาชนบางส่วนไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเฉพาะห้วงเวลาที่มีการเลือกต้ังหรือติดตามข่าวสาร
เท่านั้น แต่ยังมีวิธีการอ่ืนๆ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย เช่น การเข้าร่วมชุมนุมอย่างสงบ 
การร่วมลงชื่อเพื่อขอตรวจสอบนักการเมืองหรือเพื่อเสนอร่างกฎหมาย เป็นต้น 
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ประเด็นที่ 8 คือ การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพฯ ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่
เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 56 ซึ่งสาเหตุที่
มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ศูนย์กลางของการ
บริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพียงแห่งเดียว เนื่องจากกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่มี
ลักษณะเอกนคร คือ เป็นเมืองใหญ่ที่ประกอบไปด้วยสถาบัน หน่วยงาน และสถานที่ส าคัญของรัฐ
ต้ังอยู่ เป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศของรัฐบาล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ
ในทุกด้าน ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐจะมีแนวนโยบายในการบริหารประเทศแบบกระจายอ านาจลงสู่ในระดับ
ท้องถิ่นก็ตาม แต่ทว่าองค์กรของรัฐที่คอยก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดทั่วประเทศ
ยังคงเป็นหน่วยงานจากส่วนกลางอย่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย
อยู่นั่นเอง 

ประเด็นที่ 9 คือ องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้ ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็น
ด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 89 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 11 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 78 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการ
คัดค้านแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าองค์กรทางการเมืองต่างๆไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล รัฐสภา หรือองค์กรอิสระ ทุกองค์กรส่วนใหญ่ด าเนินงาน
ต่างๆ ล้วนแฝงไปด้วยผลประโยชน์ภายในกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐบาลส่วนใหญ่มารวมกลุ่มกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ดังจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องความยากจนเป็น
ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขมากที่สุดนั่นโดยเฉพาะปัญหาความยากจนของกลุ่ม
เกษตรกร  ซึ่งไม่ว่ากี่รัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้น าเอาปัญหาเรื่องความยากจนไปสร้างเป็นนโยบายและมี
แนวทางแก้ไขที่ชัดเจน  แม้ว่าในช่วงของการเลือกต้ังหลายๆ ครั้ง ที่ผ่านมาจะมีการเสนอนโยบายการ
แก้ปัญหาความยากจน  เพื่อจูงใจให้ประชาชนเลือกเข้ามาเป็นผู้แทน  แต่เมื่อนักการเมืองได้รับการ
ไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลกลับนิ่งไม่เฉยและไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนไปสร้างเป็นนโยบายของ
อย่างแท้จริง ส่งผลให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนหรือมีรายได้น้อยเกษตรกรยิ่งกลับได้รับความล าบาก
และเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ในส่วนของรัฐสภาก็เป็นถูกใช้เป็นเพียงสถานที่เพื่อท าการโต้เถียงกันทางด้าน
ผลประโยชน์ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาล  หรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมักจะขาด
การเข้าร่วมประชุมตามหน้าที่ของตน  เป็นต้น  จากข้อมูลดังกล่าวเป็นผลให้ประชาชนเห็นว่าองค์กร
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เหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหรือข้อเรียกร้องของประชาชนมีความเป็นจริงขึ้นมา  เมื่อปัญหาต่างๆ ไม่ได้
รับการแก้ไขและข้อเสนอต่างๆ ไม่รับการเหลียวแลจึงท าให้ปัญหาและข้อเรียกร้องยังปรากฎอยู่อย่าง
ซ้ าซากที่เกิดขึ้นอนการเมืองไทยย ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เองที่เป็นเหตุผลที่ใช้สนับสนุนกระบวนการ
ทางด้านความคิด  ที่ท าให้ประชาชนเห็นว่าองค์กรทางการเมืองในประเทศไทยนั้นไม่สามารถ
ตอบสนอง หรือแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทางกลับกันจะเห็นได้ว่ารั ฐบาล  
นักการเมืองกลับได้รับผลประโยชน์มากขึ้น  นอกจากนั้นการท างานขององค์กรอิสระเองก็ไม่พิสูจน์ให้
ประชาชนเห็นได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้  เนื่องจากไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาน
ได้อย่างเพียงพอ  เพราะปัญหาของประชาชนเองถูกสั่งสมมาอย่างยาวนาน  ในขณะที่องค์กรอิสระใน
สังคมไทยพึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 เท่านั้น  ท าให้
การสะสางปัญหาที่ประชาชนได้รับอาจไม่ทันถ้วงที  เช่น  การไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากรัฐหรือมี
กรณีพิพาทกับหน่วยงานของรัฐนั่นก็มีจ านวนมาก  โดยองค์กรอิสระที่มีหน้าทิ่วินิจฉัยก็คือศาลปกครอง  
ดังนั้นเมื่อมีงานหรือคดีร้องเรียนมากย่อมส่งผลให้การด าเนินการสืบสวนเพื่อมอบความยุติธรรมให้กับ
ประชาชนเป็นไปได้เชื่องช้า  ท าให้ประชาชนรับรู้ถึงขอบเขตบทบาทและอ านาจขององค์กรอิสระไม่
ชัดเจนหรือน้อยมาก  และที่ส าคัญบางครั้งการท างานขององค์กรอิสระกลับถูกประชาชนต้ังค าถามว่า
ปลอดจากการครอบง าจากฝ่ายการเมืองจริงหรือไม่  จากที่กล่าวมาจึงส่วนหนึ่งที่ท าให้ประชาชนเชื่อ
ว่าองค์กรการเมืองไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

ประเด็นที่ 10 คือ ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความต้องการของท่านได้ ในประเด็นนี้กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.9 ส่วนความเห็น
คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.1 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 
53.8 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
ข้าราชการเป็นผู้ที่น านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ หรือน ามาด าเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  
โดยการท างานของข้าราชการนั้นกระท าผ่านระบบการบริหารราชการไทย  ที่ปัจจุบันประกอบไปด้วย
การบริหารราชการส่วนกลาง  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการนั้นเป็นตัวแทนของรัฐซึ่งหน้าที่พบปะประชาชนอยู่ตลอดเวลา  แต่ที่ผ่านมาพบว่าปัญหา
ใหญ่ของระบบการราชการและได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้วคือเรื่องความเชื่องช้าในการท างานและท าให้
ประชาชนรับความเดือดร้อน ซึ่งการใช้ระยะเวลาในการด าเนินการของข้าราชการนั้น  อาจมาจาก
สาเหตุคือกฎระเบียบของราชการที่ต้องท างานเป็นขั้นตอนตามสายการบังคับบัญชา  ท าให้เมื่อ
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ประชาชนต้องการความช่วยเรื่องอย่างเร่งด่วนจึงไม่สามารถตอบสนองได้ทันถ่วงทีหรือล่าช้านั้น  ซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกของประชาชนว่าข้าราชการไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันถ่วงที  

ประเด็นที่ 11 คือ กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของภาครัฐเชื่องช้า ซึ่งในประเด็นนี้มีกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 78 ส่วนความเห็น
คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 56 
ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่า ด้วยกระบวนการและขั้นตอนการ
ท างานของรัฐบาลนั้นมีความเชื่องช้านั้น เนื่องจากการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามกระบวนการของ
ล าดับขั้น หรือสายการบังคับบัญชาที่ ต้องไล่เรียงต้ังแต่ระดับล่างถึงระดับบน ตามที่กระบวนการ
ทางด้านกฎหมายได้ระบุไว้ ว่าต้องปฏิบัติตาม ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การท างานของ
ระบบงานภาครัฐค่อนข้างมีความล่าช้ามากกว่าสายงานของเอกชน ที่ไม่ยึดติดกับสายการบังคับ
บัญชา หรือในส่วนงานไหนที่ไม่จ าเป็นหรือมีความใกล้เคียงกันก็ตัดออก สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็น
ประเด็นให้การท างานของระบบราชการมีความล่าช้าดังนี้ 

1. ระบบราชการ เป็นรูปแบบของการจัดองค์การที่แข็งเหมือนกรงเหล็ก (Iron Cage) ขาด
ความยืดหยุ่นเพราะการท างานที่เน้นรูปแบบที่เป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้เกิดความล่าช้า  

2. ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ของระบบราชการท าให้คนต้องท าตามขั้นตอนกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ท าให้การท างานเกิดความล่าช้า และเต็มไปด้วยเอกสาร และสิ่งเหล่านั้น
กลายเป็นเกราะก าบังอย่างดีของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิยาลัยรามค าแหง (ม.ป.ป.) 

ด้วยข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายที่มีความเคร่งครัด และไม่มีการลดหย่อนการท างานตามสาย
การท างานแบบล าดับขั้นนี้กลายมาเป็นผลเสียของการท างานในระบบราชการให้มีความเชื่องช้า และ
ไม่ทันต่อกระบวนการเรียกร้องหรือการด าเนินการต่างตามที่ประชาชนต้องการได้ทัน สิ่งเหล่านี้กลาย
มาเป็นประเด็นที่ส่งผลให้ประชาชนมีความเห็นว่ากฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของภาครัฐเชื่องช้า 
เช่น การท างานของกรมที่ดิน ที่มีกระบวนการท างานส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการท างานเป็นต้น  

ประเด็นที่ 12 คือ กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งใน
ประเด็นนี้มีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
82.4 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 17.6 และมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 64.8 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่า 
ประชาชนสนส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการตรากฎหมายของประเทศไทยนั้นไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วม

http://www.freewebs.com/


172 
 
ของประชาชนที่เข้าไปรับรู้ หรือเสนอความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชนแต่อย่ างใด  การ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ส่งผลให้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้ถูกยกเลิก และได้ท าการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 โดยให้สิทธิกับประชาชนในการลงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ หรือไม่   แต่แท้ว่ากระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ไม่ได้มาจากความต้องการ หรือข้อเสนอของประชาชนแต่อย่างใด กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญนี้มา
จากความต้องการของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน รวมถึงกระบวนในการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากเท่ากับกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญปี 2540  จึงเป็นประเด็นที่ถูกน ามาเปรียบเทียบถึงการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันบ่อยครั้ง  กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงเป็นกระบวนการที่แสดง
ให้ประชาชนเห็นและเชื่อว่าการตรากฎหมายยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนส าคัญ และ
ได้ให้การสนับสนุนในประเด็นข้างต้นนี้  แต่ในความเป็นจริงประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการ
ร่างและแก้ไขกฎหมายได้  คือรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ได้ขยายสิทธิเสรีภาพในพระราชบัญญัติการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.2542  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย  โดยที่ประชาชนสามารถ
รวมตัว 50,000 รายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายที่เห็นว่าเหมาะสมผ่านสภาผู้แทนราษฎร  อย่างไรก็ตาม
แนวทางดังกล่าวยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือให้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องสิทธิดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ  ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ  อีกทั้งประชาชนยังขาดความเชี่ยวชาญและ
ความเข้าใจในการร่างกฎหมาย  รวมถึงการก าหนดจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมเสนอชื่อมีมากเกิน  ท า
ให้ยากแก่การรวบรวมผู้ที่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว  การเสนอร่างกฎหมายโดยประชาชนจึงเป็นไป
ไม่ง่ายนัก  ดังนั้นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงได้ปรับจ านวนประชาชนเหลือเพียง 10,000 คน  
อย่างไรก็ตามกระบวนการเพื่อให้ประชาชนมส่วนร่วมในการร่างกฎหมายที่ผ่านมานับต้ังแต่
รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540  ที่มุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปการเมืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนยัง
ไม่สามารถด าเนินได้เต็มที่ 

ประเด็นที่ 13 คือ สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า “กฎหมาย” ซึ่งในประเด็นนี้มีกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.8 ส่วนความเห็น
คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.2 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 
95.6 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่า ด้วยกระบวนการทางด้าน
อ านาจของผู้มีอิทธิพลที่อยู่คู่กับสังคมไทย ซึ่งอ านาจเหล่านี้มาจากความมั่งค่ังทางด้านการเงิน เงิน
เป็นตัวที่ก่อให้เกิดอ านาจมาที่สุด แม้ว่ากฎหมายจะเป็นตัวที่ก าหนดข้อบัง คับให้คนในสังคมปฏิบัติ
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ตาม แต่คนบางกลุ่มที่มีบทบาทในสังคมกลับไม่สามารถด าเนินการทางด้านกฎหมายกับกลุ่มบุคคล
เหล่านี้ได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายสามารถบังคับใช้กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น เช่น คนยากจนหรือ
ผู้ไม่มีบทบาททางสังคม การเมือง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าในสังคมไทยยังมีการ
ใช้อ านาจมากกว่ากฎหมาย หรือกฎหมายไม่สามารถมาต่อสู้กับผู้ที่มีอ านาจได้ ประเด็นเหล่านี้ล้วน
เกิดขึ้นกับกระบวนการทางด้านการเมืองของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักการเมือง ท่ี
กฎหมายยังไม่สามารถจัดการกับนักการเมืองที่มีอ านาจต่อรองทางสังคมได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมี
บทบาทที่น้อยกว่า ดังจะเห็นได้จากหลายๆปรากฏการณ์ทางการเมืองไทย เช่น การจับกุมแกนน ากลุ่ม
เรียกร้องทางการเมืองมาด าเนินคดี เช่น กลุ่มเสื้อเหลือ เสื้อแดง หรือคดีของอดีตนายกทักษิณ ชินวัตร 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยนั้นการใช้อ านาจยังมีความส าคัญมากกว่าตัวกฎหมายที่บังคับให้
ประชาชนในสังคมปฏิบัติตาม  นอกจากนั้นเมื่อใครก็ตามนั้นสามารถเข้าถึงอ านาจและอยู่ในอ านาจก็
มักจะใช้อ านาจของตนเข้ามาเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์  หรือออกกฎหมายให้การกระท าของตนถูกต้อง
ตามกฎหมาย  เช่น  การล้มล้างรัฐธรรมนูญถือว่าการกระท าที่ผิดกฎหมาย  แต่เมื่อล้มล้างได้ส าเร็จผู้ที่
อยู่ในอ านาจก็มักจะเพิ่มเติมมาตราในรัฐธรรมนูญ  ให้กระท าดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นความผิดเห็นจาก
การการกระท าของคณะรัฐประหารเมื่อปีพ.ศ.2534 และพ.ศ.2549 หรือแม้กระทั่งนักการเมืองเองเมื่อ
สามารถเข้ามาใกล้ชิดกับนโยบายของรัฐและหวังที่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว  การแก้
กฎหมายหรือออกกฎหมายเพื่อให้เอ้ืออ านวยกับนโยบายให้กับตนเองและพวกพ้องจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
บ่อย  แม้กระทั่งการพบและใช้ช่องว่างของกฎหมายที่ท าให้ได้รับประโยชน์ก็กล้าที่ลงมือท า  เป็นต้น 
หรืออาจกล่าวได้ว่าใช้อ านาจเพื่อออกและแก้ไขกฎหมายของผู้มีอ านาจนั้นโดยมุ่งหวังให้กระท าของ
ตนเองถูกต้องและชอบธรรมนั่นเอง 

ประเด็นที่ 14 คือ การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 
ซึ่งในประเด็นนี้มีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 95.6 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.4 และมีค่าเฉลี่ย
ที่แตกต่างกันร้อยละ 91.2 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่า การ
รวมกลุ่มในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มกันภายใต้ผลประโยชน์ของกลุ่ม การรวมกลุ่มเป็นการ
รวบรวมกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์ใกล้เคียงกันเพื่อด าเนินการให้เกิดผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตน ชมพู 
โกติรัมย ์(ม.ป.ป) 

การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นเป็นการรวมกลุ่มที่เน้นผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเป็น
ส าคัญ  ไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของชาติ  
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เมื่อกลุ่มผลประโยชน์เน้นหนักไปที่กลุ่มผลประโยชน์ของตน จึงน ามาซึ่งการแข่งขัน การต่อสู้กันเพื่อ
ผลประโยชน์สูงสุดให้กับกลุ่ม จนท าให้เกิดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชนและความคิดที่เชื่อ
ความคิดของกลุ่มตนดีกว่า เป็นต้น สิ่งเหล่านี้น ามาซึ่งความขัดแย้ง และน าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ การรวมกลุ่มนี้ส่งผลให้เกิดความแตกแยก หรือขาดความสามัคคีขึ้นภายในประเทศ
ในที่สุดก็น ามาซึ่งความขัดแย้ง หรือการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างทางด้านความคิด 
ผลประโยชน์ ซึ่งในประเด็นของการรวมกลุ่มนี้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทางสังคมที่เห็นได้
ชัดเจนในสังคมไทยในช่วงเวลานี้ คือการรวมกลุ่มทางสังคมของกลุ่มเสื้อเหลือ เสื้อแดง ที่รวมกลุ่มกัน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องทางการเมือง แต่ข้อเรียกร้องที่แตกต่างกันและอยู่ในทิศทางที่อยู่ตรงกัน
ข้ามกันอย่างชัดเจน  ปฎิเสธความเห็นของอีกฝ่ายของสุดขั้ว  จนน ามาซึ่งความแตกแยก การแบ่งฝ่าย 
และการต่อสู้ของคนในชาติด้วยกันเอง โดยเป็นสิ่งที่น ามาซึ่งการแตกความสามัคคี การท าร้ายกันเอง
ภายใต้อุดมการณ์ที่แตกต่างระหว่างกลุ่ม ในเหตุการณ์ข้างต้นนี้สามารถสะท้อนให้ประชาชนเห็นและ
เชื่อว่าการรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และไม่เกิดความสามัคคี 

ประเด็นที่ 15 คือ การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชนเป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 
สามัคคี ซึ่งในประเด็นนี้มีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.6 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.4 
และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 91.2 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้าน
แสดงว่า การน าเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวในบางครั้งมีข้อความหรือประเด็นที่ล่อแหลมและละเอียดอ่อน 
รวมทั้งนักข่าวบางคนไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพโดยการน าเสนอข่าวที่ไม่เป็นธรรม และค่อนข้างเอน
เอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่มียุติธรรม รวมทั้งยังน าเสนอข่าวในทางที่แอบแฝงผลประโยชน์ของ
ตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ได้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชาติ เช่น การน าเสนอข่าว
ทางด้านความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เสื้อเหลือง เสื้อแดง การน าเสนอข่าวบางประเด็นเป็นฉนวนของการ
น ามาซึ่งความขดัแย้ง การต่อสู้ของประชาชนทั้งสองกลุ่ม   

จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกว้างขวางในสังคมไทย 
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองต้ังแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา เป็นที่น่าสังเกตว่า
สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ และสื่อทางเลือกใหม่ๆ เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และ 
อินเทอร์เน็ต มีบทบาทอย่างสูงในการก าหนดการรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร และในการชี้น าความคิดเห็น
ทางการเมืองของประชาชน ในหลายกรณี สื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ และในการ
ระดมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชนอย่างเข้มข้น บางครั้งสื่อซึ่งมีวาระทางการเมืองชัดเจนได้
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มีพฤติกรรมอันขัดต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้วยการใช้ภาษาที่ หยาบคาย ยั่วยุ ปลุกเร้า สร้างความ
เกลียดชัง และด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนอกจากจะไม่เหมาะสมแล้ว ยังผิด
กฎหมายในหลายๆ ฉบับอีกด้วย ทว่าด้วยภาวะของการขาดองค์กรก ากับดูแลของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
ตลอดจนช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมายท าให้พฤติกรรมดังกล่าวด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และส่งผล
กระทบต่อความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนจิตวิทยาของมวลชนในสถานการณ์ของการแบ่งขั้วทาง
ความคิดในสังคมไทยอย่างมาก  

จากประเด็นของสื่อที่มีบทบาทของการน าเสนข่าวให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ 
และสามารถเสนอข่าวให้ประชาชนคล้อยตามนั้น หากสื่อน าเสนอข่าวทางการเมืองอย่างไม่สร้างสรรค์
แล้ว ย่อมน ามาซึ่งความแตกแยก และการแตกสามัคคีของคนในชาติ อย่างที่ประชาชนส่วนใหญ่มี
ความเห็นกับข้อความของแบบสอบถามข้างตนนี ้

ประเด็นที่ 16 คือ สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่างเต็มที่สามัคคี ซึ่งในประเด็นนี้มี
กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.5 ส่วน
ความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.5 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน
ร้อยละ 89 ซึ่งสาเหตุที่มีการให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่า การน าเสนอข่าว หรือ
ข้อมูลต่างของสื่อไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวในโทรทัศน์ สื่อทางหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เป็น
การด าเนินงานที่อยู่ในรูปของธุรกิจ หรือผลก าไรมากกว่าความถูกต้อง ส่งผลให้การน าเสนอข่าวต่างๆ
ไม่ได้ก่อให้เกิดความชัดเจนอย่างแท้จริงของข่าว บางครั้งการใช้ภาษาหรือข้อความก็ไม่เป็นกลาง มี
ความเอนเอียงก็คือการน าเสนอข่าวสารเพียงแง่มุมเดียวไปในทางของฝ่ายที่ให้ผลประโยชน์ ใน
ประเด็นของปัญหานี้ส่งผลให้การรับข้อมูลแบบผิดๆ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือแม้กระทั่งต้ังหัวข้อข่าว
แรงๆ เให้ประชาชนสะดุดตาเพื่อหวังที่จะขายข่าวเพียงอย่างเดียว  จากที่ยกตัวอย่างมานั้นเป็นส่วน
หนึ่งที่ส่งผลให้ประชาชนผู้รับข่าวในสังคมมีการถกเถียงกัน และมีการแบ่งแยกออกเป็นฝ่าย และเป็น
ต้นตอของความขัดแย้งในสังคมที่ยากจะประสานรอยร้าวดังกล่าว 

ดังนั้นจากประเด็นที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าสื่อไม่ได้ปกป้อง หรือค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนในสังคม แต่การกระท าทางด้านต่างๆของสื่อที่ออกมานั้นแท้ที่จริงแล้วเพื่อผลประโยชน์ของ
กลุ่มที่จะได้รับเป็นส าคัญ สื่อมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชนในสังคม 
และมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมในปัจจุบันที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการบริโภคข่าวมากขึ้น หากสื่อ
น าเสนอข่าวอย่างไม่เป็นธรรมแล้วอาจน ามาซึ่งการต่อสู้ของประชาชนในสังคมที่ขณะนี้ได้ แบ่งกัน
ออกเป็นกลุ่มๆ เช่น การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนงที่ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่แท้จริงของ
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สถานการณ์ความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมาสื่อบางสื่อใช้ภาษาข่าวที่รุนแรง ดูถูกเหยียดหยาม ซึ่งอาจเป็น
การยั่วยุให้เกิดความเข้าใจผิด สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการน าเสนอข่าวของสื่อไม่ได้ปกป้องประชาชนใน
สังคม แต่ปกป้องผลประโยชน์สูงสุดภายในกลุ่มมากกว่า 

ประเด็นที่ 17 คือ สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ ซึ่งในประเด็นนี้มีกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.2 ส่วนความเห็นคัดค้าน 
(ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.8 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 88.4 ซึ่ง
สาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความอ่อนแอ
ทางวิชาการเป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการของระบบการศึกษาไทย แม้ว่า
กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีสูงสุดในล าดับ
ต้นๆ แต่ทว่างบประมาณดังกล่าวถูกน าใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ในแต่ละปีคนไทยจะได้รับ
ฟังข่าวดีอยู่เสมอว่ามีนักเรียนไทยประสบความส าเร็จอย่างงดงามในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการใน
สาขาต่างๆ เช่น สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่นั่นก็เป็นเพียง
เยาวชนไทยเพียงส่วนน้อยเท่านั้น หรือในปัจจุบันนโยบายทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะเป็น
นโยบายหลักของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับช่วงชั้น แต่ทว่าสังคมไทยก็ยังไม่สามารถเป็น
สังคมอุดมปัญญาได้ ตัวอย่างเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมมีความอ่อนแอไม่ว่าจะ
เป็น สถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษา หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือสังคมโดยรวม ได้บั่น
ทอนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอวิชาการความรู้ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในฐานะที่
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ประเด็นที่ 18 คือ พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูกครอบง าจากราชการและทุน ซึ่งใน
ประเด็นนี้มีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
83.6 ส่วนความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.4 และมีค่าเฉลี่ยที่
แตกต่างกันร้อยละ 67.2 ซึ่งสาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า การที่ศาสนาพุทธมีความอ่อนแอ ก็เพราะถูกลดทอนบทบาทและความส าคัญลง ซึ่งจาก
เดิมศาสนาพุทธเป็นองค์กรที่มีความส าคัญมากต่อสังคมไทย เป็นเครื่องมือในการก ากับพฤติกรรมของ
บุคคลในสังคมให้ต้ังอยู่ในคุณงามความดี พระสงฆ์เป็นบุคคลที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา  วัดเป็น
ทั้งศาสนสถาน โรงเรียนที่ปลูกฝังทักษะความรู้ และที่พึ่งพิงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน แต่ในปัจจุบัน
ศาสนาพุทธกลายเป็นเพียงสิ่งที่ตอบสนองต่อพิธีกรรมมากกว่าที่จะเป็นตัวควบคุมการกระท าของคน
ในสังคม จากเดิมที่พุทธศาสนาจะมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการประพฤติปฏิบัติตัวของคนในสังคม ดังมี
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สุภาษิตที่ว่า “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” แต่ในขณะนี้ วลีดังกล่าวหาได้มีอิทธิพลต่อคนในสังคมอีกไม่ ระบบ
กฎหมายแบบตะวันตกถูกน ามาใช้แทนที่ในการก าหนดความดีความชั่วและมีบทลงโทษที่ชัดเจน
ส าหรับการกระท าผิดในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งในปัจจุบันระบบราชการและทุนได้เข้ามาครอบง ากิจของ
สงฆ์ โดยมีหน่วยงานของราชการอย่างส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการของสงฆ์อย่างเป็นระบบ ลักษณะดังกล่าวอาจสะท้อนได้
ว่าฆราวาสได้เข้าไปมีบทบาทอย่างส าคัญต่อองค์กรพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ประเด็นท่ี 19 คือ คนไทยมีความ “ศรัทธา” มากกว่า “ปัญญา” ซึ่งในประเด็นนี้มีกลุ่มตัวอย่าง
ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.4 ส่วนความเห็นคัดค้าน 
(ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.6 และมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันร้อยละ 84.8 ซึ่ง
สาเหตุที่มีการสนับสนุนมากกว่าการคัดค้านแสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คนไทยมีความ
ศรัทธาต่อสิ่งใดๆ ที่ตนมีความเคารพนับถือ หรือมีความนิยมชมชอบในสิ่งที่ตนเองคิดว่าใช่และเห็นว่า
เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้นเมื่อเกิดความศรัทธาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและจะยิ่ง
ทวีความศรัทธาต่อสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่น ความศรัทธาต่อตัวบุคคลหรือสิ่งต่างๆ แม้ว่าบุคคลหรือสิ่ง
น้ันจะกระท าความผิดหรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่คนไทยก็จะยังคงเชื่อและยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นว่า
การกระท านั้นไม่ผิดหรือถ้าผิดก็เป็นการกระท าที่ไม่เจตนา ยกตัวอย่างเช่น ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มี
ต่ออดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรของกลุ่มผู้สนับสนุน แม้ว่าจะถูกพิจารณาตัดสินคดีและ
ความผิดตามกฎหมายหรือมีคดีความที่ก าลังด าเนินการอยู่ก็ตาม อาทิ คดีซุกหุ้น คดีที่ดินรัชดา คดี
หวยบนดิน คดีปล่อยเงินกู้ให้แก่รัฐบาลพม่าผ่านเอ็กซิมแบงก์ เป็นต้น กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็ยังคงมีความ
ศรัทธา เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ จากผลการเลือกต้ังทั่วไปในปีพ.ศ.2550 ก็เป็น
ที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าความศรัทธาในตัวของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้พรรค
พลังประชาชนได้รับชัยชนะในการเลือกต้ัง แม้ว่าจะไม่ได้รับการเลือกต้ังอย่างถล่มทลายเหมือนเมื่อ
ครั้งมีการเลือกต้ังทั่วไปในปีพ.ศ. 2548 ก็ตาม ดังนั้นจากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความศรัทธา
ดังกล่าวเกิดจากการใช้ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าการใช้ปัญญาหรือข้อเท็จจริงในการตัดสินใจ รวมทั้ง
ยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้ประเทศจะมีการพัฒนาไปสู่สังคมสมัยใหม่ มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ก็ตาม แต่ความคิดเห็นของประชาชน
ส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อว่าความศรัทธาของคนไทยยังมีความส าคัญเหนือปัญญาและความรู้ 

โดยสรุป เมื่อพิจารณาประเด็นค าถามเกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทยทั้งหมด 19 ประเด็นแล้ว
นั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของ
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สังคมไทยมากที่สุด คือ ประเด็นที่ 13 สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า “กฎหมาย” โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 97.8 ส่วนอันดับถัดมาคือ ประเด็นที่ 14 การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี และประเด็นที่ 15 การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชน
เป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ร้อยละ 95.6 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็น
คัดค้าน (ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยมากที่สุด คือ 
ประเด็นที่ 6 การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่องสกปรก โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.5 ส่วนอันดับ
รองลงมาคือ ประเด็นที่ 7 ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น 
ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.2 อนึ่ง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของการให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง+เห็นด้วย) ของกลุ่มตัวอย่างต่อประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของ
สังคมไทยพบว่า ทั้ง 19 ประเด็นเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยโดยได้รับค่าเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 70 ในทุก
ประเด็น 

 

ตาราง 37 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทยในภาคเหนือ 

ข้อ ประเด็น 
เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1 

การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มี
ระบบตรวจสอบที่มี อิสระและมี
ประสิทธิภาพ 

40.7 50.5 8.8 - 3.31 

2 
การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท า
ผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 

40.7 53.8 5.5 - 3.35 

3 
พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือ
ของผู้ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 

48.4 45.1 5.5 1.1 3.40 

4 
ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็น
ขั้ นพื้ น ฐาน  นั กกา ร เมื อ งจึ ง ใ ช้

44.0 50.5 4.4 1.1 3.37 
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ช่องว่างนี้ในการสร้างอามิสสินจ้าง 

5 
คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดู
ถูกการขายเสียงของชาวบ้านใน
ชนบท 

24.2 54.9 17.6 3.3 3.00 

6 
การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง 
เป็นเรื่องสกปรก  

23.1 48.4 24.2 4.4 2.90 

7 

ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าว
เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในวิธีอื่น 

25.3 50.5 19.8 4.4 2.96 

8 
การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่
กรุงเทพ  

23.1 54.9 15.4 6.6 2.94 

9 
องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล 
หรืออง ค์กร อิสระ ต่างๆ  ไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของท่านได้ 

18.7 70.3 8.8 2.2 3.05 

10 
ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้ 

18.7 58.2 22.0 1.1 2.94 

11 
กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างาน
ของภาครัฐเชื่องช้า 

27.5 50.5 20.9 1.1 3.04 

12 
กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

26.4 56.0 15.4 2.2 3.06 

13 
สังคมไทยนิยมการใช้  “อ านาจ” 
มากกว่า “กฎหมาย” 

53.8 44.0 1.1 1.1 3.50 

14 
การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิด
การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความ

44.0 51.6 3.3 1.1 3.38 
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สามัคคี 

15 
การเสนอข่าวทางการเมืองของ
สื่ อ ม ว ล ช น เ ป็ น ไ ป ใ น ท า ง ไ ม่
สร้างสรรค์ 

34.1 61.5 3.3 1.1 3.28 

16 
สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคม
อย่างเต็มที ่

34.1 60.4 4.4 1.1 3.27 

17 
สั งคม ไทยมี คว าม อ่อนแอทาง
วิชาการ 

42.9 47.3 9.9 - 3.32 

18 

พุ ท ธ ศ า ส น า มี ค ว า ม อ่ อ น แ อ 
เนื่องจากถูกครอบง าจากราชการ
และทุน 

38.5 45.1 13.2 3.3 3.18 

19 
คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”
ปัญญา” 

42.9 49.5 6.6 1.1 3.34 

รวม  34.59 52.78 11.05 1.58 3.18 
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บทที่ 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

5.1. บทน า 

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ “ภาคอีสาน” เป็นเขตหรือภาคหนึ่ง  ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีพื้นที่ 105.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ต้ังอยู่บนที่ราบสูง
โคราช มีแม่น้ าโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาคกั้นเป็นชายแดนระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์เป็น
แนวก้ันแยกจากภาคเหนือและภาคกลาง (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา, 2553)   
 -  การแบ่งเขตการปกครอง 

การแบ่งการปกครองในระดับภูมิภาค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 19 จังหวัด 
โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ภาคอีสานตอนล่างต้ังอยู่บนแอ่งโคราช ได้แก่ ภาคอีสานตอนล่าง 
ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อ านาจเจริญและ
อุบลราชธานี ส่วนภาคอีสานตอนบนต้ังอยู่บนแอ่งสกลนคร ประกอบด้วย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
นครพนม มหาสารคาม  มุกดาหาร ร้อยเอ็ด  สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี และเลย 
รวมทั้งจังหวัดบึงกาฬ1 ซึ่งจะได้รับการประกาศเป็นจังหวัดท่ี 77 ของไทยต่อไป   

- จ านวนประชากรและลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เชื้อชาติ, การเคลื่อนย้าย
ประชากร, สัดส่วนเพศ ฯลฯ) 

ด้วยความที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดพื้นที่มากที่สุดประเทศไทย  มีพื้นที่ 105.5 ล้านไร่ 
หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ท าให้มีประชากรมากที่สุด ซึ่งจากการส ารวจจ านวนประชากร ปี 
2552 มีประมาณ 21 ล้านคน โดยมีสัดส่วนประชากรท่ีเป็นเพศหญิงและชายใกล้เคียงกัน ดังตารางที่ 1 
ซึ่งในจ านวนนี้แบ่งเป็นก าลังแรงงาน 12.7 ล้านคน และมีผู้ว่างงานประมาณ 0.2 ล้านคน คิดเป็นอัตรา

                                       
1 ได้ผ่านมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในวันที่  3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภา

ผู้แทนราษฎรวุฒิสภา และคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อน าทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
โดยจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติการจัดตั้งจึงจะมีผลโดยสมบูรณ์ 
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การว่างงานประมาณร้อยละ 1.52  นอกจากนี้ในด้านการเคลื่อนย้ายประชากร พบว่า มีอัตราการการ
อพยพร้อยละ  4.6 ต่อป ีหรือประมาณ 900,000 คน ต่อป ี3 

 
ตาราง 38 แสดงประชากรจากการทะเบียน จ าแนกตามเพศ และเขตการปกครองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2552 

รวม 21,495,825 
ชาย 10,729,679 
หญิง 10,766,146 

ในเขตเทศบาล 4,254,001 
ชาย 2,090,335 
หญิง 2,163,666 

นอกเขตเทศบาล 17,241,824 
ชาย 8,639,344 
หญิง 8,602,480 
 

ที่มา    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
รวบรวมโดย  ส านักสถิติพยากรณ์ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 

นอกจากนี้แล้วยังถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ 4อาศัยอยู่
กระจายทั่วไป  โดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคือ  ชาวไทยอีสาน   ซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่
ในภาคอีสานและใช้ภาษาไทยอีสานเป็นภาษาพูดหลัก  แต่ภาษาไทยกลาง ถือเป็นภาษาราชการและ

                                       
2 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Northeast/EconomicReport/Pages/EcoStruc.aspx 
3 รังสรรค์ เนียมสนิท,ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Retrieved from URL http://www.apecthai.org/ 

apec/upload/RS230610.pdf 
4 ดูข้อมูลเพ่ิมเติมโดยละเอียดได้ใน ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

Retrieved from URL  http://www2.sac.or.th/archives/2552/ethnic/Content/order.html และ ชาติพันธุ์และชนเผ่าต่างๆใน 19 
จังหวัดอีสาน ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Retrieved from URL http://www.isan.clubs.chula. 
ac.th/webboard/index.php?transaction=post_view.php&room_no=0&id_main=1311&star= 

http://www2.sac.or.th/archives/2552/ethnic/Content/Information/taiyo.html
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นิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมร ที่ใช้กันมากในบริเวณอีสาน
ใต้ นอกจากน้ียังมีภาษาถิ่นอ่ืนๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช เป็นต้น นอกจากนี้
ก็จะมีกลุ่มชนเผ่าต่างๆอีกมากมาย เช่น ชาวภูไท ไทโซ่  กระเลิ้ง  แสก  กุลา  ญวน ลาว เป็นต้น  กลุ่ม
ชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยอีสาน ลาว เวียดนาม(ญวน) เขมร ส่วย (กุย) แสก ย้อ ผู้ไทย กะโส้ (โซ่) 
รวมทั้งไทยโคราช ซึ่งแต่ละเผ่ามีความแตกต่างกันทั้งทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี   วิถีการ
ด าเนินชีวิต  มีภาษาพูดเป็นของตนเอง  แต่สามารถสื่อสารภาษาไทยอีสานได้ แต่ภายใต้ความ
แตกต่างหลากหลายของชาติพันธุ์  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่"5 สอนให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมกิจกรรม
สังคมและ งานบุญงานกุศลเป็นประจ า ท าให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนต่างๆ  

 - ลักษณะอาชีพหลักของประชากร 

การเกษตรนับเป็นอาชีพหลักของภาค โดยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 57.9 ล้านไร่ การ
เพาะปลูกพืชที่ส าคัญได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ปอ ข้าวโพด ซึ่งถือเป็นฐานอุตสาหกรรมเกษตร (ข้าว 
น้ าตาล ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ) ของประเทศ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการ
เพาะปลูกมากกว่าภาคอ่ืนๆ นอกจากนี้แล้ว ยังถือได้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพอากาศ
เหมาะกับปศุสัตว์ โค ไก่ สุกรแต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ทางด้าน
สังคมเศรษฐกิจ ท าให้มีผลิตผลที่ได้ต่ า อีกทั้งการขาดแคลนน้ าในภาคนี้ท าให้ไม่ค่อยมีการปลูกพืชหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ท าให้ผลผลิตมีน้อย เป็นเหตุให้ประชากรในภูมิภาคนี้มีความยากจนเป็น
ส่วนมาก   
 - รายได้ของภาคเป็นสัดส่วนของประชาชาติ (GDP)   
 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  6 พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลิตภัณฑ์ภาค 
(Gross Regional Product: GRP) ปี 2551 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 957,974 ล้านบาท หรือมี

                                       
5 ฮีตสิบสองมาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กับ ส  ิบสอง ฮีต มาจากค าว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัตสิืบต่อกันมาจนกลายเปน็

ประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือ ฮีตสิบสอง หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือนในหนึ่งปี  ฮีตสิบสอง  จึงหมายถึง ประเพณีที่
ประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบตัิสบืต่อกันมาในโอกาสต่างๆ ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละป ีประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบตัิกันมา
นั้น ล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสงัสรรค์กันเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมาน
สามัคค ีมีความรักใคร่กันของคนในท้องถิ่นซ่ึงเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน  ประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือ
ปฏิบัติและดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก http://www.thatphanom.com/so_019.php  

6 http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/Northeast/EconomicReport/Pages/EcoStruc.aspx 
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สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) สาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สัดส่วนร้อยละ 19.7 สาขาค้าส่งและค้าปลีก 
สัดส่วนร้อยละ 20.4 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 17.4 จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดสูงที่สุด ได้แก่ 
นครราชสีมา รองลงมาคือ ขอนแก่น ส าหรับจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่ าที่สุด คือ อ านาจเจริญ  
ส าหรับรายได้ต่อคนต่อปีของภาคเฉลี่ย 42,292 บาท จังหวัดขอนแก่นมีรายได้ต่อคนต่อปีมากที่สุด 
72,172 บาท ส่วนจังหวัดศรีสะเกษมีรายได้ต่อคนต่อปี 29,793 บาท น้อยที่สุดในภาคอีสาน และ
ประเทศ ดังตารางที่ 2 
ตาราง 39 แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551 

ผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551 ณ ราคาปัจจุบัน 

  มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน (ร้อยละ) 

เกษตรกรรม 188,447 19.7 

การค้าส่งและค้าปลีก 195,655 20.4 

อุตสาหกรรม 166,222 17.4 

การศึกษา 113,970 11.9 

การบริหารราชการแผ่นดิน 65,008 6.8 

การขนส่ง 38,215 4.0 

อ่ืน ๆ  190,457 19.8 

รวม 957,974 100.0 

            ณ สิ้นปี 2552 มีสาขาธนาคารพาณิชย์ 671 ส านักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 186 ส านักงาน ธนาคารออมสิน 142 ส านักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 25 ส านักงาน 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 23 ส านักงาน ส านักงานบริหารด้านหลักทรัพย์             
37 ส านักงาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 2 ส านักงาน และธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย 1 ส านักงาน  

            ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 399,345 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของเงิน
ฝากประจ า เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวันต่อเงินฝากทั้งหมดร้อยละ 39 ร้อยละ 57 
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และร้อยละ 4 ตามล าดับ ส าหรับสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ 403,677 ล้านบาท มีสัดส่วนของสินเชื่อให้
กู้ยืม สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี และสินเชื่ออ่ืน ๆ ร้อยละ 55 ร้อยละ 19 และร้อยละ 26 ตามล าดับ 

นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ได้น าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาปี 2531 จ าแนกตามภาคและจังหวัด  พ.ศ. 2550 – 2552 ดัง
ตารางที่ 3 
ตาราง 40 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด ตามราคาปี 2531 จ าแนกตามภาคและจังหวัด  พ.ศ. 2550 – 2552 (มูลค่า ล้าน
บาท) 

 
ภาค 2550 2551p 2552p 

ทั่วประเทศ       4,256,564        4,361,396        4,263,363  
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล         1,879,259        1,911,107        1,861,388  
 ภาคกลาง           384,749           418,922           393,817  
 ภาคตะวันออก           690,373           713,291           676,093  
 ภาคตะวันตก           164,347           163,375           165,502  
 ภาคเหนือ           351,343           354,288           360,416  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           424,552           433,186           443,719  
 ภาคใต้           361,942           367,228           362,428  
 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           424,552           433,186           443,719  
 นครราชสีมา             70,222             69,607             69,336  
 บุรีรัมย์             23,576             24,616             25,431  
 สุรินทร์             21,047             21,260             22,186  
 ศรีสะเกษ             20,596             20,885             21,809  
 อุบลราชธานี             31,613             32,076             33,221  
 ยโสธร               8,865               8,994               9,374  
 ชัยภูมิ             19,477             20,164             20,808  
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 อ านาจเจริญ               5,526               5,313               5,631  
 หนองบัวล าภู               6,902               6,896               7,159  
 ขอนแก่น             70,623             74,965             73,081  
 อุดรธานี             31,795             31,800             33,441  
 เลย             12,303             12,726             12,931  
 หนองคาย             14,531             15,006             15,861  
 มหาสารคาม             15,917             16,062             16,488  
 ร้อยเอ็ด             21,842             22,159             23,190  
 กาฬสินธุ์             17,200             17,415             18,515  
 สกลนคร             17,116             17,464             18,391  
 นครพนม               9,654               9,837             10,541  
 มุกดาหาร               5,748               5,942               6,327  
 
หมายเหตุ  p ตัวเลขเบื้องต้น 

- ลักษณะอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมหลัก 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยข้าวมีผลผลิต
ประมาณ 10 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 34 ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ มันส าปะหลังมีผลผลิต 
ประมาณ 15 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 52 ของผลผลิตมันส าปะหลังทั้งประเทศ อ้อยโรงงาน มี
ผลผลิตประมาณ 27 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40 ของผลผลิตอ้อยโรงงานทั้งประเทศ ส าหรับ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตประมาณ 800,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง
ประเทศ  

            อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทางการเกษตร เช่น โรงสีข้าว โรงงาน
น้ าตาล โรงงานแป้งมัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่ส าคัญได้แก่ อุตสาหกรรม
เครื่องด่ืม อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า อุตสาหกรรมผลิตร้องเท้า 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมแหอวน  
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- สัดส่วนการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
การเลือกต้ังทั่วไปหรือการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 นับว่า

เป็น การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในระบบใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งแบ่งเป็นระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และแบบแบ่งเขตเลือกต้ังอีก 400 คน ใน
รูปแบบเขตละหนึ่งคน และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่สองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มี
ขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548  ทั้งนี้ผลจากการรัฐประหารได้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 และได้มีการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
สาระในเรื่องระบบการเลือกต้ังได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ  ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
480 คน โดยมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวน 400 คน โดยก าหนดจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกต้ังที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอีกส่วนหนึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบสัดส่วนจ านวน 80 คน จาก 8 กลุ่มจังหวัด แต่ละกลุ่มมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 คน ซึ่งอัตราการให้สิทธิเลือกต้ังของการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้ง 3 ครั้ง ดูได้จากตารางที่ 4  

 
 
 

ตาราง 41 แสดงอัตราการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งเปรียบเทียบการเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544  6 กุมภาพันธ์ 2548 และ 23 
ธันวาคม 2550 

ประเภท พ.ศ. 
จ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้ใช้
สิทธิ(ร้อย

ละ) 

บัตรเสีย 
)ร้อยละ(  

บัตรไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

)ร้อยละ(  
แบบบัญชี
รายชื่อ 

2544 14,805,238 68.15 2.56 2 .06 
2548 15,227,466 67.66 2 .59 0 .71 
2550*     

แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 
 

2544 14,805,238 68.14 9.78 1 .20 

2548 15,227,466 67.65 5 .68 1 .66 

2550 14,748,832 71.81 2.09 4.00 
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*หมายเหตุ การเลือกต้ังแบบสัดส่วนในปี พ.ศ. 2550 ใช้การวัดอัตราการใช้สิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกลุ่มจังหวัด  

 
- ข้อมูล ส.ส. หรือ พรรคการเมืองท่ีได้รับความนิยมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  
ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกต้ัง

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านนั้น พิจารณาจากผลการเลือกต้ัง 3 ครั้ง ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ ได้แก่ การ
เลือกต้ังในวันที่  6 มกราคม 2544  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 และในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ดังตาราง
ท่ี 5 
 
 

 
ตาราง 42 แสดงจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีได้รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของพรรคการเมืองต่างๆ เปรียบเทียบการเลือกตั้งในวันท่ี  6 มกราคม 
2544  6 กุมภาพันธ์ 2548  และ  23 ธันวาคม 2550 

 6 มกราคม 25447 6 กุมภาพันธ์ 2548 23 ธันวาคม 2550 

ประชาธิปัตย์8 5 2 5 

ชาติไทย 10 6 6 

ชาติพัฒนา 15   

กิจสังคม 1   

มหาชน 1 2  

ไทยรักไทย9 91 126  

พลังประชาชน10   96 

                                       
7ท าเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดท่ี 21 Retrieved from URL  http://www.parliament.go.th/parcy/member21/ 
8 http://www.tdw.polsci.chula.ac.th/?q=party/พรรคประชาธิปัตย์ 

9 พรรคไทยรักไทย ถูกตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยบุพรรค เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 และ กรรมการบริหารพรรคไทย
รักไทย จ านวน 111 คนถูกวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง เป็นเวลา 5 ปี 

10 พรรคพลังประชาชนก่อตั้งเม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 25 4 1 ช่วงก่อนการเข้าร่วมของกลุ่มไทยรักไทย เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 
พ  2550  .ศ . หลังจากพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค   และต่อมาในปี พ  .ศ .2551 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน 

http://th.wikipedia.org/wiki/30_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
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รวมใจไทยชาติพัฒนา   6 

มัชฌิมาธิปไตย   6 

พลังประชาชน   96 

ภูมิใจไทย11   18 

เพื่อแผ่นดิน   12 

 
อย่างไรก็ดี ผลการเลือกต้ังเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 สอดคล้องกับผลส ารวจก่อนการ

เลือกต้ังของเอแบคโพลล์  ในช่วงก่อนการเลือกต้ังที่ได้จัดท าขึ้นก่อนวันลงคะแนน  โดยผลการส ารวจ
พบว่า ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงต้ังใจจะเลือกพรรคพลังประชาชนมากกว่า
ประชาชนในภาคอ่ืนๆ โดยพบว่าเกือบครึ่งหรือร้อยละ 49.0 จะเลือกพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อ
ไทยในปัจจุบัน   ในขณะที่ร้อยละ 32.1 จะเลือกประชาธิปัตย์ และเกือบ 1 ใน 5 หรือร้อยละ 18.9 จะ
เลือกพรรคอ่ืนๆ12 ซึ่งพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนในขณะนั้นได้รับการเลือกต้ังแบบเขตใน 15 
จังหวัดจากจ านวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 19 จังหวัด  

ในการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อแบ่งตามกลุ่มจังหวัด กล่าวได้ว่า กลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่   3 (อ านาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร 
กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล าภู และเลย)  และกลุ่มจังหวัดที่   4 (บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ด)  ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับการเลือกจากบัญชีรายชื่อตาม
กลุ่มจังหวัดทั้งสองกลุ่ม จ านวน 20 คน  ในจ านวนนี้เป็นผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชนที่ได้รับเลือก
จ านวน 13 คน จาก ซึ่งในจ านวนที่เหลือเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ 
จ านวน 4 คน  พรรคเพื่อแผ่นดิน จ านวน 2 คน และพรรคชาติไทย จ านวน 1 คน   

จากคะแนนนิยมที่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต่อพรรคไทยรักไทย แม้จะถูก
ยุบพรรค กลายมาเป็นพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันนั้น  เวียงรัฐ เนติโพธิ ได้ต้ัง
ข้อสังเกตว่านับต้ังแต่มีการประกาศใช้รัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยเนื้อหาของ

                                                                                                                  
พร้อมกับพรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย รวมทั้งตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารของแต่ละพรรคเป็นเวลา 5  ปี  ซึ่งสมาชิก
พรรคพลังประชาชนส่วนใหญ่ได้ย้ายไปสังกัดพรรคเพ่ือไทย  

11http://www.tdw.polsci.chula.ac.th/?q=party/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%
A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 

12 “ประชาธิปัตย’์เต็งยึดส.ส.” Retrieved from URL http://www.thaipost.net/news/270910/27988 
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ส่งผลส าคัญต่อโครงสร้างการเมืองระดับชาติใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะ
แรก ส่งผลต่อความเข้มแข็งของรัฐบาล พรรคการเมืองและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทาง
การเมืองต่าง ๆ  ในส่วนที่ 2 ส่งผลต่อความเข้มแข็งและอ านาจทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ซึ่งผลที่เกิดขึ้นน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคไทยรักไทยที่ใช้นโยบายประชานิยม
ในฐานะกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างความนิยมเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเลือกต้ัง ซึ่งผลจากลักษณะที่เอ้ือ
โดยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญน าไปสู่ความสามารถในการเชื่อมโยงการบริหารราชการส่วนกลางกับ
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างเข็มแข็ง รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายของพรรคการเมืองในระดับท้องถิ่นได้อย่าง
เป็นระบบ นอกเหนือไปจากเครือข่ายอิทธิพลที่เคยเป็นมาแต่เดิม13 

- ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงหลัง 19 กันยายน 2549 
บรรยากาศทางการเมืองหลังการรัฐประหาร ซึ่งแวดล้อมไปด้วย วิวาทะในเรื่องความจ าเป็น

ของการรัฐประหาร ข้อเรียกร้องถึงการกลับมาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับ
ความนิยมจากประชาชน  ความชอบธรรมด้านที่มาของรัฐธรรมนูญ ความเหมาะสมของการก าหนด
เงื่อนไขต่างๆ ทางการเมือง  อันมีผลต่อปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการความเคลื่อนไหวทางการเมืองและการ
แสดงออกโดยการลงคะแนนเสียงทั้งในการท าประชามติร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ังในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า การที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน  ถูก
เรียกว่า “ภูมิภาคที่เป็นปัญหา” ของไทย14 ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนได้สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศ ได้มีผลต่อการกลายเป็นประเด็น
หรือข้อพิจารณาทางการเมืองของไทยตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลายเป็นภูมิภาคที่ถูกมองว่ามี
ปัญหาในเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง หรือแม้แต่การเป็นเป้าหมายของนโยบายประชานิยม เป็นต้น  
 
 อย่างไรก็ดี ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังการรัฐประหาร 
พิจารณาได้เป็น 3 ส่วนได้แก่  

                                       
13 เวียงรัฐ เนติโพธ,ิ “การกระจายอ านาจกับแบบแผนใหม่ของเครือข่ายอิทธิพล”บทความน าเสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาต ิครั้งที่ 8 (พ .ศ. 2550)"เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผา่น" Retrieved from  http://www.polsci.tu. 
ac.th/polsci2550/ local_government.pdf 

14 สมชัย ภัทรธนานันท์.(2548). “ความขดัแย้งระหว่างอีสานกบัรัฐไทย: การครอบง าและการต่อตา้น,” ในวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,24, (2), 99-122 . และ Uhlig,Harald. 1955( ).”The Problem Region 
Northeastern Thailand“. In Volker Grabowsky(Ed), Regions and National Integration in Thailand 1892-1992  
(pp.130).Germany: Harrassowitz Verlag.  
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(1) การเป็นพื้นที่ควบคุมด้วยกฎอัยการศึก  ในการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 
2549 ได้มีการประกาศกฏอัยการศึกทั่วประเทศทันที และได้ทยอยยกเลิกพื้นที่กฎอัยการศึกเป็นระยะ 
แต่ยังมีพื้นที่ที่ยังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกอยู่มากดังเช่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แม้จะได้มี
การประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกใน 41 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) แต่ยังคงไว้ 35 จังหวัด โดยเป็นจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน  13 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศีรษะเกษ สุรินทร์ หนองบัวล าภู อุดรธานี อ านาจเจริญ อุบลราชธานี  และ
จังหวัดในภาคอ่ืนๆ ได้แก่ ก าแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา กาญจนบุรี ตราด 
ตาก น่าน ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ระนอง สตูล สระแก้ว 
อุตรดิตถ์ และ สงขลา 15 ซึ่งได้มีการประกาศยกเลิกในเวลาต่อมา   

(2) ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นั้น ใน
ภาพรวมแม้ผลการลงประชามติจะได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในการให้ความเห็นชอบต่อร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนของผลการลงประชามติ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้มาใช้
สิทธิส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนหรือไม่ให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว  ดังตารางที่ 6 หรือ
ตามภาพที่ 1 
ตาราง 43 แสดงผลการลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตาม
สัดส่วนของผู้มาใช้สิทธิ เปรียบเทียบเป็นรายภาค 

 
 เห็นชอบ(ร้อยละ) ไม่เห็นชอบ(ร้อยละ) 

ทั่วประเทศ 57.81 49.12 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36.62 61.57 
ภาคเหนือ 51.81 45.85 
ภาคกลาง   66.29 31.85 
ภาคใต้  86.51 11.40 

                                       
15 “รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549” Retrieved from URL http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3% 

E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%
83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B
8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549 
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กรุงเทพมหานคร 64.50 34.38 
 
 
ภาพ  1 แสดงระดับการให้ความเห็นชอบต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 แบ่งตามจังหวัด 

 
ทั้งนี้ ผลการศึกษาของสุขุมวิทย์ ไสยโสภณ ได้ศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของบุคลากรใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นส่วนหนึ่งต่อการ
ไม่เห็นชอบหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นว่า ร่างรัฐธรรมนูญมีที่มาจากการรัฐประหาร รวมไปถึง
ความนิยมที่มีต่อพรรคไทยรักไทย เป็นต้น ในขณะที่เหตุผลที่ให้ความเห็นชอบมีพื้นฐานมาจากเหตุผล
ที่ต้องการให้มีการเลือกต้ังโดยเร็ว ความต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นและเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่
ประชาชน 16  

                                       
16 สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ,“มิติทางการเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ  สู่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 

2550:  กรณีศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” บทความน าเสนอในการประชุมรัฐศาสตร์และรัฐ



193 
 
 (3) ความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงจากความแตกแยกทางการเมือง 

นับต้ังแต่สถานการณ์การร่วมจัดต้ังกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มาสู่การ         
โค่นล้มอ านาจและรัฐประหารรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กล่าวได้ว่า สถานการณ์ทางการเมือง
ที่เป็นประเด็นปัญหาระดับชาติ ได้ส่งผลโดยตรงต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระดับพื้นที่ของ
ภาคอีสานโดยตรง ทั้งในแง่มุมของความไม่พอใจที่พรรคการเมืองหรือผู้น าทางการเมืองซึ่งได้รับความ
นิยมในพื้นที่ต้องสูญเสียอ านาจ ความพยายามที่จะขอให้มีการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่จ ากัดสิทธิ
เสรีภาพ17  ภาวะตึงเครียดจากแสดงบทบาทในการต่อต้านกลุ่มที่เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลทักษิณ ซึ่งดู
เหมือนว่าประชาชนในภาคอีสานจะเป็นเป้าหมายส าคัญทั้งในแง่พื้นที่และกลุ่มคนที่มีแนวโน้มจะให้
ความร่วมมือต่อฝ่ายตรงข้ามคณะรัฐประหารหรือรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศหลังจากนั้น ประกอบ
กับการขยายตัวของสถานการณ์ที่มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นระยะ จากการชุมนุมประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)ในกรุงเทพมหานคร แพร่ขยายมา
ในจังหวัดต่างๆ  ภายใต้การเคลื่อนไหวของแกนน ากลุ่มและเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งลุกลามมากไป
กว่าการชุมนุมหรือรวมกลุ่มเพื่อแสดความคิดเห็นทางการเมือง  

ดังปรากฏภาพของการจลาจลและวางเพลิงอาคารศูนย์ราชการต่างๆ  รวมไปถึงการแสดงออก
ถึงความพร้อมในการใช้ความรุนแรง18 เพื่อตอบโต้และกดดันผู้น ารัฐบาลและเครือข่ายการเมืองฝ่าย
ตรงข้าม ทั้งนี้รูปธรรมของการแสดงบทบาทของรัฐในการเข้าควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว ก็คือ การ
ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่รัฐบาลโดยศูนย์อ านวยการรักษาความสงบใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) บังคับใช้ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ประกาศฉบับนี้
ในช่วงระยะเวลานาน  นอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว กล่าวได้ว่า ภาคอีสานเป็นภูมิภาค
หลักที่ถูกควบคุมด้วย อาทิ  ขอนแก่น อุดรธานี  ชัยภูมิ  นครราชสีมา ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  
มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู สกลนคร  กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร19 ไม่นับรวมไปถึงการควบคุม
การเผยแพร่ข่าวสารทางช่องทางต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเห็นว่ามีผลต่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง  

                                                                                                                  
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 (พ.ศ.2550)"เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน" Retrieved from URL  http://www.polsci.tu. 
ac.th/polsci2550/ local_government.pdf 

17 http://www.thzaa.com/thread-3975-1-1.html 
18 “นปช.เชียงใหม่-อีสานหลายจังหวัดขู ่รบ.ไม่เลิกสลายชุมนุม-ยิงเสื้อแดงเกิดมิคสัญญีแน่” Retrieved from URL 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1274024863&grpid=no&catid=19 
19 “ศอฉ.ชี้เหตุจ าเป็นฉุกเฉินต่อคงไว้ใน 24 จังหวัด” Retrieved from URL http://www.thairath.co.th today/ view/94084 
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5.1.2 ข้อมูลการเก็บพื้นท่ีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ได้มีการแบ่งกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเป็นกลุ่มภาค
อีสานตอนบน 11 จังหวัด และกลุ่มภาคอีสานตอนล่าง 8 จังหวัด ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ประมาณ 7-
10 ชุดแบบสอบถาม ต่อ 1 จังหวัด โดยคัดเลือกผู้ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ และ
สามารถเดินทางเก็บข้อมูลในจังหวัดใกล้เคียงได้ ซึ่งการเดินทางใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์  ทั้งนี้ได้
มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5 ขั้นตอน ได้แก่  

(1)มอบแบบสอบถามให้ผู้เก็บข้อมูลได้ไปศึกษา ทดลองท าแบบสอบถามด้วยตนเอง 
(2)การประชุมร่วมกันเพื่อซักถามและอธิบายถึงข้อสงสัยในประเด็นข้อค าถามต่างๆ  
(3)ให้ผู้เก็บข้อมูลได้ท าการทดสอบ (pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

และปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ โดยรอบ
มหาวิทยาลัย  

(4)ประชุมร่วมกันในน าเสนอถึงปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางในการอธิบายและการแก้ปัญหา
ต่างๆ  หากเกิดกรณีความไม่เข้าใจของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจริง 

(5) หลังจากรวบรวมแบบสอบถามและประมวลผลแบบสอบถาม ได้มีการประชุมเพื่อสรุป
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในแต่ละชุดค าถาม เพื่อน ามาสรุปเป็นเนื้อหาในการอภิปรายผล  

อย่างไรก็ดี ในการลงพื้นที่ ผู้เก็บข้อมูลพบปัญหาหลัก 3 ประการ ได้แก่  
(1) เนื้อหาแบบสอบถาม ที่มีรายละเอียดและเนื้อหาจ านวนมาก ซึ่งเนื้อหาบางส่วนต้องใช้

ความพยายามในการอธิบายหรือยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ ทั้งนี้เวลาโดย
เฉลี่ยในการเก็บข้อมูลต่อแบบสอบถาม 1 ชุด ใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาท ี 

(2) การเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ าเป็นต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาไม่ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้ที่มีความสนใจต่อการติดตามข่าวสารทางการเมือง เนื่องจากจะ
ได้รับความคิดเห็นที่มีพื้นฐานความเข้าใจต่อประเด็นค าถามและบทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เป็นโจทย์
ในแบบสอบถาม ซึ่งผู้เก็บข้อมูลจ าเป็นต้องเตรียมแบบสอบถามในการลงพื้นที่มากกว่าจ านวนที่ต้อง
เก็บข้อมูลจริง คือคนละประมาณ 15 ชุด เนื่องจากในการทดสอบแบบสอบถามพบว่า หลายครั้งที่กลุ่ม
ตัวอย่างไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งหมดหรือไม่ให้ความเห็นต่อข้อค าถามบางข้อ ซึ่งท าให้การเก็บข้อมูล
ของแบบสอบถามชุดนั้นๆ ไม่มีความสมบูรณ์  

(3) การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หากเป็นผู้เก็บข้อมูลซึ่งเป็นประชาชนใน
พื้นที่จะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อสังเกตต่อ
ประเด็นต่างๆ ได้มากกว่าผู้เก็บข้อมูลซึ่งเป็นคนต่างถิ่น เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
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การเมืองและความหวาดระแวงต่อการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองยังคงมีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ  
 

5.2 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
  ในส่วนของการแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ เป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มา 
มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของประชากรของประเทศไทยในเรื่อง เพศ อายุ และอาชีพหรือไม่ 
ซึ่งนับเป็นตัวแปรควบคุมในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดอคติด้านเพศ อายุ หรืออาชีพ โดยจาก
ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยได้น ามาแจกแจงได้ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 เพศ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิง 90 คน และเป็นผู้ชาย  80 คน คิดเป็นร้อยละ 
47  และ ร้อยละ  53  ตามล าดับ สอดคล้องกับสัดส่วนเพศชาย-หญิงในภาพรวมทางประชากรของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สัดส่วนประชากรท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกันมากนัก 
 
ตาราง 44 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 80 47.0 

หญิง 90 53.0 
รวม 170 100.0 

 

5.2.2 อายุ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวตามช่วงอายุดังต่อไปนี้ คือมีผู้ที่อายุต่ า
กว่า 29 ปีจ านวน  55 คน อายุต้ังแต่ 30-39 ปีจ านวน 45  คน อายุต้ังแต่ 40-49  ปีจ านวน  37 คน อายุ
ต้ังแต่ 50-59 ปีจ านวน  28 คน อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 32, 26, 22 , 16  
และ 3 ตามล าดับ  
ตาราง 45 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 29 ปี 55 32.0 
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30-39 ปี 45 26.0 
40-49 ปี 37 22.0 
50-59 ปี 28 16.0 
60 ปีขึ้นไป 5 3.0 
รวม 170 100.0 
 

5.2.3 อาชีพ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร และ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ จ านวน  38 คน และ 37 คน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 22.4 
และ 21.8 ตามล าดับ รองลองมาคือ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 30 คน   คิดเป็นร้อยละ  17.6  
ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ มีจ านวนเท่ากัน
คือ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  และเจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.1  

จากกลุ่มอาชีพที่ได้เก็บข้อมูลสอดคล้องกับลักษณะประชากรของภาค ที่ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร และในส่วนของกลุ่มอาชีพที่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มอาชีพที่ให้ความร่วมมือและมี
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้อค าถามเป็นอย่างดี  และในส่วนกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่วน
ใหญ่ที่น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมี
ความต่ืนตัวในการติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นอย่างดี ในส่วนกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ นั้นเป็นกลุ่มที่พบใน
การสุ่มเลือกเป็นประชากรตัวอย่างได้น้อยและมักเป็นกลุ่มอาชีพที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
หรือมีความสนใจทางการเมืองไม่มากนัก จากการลงพื้นที่   
ตาราง 46 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 38 22.4 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 14 8.2 
ท างานองค์กรเอกชน (NGOs) 1 0.6 
ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  14 8.2 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 30 17.6 
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แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ 6 3.5 
รับจ้างทั่วไป คนงาน 5 2.9 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 37 21.8 
เจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง 12 7.1 
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ 3 1.8 
ไม่ได้ท างาน 3 1.8 
รับจ้างเอางานมาท าท่ีบ้าน 1 0.6 
อ่ืนๆ ระบุ 6 3.5 
รวม 170 100.0 
 

5.2.4 รายได้โดยประมาณ 
 ในการตอบแบบสอบถามเรื่องรายได้ต่อเดือนเพื่อทราบลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้โดยประมาณต่อเดือน ต่ ากว่า 6,000 บาท จ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาคือ 6,001-12,000 บาท จ านวน 51 คน  12,001-18,000 บาท 
จ านวน 17 คน 24,000 – 30,000 บาท จ านวน 15 คน และ 30,000 – 50,000 บาท  จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ  30.0, 10.0, 8.8 และ 7.1  

ข้อสังเกตจากรายได้ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อบุคคลในประเทศ (ค่าเฉลี่ยของรายได้ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณปีละ 
272,986 บาท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็นนิสิตหรือนักเรียนที่ยังไม่มีรายได้ของตนเอง รวมไปถึง
กลุ่มของผู้มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกร ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในเรื่องรายได้ที่ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางภูมิอากาศและกลไกการตลาด รวมไปถึงภาวะหนี้สินที่ท าให้ระดับรายได้ประมาณการ
โดยประมาณต่อเดือนไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนหรือหากประมาณการณ์ในภาพรวมด้วย
อยู่ในระดับต่ า (ต่ ากว่า 6,000 บาท)  ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มประชากรอ่ืนๆ ที่มีรายได้ต้ังแต่ 6,000 บาท
ขึ้นไป จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเดือนประจ าซึ่งเป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่และวุฒิการศึกษา ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับรายได้ต้ังแต่ 50,000 บาทขึ้นไป มักเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่และเจ้าของ
กิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง 
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ตาราง 47 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 6,000 บาท 61 35.9 
6,001-12,000 บาท 51 30.0 
12,001-18,000 บาท  17 10.0 
18,000 – 24,000 บาท 7 4.1 
24,000 – 30,000 บาท 15 8.8 
30,000 – 50,000 บาท   12 7.1 
50,000 – 85,000 บาท 5 2.9 
85,000 บาทขึ้นไป 2 1.2 
รวม 170 100.0 
 
 

5.2.5  ระดับการศึกษา 
  จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.4  รองลงมาคือ  มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.9   และกลุ่มตัวอย่างที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ประถมต้น หรือเทียบเท่า และ ประถมปลายหรือ
เทียบเท่า มีจ านวนเท่ากันคือ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4   
 จากการเก็บข้อมูล พบว่า การแสดงความคิดเห็นต่อข้อค าถามต่างๆ โดยเฉพาะบทบาทการท า
หน้าที่ขององค์กรอิสระขึ้นอยู่กับความสนใจในการติดตามข่าวสารเป็นส าคัญ ในขณะที่ความเข้าใจต่อ
ประเด็นเรื่องสิทธิ หน้าที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับทั้งระดับการศึกษา ความสนใจในความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและการติดตามข่าวสารของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ ซึ่งจากการเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้นลงมาถึงกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือนั้น มีความเข้าใจต่อประเด็น
เรื่องสิทธิ หน้าที่ต่างๆ ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า แต่มีการให้ความหมายต่อ
ประเด็นดังกล่าวในลักษณะที่แตกต่างออกไป เช่น สิทธิ หน้าที่ ในแง่มุมที่เป็นสิ่งที่ต้องได้ความ
คุ้มครองจากรัฐเป็นหลัก มากกว่าการมองสิทธิหรือหน้าที่ในฐานะอ านาจต่อรองที่ประชาชนมีต่อรัฐ 
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ตาราง 48 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเรียนหนังสือ 1 0.6 
ประถมต้น หรือเทียบเท่า 21 12.4 
ประถมปลายหรือเทียบเท่า 21 12.4 
มัธยมต้นหรือเทียบเท่า  12 7.1 
มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 27 15.9 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส หรือเทียบเท่า 17 10.0 
ปริญญาตรี 55 32.4 
ปริญญาโท 14 8.2 
ปริญญาเอก 2 1.2 
รวม 170 100.0 

 

5.2.6 ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ คือ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 และมีผู้นับถือ

ศาสนาคริสต์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2   
ตาราง 49 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 168 98.8 
คริสต์ 2 1.2 
รวม 170 100.0 
 

5.2.7 เขตที่อยู่อาศัย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล คือ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 

42.0  รองลงมาคือ เทศบาลต าบลจ านวน 51 คน และเทศบาลเมืองจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 และ 25 .0 ตามล าดับ   
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ตาราง 50 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เขตที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
เทศบาลนคร 5 3.0 
เทศบาลเมือง 42 25.0 
เทศบาลต าบล 51 30.0 
องค์การบริหารส่วนต าบล 72 42.0 
รวม 170 100.0 
 

5.3 การเปิดรับสื่อทางการเมือง 

5.3.1 ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ โทรทัศน์ มาก

ที่สุดคือ 110 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.7  รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ จ านวน 33 คน อินเตอร์เน็ต 
จ านวน 12 คน วิทยุ จ านวน 10 คน การพูดคุยกับคนอ่ืน จ านวน 4 คน และหอกระจายข่าว จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 19.4, 7.1, 5.9, 2.4 และ 0.6 ตามล าดับ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าโทรทัศน์เป็นสื่อ
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสื่อโทรทัศน์มักเลือกรับสถานีโทรทัศน์ช่องหลัก 
(Free TV) ควบคู่กับสถานีข่าวทางเคเบิลทีวี ซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างมากในพื้นที่และ
สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า การน าเสนอ
ข่าวหรือเนื้อหาต่างๆ โดยเฉพาะในเคเบิลทีวีมักมีลักษณะแบ่งแยกและแสดงตัวตนทางการเมืองอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นสื่อที่นิยมกลุ่มการเมืองหรือต่อต้านกลุ่มการเมืองใด ทั้งนี้ข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับ
การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่นิยมเลือกรับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เนทเช่นกัน 

 
 

ตาราง 51 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเปิดรับสื่อในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
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1 หนังสือพิมพ์ 33 19.4 
2 วิทยุ 10 5.9 
3 โทรทัศน์ 110 64.7 
4 การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 4 2.4 
5 หอกระจายข่าว 1 0.6 
6 อินเตอร์เน็ต 12 7.1 
รวม 170 100.0 
 

5.3.2 ความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมือง ทุกวัน คิดเป็น

จ านวน  123  คน หรือร้อยละ 72.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจทางการเมือง 
มาก สะท้อนได้จากความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลด้าน
ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารที่มักเป็นช่องทางที่เปิดรับสื่อได้ทุกวันและในหลายๆ ช่วงเวลา
ในแต่ละวัน 

 
ตาราง 52 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการรับสื่อในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
1 ทุกวัน 123 72.4 
2 สัปดาห์ละ 2-3 วัน 32 18.8 
3 สัปดาห์ละครั้ง 8 4.7 
4 ไม่ค่อยได้ติดตาม 7 4.1 
รวม 170 100.0 
 

5.3.3 ความเชื่อมั่นในสื่อมวลชน 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นในข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านจากสื่อ โทรทัศน์ มาก

ที่สุดคือ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ จ านวน 38 คน และอินเตอร์เนต 
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จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.4 และ 12.9 ตามล าดับ ซึ่งเหตุผลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า ข้อมูลที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์สามารถเปรียบเทียบการน าเสนอของหลายๆ ช่องโทรทัศน์
ในช่วงเวลาใกล้กันได้ ประกอบกับเนื้อหาในสื่อโทรทัศน์นอกจากจะสื่อถึงสาระด้านเหตุการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงแล้ว ยังมีการน าเสนอความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ อย่างหลากหลาย ท าให้มีเนื้อหาในการ
รับสื่อได้อย่างรอบด้านมากกว่าสื่ออ่ืนๆ    

 
ตาราง 53 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
1 หนังสือพิมพ์ 38 22.4 
2 วิทยุ 9 5.3 
3 โทรทัศน์ 89 52.4 
4 การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 12 7.1 
5 อินเตอร์เน็ต 22 12.9 
รวม 170 100.0 
 

5.4 หลักการส าคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

ค าถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อันเป็น
เจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 2. ประเด็นเรื่องการท าให้
สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ และ 3. การขยายส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

5.4.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
5.4.1.1 สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 

 จากข้อมูลที่ได้พบว่า   ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิ
มนุษยชนนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 78.03 และมีเพียง
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ร้อยละ 21.98 ท่ีคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  โดยประเด็นที่มีผู้ความเห็น
สนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ การรับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน
บัญญัติ ร้อยละ 71.2 และการรับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว ร้อยละ 62.4 เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นสาระส าคัญหรือประเด็นพื้นฐานที่สุดที่บุคคลพึงได้รับ อีกทั้งประเด็นทางศาสนาเป็น
ประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งอาจน าไปสู่ความขัดแย้งของคนในสังคม และอาจพัฒนาขอบเขต
ปัญหาได้จนถึงการเป็นปัญหาระดับชาติ เช่น กรณีความรุนแรงในภาคใต้ เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม 
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ความเห็นว่า การให้สิทธิหรืออ้างถึงสิทธิมากเกินไป อาจ
น ามาสู่การน ามาเป็น “ข้ออ้าง” ที่ท าให้ประชาชนไม่เคารพค าสั่ง กฎหมายหรือการด ารงชีวิตอย่างปกติ
สุขของคนอ่ืนๆ ในสังคม ดังเช่น ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีความเห็นสนับสนุนและคัดค้านในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ เรื่อง
การมีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วยตรวจสอบผู้ผลิตและ
จ าหน่ายที่เป็นเอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เดิม ซึ่งมีผู้สนับสนุน
(เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 53.0 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) ร้อยละ 47.0  

ทั้งนี้ ความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มนี้ ก็คือกลุ่มที่เห็นด้วย เชื่อว่าการที่ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานขององค์การที่ท าหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจะท าให้การท างานได้
ดีขึ้น เพราะเพียงการแสดงบทบาทหรือน าเสนอข้อมูลขององค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการออกมา
เรียกร้องของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านสื่อต่างๆ ดังที่ปรากฏในปัจจุบันยังไม่สามารถสร้างกลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือด าเนินการทางกฎหมายต่อผู้ผลิตและจ าหน่ายที่เป็นเอกชนได้อย่างดีพอ   
ในขณะที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่าการมี ตัวแทนผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปเข้าไปร่วม
ด าเนินการ อาจมีการถูกต้ังค าถามถึงความโปร่งใสในการคัดเลือกผู้ที่เป็นประชาชน ความรู้ความ
เข้าใจและความเชี่ยวชาญของประชาชนในการท าหน้าที่ ไปจนถึงความน่าเชื่อของการให้ประชาชนเข้า
ไปร่วมด าเนินการในเรื่องที่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีความเฉพาะด้าน อีก
ทั้งยังเห็นว่า การมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวถือว่าเพียงพอแล้วในการร่วมมือ
หรือกระตุ้นหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาด าเนินการ  

 นอกจากนี้แล้ว ข้อสังเกตจากข้อค าถามในกลุ่มนี้ก็คือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
ต่อการสิทธิในการจัดการพื้นที่ของตนเอง ในมิติต่างๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ข้อ 10และ 11) ดังผลการเก็บข้อมูลที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดและค่อนข้างเห็นด้วย ในการมีสิทธิ
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ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า หากให้ประชาชนด าเนินการเพียงล าพังหรือรวมกลุ่มเอง การ
ด าเนินการจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่หากสร้างความร่วมมือกับรัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือองค์กรอ่ืนๆ 
การด าเนินงานจะเกิดขึ้นได้และตรงกับความต้องการของประชาชน เพราะทรัพยากรหรือชุมชนเป็น
หน่วยที่ใกล้ตัวและเห็นผลกระทบได้โดยตรง  

 
ตาราง 54 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ประเด็น 

เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

(ร้อย
ละ) 

ค่อนข้า
งเห็น
ด้วย 

ค่อนข้า
งไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 
(means) 

1.  การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 37.1 43.5 15.3 4.1 3.14 
2.  การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือ
ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 
ห้ามจับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัว
ไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง 

46.5 31.2 12.9 9.4 3.15 

3. ห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดย
ผิดกฎหมาย 

41.2 41.8 11.2 5.9 3.18 

4. รับรองสิทธิในครอบครัวและความ
เป็นอยู่ส่วนตัว 

62.4 32.9 4.1 0.6 3.57 

5. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัว
จากการใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของครอบครัว ในฐานะหน่วยส าคัญสูงสุด
ของสังคม 

58.2 30.0 9.4 2.4 3.44 
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6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน
บัญญัติ 

71.2 24.7 4.1 0.0 3.67 

7.  สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับ
การบรรเทาความเสียหายท่ีจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ 

27.6 41.8 24.7 5.9 2.91 

8.  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้า
ฟังการสอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุม
ขัง แต่ต่อมาศาลพิจารณาพิพากษาถึง
ที่สุดว่าไม่ได้ค าผิดที่จะเรียกค่าทดแทน
จากรัฐ 

31.8 41.2 20.6 6.5 2.98 

9.  มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทน
ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วย
ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายท่ีเป็น
เอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เดิม 

18.2 38.2 32.9 10.6 2.64 

10. ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์
และฟื้นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะ
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วน
ร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐและ
องค์กรอิสระที่ให้ความเห็นเรื่องผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

18.2 50.0 28.2 3.5 2.83 

11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชน
ในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิ
ฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา

25.9 44.7 22.4 7.1 2.89 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวม 39.85 38.18 16.89 5.09 3.13 
 

5.4.1.2 การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการรับรองความเสมอภาคของบุคคลนี้มี
ผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 78.83 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 21.18 โดยประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
โดยเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี ไม่ว่าจะอยู่นอกเขต
เลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ ร้อยละ 57.1 และการให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ร้อยละ 53.5  
 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ให้ความเห็นสนับสนุน ได้ให้ความเห็นว่าหลักการเหล่านี้เป็นสากลหรือ
เรื่องพื้นฐานทั่วๆ ไปที่พึงมี นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องของความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ังแบบ
แบ่งเขต 1 คนนั้นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ระบบการเลือกต้ังแบบนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าการเลือกต้ัง
แบบรวมเขต เนื่องจากจะท าให้ผู้แทนราษฎรมีความรับผิดชอบต่อพื้นที่อย่างชัดเจนและมีความเป็น
ผู้แทนของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการใช้บัญชีรายชื่อเดียวทั้งประเทศ ท า
ให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเหมาะสมกว่า
การใช้บัญชีรายชื่อแยกเป็นกลุ่มจังหวัดตามรัฐธรรมนูญ 2550  
 ในส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่าในประเด็นต่างๆ ตามชุดค าถามนั้น ถือว่าใน
ปัจจุบันได้มีการรับรองความเสมอภาคของบุคคลอยู่อย่างเหมาะสมแล้ว และควรมีการด าเนินการ
ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปในระยะหนึ่งก่อน เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบ่อยครั้งจะสร้าง
ความสับสนและไม่มีหลักในการปฎิบัติที่แน่นอน อีกทั้งควรมีการศึกษาถึงผลดีหรือผลเสียของเงื่อนไข
การรับรองความเสมอภาคของบุคคลในด้านต่างๆ ก่อนประกาศใช้ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ กฎหรือเกณฑ์ต่างๆ ที่ประกาศใช้ย่อมไม่มีความศักด์ิสิทธิ์  
 
ตาราง 55 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของบุคคลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น

ไม่เห็น
ด้วย

ค่าเฉลี่ย 
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มาก
ที่สุด 

ด้วย อย่างยิ่ง 

1. การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
เสมอกัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรม  

29.4 35.9 22.9 11.8 2.83 

2. การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  53.5 32.4 11.8 2.4 3.37 
3. การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่
เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส 
เช่น สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
เพื่อให้คนดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืน
จริ งๆ  การให้การพิจารณากฎหมาย
เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ต้องมีผู้แทนองค์การ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 3 

33.5 39.4 22.9 4.1 3.02 

4. การให้ผู้ เลือกต้ังทั่วประเทศมีความ
เสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเลือก
ผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือก
บัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี ไม่ว่าจะอยู่นอก
เขตเลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ 

57.1 34.1 5.9 2.9 3.45 

รวม 43.38 35.45 15.88 5.3 3.17 
 

5.4.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 
5.4.2.1 การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด  

 จากข้อมูลที่ได้  พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิ
และให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิดนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) 
ร้อยละ 77.28 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 22.68  โดยประเด็นที่
มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ การให้บุคคลที่ถูกละเมิด
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง ร้อยละ 41.2 และ
สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 39.4 เนื่องจาก
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เห็นว่า การให้สิทธิดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้ประชาชนสามารถต่อรองหรือต่อสู้กับหน่วยงานของ
รัฐได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติหน้าที่ที่อาจละเมิดต่อสิทธิของประชาชน
หรือผลกระทบทางนโยบายที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล   
 ทั้งนี้ความคิดเห็นของกลุ่มที่คัดค้าน ซึ่งประเด็นที่มีผู้ให้ความเห็นคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
และไม่ เห็นด้วยอย่างยิ่ ง )  มากที่สุด คือ  สิทธิ เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และศาล ในการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และตีความกฎหมาย ร้อยละ 28.2 และ สิทธิ
ที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ร้อยละ 18.8 นั้น กลุ่ม
ตัวอย่างเหล่านี้ส่วนหนึ่งมีความเห็นว่า สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และศาล ในการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และตีความกฎหมายเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่การท างานของ
องค์กรเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ สาระส าคัญไม่ใช่การอยู่ที่การเคารพสิทธิหรือผูกพันตาม
เงื่อนไขรัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่การท างานหรือจริยธรรมของผู้ที่ท างานในองค์กรเหล่านี้เป็นส าคัญ  ใน
ด้านสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เห็นด้วย ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า ในบางพื้นที่ซึ่งมีประเด็นข้อขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม การก าหนดสิทธิเรื่องนี้แม้จะเป็นประโยชน์แต่อาจกลายเป็นเครื่องมือให้กลุ่มที่เสีย
ผลประโยชน์จากการด าเนินการของรัฐใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองหรือน าไปสู่ประเด็นข้อขัดแย้งที่
มากขึ้นได้  
 
ตาราง 56 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดี
ในกรณีที่ถูกละเมิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ใน
การออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และ
ตีความกฎหมาย  

20.6 42.9 28.2 8.2 2.76 

2. การจ ากัดสิทธิ เสรีภาพต้องท าโดย 37.1 44.1 14.1 4.7 3.14 
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กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท า
เฉพาะที่รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่
จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของ
สิทธิเสรีภาพไม่ได้  
3. การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็น
มนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาล
หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง  

41.2 44.1 10.0 4.7 3.22 

4. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

39.4 37.6 18.8 4.1 3.12 

5. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ขอให้ศาลยุ ติธรรมหรือศาล
ปกครองส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

30.0 49.4 13.5 7.1 3.02 

รวม 33.66 43.62 16.92 5.76 3.05 
 

5.4.2.2 การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่

ดังกล่าวเป็นจริงนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 59.27 และ
คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 40.80 โดยประเด็นที่มีผู้ความเห็น
สนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ ประชาชนร้อยละ 22.4 เห็นด้วยว่า ถ้ารัฐไม่
เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ควรให้สิทธิผู้เลือกต้ัง 
50,000 คนเสนอกฎหมายได้  และประชาชนร้อยละ 21.8 เห็นด้วยว่า คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบาย
ว่า จะด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง  

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย แสดงความเห็นว่า แม้รัฐบาลจะมีหน้าที่ในการด าเนินนโยบาย
ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่แถลงหรือก าหนดไว้ในแนวนโยบายพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แต่การเพิ่มกลไก
หรือมาตรการต่างๆ ตามเนื้อหาในชุดค าถามนี้จะเป็นการกระตุ้นและตรวจสอบการท างานของรัฐบาล
อีกระดับหน่ึง นอกเหนือไปจากการต้ังข้อสังเกต การวิพากษ์วิจารณ์ของพรรคฝ่ายค้าน นักวิชาการและ
สื่อมวลชนต่างๆ  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีแสดงความคิดเห็นค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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นั้น ให้เหตุผลว่า การที่คณะรัฐมนตรีรายงานต่อรัฐสภาเป็นเพียงการสร้างเวทีให้ฝ่ายค้านได้วิจารณ์
รัฐบาลผ่านระบบรัฐสภาเท่านั้น แต่ไม่ได้ผลต่อการน าไปปรับปรุงการท างานของรัฐบาลอย่างเป็น
รูปธรรมนัก ประกอบกับประชาชนไม่ได้รับทราบบทบาทของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อย่างชัดเจนนัก และไม่สามารถเชื่อมั่นได้ว่ารัฐบาลหรือนักการเมืองจะน าข้อคิดเห็นขององค์นี้ไป
ปฏิบัติจริง  รวมไปถึงกลไกการให้สิทธิผู้เลือกต้ัง 50,000 คนเสนอกฎหมายได้นั้น แม้เป็นช่องทางที่ท า
ให้ประชาชนตอบโต้หรือแสดงเจตจ านงของตนเองต่อรัฐบาลแต่กลไกดังกล่าวก็เกิดขึ้นได้ยากในทาง
ปฏิบัติ 
 
ตาราง 57 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะ
ด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่
รั ฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อ
รัฐสภาปีละครั้ง 

21.8 36.5 26.5 15.3 2.65 

2. ก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติให้ค าแนะน า ในเ รื่ อ ง
ดังกล่าว  

17.6 42.4 27.1 12.9 2.65 

3 .  ถ้ า รั ฐ ไม่ เ สนอกฎหมายหรื อ ออก
กฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน ให้สิทธิผู้เลือกต้ัง 50,000 
คนเสนอกฎหมายได้  

22.4 37.1 30.0 10.6 2.71 

รวม 20.6 38.67 27.87 12.93 2.67 
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5.4.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

5.4.3.1 การเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 
 ในส่วนของการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติของประชาชนนั้น พบว่าในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดไว้เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องการให้เลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อด ารงความ
เป็นกลางทางการเมือง มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีความเป็น
กลางทางการเมือง (ร้อยละ 79.4) ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่กลับมองว่า วุฒิสมาชิกที่มาด้วยหลาย
วิธีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง (ร้อยละ 73.6)   
 ทั้งนี้ กลุ่มที่เห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีความ
เป็นกลางทางการเมือง แสดงความเห็นว่าแม้สมาชิกวุฒิสภาในชุดดังกล่าวจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการ
มีฝั่งฝ่ายหรือความใกล้ชิดกับนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ไปจนถึงปัญหาในการเลือก
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามที่ปรากฏเป็นข่าวมากมายนั้น แต่ในความเป็นจริง การให้
วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกต้ัง ย่อมถือเป็นต าแหน่งทางการเมืองที่ไม่สามารถหลีกหนีหรือสร้างภาวะ
ปลอดจากการเมืองได้ ด้วยเงื่อนไขและกระบวนการได้มาซึ่งคะแนนเสียงของประชาชน  แต่สิ่งที่
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนจะมีความเป็นกลางได้ ก็คือ การเป็นตัวแทนของประชาชน
ในจังหวัดของตน ซึ่งแต่ละพื้นที่ย่อมมีความต้องการมีลักษณะปัญหาที่แตกต่างกันไป ย่อมจะท าให้
สร้างให้เกิดการตัดสินใจที่มีความคิดเห็นหลากหลายกันและยอมรับร่วมกันได้ นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนหนึ่งยังตั้งข้อสังเกตว่า ความเป็นกลางหรือไม่เป็นกลาง อยู่ที่การน าเสนอของสื่อ ถ้าสมาชิก
วุฒิสภาคนใดต่อต้านหรือโจมตีรัฐบาล ย่อมจะถูกว่าเป็นกลาง แต่ถ้าสมาชิกวุฒิสภาคนใดเห็นด้วยกับ
รัฐบาล ย่อมจะถูกมองว่าไม่เป็นกลาง ทั้งนี้สิ่งที่น่าจะน ามาพิจารณาก็คือ สาระหรือประเด็นในเรื่อง            
นั้น ๆ เป็นส าคัญมากกว่าการแสดงท่าทีของสมาชิกวุฒิสภาต่อรัฐบาล 

 ในขณะที่วุฒิสภาที่มาจากวิธีการหลากหลายตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันน้ัน กลุ่มตัวอย่างแสดง
ความเห็นว่า มีที่มาจากการรัฐประหารท าให้ประชาชนไม่ยอมรับต้ังแต่เริ่มแรก และแม้จะเปิดโอกาสให้
ประชาชนแต่ละจังหวัดเลือกตัวแทนของตนเอง แต่ก็เป็นเพียงครึ่งเดียวของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งแม้จะมี
กระบวนการคัดเลือกที่สลับซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้รับความเชื่อถือว่าการเลือกบุคคลแต่ละสาขาและบุคคล
ที่ได้รับเลือกเข้ามาจะมีความเป็นกลางทางการเมือง หรือ เป็นตัวแทนของประชาชนในภาคส่วนใด
อย่างแท้จริง 

 



212 
 
ตาราง 58 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

 1.  ความเป็นกลางทางการเมืองของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

41.2 38.2 13.5 7.1 3.14 

2. ความพึงพอใจในความเป็นกลางทาง
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

5.9 20.6 41.8 31.8 2.01 

 
5.4.3.3 กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้

ความเห็นในระดับชาตินี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 65.3 
และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 34.7  โดยประเด็นที่มีผู้ความเห็น
สนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ ประชาชนร้อยละ 23.5 เห็นด้วยว่า มีการ
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่นด้านการเลือกต้ัง หรือการพิจารณา
ร่างกฎหมาย และประชาชนร้อยละ 21.2 เชื่อมั่นว่า เมื่อมีการด าเนินในโครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมี
หน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม เนื่องจาก
เห็นว่า การมีผู้เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นพร้อมกับการมีอ านาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ
จะท าให้การด าเนินโครงการต่างๆ มีความผิดพลาดน้อยลงและใช้งบประมาณหรือทรัพยากรต่างๆ 
อย่างมีเหตุผลมากขึ้น รวมทั้งประชาชนยังสามารถน าเสนอหรือมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
องค์กรต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีความเห็นสนับสนุนและคัดค้านในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ เ รื่อง 
ความมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือเอกชน  โดยมี
ผู้สนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 60.73  กับความเห็นดังกล่าว และคัดค้าน 
(ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 39.27 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยแสดง
ความเห็นว่าแม้จะมีองค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติอย่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แต่การด าเนินการส่วนใหญ่น่าจะเป็นไปในเชิงของการแนะน าแนวทาง การเข้าไปตรวจสอบการท างาน
กระบวนการต่างๆ  แต่ประเด็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคจ าเป็นต้องเสริมกระบวนการเยียวยาเพิ่มขึ้น
ด้วย เพราะปัญหาของผู้บริโภคมักเกิดขึ้นหลังจากมีการด าเนินการตามโครงการต่างๆ นั้นแล้ว 
  
ตาราง 59 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่านมั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินใน
โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่
เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม 

21.2 37.6 27.1 14.1 2.66 

2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือ
เอกชน 

18.8 32.9 32.4 15.9 2.55 

3. ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษา
ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจาก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

17.1 41.8 29.4 11.8 2.64 

4. ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น 
เช่นด้านการเลือกต้ัง หรือการพิจารณาร่าง
กฎหมาย 

23.5 50.0 18.2 8.2 2.89 
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รวม 
20.15 40.58 26.78 12.5 2.69 

 
5.4.3.4 การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วม

ในการเมืองท้องถิ่นนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 78.63 
และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 21.37  

โดยกลุ่มตัวอย่างที่สนับสนุน เห็นว่า ในปัจจุบันการเมืองท้องถิ่นมีความใกล้ชิดและเข้าถึง
ประชาชนได้มากกว่าการเมืองระดับชาติ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความเป็นสมาชิกพรรค มากกว่า
เป็นผู้แทนของพื้นที่ รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้เข้าไปท าหน้าที่นิติบัญญัติมากกว่าการเป็นตัวแทน
ในการรับทราบปัญหาของพื้นที่ ดังนั้นการเมืองระดับท้องถิ่นจึงเป็นทางเลือกที่จะท าให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถแสดงออกและผลักดันความต้องการของตนเองให้เป็นนโยบายที่ตอบสนองความต้องการ
ของตนเองในระดับท้องถิ่นได้ นอกจากนี้แล้วยังเห็นว่า การเมืองท้องถิ่นเปิดโอกาสและมีช่องทางใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมระดับชาติที่ท าได้ยาก
และไม่เห็นเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ที่มักเป็นการจัดต้ังมากกว่าการที่ประชาชนมีส านึกรู้และต้องการ
เข้าไปร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง  ในขณะที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า การเมืองระดับ
ท้องถิ่นหรือการจัดการโดยพึ่งพาตนเองของประชาชนระดับท้องถิ่นยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้ง
งบประมาณ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีความกังวลใจว่าการให้อ านาจ
ระดับท้องถิ่นและกระตุ้นการมีส่วนร่วมมากเกินไปอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้  

ทั้งนี้  ประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ 
ประชาชนร้อยละ 40.6 เห็นว่า ควรให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนร้อยละ 37.6 เห็นว่า ควรให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและ
ชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วย   
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ตาราง 60 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร   

21.2 47.1 24.1 7.6 2.82 

2. ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการ
อนุ รักษ์และฟื้ นฟูจารีตประ เพณี  ภูมิ
ปัญญาศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

40.6 44.7 14.1 0.6 3.25 

3. ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ
บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิ
ฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบั ติหน้าที่ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   

37.6 44.7 13.5 4.1 3.16 

รวม 
33.13 45.5 17.23 4.1 3.08 

 
5.4.3.5 การเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
จากข้อมูลที่ ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองใน

กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อย
ละ 66.78 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 33.22  
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กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย แสดงความเห็นว่า การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองจะช่วยยกระดับ
จากประชาชนมาเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเด็นสาธารณะได้มากขึ้น และท าให้
ประเด็นเหล่านั้นกลายเป็นนโยบายที่ยอมรับได้ทั่วกัน  อีกทั้งประชาชนยังสามารถรับรู้และร่วม
ตัดสินใจในนโยบายที่อาจส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่เห็นด้วย ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่า ในบางกรณีที่จ าเป็นต้องพึ่งพาหลักวิชาการหรือการตัดสินใจที่
รวดเร็ว การสร้างกระบวนการดังกล่าวอาจสร้างปัญหาหรือความล่าช้าให้แก่การด าเนินการของรัฐ 
หรือแม้แต่การให้ข้อมูลต่อประชาชนในเรื่องการตัดสินใจสาธารณะหลายๆ เหตุการณ์ เช่น ผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ก็มักประสบปัญหาข้อมูลไม่เป็นกลางและเกิด
ภาวะชี้น าอยู่บ่อยครั้ง  

 โดยประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ 
ประชาชนร้อยละ 31.2 เห็นด้วยกับสิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 
คน มีสิทธิร่วมคิดและเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็นประชามติในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษาได้ และประชาชนร้อยละ 27.6 
เห็นด้วยกับสิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์  
 ทั้งนี้ได้มีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นเรื่อง สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมืองและผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองว่า แม้จะเป็นเรื่องที่ดีและสร้างช่องทางให้กับประชาชน แต่ในทางปฏิบัติ
เป็นเรื่องที่ท าได้ยากเนื่องจากด้วยความไม่เชื่อมั่นต่อการให้ความคุ้มครอง รวมไปถึงวัฒนธรรมที่เกรง
กลัวผู้มีอ านาจจึงอาจท าให้สิทธิในด้านนี้อาจเกิดขึ้นจริงได้ยาก 
ตาราง 61 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของ
ภาครัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ประเด็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะใน
ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  

20.6 41.8 25.3 12.4 2.71 
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และสิทธิมีส่วนร่วมในการรับรู้หรือคัดค้าน 
หรืออุทธรณ์การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่
กระทบหรืออาจกระทบต่อตน  
2. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความ
คิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์  

27.6 47.1 18.2 7.1 2.95 

3. สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิ
ร่วมคิดและเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็น
ประชามติในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษา
ได้  

31.2 38.8 20.0 10.0 2.91 

4. สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมือง
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

24.7 35.3 25.3 14.7 2.70 

รวม 26.03 40.75 22.2 11.05 2.82 
 
 

5.5 หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยเป็นแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจต้ังแต่ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ ค่อนข้าง
ไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานนี้เลย ดังนี้ 

5.5.1 ตัวชี้วัดเรื่องธรรมาภิบาล 
5.5.1.1 ความรับผิดชอบ 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 64.02 มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบ

ขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 35.94 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก



218 
 
หน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุดคือ 
ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.91) รองลงมาคือ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค่าเฉลี่ย 2.85) 
และศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.85)  

 
ตาราง 62 ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบขององค์กรอิสระในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 18.2 42.4 27.6 11.8 2.67 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 19.4 39.4 27.1 14.1 2.64 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

23.5 44.7 24.7 7.1 2.85 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 24.1 43.5 22.9 9.4 2.82 

5. ศาลยุติธรรม 23.5 48.2 18.2 10.0 2.85 

6. ศาลปกครอง 27.6 45.3 17.6 9.4 2.91 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

25.9 30.6 30.0 13.5 2.69 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 25.9 30.0 31.2 12.9 2.69 

รวม 23.51 40.51 24.91 11.03 2.77 

5.5.1.2 หลักนิติธรรม 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 65.01 มีความพึงพอใจในการยึดหลักนิติธรรม

ขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีร้อยละ 34.98 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก
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หน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการยึดหลักนิติธรรมมากที่สุดคือ 
ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.83) และศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.83)  
  
ตาราง 63 ความพึงพอใจในการยึดหลักนิติธรรมขององค์กรอิสระในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
 

 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 14.7 47.1 23.5 14.7 2.62 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 18.8 40.6 30.0 10.6 2.68 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

18.8 48.2 25.3 7.6 2.78 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 20.6 48.2 18.2 12.9 2.76 

5. ศาลยุติธรรม 21.2 50.6 18.2 10.0 2.83 

6. ศาลปกครอง 21.2 50.6 18.2 10.0 2.83 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

22.4 36.5 24.1 17.1 2.64 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 23.5 37.1 24.7 14.7 2.69 

รวม 20.15 44.86 22.78 12.2 2.73 

 
5.5.1.3 ความโปร่งใส 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 57.37 มีความพึงพอใจในด้านความโปร่งใส

ขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีร้อยละ 42.65 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก
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หน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความโปร่งใสมากที่สุดคือ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ค่าเฉลี่ย 2.81) รองลงมาคือ ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.69)  
 
 
ตาราง 64 ความพึงพอใจในด้านความโปร่งใสขององค์กรอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 21.2 34.7 27.6 16.5 2.61 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 19.4 38.2 29.4 12.9 2.64 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

22.4 44.1 25.3 8.2 2.81 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 18.2 38.8 31.2 11.8 2.63 

5. ศาลยุติธรรม 21.2 37.1 30.6 11.2 2.68 

6. ศาลปกครอง 19.4 41.2 28.2 11.2 2.69 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

20.6 31.2 31.8 16.5 2.56 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 20.6 30.6 34.7 14.1 2.58 

รวม 20.38 36.99 29.85 12.8 2.65 

 
5.5.1.4 คุณธรรม 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 66.44 มีความพึงพอใจในด้านคุณธรรมของ

องค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 38.32 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก
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หน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรมมากที่สุดคือ ศาล
ยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.81) และศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.81)   
 
ตาราง 65 ความพึงพอใจในด้านคุณธรรมขององค์กรอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 12.4 39.4 32.9 15.3 2.49 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 16.5 40.6 29.4 13.5 2.60 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

21.2 47.1 21.8 10.0 2.79 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 22.9 44.1 21.8 11.2 2.79 

5. ศาลยุติธรรม 25.3 41.8 21.8 11.2 2.81 

6. ศาลปกครอง 23.5 44.7 21.2 10.6 2.81 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

20.6 36.5 27.6 15.3 2.62 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 20.0 37.1 29.4 13.5 2.64 

รวม 20.3 41.41 25.74 12.58 2.69 

 
5.5.1.5 การมีส่วนร่วม 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 57.5 มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของ

องค์กรอิสระ ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 42.51 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก
หน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ 
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คณะกรรมการการเลือกต้ัง (ค่าเฉลี่ย 2.79) รองลงมาคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(ค่าเฉลี่ย 2.76)  
 
ตาราง 66 ความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 28.8 32.9 27.1 11.2 2.79 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 20.0 37.6 26.5 15.9 2.61 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

20.0 44.1 28.2 7.6 2.76 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 12.4 43.5 32.4 11.8 2.56 

5. ศาลยุติธรรม 12.9 43.5 32.4 11.2 2.58 

6. ศาลปกครอง 11.8 45.9 28.8 13.5 2.56 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

17.1 36.5 30.6 15.9 2.54 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 16.5 36.5 32.9 14.1 2.55 

รวม 17.44 40.06 29.86 12.65 2.62 

 
5.5.1.6 หลักความคุ้มค่า 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 59.91 มีความพึงพอใจในการยึดหลักความ

คุ้มค่าขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 40.09 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่
รู้จักหน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการยึดหลักความคุ้มค่ามาก
ที่สุดคือ ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.77)  รองลงมาคือ ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.7)  
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ตาราง 67 ความพึงพอใจในด้านการยึดหลักความคุ้มค่าขององค์กรอิสระในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 12.4 37.1 34.7 15.9 2.46 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 17.6 37.6 29.4 15.3 2.57 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

17.1 48.8 25.3 8.8 2.74 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 19.4 43.5 25.9 11.2 2.71 

5. ศาลยุติธรรม 20.6 44.1 25.3 10.0 2.75 

6. ศาลปกครอง 19.4 48.2 22.4 10.0 2.77 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

23.5 33.5 28.8 14.1 2.66 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 21.2 35.3 30.0 13.5 2.64 

รวม 18.9 41.01 27.73 12.35 2.66 

 

5.5.2 มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

5.5.2.1 ความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 66.24 มีความพึงพอใจในเรื่องความรู้

ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 33.76 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่
พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในความรู้
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ความสามารถของบุคคลในองค์กรมากที่สุดคือ ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.95) และศาลปกครอง 
(ค่าเฉลี่ย 2.91)   
 
ตาราง 68 ความพึงพอใจในด้านการยึดหลักความคุ้มค่าขององค์กรอิสระในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึง

พอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 19.4 44.1 27.1 9.4 2.74 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 23.5 42.9 23.5 10.0 2.80 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

24.7 44.7 22.4 8.2 2.86 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 30.6 35.3 25.3 8.8 2.88 

5. ศาลยุติธรรม 33.5 37.1 20.6 8.8 2.95 

6. ศาลปกครอง 31.2 37.6 22.4 8.8 2.91 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

26.5 35.9 27.1 10.6 2.78 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 24.1 38.8 26.5 10.6 2.76 

รวม 26.69 39.55 24.36 9.4 2.84 

 
5.5.2.2 ความเป็นกลางทางการเมือง 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 58.61 มีความพึงพอใจในเรื่องความเป็นกลาง

ทางการเมืองขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 41.41 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจ
หรือไม่รู้จักหน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องความเป็นกลาง
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ทางการเมืองมากที่สุดคือ ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.75) รองลงมาคือ ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.74)  
และศาลรัฐธรรมนูญ (ค่าเฉลี่ย 2.872) ตามล าดับ 
   
ตาราง 69 ความพึงพอใจในเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองขององค์กรอิสระในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 14.1 36.5 33.5 15.9 2.49 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 18.8 38.8 26.5 15.9 2.61 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

20.6 40.6 27.1 11.8 2.70 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 22.9 39.4 24.1 13.5 2.72 

5. ศาลยุติธรรม 25.3 37.1 25.3 12.4 2.75 

6. ศาลปกครอง 24.1 39.4 22.9 13.5 2.74 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

20.0 35.9 29.4 14.7 2.61 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 22.4 32.9 29.4 15.3 2.62 

รวม 21.03 37.58 27.28 14.13 2.66 

 

5.5.3 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
5.5.3.1 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 64.74 มีความพึงพอใจในเรื่องการสนับสนุนให้

สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียง
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ร้อยละ 35.26 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับ
ใช้ได้อย่างจริงจังมากที่สุดคือ ศาลรัฐธรรมนูญ (ค่าเฉลี่ย 2.88) รองลงมาคือ ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 
2.85)  
  
ตาราง 70 ความพึงพอใจในเรื่องการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใช้ได้อย่างจริงจังขององค์กรอิสระในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงา
นน้ีเลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 20.6 43.5 25.3 10.6 2.74 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 19.4 44.1 24.7 11.8 2.71 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

22.4 47.1 22.9 7.6 2.84 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 31.2 34.7 24.7 9.4 2.88 

5. ศาลยุติธรรม 29.4 37.1 23.5 10.0 2.85 

6. ศาลปกครอง 27.1 40.6 21.8 10.6 2.84 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

20.0 41.2 25.9 12.9 2.68 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 20.0 39.5 28.2 12.4 2.67 

รวม 23.76 40.98 24.63 10.66 2.78 

 



227 
 
5.5.4 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวม  

เมื่อเทียบระดับความพึงพอใจในเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระ ในเรื่องการตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐ เมื่อรวมระดับเรื่องธรรมาภิบาล มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กร
อิสระ และ บทบาทในการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่าง
จริงจัง ขององค์กรอิสระทั้ง 8 องค์กรแล้วพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดกับ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.14  และรองลงมาคือ ศาลยุติธรรม และศาลปกครอง ในระดับที่
เท่ากันคือ มีค่าเฉลี่ย 3.13  ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกต้ังนั้นประชาชนมีความพึงพอใจต่ าที่สุด 
คือค่าเฉลี่ย 2.61 ดังตารางข้างล่างนี้  

เนื่องมาจากประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างมากในฐานะองค์กรที่ตรวจสอบกระบวนการการคัดสรรบุคคลที่ผ่าน
กระบวนการเลือกต้ังให้เข้าสู่ต าแหน่ง แต่ในข่าวสารที่เกิดขึ้นและการแสดงบทบาทของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและในจังหวัดต่างๆ ยังคงประสบปัญหาต้ังแต่การจัดการเลือกต้ังให้มี
ความโปร่งใสและศักยภาพในการจัดการปัญหาการทุจริต ข้อร้องเรียนต่างๆ  ตลอดจนการเอาผิดต่อ
ผู้สมัครที่ท าผิดกฎหมายเลือกต้ังให้มีความเด็ดขาดและชัดเจน   รวมไปถึงการน าเสนอข่าวผ่านสื่อ
ต่างๆ ในเรื่องปัญหาในการเลือกต้ังที่ผ่าน ๆ มา ที่ท าให้ประชาชนเชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกต้ัง
จ าเป็นต้องพัฒนาการท างานขององค์กรต่อไป และต้องปรับตัวต่อกลยุทธ์ต่างๆ ที่พรรคการเมืองและผู้
ลงสมัครต าแหน่งทางการเมืองในระดับต่างๆ น ามาใช้   
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ตาราง 71 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

5.6 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง 
  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
คือ การก าหนดให้สถาบันการเมืองต่างๆ เช่น รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ฯลฯ สามารถเป็นตัวแทนของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ใน
ส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ว่า สถาบันการเมืองต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 นั้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกัน ได้หรือไม่ 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพียงใด ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

5.6.1 ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทท่ีเหมาะสม  
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.1 ไม่เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า ระบบรัฐสภาที่ทุก
ฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 46.9  เห็นด้วยมากกับ
หลักการดังกล่าว ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 44.7  เห็นด้วยมากกับหลักการดังกล่าว โดยประชาชน

1.  
คณะกรร
มการการ
เลือกตั้ง

2. 
ผู้ตรวจกา
รแผ่นดิน
ของ

รัฐสภา

3. 
คณะกรร
มการสิทธิ
มนุษยชน
แห่งชาติ

4. ศาล
รัฐธรรมนู

ญ

5. ศาล
ยุติธรรม

6. ศาล
ปกครอง

7. 
คณะกรร
มการ
ป้องกัน
และ

ปราบปรา
มทุจริต
แห่งชาติ

8. 
คณะกรร
มการ

ตรวจเงิน
แผ่นดิน

ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรัฐของ
องค์กรอิสระ

2.61 2.98 3.14 3.09 3.13 3.13 2.98 2.98
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ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรัฐขององค์กรอิสระ
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ร้อยละ 52.9 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง   และประชาชนร้อยละ 62.3 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ประชาชนมีช่องทาง
ในการเรียกร้องความต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 
55.9 เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
 ในหลักการที่ว่าระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสมนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย แสดงความเห็นสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมได้ตามบทบาทที่เหมาะสมต้องมีพื้นฐาน
มาจากความเสมอภาค สถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะการแบ่งฝ่ายออกเป็นเสื้อสีต่างๆ เป็น
ตัวอย่างถึงเรื่องความน่าเชื่อถือ หรือ การจัดพวกให้แก่บุคคล มากกว่าสาระของเนื้อหาที่น าเสนอ  
นอกจากนี้แล้วการเข้าสู่ระบบรัฐสภาตามข้อค าถามจ าเป็นต้องผ่านระบบตัวแทนซึ่งมีที่มาจากคนทุก
ฝ่ายในสังคม แต่ในปัจจุบันการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากสรรหา ยังคง
ถูกต้ังค าถามถึงความชอบธรรมในกระบวนการสรรหาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการร่างรัฐธรรมนูญและ
กระบวนการคัดเลือกที่เป็นผลจากการรัฐประหาร รวมไปถึงการจ าแนกความเป็น “ทุกฝ่าย” ที่ยังคง
ต้องสร้างเกณฑ์จ าแนกให้ชัดเจนว่าในสังคมไทย จะแบ่งหรือแยกคนออกเป็นฝ่ายใดบ้าง และจะให้
ฝ่ายใดมีขอบเขตบทบาทแค่ไหน และจะท าอย่างไรให้ในทางปฏิบัติฝ่ายท่ีไม่ใช่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอ านาจ
รัฐหรืออยู่ตรงข้ามกับผู้มีอ านาจรัฐจะสามารถมีบทบาทเช่นเดียวกับฝ่ายอ่ืนๆ ได้อย่างเสมอภาคกัน 
ขณะที่กลุ่มที่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว เห็นว่า หากหลักการดังกล่าวนี้สามรรถเกิดขึ้นได้จริง จะ
น าไปสู่การสร้างการยอมรับร่วมกันและสังคมจะเกิดความสมานฉันท์กันได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพา
กระบวนการหรือวิธีการที่ในปัจจุบันพยายามคิดค้นกันอยู่  
 ในหลักการที่ว่า นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง นั้น เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย สรุปได้ว่า นโยบายของรัฐบาลมักเน้นตอบสนอง
ความต้องการของพื้นที่ฐานเสียงหลักของพรรคการเมืองตนเองเป็นส าคัญ ประโยชน์ที่นักการเมืองจะ
ได้รับดังปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ 20  อีกทั้งการแย่งชิงผลงานกันเองระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลน าไปสู่
ปัญหาในการด าเนินนโยบายและความต่อเนื่อง ตลอดจนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ 
ที่มีต่อการด าเนินนโยบายของรัฐ21   รวมถึงการปรับปรุงนโยบาย ซึ่งส่งผลต่อประโยชน์ที่ประชาชนเคย

                                       
20 “รายงานพิเศษ : ทุจริตเช่ารถเมล์ 4 พันคัน...ใครจะโดน “ฟัน” คนแรก?” Retrieved from URL 

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000066079 
21 “"3G"เคว้งธุรกิจ-การเมืองรุมสกรัม ลุ้น23พ.ย.เลือก4กทช.ใหม่ช้ีชะตา” ประชาชาติธุรกิจ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
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ได้รับ นอกจากนี้แล้ว ภายใต้ข้อโจมตีต่อนโยบายประชานิยมต่างๆ แม้จะท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์เฉพาะหน้าจากนโยบายรัฐ แต่ในระยะยาวประชาชนก็ไม่มีความมั่นใจได้ว่านโยบายต่างๆ 
เหล่านี้จะมีความต่อเนื่องเพียงใด หรือมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไร อันเป็นผลจากความไร้เสถียรภาพ
ทางการเมือง 
 ในประเด็นที่ว่า ประชาชนมีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็น
รูปธรรมนั้น  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากการเรียกร้องความต้องการที่เกิดขึ้นมักใช้ 2 
ช่องทางหลัก นั่นคือ ช่องทางราชการซึ่งรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แม้จะมีผู้บริหารที่เป็น
นักการเมืองและรับทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่เงื่อนไขเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อบัญญัติต่างๆ และวิถีปฏิบัติของงานราชการล้วนแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กระบวนการเสนอข้อ
เรียกร้องหรือความต้องการของประชาชนเข้าสู่ระดับการพิจารณาหรือน าไปตัดสินเป็นนโยบายหรือ
แก้ปัญหาได้อย่างเห็นจริงในทางปฏิบัติหรือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเท่าทันตามความต้องการ  รวมไปถึง
การไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหาหรือข้อเรียกร้องของประชาชนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิด
จากการด าเนินงานของรัฐ   ส่วนอีกช่องทางหนึ่ง คือ ช่องทางนอกกระบวนการราชการ เช่น การรวมตัว
กันของประชาชน การชุมนุม หรือเรียกร้องผ่านสื่อมวลชน ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้มักถูกโจมตีหรือให้
ความหมายว่าเป็นการใช้ความรุนแรง หรือเรียกร้องเกินกว่าสิทธิ เป็นต้น  

ในประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงนั้น เนื่องมาจากการแข่งขันทางการเมืองระหว่างนักการเมืองในพื้นที่และ
พรรคการเมืองต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มีความแน่นอนนั้น ท าให้นักการเมืองและ
พรรคการเมืองให้ความส าคัญกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับความเชื่อมโยง
ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับนักการเมืองระดับชาติ ที่ท าให้การผลักดันนโยบาย การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นสิ่งที่นักการเมืองพยายามสร้างผลงานให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคะแนนนิยมในพื้นที่  ขณะที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยให้ความเห็นว่า ผู้แทนราษฎรยังคง
มีลักษณะพยายามเข้าถึงประชาชนเฉพาะช่วงเวลาการเลือกต้ังและให้ประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น 
และไม่มีการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ที่ท าให้สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้จริง 
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ตาราง 72 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทท่ี
เหมาะสมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

17.1 38.8 37.6 6.5 2.66 

2. นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6.5 40.6 40.0 12.9 2.41 

3. ประชาชนมีช่องทางในการเรียกร้องความ
ต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม 

10.0 27.6 47.6 14.7 2.33 

รวม 11.2 35.67 41.73 11.37 2.47 
 

5.6.2 ระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร  
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 56.47 ไม่เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า ระบบพรรค

การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 43.53 เห็นด้วยกับหลักการ
ดังกล่าว โดยประชาชนร้อยละ 60.0 ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า ตนเองมีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมืองที่เลือก และประชาชนร้อยละ 65.3 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ส.ส. ที่เลือก
มีอุดมการณ์เป็นของตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 55.9 เห็น
ด้วยในประเด็นที่ว่า แกนน าพรรคการเมืองที่เลือกเข้าใจความต้องการของตนเอง  

ในหลักการที่ว่าระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหารนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าการลงสมัครรับเลือกต้ังและการเข้าไปมีต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีล้วน
แล้วแต่ต้องใช้เงินทุนจ านวนมากและต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอ านาจในพรรคการเมืองหรือต้อง
เป็นบุคคลที่เป็นแกนน าส าคัญในพรรคการเมือง  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้การบริหารพรรคการเมืองถูก
ท าให้เชื่อได้ว่าเป็นรูปแบบการบริหารที่เน้นการต่อรองระหว่างแกนน า และสมาชิกต้องพึ่งพาแกนน า
พรรคหรือนายทุนของพรรคเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นเหตุผลที่สอดคล้องกับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วน
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ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ส.ส. ที่เลือกมีอุดมการณ์เป็นของตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัย
พรรค   

 อย่างไรก็ดีในขณะที่กลุ่มตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยว่า ระบบพรรคการเมืองที่เป็น
ประชาธิปไตยในการบริหาร เนื่องมาจากในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน พรรคการเมืองไม่ได้มี
ความเข้มแข็งและเป็นพรรคการเมืองที่ต้ังใหม่ ท าให้เกิดลักษณะการดึง ส.ส.เข้าพรรคเพื่อหวังผลการ
เลือกต้ังดังที่เคยเป็นมาในอดีต ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งจึงเชื่อว่าสมาชิกพรรค โดยเฉพาะ ส.ส. ท่ี
ย้ายมาจากพรรคอ่ืนๆ จะมีอ านาจต่อรองในพรรคการเมืองได้  

ในประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าตนเองมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมืองที่เลือกนั้น เนื่องมาจากเห็นว่า นโยบายพรรคมาจากการวางแผนและก าหนดโดย
สมาชิกพรรคระดับแกนน าหรือกระแสความต้องการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลานั้นๆ 
เป็นส าคัญ ซึ่งความต้องการของประชาชนน่าจะอยู่ในส่วนของกระแสที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้มีอิทธิพลหรือ
บทบาทใดต่อการก าหนดนโยบายพรรคการเมืองมากนัก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยว่าตนมี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายพรรค เนื่องจากเห็นว่า ผู้สมัครหรือ ส.ส.ในแต่ละเขตเลือกต้ังหรือใน
ภาคต่างๆ ต้องน าเสนอความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อพรรคเพื่อก าหนดเป็นนโยบายพรรค 
ดังนั้นตนเองในฐานะประชาชนในพื้นที่จึงมีอิทธิพลต่อนโยบายพรรคการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

เช่นเดียวกับการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยในประเด็นท่ีว่า แกนน าพรรคการเมืองที่
เลือกเข้าใจความต้องการของตนเอง เนื่องมาจากเหตุผลในเรื่องการออกแบบหรือก าหนดนโยบาย รวม
ไปถึงการสร้างข้อโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม เพื่อเป้าหมายในการสร้างคะแนนนิยมให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจถึงประโยชน์เชิงนโยบายที่ประชาชนจะได้รับในฐานะที่เลือก
พรรคเป็นตัวแทน 
ตาราง 73 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในการบริหารใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้า
ใจความต้องการของท่าน 

16.5 39.4 35.3 8.8 2.64 
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2. ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ท่านเลือก 

10.6 29.4 44.1 15.9 2.35 

3. ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของ
ตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค  

8.2 26.5 47.1 18.2 2.25 

รวม 11.77 31.77 42.17 14.3 2.41 
 

5.6.3 การจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 52.54 เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า การจัดระบบเลือกต้ัง

และวิธีการเลือกต้ังสามารถลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังได้ ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 47.46 ไม่เห็น
ด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยประชาชนร้อยละ 51.2 เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ระบบการเลือกต้ังแบบ
บัญชีรายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง และประชาชนร้อยละ 58.3 เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า การ
เลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่าแบบหนึ่งเขตหลายเบอร์ ในขณะที่
ประชาชนร้อยละ 51.8 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า การให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวนมาก ท าให้มีการซื้อเสียง
ได้น้อยลงเพราะไม่คุ้มที่จะลงทุน  

ต่อหลักการที่ว่า การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังสามารถลดการท าผิดกฎหมาย
เลือกต้ังได้นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เห็นด้วย ให้เหตุผลว่า การจัดวางเงื่อนไขหรือกลไกที่รัดกุม อัน
เป็นผลมาจากการทดลองใช้วิธีการหรือระบบหลายๆ แบบจะน ามาสู่วิธีการในการจัดการหรือป้องกัน
ปัญหาการทุจรติเลือกต้ังได้ในที่สุด แม้ว่าจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนอยู่มากก็ตาม  ในขณะที่
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว มีความเห็นว่า รากเหง้าของปัญหาอยู่ที่วิธีคิด
หรือวัฒนธรรมทางการเมืองของทั้งนักการเมืองและประชาชน ที่ยังคงเน้นการให้ความส าคัญกับการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์และให้ความส าคัญกับผลประโยชน์เฉพาะหน้า รวมไปถึงการให้ความส าคัญ
กับความเป็นพวกพ้อง แม้ว่าในปัจจุบันจะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากนโยบายของพรรคมากขึ้นก็ตาม  

ทั้งนี้ ในด้านความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่า ระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อท าให้มีการซื้อ
เสียงได้น้อยลงนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการวัดคะแนนนิยมต่อพรรคและ
ผู้สมัครที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเป็นส าคัญ และหากมีการซื้อเสียงก็ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่
จะได้ตามการลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะมีการคิดคะแนนรวมกันทั้งประเทศ ในขณะที่การเลือกต้ังโดย
ใช้บัญชีแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดตามระบบการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 2550 นั้น การซื้อเสียงเพื่อให้
ลงคะแนนเลือกบัญชีของพรรคตามกลุ่มนั้น สามารถท าโดยเล็งเห็นผลคะแนนได้อย่างชัดเจนมากกว่า  
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นอกจากน้ีในส่วนของความคิดเห็นต่อประเด็นที่ว่า การเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวท าให้
มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่าแบบหนึ่งเขตหลายเบอร์นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจาก พื้นที่
เขตและจ านวนประชาชนที่มีสิทธิเลือกต้ังสามารถจัดกลุ่มและระบุถึงหัวคะแนนที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่าง
ชัดเจน รวมไปถึงการแข่งขันระหว่างผู้สมัครมีจ านวนน้อย ซึ่งผู้สมัครสามารถลงพื้นที่หรือก าหนด
ขอบเขตการลงทุนหากต้องการซื้อเสียง หรือสร้างสายสัมพันธ์และต่อรองกับหัวคะแนนในพื้นที่ได้ง่าย
ขึ้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ที่ไม่เห็นด้วย มีความเห็นว่า การเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวเป็นการ
ลงทุนของผู้สมัครหนึ่งคนต่อหนึ่งพรรค ในขณะที่การเลือกต้ังแบบหนึ่งเขตหลายเบอร์หากมีการซื้อ
เสียงจะเป็นการระดมทุนของผู้สมัครทั้งหมดในพรรค และอาจมีกรณีแข่งขันกันเองเพื่อให้ได้รับเลือกต้ัง
ภายในพรรคเดียวกัน หากพื้นที่นั้นมีผู้สมัครต่างพรรคที่มีคะแนนนิยมมากกว่า  

 
 

ตาราง 74 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งสามารถลดการท า
ผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชี
รายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง 

8.8 42.4 34.7 14.1 2.46 

2. ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวน
มาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะไม่
คุ้มที่จะลงทุน 

10.6 37.6 35.9 15.9 2.42 

3. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์
เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่าแบบหนึ่ง
เขตหลายเบอร ์

21.8 36.5 30.0 11.8 2.68 

รวม 13.73 38.83 33.53 13.93 2.52 
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5.6.4 การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุล
รัฐบาลและระบบราชการ 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 60.3 เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า การปรับระบบการ
ด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการ ในขณะที่
ประชาชนร้อยละ 39.7  ไม่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยประชาชนร้อยละ 80.6 เห็นด้วยใน
ประเด็นที่ว่า ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล ในขณะที่ประชาชนร้อย
ละ 60.0 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่าประธานสภาทุกสภา มีความเป็นกลางทางการเมือง  
 ในประเด็นเรื่องการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยเนื่องจาก ระบบการด าเนินงานของ
รัฐสภาในปัจจุบันมักถูกน ามาใช้เพื่อสร้างประเด็นข่าวให้แก่นักการเมืองมากกว่าการมุ่งตรวจสอบการ
ท างานทั้งของรัฐบาลและระบบราชการอย่างแท้จริง หากมีการปรับระบบการท างานของรัฐสภาให้มี
ประสิทธิภาพทั้งในการพิจารณากฎหมาย ตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐบาล รวมไปถึงการท างาน
ของระบบราชการซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของฝ่ายบริหาร จะท าให้รัฐสภาสามารถเป็นสถาบันทาง
การเมืองที่มีประสิทธิภาพและได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนได้มากขึ้น ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่า ปัญหาของระบบรัฐสภาไม่ใช่ที่การด าเนินงานของระบบแต่เป็นที่บุคลากร
หรือคนในองค์กรที่ยังขาดความน่าเชื่อถือ22 รวมทั้งไม่ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ตรวจสอบหรือ
ถ่วงดุลอ านาจรัฐบาลและรัฐบาลเท่าที่ควร 

นอกจากน้ีในประเด็นที่ว่า ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล นั้น  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจาก โดยบทบาทหน้าที่ต้องเป็นผู้น าในการกระตุ้นหรือแสดง
บทบาทน าในการตรวจสอบรัฐบาลทั้งจากการให้สัมภาษณ์ในการวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
รัฐบาลหรือการแสดงบทบาทในการอภิปรายการท างานของคณะรัฐมนตรีหรือการด าเนินงานของ
พรรครัฐบาล  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วยต่อประเด็นดังกล่าว เห็นว่า แม้จะมีผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร แต่การท าหน้าที่ไม่มีส่งผลส าคัญต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากนัก เพราะแม้จะมี
การตรวจสอบหรืออภิปรายรุนแรงเพียงใด ในท้ายที่สุดพรรคร่วมรัฐบาลที่มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎร
มากกว่าก็จะยังคงให้การสนับสนุนรัฐบาลอยู่เช่นเดิม 

                                       

22 “ตร.ตามสอบขรก.สาวสภาเจอรัง'กษ-ิอัมพร'” Retrieved from URL 

http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php? prid=271015 
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   ในประเด็นที่ว่าประธานสภาทุกสภา มีความเป็นกลางทางการเมือง นั้น กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เห็นว่า ไม่มีความเป็นกลาง เนื่องจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภา มาจากพรรค
การเมืองเสียงข้างมากหรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ดังนั้นการท างานจึงมักอาจมีแนวโน้มที่จะปกป้องและ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่ฝ่ายรัฐบาลมากกว่าพรรคฝ่ายค้าน รวมไปถึงประธานวุฒิสภาที่ในอดีตมีลักษณะ
ของการเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่รัฐบาล ดังที่ถูกน าเสนอในสื่อต่างๆ ที่ผ่าน
มา23   
 
ตาราง 75 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทใน
การตรวจสอบรัฐบาล 

28.2 52.4 17.1 2.4 3.06 

2. ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา มีความ
เป็นกลางทางการเมือง 

11.8 28.2 43.5 16.5 2.35 

รวม 20 40.3 30.3 9.45 2.71 
 

5.6.5 การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มี
ความโปร่งใส 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชน ร้อยละ 61.53 เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า การปรับระบบรัฐบาล
ให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส ในขณะที่มีประชาชน
เพียง ร้อยละ 38.47  ไม่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยประชาชน ร้อยละ 59.4 เห็นด้วยในประเด็น
ที่ว่าการให้ความเป็นอิสระในการบริหารงานแก่นายกรัฐมนตรีท าให้สร้างภาวะผู้น าให้กับ

                                       
23

 “ สว.กรุงเทพ ช้ี “สุชน” เอาใจฝ่ายการเมืองจนเสียภาพพจน์สภาสูง ควรลาออกได้แล้ว” Retrieved from URL 

http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9490000071761 
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นายกรัฐมนตร ี และประชาชนร้อยละ 76.4 เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ว่าเป็นการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 51.2 ไม่ยอมรับว่ากระบวนการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้างความโปร่งใส  

จากหลักการที่ว่าการปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การ
ตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใสนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย เนื่องจากหาก “ระบบ” ภายใต้
กลไกต่าง ๆ ส าคัญต่อการสร้างให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและท างานได้มีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสย่อมเป็นสิ่งที่ดี โดยส่วนใหญ่เห็นว่า การสร้างภาวะผู้น าให้
นายกรัฐมนตรีที่มีความเป็นอิสระเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะผู้น าประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการเกิดวิกฤตต่างๆ ในประเทศ ที่ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า แม้จะสนับสนุนให้อ านาจแก่นายกรัฐมนตรีมีอิสระในการท างาน
มากขึ้น แต่การอธิปรายไม่ไว้วางใจยังเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้ประชาชนได้รับทราบถึงปัญหาในการ
บริหารประเทศที่เกิดขึ้น และกลไกทางรัฐสภายังเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้การเมืองด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบระเบียบตามวิถีทางการปกครองภายใต้กฎหมาย  

ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่า การปรับระบบรัฐบาลดังกล่าว เป็นไปได้
ยากภายใต้ลักษณะของนักการเมืองที่ยังมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตัว และเน้นการแข่งขันให้ได้มาซึ่ง
อ านาจทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ที่จะเกิดกับประเทศ นอกจากนี้แล้วกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย
กับการให้อิสระในการบริหารงานแก่นายกรัฐมนตรี เห็นว่า หากนายกรัฐมนตรีไม่มีภาวะผู้น าที่ดี ขาด
เหตุผลในการตัดสินใจที่ดี หรือลุแก่อ านาจอาจน าไปสู่การสร้างความขัดแย้งทางการเมืองและ
สังคมไทยอีกครั้ง อีกทั้งในประเด็นเรื่องการอธิปรายไม่ไว้วางใจนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย ให้
ความเห็นว่า การอภิปรายที่ผ่านมาไม่มีสาระหรือเนื้อหาส าคัญที่ท าให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาในการ
บริหารประเทศของรัฐบาลได้ดีเท่าที่ควร เพราะส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอภิปรายเพื่อโจมตีโดยขาด
เหตุผลและการประท้วงกันในที่ประชุม ซึ่งท าให้กระบวนการอภิปรายขาดความน่าเชื่อถือและความ
สนใจจากประชาชนเท่าที่ควร  

ในประเด็นเรื่องกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผย 
เป็นการสร้างความโปร่งใสนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่า เป็นกระบวนการซึ่ง
เป็นข้อตกลงระหว่างนักการเมืองหรือ ส.ส. ที่เข้าประชุมแต่ละพรรคการเมืองเท่านั้น ซึ่งการแต่งต้ัง
นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการน าแนวปฏิบัติที่หัวหน้าพรรคการเมืองเสียงข้างมากจะได้รับการสนับสนุนให้
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เป็นนายกรัฐมนตรีมาใช้เสมอไป24 ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้การลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเพียง
กระบวนการที่เป็นผลมาจากข้อตกลงของบรรดา ส.ส. เท่านั้นในแต่ละพรรคการเมืองตามที่ตกลงกันไว้
เท่านั้น  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่า วิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผย ถือ
เป็นการสร้างความโปร่งใสแล้ว เพราะ ส.ส. ในที่ประชุมได้แสดงจุดยืนของความเห็นของตนโดย
เปิดเผย หรือหากมีการเลือกบุคคลจากพรรคการเมืองที่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งมากที่สุด ก็เห็น
ควรให้เป็นการตกลงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสม  

 
ตาราง 76 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใสในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่ านยอมรับว่ ากระบวนการแต่ง ต้ั ง
นายกรั ฐมนตรี โดยวิ ธี กา รขานชื่ อ เพื่ อ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้างความ
โปร่งใส 

14.7 34.1 34.7 16.5 2.47 

2. การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงาน
แก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้างภาวะผู้น าให้กับ
นายกรัฐมนตร ี

14.7 44.7 26.5 14.1 2.60 

3.  ท่ านพึงพอใจกับการยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล 

27.6 48.8 17.1 6.5 2.98 

                                       
24“ การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในประเทศไทย ธันวาคม พ.ศ. 2551” Retrieved from URL  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B
9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1
%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B
8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7
%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551 
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รวม 19 42.53 26.1 12.37 2.68 
 

5.7. การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองใน
ปัจจุบัน  

 ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
ของประเทศไทย โดยแนวทางในการส ารวจมาจากรายงานของ คพป. ซึ่งได้เสนอว่า การเมืองไทยมี
ปัญหาท้ังระบบ จึงต้องมีการปฏิรูปตามระบบ โดยเป็นการปฏิรูปตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ทั้งนี้ได้
มีการประเมินจุดเด่น และจุดอ่อน เพื่อเป็นรากฐานของบริบทการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย การ
ประเมินจุดเด่นและจุดอ่อนในที่นี้ จึงเป็นการประเมินบริบททางการเมืองและสังคมของไทยในภาค
ต่างๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากข้อประเมินจากความเห็นของ คพป. ในช่วงก่อนการปฏิรูป
การเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม 

5.7.1 จุดเด่นของสังคมไทย 
ในการพิจารณาถึงจุดเด่นของสังคมไทยนั้น จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 91.1 เห็น

ด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี และร้อยละ 86.4 เห็นด้วยกับ
ประเด็นที่ว่า  พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยสามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 84.1 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า สังคมไทย
เป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในการสร้างตัวได้รับการยอมรับ 
และประสบความส าเร็จได้เสมอ  และร้อยละ 83.6 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยปรับตัวได้เร็ว และ
เป็นคนมีน้ าใจ และร้อยละ 83.0 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยถ้าการ
เปลี่ยนแปลงน้ันมาจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 

ทั้งนี้ ข้อสังเกตส าหรับการน าเสนอข้อมูลในข้างต้นนั้น กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่า 
ลักษณะดังกล่าว เป็นพื้นฐานทางค่านิยมและวัฒนธรรม รวมไปถึงเป็นภาพเชิงเอกลักษณ์ของความ
เป็นคนไทย ที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวถูกถ่ายทอดมาในลักษณะของการสั่งสอน 
อบรมทั้งในหลักสูตรการศึกษาและการถ่ายทอด กล่อมเกลาจากสื่อต่างๆ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เห็นด้วย ให้ความเห็นว่า ลักษณะข้างต้นเป็นลักษณะเฉพาะตนที่สังคมพยายามก าหนดให้เป็น โดยที่
ไม่ได้เกิดขึ้นกับความเป็นคนไทยทุกคนเสมอไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย ได้โต้แย้งในเรื่องของการ
แบ่งแยกชนชั้นว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ดังปรากฏในเรื่องระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย หรือแม้แต่การ
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กดขี่ ดูถูกเหยียดหยามคนต่างภูมิภาค เช่น การดูถูกคนอีสาน หรือ พยายามให้คนอีสานต้องถูกจ ากัด
อยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น  

ในการพิจารณาถึงจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งนั้น ประชาชนร้อยละ 79.4 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คน
ไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและ
ไม่เกิดความขัดแย้ง และร้อยละ 66.4 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืม
อดีต และร้อยละ 62.4 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี “วินัย”  ด้วย
เหตุผลที่คนไทยมีลักษณะของการยอมรับระบบอุปถัมภ์และอ านาจนิยม   ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 
51.2 กลับไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่ม
น้อย มีอิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามาช้านาน ซึ่งในประเด็นนี้ กลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วย ให้ความเห็น
ว่าปัญหาเรื่องความสามัคคี เป็นเพียงประเด็นที่จะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาไม่นาน อันเป็นปัญหาจาก
การถูกปลุกปั่นทางความคิดและความไม่เข้าใจกันของประชาชนกลุ่มต่างๆ เท่านั้น  

 
ตาราง 77 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของสังคมไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อ ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้า
งเห็น
ด้วย 

ค่อนข้า
งไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1 ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติ
อ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพ
และเอกราชตลอดเวลามาช้านาน 

16.5 32.4 37.1 14.1 2.51 

2 พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทย
สามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย 

32.9 53.5 11.2 2.4 3.17 

3 คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญู
และรักอิสรเสรี 

37.6 53.5 5.3 3.5 3.25 

4 คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี 
“วินัย” 

26.5 35.9 25.9 11.8 2.77 

5 คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมีน้ าใจ 31.8 51.8 10.6 5.9 3.09 
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6 คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการ

เปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับ 

27.1 55.9 12.4 4.7 3.05 

7 คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต 18.2 48.2 24.7 8.8 2.76 
8 คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มา

จากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิด
ความขัดแย้ง 

21.2 58.2 16.5 4.1 2.96 

9 สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยก
ชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มี
ความสามารถในการสร้างตัวได้รับการ
ยอมรับ และประสบความส าเร็จได้เสมอ 

48.8 35.3 10.6 5.3 2.55 

 
ส าหรับการพิจารณาถึงจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 58.2 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า “กฎหมาย” ดังเช่น วัฒนธรรมการ
วิ่งเต้นหรือเข้าหาผู้มีอ านาจให้ช่วยด าเนินการเรื่องต่างๆ ต้ังแต่การฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียนจนถึง
ไกล่เกลี่ยคดีความ    

5.7.2 จุดอ่อนของสังคมไทย 
 นอกจากน้ี ประชาชนยังมีความเห็นสนับสนุนในหลายประเด็นว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย 

โดยจุดอ่อนในด้านการเมืองนั้นพบว่า ร้อยละ 85.3 เห็นด้วยว่า พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้
ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน และร้อยละ 64.7 เห็นด้วยว่า การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่อง
สกปรก โดยร้อยละ 64.8 เห็นว่า ตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่าน
ข่าวเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 78.8เห็นด้วยว่า คนใน
เมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขายเสียงของชาวบ้านในชนบท และร้อยละ 80.0 ชาวบ้านในชนบท
ยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ในการสร้างอามิสสินจ้าง  และร้อยละ 51.2  
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความเห็นว่า คนอีสานมักกลายเป็นเป้าหมายของภูมิภาคที่เกิดปัญหาน้ีอยู่เสมอ 
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ในส่วนจุดอ่อนทางด้านกฎหมาย พบว่า ร้อยละ  87.6 เห็นด้วยว่ากระบวนการตรากฎหมาย
ส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ผู้มีอ านาจรัฐมักมี
ความคิดว่าประชาชนขาดความรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความล่าช้ามากกว่าสร้างสรรค์   อีก
ทั้งร้อยละ 80.6 เห็นด้วยว่ากฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของภาครัฐเชื่องช้า  และร้อยละ 84.1 เห็น
ด้วยว่า การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระ
และมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารประเทศนั้น พบว่า ร้อยละ 82.9 เห็นด้วยว่า การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่
กรุงเทพ ส่งผลให้พื้นที่ในส่วนภูมิภาคไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้
ความเห็นว่าแม้จะมีการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ก็มักเป็นไปเพื่อประโยชน์ทาง
การเมืองในการสร้างความนิยมต่อพรรคการเมืองหรือรัฐบาลเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากความจ าเป็นหรือ
การพัฒนาบนฐานของเหตุผลที่ต้องการกระจายความเจริญอย่างมีเหตุผล   อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
82.9 เห็นด้วยว่าองค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ และร้อยละ 74.8เห็นด้วยว่า ข้าราชการก็ไม่อาจตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เช่นกัน ในขณะที่ด้านสื่อมวลชนนั้นพบว่า ร้อยละ 83.5 เห็นด้วยว่าสื่อมวลชนไม่ได้
ปกป้องคนในสังคมอย่างเต็มที่ และร้อยละ 83.0 เห็นด้วยว่า การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชน
เป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์  

นอกจากน้ี ในด้านสังคมยังพบว่า ร้อยละ 78.9 เห็นด้วยว่า คนไทยมีความ “ศรัทธา” มากกว่า”
ปัญญา” ดังเช่น ความเชื่อในอิทธิปาฎิหารย์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในแต่ละช่วงเวลา อาทิ เครื่องราง  ความ
นิยมในการเสี่ยงทายการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น  โดยร้อยละ 78.8 เห็นด้วยว่า สังคมไทยมี
ความอ่อนแอทางวิชาการ ซึ่งได้มีการให้เหตุผลว่า คนไทยเชื่อบุคคลที่ตนเองเชื่อถือหรือศรัทธา เช่น 
นักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ดี พระ หรือ ผู้มีชื่อเสียง มากกว่าการน าเสนอข้อมูลของนักวิชาการ อีกทั้ง
มักคิดว่านักวิชาการไม่มีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน    ในขณะที่ร้อยละ 78.2 เห็น
ด้วยว่า การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี ดังเช่นกรณีเสื้อ
หลากสี ในปัจจุบัน โดยร้อยละ 67.0 เห็นด้วยว่า พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูกครอบง าจาก
ราชการและทุน นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากความเสื่อมอันเกิดจากการประเด็นปัญหาด้านความ
ประพฤติของพระสงฆ์ 
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ตาราง 78 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้อ ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้า
งเห็น
ด้วย 

ค่อนข้า
งไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1 การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบ
ตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ 

48.8 35.3 10.6 5.3 3.28 

2 การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิด
กฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 

51.2 37.1 8.2 3.5 3.36 

3 พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่
ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 

41.2 44.1 12.4 2.4 3.24 

4 ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ใน
การสร้างอามิสสินจ้าง 

40.6 39.4 11.8 8.2 3.12 

5 คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการ
ขายเสียงของชาวบ้านในชนบท 

35.9 42.9 13.5 7.6 3.07 

6 การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็น
เรื่องสกปรก  

27.1 37.6 21.8 13.5 2.78 

7 ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง
เมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น 
ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน 

22.4 42.4 21.2 14.1 2.73 

8 การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่
กรุงเทพ  

35.3 47.6 13.5 3.5 3.00 

9 องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือ
องค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้ 

35.3 47.6 13.5 3.5 3.15 

10 ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความ 32.4 42.4 21.2 4.1 3.03 
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ต้องการของท่านได้ 
11 กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของ

ภาครัฐเชื่องช้า 
40.0 40.6 13.5 5.9 3.15 

12 กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่ขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

44.1 43.5 8.2 4.1 3.28 

13 สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า 
“กฎหมาย” 

58.2 31.8 7.6 2.4 3.46 

14 การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 

39.4 38.8 16.5 5.3 3.12 

15 การเสนอข่าวทางการเมืองของ
สื่อมวลชนเป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 

40.6 42.4 13.5 3.5 3.20 

16 สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่าง
เต็มที่ 

43.5 40.0 13.5 2.9 3.24 

17 สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 38.2 40.6 18.2 2.9 3.14 
18 พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูก

ครอบง าจากราชการและทุน 
33.5 33.5 21.8 11.2 2.89 

19 คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”
ปัญญา” 

41.8 37.1 14.7 6.5 3.14 
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บทที่ 6   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มภาคกลาง 
 

6.1 บทน า 

6.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของภาคกลาง 
พื้นที่ภาคกลางจะหมายความรวมถึงพื้นที่ภูมิภาคตอนกลางของไทย ครอบคลุมพื้นที่แห่งที่

ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา อยู่กึ่งกลาง ระหว่าง ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ โดยจากการแบ่งภาค
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในเขตพื้นที่ภาคกลางน้ัน ประกอบด้วย  25 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี 
สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  

 
6.1.1.1 ข้อมูลด้านประชากร 
ลักษณะของพื้นที่ภาคกลางจะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ดังนั้นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง จึง

ประกอบอาชีพเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และการท าประมงทั้งน้ าจืดและประมงน้ าเค็ม อีกทั้งอาชีพค้าขาย
ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนภาคกลางนิยมกันมาก เพราะว่าภาคกลาง จะมีทางคมนาคมที่สะดวกสบาย
ท้ังทางบกและทางน้ า ท าให้เหมาะแก่การท าการค้าเป็นอย่างยิ่ง  อาชีพในภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นการ
เพาะปลูก คือการท านา แต่จะมีอาชีพอย่างอ่ืนอีกมาก เช่น การท าไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง การท าสวนผัก 
สวนผลไม้ เช่น สวนส้ม ส้มโอ มะขามหวาน มะม่วง การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงสุกร วัวเนื้อ วัวนม ไก่
เนื้อ ไก่ไข่ ฯลฯ นอกจากน้ันยังมีการอุตสาหกรรมต่างๆ การค้า งานบริการ ล้วนแต่เป็นอาชีพส าคัญ 
อาจกล่าวได้ว่าภาคกลางเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจทุกด้าน ดังนั้นประชากรในเขตนี้โดยเฉลี่ยจึงมี
ความเป็นอยู่ดีกว่าประชากรในเขตอ่ืน โดยจากข้อมูลประชากรพบว่า ภาคกลางมีประชากรประมาณ
การ ณ วันกลางปี  2553 (1 กรกฎาคม)  15,563,000 คน  ขณะที่ประทศเริ่มมีผลิตผลทาง
อุตสาหกรรมมากขึ้น การขยายตัวได้เริ่มจากภาคนี้และท าให้ในปัจจุบันมูลค่าการส่งออกของผลิตผล
ทางอุตสาหกรรมมีมากกว่ามูลค่าการส่งออกของผลิตผลทางด้านเกษตรกรรม ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
เราส่งสินค้าทางการเกษตรน้อยลง แต่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบมูลค่าระหว่างสองกลุ่มกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ   เนื่องจากภาคกลางเป็นแหล่งอาชีพที่ส าคัญจึงพบว่าประชากรในภูมิภาคอ่ืนได้อพยพ
มาหางานในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร นอกจากประชากรในประเทศเรา
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แล้วยังมีคนต่างประเทศ เช่น กัมพูชา พม่า ลาว บังกลาเทศ ได้พยายามแอบมาหางานท าในภูมิภาคนี้ 
จึงนับได้ว่าภาคกลางเป็นภาคที่ก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ พื้นที่ราบภาคกลางมีผู้คน
เชื้อสายต่างๆ อพยพมาต้ังถิ่นฐานต้ังแต่ในอดีต  เช่น  คนไทยเชื้อสายมอญที่จังหวัดปทุมธานี  และ
นนทบุรี  คนไทยเชื้อสายลาว  เช่น  ลาวพวนที่จังหวัดสระบุรี  ลพบุร ี ลาวโซ่งที่จังหวัด
เพชรบุร ี สุพรรณบุรี  และนครปฐม  โดยมีการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมที่ต่างกัน  แต่ก็สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 
6.1.1.2 ข้อมูลทางงด้านการเมือง 
นับแต่มีการปฏิรูปการเมืองในปี 2540 ได้มีการจัดการเลือกต้ังทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ  
(1) การเลือกต้ังวันที่ 6 มกราคม 2544  
(2) การเลือกต้ังวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548   
(3) การเลือกต้ังวันที่ 2 เมษายน 2549 (เป็นโมฆะ)  
(4) การเลือกต้ังวันที่ 23 ธันวาคม 2550  
การเลือกต้ังในวันที่ 6 มกราคม 2544 นับว่าเป็น การเลือกต้ัง ส.ส. ครั้งแรกในระบบใหม่ ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งแบ่งเป็นระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน และแบบแบ่ง
เขตเลือกต้ังอีก 400 คน ภายใต้การก ากับดูแลและจัดการเลือกต้ังของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง หรือ กกต. โดยการเลือกต้ังในครั้งนั้น พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกต้ัง และส่งผลให้ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรได้รับการแต่งตั้งกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 ของประเทศไทย และสามารถด ารง
ต าแหน่งในวาระครบ 4 ปี เป็นคนแรกของไทย โดยหลังจากนั้นได้มีการจัดการเลือกต้ังในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2548  โดยการเลือกต้ังในครั้งนี้ พบว่า พรรคไทยรักไทยได้คะแนนเสียงในเขตภาคกลางถึง 
79 ที่นั่ง ในขณะที่พรรคชาติไทย และประชาธิปัตย์ได้เพียง 10 และ 8 ที่นั่ง ตามล าดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
สูงกว่าพรรคอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก  โดยการเลือกต้ังในครั้งนั้น ส่งผลให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้า
พรรคไทยรักไทยสามารถจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียวได้ และส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า “พ.ต.ท.
ทักษิณกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทรงอ านาจที่สุดเท่าที่เคยมีการเลือกต้ังผู้น าประเทศมา"  

หลังจากนั้นได้เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้น  โดยการเกิดกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการขับไล่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรให้ลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาเรื่องการทุจริตและความไม่ไว้วางจาการท างานของรัฐบาลใน
สมัยนั้น ส่งผลให้พ.ต.ท.ทักษิณ ตัดสินใจยุบสภา และน าไปสู่การเลือกต้ังใหม่ในวันที่ 2 เมษายน 2549 
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โดยการเลือกต้ังครั้งนี้ได้ปรากฏว่า อดีตพรรคฝ่ายค้าน 3 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคมหาชน 
และพรรคชาติไทยตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัคร การเลือกต้ังครั้งนี้มีผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงน้อยลงกว่าการ
เลือกต้ังปี 2548 คือ 63.7% ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ลดลงจากอัตราส่วน 72.5% ของปี 2548 
และผลการเลือกต้ังในครั้งนั้น  ปรากฏว่าพรรคไทยรักไทย ยังคงได้รับคะแนนเสียงข้างมาก (56.45% 
ในผลการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ) แต่ในหลายพื้นที่ได้เกิดปรากฏการณ์ "ไม่เอาทักษิณ" ด้วยการที่
ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยได้คะแนนน้อยกว่าผู้ไม่ออกเสียงและบัตรเสีย โดยการเลือกต้ังครั้งนี้มีบัตร
เสียจ านวนมาก คือกว่า 5.2 ล้านใบ คิดเป็น 9.1% สูงกว่าสัดส่วนบัตรเสียในการเลือกต้ังปี 2548 คือ 
4.4% กว่าสองเท่า สาเหตุเพราะมีผู้ลงคะแนนหลายคนเขียนข้อความระบายความในใจลงในบัตร (เช่น 
“ทักษิณ ออกไป” หรือข้อความอื่นๆ) ดังนั้นบัตรเสียที่มีข้อความดังกล่าวจึงควรนับรวมอยู่ในส่วนของผู้
ท่ี “ไม่เอาทักษิณ” ด้วย ทั้งนี้ในส่วนของภาคกลางพบว่า โดยในพื้นที่ภาคกลางมีผู้ไม่ออกเสียง (No 
Vote) ถึง 29% ส าหรับการเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และ 36% ส าหรับการเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต 
จากผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 7,413,212 คน และมีบัตรเสีย 10.8% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเลือกต้ังในปี 2548 ท่ี
มีบัตรเสียเพียง 5.4% แต่ในท้ายที่สุดการเลือกต้ังครั้งนี้ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้เป็นโมฆะ 
และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังใหม่ในวันที่ 15ตุลาคม พ.ศ. 2549 แต่เกิดการรัฐประหารใน
วันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ซึ่งน าโดย พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ส่งผลให้การเลือกต้ังครั้งนี้ถูกยกเลิกไป 

ทั้งนี้ การเลือกต้ังครั้งล่าสุดคือ การเลือกต้ังในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดยผลการเลือกต้ัง
พบว่า พรรคพลังประชาชนได้ที่นั่งมากท่ีสุดในภาคกลางคือ 39 คน ใกล้เคียงกับพรรคประชาธิปัตย์คือ  
35 คน และรองลงมาคือ พรรคชาติไทย พรรคประชาราช พรรคมัชฌิมาธิปไตย และพรรคเพื่อแผ่นดิน 
คือ 18 คน 3 คน 2 คน และ 1 คน ตามล าดับ โดยจะเห็นได้ว่า พรรคการเมืองที่มีสัดส่วนของส.ส.มาก
ที่สุดในพื้นที่ภาคกลางในช่วงเวลาหลังการปฏิรูปการเมืองปี 2540 ที่ผ่านมา ยังคงเป็นของส.ส.ในกลุ่ม
พรรคไทยรักไทย ซึ่งเปลี่ยนเป็นพรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยในภายหลัง จึงไม่อาจปฏิเสธได้
ว่า หลายพื้นที่ในเขตภาคกลางได้กลายมาเป็นฐานส าคัญในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคน
เสื้อแดง หรือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในหลายครั้ง และส่งผลให้เกิด
สถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจอารมณ์ทาง
การเมืองของคนไทยในปัจจุบันโดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
ซึ่งท าการส ารวจอารมณ์ทางการเมืองของคนไทยใน 21 จังหวัด รวม 5 ภาค ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-
10 สิงหาคม 2553 พบว่า อารมณ์ทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.64 อยู่ในภาวะปกติ 
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ขณะที่มีประชาชนร้อยละ 18.55 ที่มีอารมณ์ทางการเมืองรุนแรง โดยภาคที่มีอารมณ์ทางการเมือง
รุนแรงที่สุดคือ ภาคกลาง ร้อยละ 22.79 รองลงมาคือ ภาคอีสานตอนบน ร้อยละ 21.44 และหากไล่
เรียงสถานการณ์เป็นรายเดือน จะพบว่าในเดือนเมษายน-พฤษภาคม จัดอยู่ในรยะวิกฤต โดย
ประชาชนมีอารมณ์ทางการเมืองรุนแรงสูงถึงร้อยละ 26  

 

6.1.2 ข้อมูลการเก็บพื้นที่ของภาคกลาง 
 ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ตัวอย่างส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ จังหวัด

สุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี โดยท าการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและค าถามในแบบสอบถามร่วมกันกับทีมผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นผู้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยตรง และจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริงพบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนแสดงความเห็น
ว่าแบบสอบถามมีความยาวเกินไปท าให้ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามค่อนข้างนาน และใน
ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้หลายคนปฏิเสธที่จะตอบแบบสอบถาม ส่งผลให้ผู้เก็บข้อมูล
ต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างรายใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจประเด็นค าถามบางข้อใน
ส่วนของเรื่องสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ผู้เก็บข้อมูลจึงต้องใช้วิธีการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการถาม อย่างไรก็ดี ลักษณะการเก็บข้อมูลโดยรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ให้ความส่วนใจและกระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูล และแสดงความเห็นต่อผู้เก็บข้อมูลว่า อยากให้
ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมืองไทยให้ดียิ่งขึ้น 

 

6.2.  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
  
 ในส่วนของการแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ เป็นการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มา 
มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของประชากรของประเทศไทยในเรื่อง เพศ อายุ และอาชีพหรือไม่ 
ซึ่งนับเป็นตัวแปรควบคุมในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดอคติด้านเพศ อายุ หรืออาชีพ โดยจาก
ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยได้น ามาแจกแจงได้ดังต่อไปนี้ 
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6.2.1 เพศ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิง 62 คน และเป็นผู้ชาย  57 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.1  และ ร้อยละ  47.9  ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนประชากรของประเทศที่มีลักษณะผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายเล็กน้อย   
 
 
ตาราง 79 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศในภาคกลาง 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 57 47.9 
หญิง 62 52.1 
รวม 119 100.0 
  
2.2 อายุ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวตามช่วงอายุดังต่อไปนี้ คือมีผู้ที่อายุต่ า
กว่า 29 ปีจ านวน  32 คน อายุต้ังแต่ 30-39 ปีจ านวน 24  คน อายุต้ังแต่ 40-49  ปีจ านวน  19 คน อายุ
ต้ังแต่ 50-59 ปีจ านวน  42 คน อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9, 20.2, 16.0, 
35.3  และ 1.7 ตามล าดับ  
 

 
ตาราง 80 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุในภาคกลาง 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 29 ปี 32 26.9 
30-39 ปี 24 20.2 
40-49 ปี 19 16.0 
50-59 ปี 42 35.3 
60 ปีขึ้นไป 2 1.7 
รวม 119 100.0 



250 
 
 

6.2.3 อาชีพ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6  รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  15 คน คิดเป็นร้อยละ  12.6  
ส่วนที่เหลือมีการกระจายตัวตามกลุ่มอาชีพต่างๆ คือ  พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 9 คน 
รับจ้างทั่วไป/คนงาน  จ านวน 8 คน ค้าขาย จ านวน 7 คน เจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง  
จ านวน 7 คน และเกษตรกร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6, 6.7, 5.9, 5.9 และ 4.2 ตามล าดับ  
 
ตาราง 81 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพในภาคกลาง 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 59 49.6 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 15 12.6 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 9 7.6 
รับจ้างทั่วไป คนงาน 8 6.7 
ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  7 5.9 
เจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง 7 5.9 
เกษตรกร 5 4.2 
แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ 3 2.5 
ท างานองค์กรเอกชน (NGOs) 2 1.7 
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ 2 1.7 
อ่ืนๆ ระบุ 2 1.7 
รวม 119 100.0 
 

6.2.4 รายได้โดยประมาณ 
 ในการตอบแบบสอบถามเรื่องรายได้ต่อเดือนเพื่อทราบลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้โดยประมาณต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาท  จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1  ซึ่งอาจกล่าวว่ารายได้ส่วนใหญ่ของประชากรในภาคกลางอยู่ในระดับที่สูง 
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หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อบุคคลในประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประมาณปีละ 272,986 บาท โดย
สัดส่วนของรายได้ของประชากรที่รองลงมาคือ ต่ ากว่า 6,000 บาท และ 12,001-18,000 บาท ใน
จ านวนที่เท่ากันคือ  20 คน คิดเป็นร้อยละ  17.1 ส่วนที่เหลือมีรายได้โดยประมาณต่อเดือน 6,001-
12,000 บาท จ านวน 18 คน 18,000 – 24,000 บาท จ านวน 12 คน 50,000 – 85,000 บาท จ านวน 
12 คน 24,000 – 30,000 บาท จ านวน 7 คน และ 85,000 บาทขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.4, 10.3, 10.3, 6.0 และ 0.9 ตามล าดับ  
 
 
ตาราง 82 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้โดยประมาณต่อเดือนในภาค
กลาง 

ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 6,000 บาท 20 17.1 
6,001-12,000 บาท 18 15.4 
12,001-18,000 บาท  20 17.1 
18,000 – 24,000 บาท 12 10.3 
24,000 – 30,000 บาท 7 6.0 
30,000 – 50,000 บาท   27 23.1 
50,000 – 85,000 บาท 12 10.3 
85,000 บาทขึ้นไป 1 0.9 
รวม 117 100.0 
 

6.2.5  ระดับการศึกษา 
  จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี จ านวน 59 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.6  รองลงมาคือ ปริญญาโท  จ านวน  18 คน มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 
จ านวน 13 คน อนุปริญญา/ปวท./ปวส หรือเทียบเท่า จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.1, 10.9, และ 
10.1 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง 
ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่า  จ านวน 7 คน ประถม
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ต้น หรือเทียบเท่า จ านวน 6 คน ประถมปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 2 คน และไม่ได้เรียนหนังสือ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9, 5.0, 1.7  และ 1.7 ตามล าดับ  
 
ตาราง 83 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาในภาคกลาง 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเรียนหนังสือ 2 1.7 
ประถมต้น หรือเทียบเท่า 6 5.0 
ประถมปลายหรือเทียบเท่า 2 1.7 
มัธยมต้นหรือเทียบเท่า  7 5.9 
มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 13 10.9 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส หรือเทียบเท่า 12 10.1 
ปริญญาตรี 59 49.6 
ปริญญาโท 18 15.1 
รวม 119 100.0 
 

6.2.6 ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คือ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 รองลงมาคือ 

ศาสนาอิสลาม จ านวน 2 คน และศาสนาคริสต์ จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และ 0.8 ตามล าดับ  
 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 116 97.5 
อิสลาม 2 1.7 
คริสต์ 1 0.8 
รวม 119 100.0 
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6.2.7 เขตที่อยู่อาศัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขต เทศบาลเมือง คือ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 
รองลงมาคือ เทศบาลต าบล จ านวน 26 คน องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 21 คน และเทศบาล
นคร จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8, 17.6 และ 6.7 ตามล าดับ   
 
 
ตาราง 84 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยในภาคกลาง 

เขตที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
เทศบาลนคร 8 6.7 
เทศบาลเมือง 64 53.8 
เทศบาลต าบล 26 21.8 
องค์การบริหารส่วนต าบล 21 17.6 
รวม 119 100.0 
 

6.3 การเปิดรับสื่อทางการเมือง 

6.3.1 ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ โทรทัศน์ มาก

ที่สุดคือ 62 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.2  รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ จ านวน 21 คน อินเตอร์เน็ต จ านวน 
14 คน วิทยุ จ านวน 4 คน และการพูดคุยกับคนอ่ืน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4, 13.6, 3.9 และ 
2.9 ตามล าดับ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด และสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในเขตภาคกลางได้มากที่สุด  
 
 
 
ตาราง 85 ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารในภาคกลาง 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
1 หนังสือพิมพ์ 21 20.4 
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2 วิทยุ 4 3.9 
3 โทรทัศน์ 61 59.2 
4 การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 3 2.9 
5 อินเตอร์เน็ต 14 13.6 
รวม 103 100.0 
 

6.3.2 ความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมือง ทุกวัน คิดเป็น

จ านวน  69 คน หรือร้อยละ 58.0 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนที่รองลงมานั้น  มีการเปิดรับฟัง
ข่าวสารทางการเมือง สัปดาห์ละ 2-3 วัน จ านวน 33 คน หรือร้อยละ 27.7    จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็น
ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมืองอยู่เป็นประจ า ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจทางการเมืองมาก ซึ่งสะท้อนได้จากความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง  
 
ตาราง 86 ความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในภาคกลาง 

ความถี่ จ านวน ร้อยละ 
1 ทุกวัน 69 58.0 
2 สัปดาห์ละ 2-3 วัน 33 27.7 
3 สัปดาห์ละครั้ง 4 3.4 
4 ไม่ค่อยได้ติดตาม 13 10.9 
รวม 119 100.0 
 

6.3.3 ความเชื่อมั่นในสื่อมวลชน 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นในข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านจากสื่อ โทรทัศน์ มาก

ที่สุดคือ จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6  รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ จ านวน 11 คน และ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และ 8.1 ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นใน
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ข่าวสารทางการเมืองที่ได้รับจากวิทยุและการพูดคุยกับบุคคลอ่ืนในจ านวนที่เท่ากัน คือ 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.7  
 
ตาราง 87 ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนในภาคกลาง 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
1 หนังสือพิมพ์ 11 9.9 
2 วิทยุ 3 2.7 
3 โทรทัศน์ 85 76.6 
4 การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 3 2.7 
5 อินเตอร์เน็ต 9 8.1 
รวม 111 100.0 

 

6.4 หลักการส าคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540  

ค าถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อันเป็น

เจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 2. ประเด็นเรื่องการท าให้

สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ และ 3. การขยายส่วนร่วมของ

ประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

6.4.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
6.4.1.1 สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 

 จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน
นี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 73.57 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 26.43  โดยจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนในทุกเรื่อง
ของประเด็นเรื่องเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน 
(เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ การรับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ 
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ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 60.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญกับเรื่องสาสนาซึ่ง
เป็นสิทธิพื้นฐานหลักที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจและการด าเนินชีวิตโดยทั่วไป และในประเด็นเรื่องการ
รับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว และการที่รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจาก
การใช้ความรุนแรงและมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ในฐานะหน่วย
ส าคัญสูงสุดของสังคม นั้น ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 42.9 เท่ากันทั้งสองประเด็น โดย
ประเด็นทั้งสองต่างให้ความส าคัญในเรื่องของสิทธิที่เกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมไทยให้
ความส าคัญมาอย่างยาวนาน 
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีความเห็นสนับสนุนและคัดค้านในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ เรื่อง
การมีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วยตรวจสอบผู้ผลิตและผู้
จ าหน่ายที่เป็นเอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เดิม ซึ่งมีผู้สนับสนุน
(เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 56.4 และคัดค้าน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 
43.5  โดยจะเห็นได้ว่า ประเด็นดังกล่าวยังถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมไทย ที่ประชาชนสามารถ
เรียกร้องและปกป้องสิทธิของตนเองจากผู้ประกอบการ โดยมิได้เป็นเพียงผู้บริ โภคที่ต้องรอรับผลจาก
การผลิตของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นจึงอาจส่งผลให้ประชาชนยังมีความไม่แน่ใจในการให้
ความส าคัญกับสิทธิในประเด็นดังกล่าว 
 
ตาราง 88 ความคิดเห็นเกี่ยวของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาคกลางกับประเด็นเร่ืองสิทธิในฐานะ
ที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนในภาคกลาง 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 13.4 62.2 20.2 4.2 2.85 

2.  การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือ

ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

ห้ามจับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัว

ไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง 

21.0 52.9 21.8 4.2 2.91 

3. ห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดย 27.7 42.0 26.9 3.4 2.94 
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ผิดกฎหมาย 

4. รับรองสิทธิในครอบครัวและความ

เป็นอยู่ส่วนตัว 

42.9 48.7 6.7 1.7 3.33 

5. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัว

จากการใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่

เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น

ของครอบครัว ในฐานะหน่วยส าคัญสูงสุด

ของสังคม 

42.9 50.4 4.2 2.5 3.34 

6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน

บัญญัติ 

60.5 32.8 6.7 0.0 3.54 

7.  สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับ

การบรรเทาความเสียหายท่ีจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐ 

12.6 53.8 26.9 6.7 2.72 

8.  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้า

ฟังการสอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุม

ขัง แต่ต่อมาศาลพิจารณาพิพากษาถึง

ที่สุดว่าไม่ได้ค าผิดที่จะเรียกค่าทดแทน

จากรัฐ 

28.6 42.0 24.4 5.0 2.94 

9.  มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทน

ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วย

ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายท่ีเป็น

เอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เดิม 

11.8 41.2 35.3 11.7 2.53 

10. ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์ 11.8 45.4 37.0 5.9 2.63 
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และฟื้นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะ

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วน

ร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐและ

องค์กรอิสระที่ให้ความเห็นเรื่องผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชน

ในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิ

ฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16.0 48.7 33.6 1.7 2.79 

รวม 26.29 47.28 22.15 4.27 2.96 

 
 
 

6.4.1.2 การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการรับรองความเสมอภาคของบุคคลนี้มี

ผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 77.73 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 22.27 โดยจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนในทุกเรื่องของ
ประเด็นเรื่องการรับรองความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
โดยเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี ไมว่าจะอยู่นอกเขต
เลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 48.7 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต่ืนตัวทางการเมืองของประชาชน อันเกิดจากการรับรู้และสถานการณ์ต่างๆ ทาการเมืองที่กลายมา
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เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน และนอกจากนี้ประชาชนยังเห็นด้วยมากที่สุดกับประเด็นการให้ชาย
และหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ประชาชนเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 33.6 
   
ตาราง 89 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาคกลางเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการรับรอง
ความเสมอภาคของบุคคล 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

เสมอกัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม  

16.8 52.1 25.2 5.9 2.79 

2. การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  33.6 47.1 17.6 1.7 3.13 

3. การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่

เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส 

เช่น สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

เพื่อให้คนดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืน

จริ งๆ  การให้การพิจารณากฎหมาย

เกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ต้องมีผู้แทนองค์การ

เอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 3  

17.6 52.1 27.7 2.5 2.85 

4. การให้ผู้ เลือกต้ังทั่วประเทศมีความ

เสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเลือก

ผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือก

บัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี ไมว่าจะอยู่นอก

เขตเลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ 

48.7 42.9 7.6 0.8 3.40 

รวม 29.18 48.55 19.53 2.73 3.04 
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6.4.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 
6.4.2.1 การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด  
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและ

ให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิดนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อย
ละ 77.94 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 22.06 โดยจะเห็นได้ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนในทุกเรื่องของประเด็นเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้
สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด ซึ่งประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสอง
ล าดับแรกคือ การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อ
ต่อสู้ในศาลปกครอง ร้อยละ 29.4 และสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ร้อยละ 23.5 ซึ่งทั้งสองประเด็นเป็นการด าเนินการที่แสดงให้เห็นการปกป้อง
และเรียกร้องสิทธิของประชาชนที่ถูกละเมิดโดยหน่วยงานของรัฐ อันจะเป็นการสร้างการตระหนักรู้
ส าหรับหน่วยงานของรัฐในการด าเนินงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงประชาชนเป็นส่วนส าคัญ ซึ่งจะช่วย
อ านวยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานของรัฐมากย่ิงขึ้น  
  
ตาราง 90 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเขตภาคกลางเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการให้
หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ใน

การออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และ

ตีความกฎหมาย  

10.9 56.3 26.9 5.9 2.72 

2. การจ ากัดสิทธิ เสรีภาพต้องท าโดย 21.8 65.5 10.1 2.5 3.07 
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กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท า

เฉพาะที่รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่

จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของ

สิทธิเสรีภาพไม่ได้  

3. การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็น

มนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาล

หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง  

29.4 56.3 11.8 2.5 3.13 

4. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

23.5 52.1 20.2 4.2 2.95 

5. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ขอให้ศาลยุ ติธรรมหรือศาล

ปกครองส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

19.3 54.6 21.0 5.0 2.88 

รวม 20.98 56.96 18 4.02 2.95 

 
6.4.2.2 การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่

ดังกล่าวเป็นจริงนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 70.56 และ
คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 29.44  โดยจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่
สนับสนุนในทุกเรื่องของประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง เพื่อให้การ
ท างานของรัฐมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นที่มีผู้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ ประชาชนร้อยละ 14.3 เห็นว่า 
คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนด และ
รายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง อันจะเป็นการสร้างความชัดเจนและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
และประชาชนร้อยละ 12.6 เห็นว่า ควรมีการก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้
ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าว  
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ตาราง 91 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าว
เป็นจริง 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะ

ด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่

รั ฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อ

รัฐสภาปีละครั้ง 

14.3 54.6 26.1 5.0 2.78 

2. ก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สั งคมแห่ งชาติให้ค าแนะน า ในเ รื่ อ ง

ดังกล่าว  

12.6 60.5 24.4 2.5 2.83 

3. ถ้ารัฐไม่เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมาย

ไม่ สอดคล้ อ งกับความ ต้องการของ

ประชาชน ให้สิทธิผู้เลือกต้ัง 50,000 คน

เสนอกฎหมายได้  

9.2 60.5 24.4 5.9 2.73 

รวม 12.03 58.53 24.97 4.47 2.78 

 

6.4.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 
6.4.3.1 การเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 

 ในส่วนของการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติของประชาชนนั้น พบว่าในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดไว้เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องการให้เลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อด ารงความ
เป็นกลางทางการเมือง มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
วุฒิสมาชิกที่มาด้วยหลายวิธีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีความเป็นกลางทางการเมืองมากกว่า   
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วุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยประชาชนร้อยละ  67.3 เห็นวา่ 
วุฒิสมาชิกที่มาด้วยหลายวิธีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีความเป็นกลางทางการเมือง ในขณะที่มี
ประชาชนเพียงร้อยละ 52.1 ที่เห็นว่า วุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
มีความเป็นกลางทางการเมือง  
 
ตาราง 92 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

 1.  ความเป็นกลางทางการเมืองของ

วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

7.6 59.7 26.9 5.9 2.69 

2. ความพึงพอใจในความเป็นกลางทาง

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

8.4 43.7 36.1 11.8 2.49 

 
6.4.3.3 กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้

ความเห็นในระดับชาตินี้ มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 59.26 
และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 40.74  โดยจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วน
ใหญ่สนับสนุนในทุกเรื่องของประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 
ซึ่งประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ ประชาชนร้อยละ 
7.6 เห็นว่า มีการส่งเสริมบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่นด้านการเลือกต้ัง 
หรือการพิจารณาร่างกฎหมาย และมั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินในโครงการก่อสร้างใหญ่  ๆ จะมี
หน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม  
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีความเห็นสนับสนุนและคัดค้านในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ เรื่อง
ความมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือเอกชน  ซึ่งมี
ผู้สนับสนุน(เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 51.3 และคัดค้าน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็น
ด้วย) ร้อยละ 48.8  และในเรื่องความมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษาในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและ
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สังคมจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีผู้สนับสนุน(เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) 
ร้อยละ 56.3 และคัดค้าน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 43.7  แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยัง
ไม่มีความแน่ใจในการด าเนินงานทางด้านเศรษฐกิจว่า หน่วยงานรัฐควรมีสิทธิและหน้าที่มากน้อย
เพียงใด เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการเอกชนเป็นส า คัญ อีกทั้งยังต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศควบคู่ไปด้วย 
 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่านมั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินใน
โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่
เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม 

7.6 52.9 31.9 7.6 2.61 

2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือ
เอกชน 

5.9 45.4 42.9 5.9 2.51 

3. ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษา
ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจาก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

8.4 47.9 37.8 5.9 2.59 

4. ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น 
เช่นด้านการเลือกต้ัง หรือการพิจารณาร่าง
กฎหมาย 

7.6 61.3 27.7 3.4 2.73 

รวม 
7.38 51.88 35.08 5.7 2.61 
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6.4.3.4 การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 
 จากข้อมูลที่ได้มาพบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วน
ร่วมในการเมืองท้องถิ่นนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 75.04 
และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 24.96  โดยจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วน
ใหญ่สนับสนุนในทุกเรื่องของประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่น ซึ่งประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ ประชาชน
ร้อยละ 13.4 เห็นว่า ควรให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเห็นว่า ควรให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้นจึงควรมีการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่นอย่างเต็มที ่เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่น

เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร   

6.7 62.2 24.4 6.7 2.69 

2.  ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่น ด้ัง เ ดิมในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ

มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการ

13.4 65.5 16.8 4.2 2.88 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง

ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   

13.4 63.9 18.5 4.2 2.87 

รวม 
11.17 63.87 19.9 5.03 2.81 

 
6.4.3.5 การเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
จากข้อมูลที่ ได้พบว่า ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองใน

กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) ร้อยละ 
73.11 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ร้อยละ 26.89 โดยจะเห็นได้ว่า
ประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนในทุกเรื่องของประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการ
ตัดสินใจของภาครัฐ ซึ่งประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดสองล าดับแรกคือ 
ประชาชนร้อยละ 17.6 เห็นด้วยกับสิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
สาธารณะในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  และสิทธิมีส่วนร่วมในการรับรู้หรือคัดค้าน หรือ
อุทธรณ์การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่กระทบหรืออาจกระทบต่อตน และประชาชนร้อยละ 16.8 เห็น
ด้วยกับสิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์  
  
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 
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1. สิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิใน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะใน

ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  

และสิทธิมีส่วนร่วมในการรับรู้หรือคัดค้าน 

หรืออุทธรณ์การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่

กระทบหรืออาจกระทบต่อตน  

17.6 62.2 17.6 2.5 2.95 

2. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความ

คิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์  

16.8 61.3 16.8 5.0 2.89 

3. สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มี

สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิ

ร่วมคิดและเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ

สิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐ ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็น

ประชามติในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษา

ได้  

15.1 55.5 23.5 5.9 2.80 

4. สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมือง

และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

11.8 52.1 26.9 9.2 2.66 

รวม 15.33 57.78 21.2 5.65 2.83 

 

 

 

6.5. หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 
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ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน โดยเป็นแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจต้ังแต่ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ ค่อนข้าง

ไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานนี้เลย ดังนี้ 

 

6.5.1 ตัวชี้วัดเรื่องธรรมาภิบาล 
6.5.1.1 ความรับผิดชอบ 

จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 76.54 มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบ

ขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 23.46 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก

หน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุดคือ 

ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.06) รองลงมาคือ  ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.99)  

 
ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 5.9 62.2 27.7 4.2 2.70 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 7.6 65.5 17.6 9.2 2.71 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

10.9 61.3 21.0 6.7 2.76 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 19.3 62.2 11.8 6.7 2.94 

5. ศาลยุติธรรม 21.8 65.5 9.2 3.4 3.06 

6. ศาลปกครอง 19.3 64.7 11.8 4.2 2.99 
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7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

13.4 63.0 16.8 6.7 2.83 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 15.1 54.6 19.3 10.9 2.74 

รวม 14.16 62.38 16.9 6.5 2.84 

 
 

6.5.1.2 หลักนิติธรรม 

จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 78.04 มีความพึงพอใจในการยึดหลักนิติธรรม

ขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 21.9ค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงาน

เหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการยึดหลักนิติธรรมมากที่สุดคือ ศาล

ยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย –3.03) รองลงมาคือ ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 3.02)  

 
 
ความพึงพอใจในการยึดหลักนิติธรรมขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 8.4 54.6 31.1 5.9 2.66 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 10.9 64.7 17.6 6.7 2.80 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

14.3 63.9 14.3 7.6 2.85 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 19.3 63.9 11.8 5.0 2.97 

5. ศาลยุติธรรม 21.8 63.0 11.8 3.4 3.03 
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6. ศาลปกครอง 20.2 64.7 11.8 3.4 3.02 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

14.3 62.2 15.1 8.4 2.82 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 15.1 63.0 13.4 8.4 2.85 

รวม 15.54 62.5 15.86 6.1 2.88 

 
6.5.1.3 ความโปร่งใส 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 75.2 มีความพึงพอใจในด้านความโปร่งใสของ

องค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 24.ค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานเหล่าน้ี

เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความโปร่งใสมากที่สุดคือ ศาลยุติธรรม 

(ค่าเฉลี่ย 3.01) รองลงมาคือ ศาลรัฐธรรมนูญ (ค่าเฉลี่ย 2.94) และศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.94)  

 
 
 
 
ความพึงพอใจในด้านความโปร่งใสขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 6.7 57.1 27.7 8.4 2.62 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 10.1 60.5 21.0 8.4 2.72 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

13.4 59.7 19.3 7.6 2.79 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 18.5 63.0 12.6 5.9 2.94 
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5. ศาลยุติธรรม 22.7 60.5 11.8 5.0 3.01 

6. ศาลปกครอง 17.6 64.7 12.6 5.0 2.94 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

12.6 60.5 18.5 8.4 2.77 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 14.3 59.7 16.0 10.1 2.78 

รวม 14.49 60.71 17.44 7.35 2.82 

 
6.5.1.4 คุณธรรม 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 73.63 มีความพึงพอใจในด้านคุณธรรมของ

องค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 26.3ค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงาน

เหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรมมากที่สุดคือ ศาลยุติธรรม 

(ค่าเฉลี่ย 2.97) รองลงมาคือ ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.94)   

ความพึงพอใจในด้านคุณธรรมขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 10.1 50.4 33.6 5.9 2.65 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 11.8 59.7 21.0 7.6 2.76 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

11.8 63.9 17.6 6.7 2.81 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 20.2 57.1 18.5 4.2 2.93 

5. ศาลยุติธรรม 23.5 54.6 16.8 5.0 2.97 

6. ศาลปกครอง 19.3 61.3 13.4 5.9 2.94 
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7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

13.4 60.5 18.5 7.6 2.78 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 12.6 58.8 17.6 10.9 2.73 

รวม 15.34 58.29 19.63 6.73 2.82 

 

6.5.1.5 การมีส่วนร่วม 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 67.18 มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของ

องค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 32.8ค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงาน

เหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ผู้ตรวจการ

แผ่นดินของรัฐสภา (ค่าเฉลี่ย 2.78) รองลงมาคือ ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.76) และคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง (ค่าเฉลี่ย 2.76)   

ความพึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 10.9 58.8 26.1 4.2 2.76 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 8.4 52.9 28.6 10.1 2.60 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

10.9 61.3 22.7 5.0 2.78 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 10.9 58.0 26.1 5.0 2.75 

5. ศาลยุติธรรม 12.6 56.3 26.1 5.0 2.76 

6. ศาลปกครอง 9.2 58.8 26.1 5.9 2.71 
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7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

9.2 57.1 26.1 7.6 2.68 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.0 57.1 27.7 10.1 2.57 

รวม 9.64 57.54 26.19 6.61 2.7 

 
6.5.1.6 หลักความคุ้มค่า 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 72.66 มีความพึงพอใจในการยึดหลักความ

คุ้มค่าขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 6.ค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก

หน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการยึดหลักความคุ้มค่ามากที่สุด

คือ ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.91) และศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.91)   

 

ความพึงพอใจในด้านการยึดหลักความคุ้มค่าขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 6.7 61.3 24.4 7.6 2.67 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 13.4 54.6 22.7 9.2 2.72 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

11.8 61.3 16.0 10.9 2.74 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 16.0 61.3 16.0 6.7 2.87 

5. ศาลยุติธรรม 19.3 58.0 16.8 5.9 2.91 

6. ศาลปกครอง 21.0 57.1 13.4 8.4 2.91 
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7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

17.6 51.3 21.0 10.1 2.76 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 17.6 52.9 20.2 9.2 2.79 

รวม 15.43 57.23 18.81 8.5 2.8 

 

6.5.2 มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

6.5.2.1 ความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 77.84 มีความพึงพอใจในเรื่องความรู้

ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 22.1ค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจ

หรือไม่รู้จักหน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในความรู้ความสามารถ

ของบุคคลในองค์กรมากที่สุดคือ ศาลรัฐธรรมนูญ (ค่าเฉลี่ย 3.00)  และศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.00)  

  

 

ความพึงพอใจในความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 7.6 63.0 21.0 8.4 2.70 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 12.6 64.7 13.4 9.2 2.81 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

10.9 66.4 15.1 7.6 2.81 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 21.8 62.2 10.1 5.9 3.00 

5. ศาลยุติธรรม 23.5 58.0 12.6 5.9 3.00 
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6. ศาลปกครอง 20.2 62.2 11.8 5.9 2.97 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

18.5 58.0 14.3 9.2 2.86 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 10.1 63.0 16.8 10.1 2.73 

รวม 15.65 62.19 14.39 7.78 2.86 

 
6.5.2.2 ความเป็นกลางทางการเมือง 
จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 71.74 มีความพึงพอใจในเรื่องความเป็นกลาง

ทางการเมืองขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 28.26 ที่รู้สึกค่อนข้างไม่พึงพอใจ, ไม่พึงพอใจ

หรือไม่รู้จักหน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องความเป็นกลาง

ทางการเมืองมากที่สุดคือ ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.90)  รองลงมาคือ ศาลยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.89) 

และศาลรัฐธรรมนูญ (ค่าเฉลี่ย 2.88) ตามล าดับ 

 

ความพึงพอใจในเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 5.0 56.3 28.6 10.1 2.56 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 11.8 58.0 20.2 10.1 2.71 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

6.7 64.7 18.5 10.1 2.68 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 16.8 61.3 15.1 6.7 2.88 

5. ศาลยุติธรรม 20.2 55.5 17.6 6.7 2.89 
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6. ศาลปกครอง 19.3 58.8 14.3 7.6 2.90 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

10.1 62.2 18.5 9.2 2.73 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 10.1 57.1 21.8 10.9 2.66 

รวม 12.5 59.24 19.33 8.93 2.75 

 

6.5.3 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
6.5.3.1 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

จากข้อมูลพบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 82.4 มีความพึงพอใจในเรื่องการสนับสนุนให้

สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังขององค์กรอิสระ ในขณะที่มีเพียง

ร้อยละ 3.4 ที่รู้สึกไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานเหล่านี้เลย โดยองค์กรอิสระที่ประชาชนมีความพึง

พอใจในเรื่องการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังมาก

ที่สุดคือ ศาลรัฐธรรมนูญ (ค่าเฉลี่ย 2.98) รองลงมาคือ ศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย 2.97)  และศาล

ยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย 2.95) ตามล าดับ 

ความพึงพอใจในเรื่องการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่าง

จริงจังขององค์กรอิสระ 

 
ประเด็น 

พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 7.6 68.9 18.5 5.0 2.79 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 14.3 60.5 19.3 5.9 2.83 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 10.1 64.7 20.2 5.0 2.80 
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แห่งชาติ 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 17.6 66.4 12.6 3.4 2.98 

5. ศาลยุติธรรม 16.8 65.5 13.4 4.2 2.95 

6. ศาลปกครอง 17.6 64.7 14.3 3.4 2.97 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

16.0 60.5 16.8 6.7 2.86 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 17.6 59.7 16.0 6.7 2.88 

รวม 14.7 63.86 16.39 5.04 2.88 

 

6.5.4 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวม  
เมื่อเทียบระดับความพึงพอใจในเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระ ในเรื่องการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ เมื่อรวมระดับเรื่องธรรมาภิบาล มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กร
อิสระ และ บทบาทในการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่าง
จริงจัง ขององค์กรอิสระทั้ง 8 องค์กรแล้วพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดกับ ศาลปกครอง และ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.93 และ 2.92 ตามล าดับ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่เข้ามามี
บทบาทในสังคมไทยมากขึ้น และกลายเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วย ในขณะที่ศาล
ยุติธรรมซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการด าเนินชีวิตของประชาชนมากที่สุดนั้น
ประชาชนกลับมีความพึงพอใจต่ าที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.62  แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในภาพรวม 
จะเห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การอิสระในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ดังตาราง
ข้างล่างนี้ 
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวม 
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6.6 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง 
  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
คือ การก าหนดให้สถาบันการเมืองต่างๆ เช่น รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ฯลฯ สามารถเป็นตัวแทนของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ใน
ส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ว่า สถาบันการเมืองต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 น้ัน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้หรือไม่ 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพียงใด ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

6.6.1 ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม  

จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 56.34 ไม่เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า ระบบรัฐสภาที่ทุก
ฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 43.66  เห็นด้วยกับ
หลักการดังกล่าว อาจเนื่องมาจากความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภา โดยจะเห็นได้จากสถานการณ์

1.  
คณะกรรม
การการ
เลือกตั้ง

2. 
ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน

ของรัฐสภา

3. 
คณะกรรม
การสิทธิ
มนุษยชน
แห่งชาติ

4. ศาล
รัฐธรรมนูญ

5. ศาล
ยุติธรรม

6. ศาล
ปกครอง

7. 
คณะกรรม
การป้องกัน

และ
ปราบปราม
ทุจริต
แห่งชาติ

8. 
คณะกรรม
การตรวจ
เงินแผ่นดิน

ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรัฐขององค์กร
อิสระ

2.68 2.74 2.78 2.92 2.62 2.93 2.79 2.75

2.45
2.5

2.55
2.6

2.65
2.7

2.75
2.8

2.85
2.9

2.95
3

ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรัฐขององค์กรอิสระ
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ทางการเมืองที่ผ่านมา รัฐสภากลับเป็นองค์การที่ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้ โดยไม่
สามารถปัญหาต่างๆ ทั้งด้านความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม และความขัดแย้งที่แสดงออกอย่างรุนแรงที่
เกิดขึ้นของสมาชิกรัฐสภาเองกลับเป็นปัจจัยส าคัญที่ลดความน่าเชื่อถือในการท างานของรัฐสภาเอง 
โดยประชาชนร้อยละ 54.6  ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า   ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง และประชาชนร้อยละ 64.7 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ประชาชน
มีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ในขณะที่
ประชาชนร้อยละ 50.4 เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากนโยบายของรัฐบาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่มุ่งเน้น
นโยบายในรูปแบบชองประชานิยมที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นฐานเสียงส าคัญส าหรับ
รัฐบาล  
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการที่ว่า ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

5.0 40.3 40.3 14.3 2.36 

2. นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

5.9 44.5 42.9 6.7 2.50 

3. ประชาชนมีช่องทางในการเรียกร้องความ
ต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม 

4.2 31.1 52.1 12.6 2.27 

รวม 5.03 38.63 45.1 11.2 2.38 
 

6.6.2 ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร  
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 70.30 ไม่เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า ระบบพรรค

การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 29.70  เห็นด้วยกับหลักการ
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ดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากข่าวที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของหลายพรรคการเมืองที่มักมาจากการ
ตัดสินใจของผู้บริหารพรรค หรือนักการเมืองผู้มีอิทธิพลในพรรคเป็นส าคัญ โดยประชาชนร้อยละ 63.0 
ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า แกนน าพรรคการเมืองที่เลือกเข้าใจความต้องการของตนเอง และประชาชน
ร้อยละ 75.6 ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า ตนเองมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่
เลือก นอกจากน้ีประชาชนร้อยละ 72.3 ยังไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ส.ส. ที่เลือกมีอุดมการณ์เป็นของ
ตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค จากความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังไม่มีความเชื่อถือในระบบพรรคการเมือง โดยมองว่าแต่ละพรรคการเมืองยังไม่มีความเป็น
ประชาธิปไตยเพียงพอ และพรรคการเมืองให้ความส าคัญกับปัจจัยอ่ืนมากกว่าประชาชน โดยส.ส.ท่ี
สังกัดพรรคการเมืองก็ต้องให้ความส าคัญกับทิศทางของพรรคการเมืองซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล
บางกลุ่ม มากกว่าการยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงส าหรับการเมืองไทย 

 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการที่ว่า ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้า
ใจความต้องการของท่าน 

5.1 31.9 49.6 13.4 2.29 

2. ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ท่านเลือก 

5.9 18.5 47.9 27.7 2.03 

3. ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของ
ตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค  

5.9 21.8 53.8 18.5 2.15 

รวม 5.63 24.07 50.43 19.87 2.16 
 
 
 

6.6.3 การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 53.8 ไม่เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า การจัดระบบเลือกต้ัง

และวิธีการเลือกต้ังสามารถลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังได้ ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 46.2  เห็น
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ด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยประชาชนร้อยละ 63.0 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ระบบการเลือกต้ังแบบ
บัญชีรายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง  และประชาชนร้อยละ 57.9 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า การ
ให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวนมาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะไม่คุ้มที่จะลงทุน ในขณะที่ประชาชน
ร้อยละ 59.6 เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า การเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่าย
กว่าแบบหน่ึงเขตหลายเบอร์ เนื่องจากมีพื้นที่ในการเลือกต้ังเล็กลง ท าให้เอ้ืออ านวยต่อการซื้อเสียง
มากยิ่งขึ้น เพราะประชากรน้อยท าให้ใช้เงินน้อยลง ซึ่งจากความคิดเห็นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
ไม่เชื่อมั่นในการเลือกต้ังของสังคมไทยที่ผ่านมา โดยไม่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและระบบการ
เลือกต้ังไปในทิศทางใด ก็ยังไม่สามรถสกัดกั้นการซื้อเสียงของนักการเมืองได้  
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการที่ว่า การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังสามารถลดการท าผิด
กฎหมายเลือกต้ังได้ 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชี
รายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง 

5.0 31.9 45.4 17.6 2.24 

2. ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวน
มาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะไม่
คุ้มที่จะลงทุน 

8.5 33.6 40.3 17.6 2.33 

3. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียว
เบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่า
แบบหนึ่งเขตหลายเบอร์ 

13.4 46.2 27.7 12.7 2.61 

รวม 8.97 37.23 37.8 15.97 2.39 
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6.6.4 การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 56.75 เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า การปรับระบบการ
ด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการ ในขณะที่
ประชาชน ร้อยละ 43.25 ไม่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยประชาชนร้อยละ 65.6 เห็นด้วยใน
ประเด็นที่วา่ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล โดยจะเห็นได้ว่า ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ระบบการตรวจสอบในรัฐสภามีความเข้มข้นมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท
ของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีการตรวจสอบการด าเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ของ
รัฐบาล และน าข้อมูลต่างๆ มาแสดงให้สังคมได้เห็นร่วมกันอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยมีวิธีการ
น าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ และง่ายต่อการท าความเข้าใจให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปในเรื่องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการท าหน้าที่ที่ดีมาก
ยิง่ขึ้นของฝ่ายค้าน โดยจะเป็นการสร้างการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมในการด าเนินงานของรัฐบาลได้
อย่างชัดเจ ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 52.1 ไม่เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า ท่านเห็นว่าประธานสภาทุก
สภา มีความเป็นกลางทางการเมือง เนื่องจากยังเห็นว่าการด าเนินงานของประธานสภาในหลายครั้งยัง
เป็นการอ านวยประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดข้อกังขาถึงบทบาทที่ทับซ้อน
กันของประธานรัฐสภาในฐานะประธานรัฐสภา และสมาชิกของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล  
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการที่ว่า การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการ 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทใน
การตรวจสอบรัฐบาล 

11.8 53.8 26.9 7.5 2.70 

2. ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา มีความ
เป็นกลางทางการเมือง 

6.7 41.2 40.3 11.8 2.43 

รวม 9.25 47.5 33.6 9.65 2.57 
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6.6.5 การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 70.33 เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า การปรับระบบรัฐบาล
ให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส เพื่อให้การด าเนินงาน
ของรับบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่มีประชาชน
เพียงร้อยละ 29.67  ไม่เห็นด้วยกับหลักการดังกล่าว โดยประชาชนร้อยละ 66.4 ยอมรับว่า
กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้างความ
โปรง่ใส และประชาชนร้อยละ 67.3 เห็นด้วยในประเด็นที่ว่า การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงาน
แก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้างภาวะผู้น าให้กับนายกรัฐมนตรี  เพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจในการ
บริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันต้องระมัดระวังในเรื่องของการให้อ านาจแก่
นายกรัฐมนตรีจนขาดการตรวจสอบและติดตาม อันจะน าไปสู่การใช้อ านาจในทางมิชอบอย่างที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต นอกจากน้ี ประชาชนร้อยละ 77.3 ยังเห็นด้วยในประเด็นที่ว่า การย่ืนอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล โดยถือได้ว่าเป็นกลไกหลักในการ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลที่เป็นทางการตามรัฐธรรมนูญ โดยหากกลไกดังกล่าวด าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการท างานระหว่างอ านาจบริหารและอ านาจนิติ
บัญญัติที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการที่ว่า การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้
การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส 

 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่านยอมรับว่ากระบวนการแต่ง ต้ัง
นายกรัฐมนตรี โดยวิ ธี การขานชื่ อ เพื่ อ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้างความ
โปร่งใส 

12.6 53.8 25.2 8.4 2.71 

2. การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงาน
แก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้างภาวะผู้น า

11.8 55.5 23.5 9.2 2.70 



284 
 
ให้กับนายกรัฐมนตร ี
3. ท่านพึงพอใจกับการยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล 

17.6 59.7 16.0 6.7 2.88 

รวม 14 56.33 21.57 8.1 2.76 

 

6.7 การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  
 ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

ของประเทศไทย โดยแนวทางในการส ารวจมาจากรายงานของ คพป. ซึ่งได้เสนอว่า การเมืองไทยมี

ปัญหาท้ังระบบ จึงต้องมีการปฏิรูปตามระบบ โดยเป็นการปฏิรูปตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ทั้งนี้ได้

มีการประเมินจุดเด่น และจุดอ่อน เพื่อเป็นรากฐานของบริบทการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย การ

ประเมินจุดเด่นและจุดอ่อนในที่นี้ จึงเป็นการประเมินบริบททางการเมืองและสังคมของไทยในภาค

ต่างๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากข้อประเมินจากความเห็นของ คพป. ในช่วงก่อนการปฏิรูป

การเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม 

6.7.2 จุดเด่นของสังคมไทย 
ในการพิจารณาถึงจุดเด่นของสังคมไทยนั้น จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 87.4 เห็น

ด้วยกับประเด็นที่ว่า  พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยสามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทาง

ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย และร้อยละ 54.6 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า ประเทศไทยมีความ

สามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามาช้านาน โดยใน

ส่วนของลักษณะนิสัยของคนไทยนั้นพบว่า ร้อยละ 81.5 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยเป็นคนอดทน 

มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี ซึ่งประเด็นดังกล่าวแสดงให้เห็นลักษณะของสังคมไทยที่มีพื้นฐานที่มี

ความหลากหลายและแตกต่างกันตามธรรมชาตินับแต่อดีต และสามรถอยู่ร่วมกันมาได้อย่างยาวนาน 

ในขณะที่ประชาชนเห็นด้วยกับสองประเด็นที่ว่า คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมีน้ าใจ และคนไทย

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ในสัดส่วนที่

เท่ากันคือ ร้อยละ 78.9 
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นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 77.3 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยมีความสามารถกล่อม

เกลาผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิดความขัดแย้ง  และ

ร้อยละ 72.3 เห็นด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต และร้อยละ 68.0 เห็น

ด้วยกับประเด็นที่ว่า คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี “วินัย” โดยประชาชนร้อยละ 59.7 เห็นด้วย

กับประเด็นที่ว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถใน

การสร้างตัวได้รับการยอมรับ และประสบความส าเร็จได้เสมอ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่ส าคัญ

ที่ท าให้สังคมไทยสามารถด ารงรักษาเอกราชมาได้อย่างยาวนาน   

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของสังคมไทย 
 
ข้อ 

 
ประเด็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1 ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่า
ชาติอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มี
อิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามาช้า
นาน 

13.4 41.2 31.9 13.4 2.55 

2 พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทย
สามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่าง
ทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ได้ง่าย 

20.2 67.2 10.9 1.7 3.06 

3 คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญู
และรักอิสรเสรี 

17.6 63.9 17.6 0.8 2.98 

4 คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี 
“วินัย” 

13.4 54.6 27.7 4.2 2.77 

5 คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมี
น้ าใจ 

17.6 61.3 18.5 2.5 2.94 

6 คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้า 13.4 65.5 19.3 1.7 2.91 



286 
 

การเปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่
ได้รับการยอมรับ 

7 คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืม
อดีต 

16.8 55.5 25.2 2.5 2.87 

8 คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้
ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ใน
สังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่
เกิดความขัดแย้ง 

12.6 64.7 18.5 4.2 2.87 

9 สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการ
แบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มี
ความสามารถในการสร้างตัวได้รับ
การยอมรับ และประสบความส าเร็จ
ได้เสมอ 

12.6 47.1 27.7 12.6 2.60 

 

6.7.2 จุดอ่อนของสังคมไทย 
ส าหรับการพิจารณาถึงจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนร้อยละ 47.1 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ใน

การสร้างอามิสสินจ้าง และร้อยละ 43.7 เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” 

มากกว่า “กฎหมาย” และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา 

เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่า 

หลายครั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบการท างานของภาครัฐกลับเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการทุจริต ส่งผลให้เกิดกระบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบและแยบยลจนท าให้ยากต่อการ

ตรวจสอบ หรือที่เรียกว่า การทุจริตแบบ “ไม่มีใบเสร็จ” 

นอกจากน้ี ประชาชนยังมีความเห็นสนับสนุนในหลายประเด็นว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย 

โดยจุดอ่อนในด้านการเมืองนั้นพบว่า ร้อยละ 89.9 เห็นด้วยว่า การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิด

กฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ และร้อยละ 88.3 เห็นด้วยว่า พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่ลงทุน
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ให้พรรคเพียงไม่กี่คน และร้อยละ 72.9 เห็นด้วยว่า การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่องสกปรก 

โดยร้อยละ 73.1 เห็นว่า ตนเองได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าว

เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน  ซึ่งประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชน

ส่วนใหญ่ยังมองว่า สังคมไทยยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยหลักการประชาธิปไตยที่

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมีเพียงแค่การสร้างกลไกเลือกต้ังเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 69.7 เห็น

ด้วยว่า คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขายเสียงของชาวบ้านในชนบท ซึ่งประเด็นดังกล่าว

สะท้อนให้อย่างเป็นรูปธรรมจากปัญหาความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ผ่านแนวคิดหลักในเรื่องการบริหารงานแบบสองมาตรฐานที่มีประชาชนในชนบทเป็นพื้นฐานหลักใน

การเรียกร้อง  

ในส่วนจุดอ่อนทางด้านกฎหมาย พบว่า ร้อยละ  87.4 เห็นด้วยว่ากระบวนการตรากฎหมาย

ส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และร้อยละ 82.4 เห็นด้วยว่ากฎหมายไทยมีส่วนให้การ

ท างานของภาครัฐเชื่องช้า โดยการท างานของภาครัฐยึดกฎระเบียบมากจนเกินไป เนื่องจากข้าราชการ

ส่วนใหญ่เกรงกลัวความผิดจากการท าผิดระเบียบมากกว่าการมุ่งผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน   

ในการบริหารประเทศนั้น พบว่า ร้อยละ 78.1 เห็นด้วยว่า การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่

กรุงเทพ ส่งผลให้พื้นที่ในส่วนภูมิภาคไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  โดยร้อยละ 74.8 เห็นด้วย

ว่าองค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ และร้อยละ 68.9 เห็นด้วยว่า ข้าราชการก็ไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้เช่นกัน โดยในประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการท างานที่ยังขาดประสิทธิภาพของกลไกต่างๆ ในสังคม 

ซึ่งไม่สามารถด าเนินงานตามบทบาทหลักของตนเองได้อย่างเต็มที่  ในขณะที่ด้านสื่อมวลชนก็

เช่นเดียวกัน โดยพบว่า ร้อยละ 83.2 เห็นด้วยว่า สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่างเต็มที่ และ

ร้อยละ 79.0 เห็นด้วยว่า การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชนเป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์  

นอกจากน้ี ในด้านสังคมยังพบว่า ร้อยละ 87.4 เห็นด้วยว่า คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”

ปัญญา” โดยร้อยละ 83.6 เห็นด้วยว่า สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ และร้อยละ 73.1 เห็นด้วย

ว่า พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูกครอบง าจากราชการและทุน โดยร้อยละ 80.7 เห็นด้วยว่า 

การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี  จากความเห็นในประเด็น
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ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นมุมมองที่ว่า คนไทยยังคงตดสินใจโดยใช้อารมณ์ และความรู้สึก มากกว่า

เหตุผลหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่งผลให้เกิดการชักจูงไปตามแนวทางต่างๆ โดยการสร้างความเชื่อและ

ความศรัทธาร่วมกันได้ง่าย และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเองก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่

ชัดเจนได้ว่า เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง หรือการท าให้ถูกเชื่อว่ามีปัญหา และ

น าไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายจนกลายเป็นความแตกแยกของสังคมในที่สุด 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทย 

 
ข้อ 

 
ประเด็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1 การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบ
ตรวจสอบที่มีอิสระและมี
ประสิทธิภาพ 

43.7 43.7 12.6 0.0 3.31 

2 การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท า
ผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 

44.5 45.4 10.1 0.0 3.34 

3 พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของ
ผู้ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 

38.7 49.6 9.2 2.5 3.24 

4 ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้
ในการสร้างอามิสสินจ้าง 

47.1 40.3 10.9 1.7 3.33 

5 คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูก
การขายเสียงของชาวบ้านในชนบท 

23.5 46.2 26.9 3.4 2.90 

6 การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง 
เป็นเรื่องสกปรก  

28.8 44.1 22.0 5.1 2.97 

7 ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าว

27.7 45.4 21.8 5.0 2.96 
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เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในวิธีอื่น 

8 การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่
กรุงเทพ  

27.7 50.4 21.0 0.8 3.05 

9 องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล 
หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของท่านได้ 

25.2 49.6 24.4 0.8 2.99 

10 ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้ 

24.4 44.5 28.6 2.5 2.91 

11 กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของ
ภาครัฐเชื่องช้า 

28.6 53.8 14.3 3.4 3.08 

12 กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

31.9 55.5 9.2 3.4 3.16 

13 สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” 
มากกว่า “กฎหมาย” 

43.7 41.2 15.1 0.0 3.29 

14 การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 

36.1 44.6 16.8 2.5 3.14 

15 การเสนอข่าวทางการเมืองของ
สื่อมวลชนเป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 

30.3 48.7 21.0 0.0 3.09 

16 สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคม
อย่างเต็มที่ 

31.9 51.3 13.4 3.4 3.12 

17 สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 41.2 42.4 12.6 0.8 3.27 
18 พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจาก

ถูกครอบง าจากราชการและทุน 
24.4 48.7 24.4 2.5 2.95 

19 คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”
ปัญญา” 

40.3 47.1 8.4 4.2 3.24 
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บทที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มภาค ใต้ 
 

7.1 บทน า 

7.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของภาคใต ้

 ภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ 14 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี 
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี ภาคใต้มีลักษณะเป็นพื้นที่แคบยาว มี
ทะเลขนาบทั้ง 2 ข้าง ในด้านตะวันตก คือ ทะเลอันดามัน ส่วนในด้านตะวันออก คือ อ่าวไทย อาณา
เขตทางด้านทิศเหนือติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางด้านทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย มีพื้นที่
ทั้งหมด 44.2 ล้านไร่ โดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 13.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศ จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด 
คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ 8.0 ล้านไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ 
0.3 ล้านไร่  

 จากสถิติของกรมการปกครอง ภาคใต้มีจ านวนประชากรจากข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ในปี 
2552 อยู่ที่ 8,813,880 คน เป็นประชากรชาย 4,356,070 คน ประชากรหญิง 4,457,810 คน25 ภาคใต้
มีจ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่มากที่สุดในประเทศ โดยกระจายอยู่ตาม 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ซึ่ง ได้แก่ สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จ านวนประมาณ 1,864,102 คน26 
คิดเป็นร้อยละ21 ภาคใต้มีประชากรผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 56 ในจ านวนนี้ ร้อยละ 41.8 เป็น
แรงงานในภาคการเกษตร 
 โครงสร้างการผลิตของภาคใต้พึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 34.0 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคใต้ หรือ GRPในปี 2552 สาขาการผลิตที่มีความส าคัญรองลงมาได้แก่ 
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 12.4 และสาขาการค้าส่งและค้าปลีก ร้อยละ 
11.9  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในภาคใต้ ปี 2552 เท่ากับ 95,721 บาทต่อปี ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

                                       
25

 ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html  

26
 ข้อมูลจากการส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2548 ส านักงานสถิติแห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/BaseStat/basestat.html
http://service.nso.go.th/nso/nso_center/project/search_center/23project-th.htm
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(GDP) ของภาคใต้ในปี 2552 มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด
ภายในประเทศ27  
 ผลผลิตทางการเกษตรหลักที่ส าคัญของภาคใต้ คือ ยางพารา (เป็นพื้นที่หลักในการปลูก
ยางพาราในประเทศไทย) ปาล์มน้ ามันและการประมง การผลิตภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ใน
ลักษณะของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมยางแผ่น ไม้ยางพารา อาหารทะเล
แช่แข็ง แปรรูป การสกัดปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
 ประชาชนในภาคใต้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นในการใช้สิทธิเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังครั้ง
ล่าสุดในปี 2550 มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 78.65 เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้ว ในปี 2548 
ที่มีผู้ไปใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ76.29 ถือเป็นภาคท่ีมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังมากท่ีสุด และครองต าแหน่งการ
มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังมากที่สุดในการเลือกต้ัง 3 ครั้งหลังสุด ภาคใต้ถือเป็นพื้นฐานเสียงส าคัญของ
พรรคประชาธิปัตย์มาช้านาน จ านวน ส.ส.ส่วนใหญ่ที่ได้รับการเลือกต้ังใน 20 ปีหลังสุดมาจากพรรค
ประชาธิปัตย์ จากสถิติการเลือกต้ังใน 2 ครั้งหลังสุด คือ ในปี 2548 และปี 2550 พรรคประชาธิปัตย์
สามารถกวาดที่นั่งของ ส.ส. แบบแบ่งเขต ในสัดส่วนดังนี้ 
 
ตาราง 93 สัดส่วนส.ส. แบบแบ่งเขตจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆ 

การเลือกต้ัง จ านวน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ านวน ส.ส. จากพรรคอ่ืนๆ 

ปี 2548 52 คน 2 คน 

ปี 2550 50 คน 6 คน 

 
ฐานเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์จะอยู่ในเขตภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง ส่วนในเขต

ภาคใต้ตอนล่าง ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสนั้น เป็นเขตที่พรรค
ประชาธิปัตย์ต้องขับเค่ียวแย่งชิงฐานเสียงกับพรรคอ่ืนๆ พื้นที่นี้เคยเป็นฐานเสียงหลักของกลุ่มวาดะห์ 
ซึ่งเป็นกลุ่ม ส.ส.มุสลิมที่น าโดยนายเด่น โต๊ะมีนาและนายวันมูฮัมหมัดนอร์ มะทา ซึ่งเคยอยู่ภายใต้
พรรคความหวังใหม่หลังจากท่ี นายเด่น โต๊ะมีนา แยกตัวออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ในปี 2534 โดย

                                       
27

 ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/South/EconomicReport/Pages/EconomicStructure.aspx 

http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/South/EconomicReport/Pages/EconomicStructure.aspx
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ในการเลือกต้ังปี 2544 พรรคความหวังใหม่มี ส.ส. ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ถึง 6 คน จาก 11 ที่นั่ง 
อย่างไรก็ตามหลังกลุ่มวาดะห์เว้นวรรคทางการเมืองเพราะแกนน าถูกตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกต้ัง
เนื่องจากกรณีการยุบพรรคไทยรักไทย พื้นที่นี้ได้กลายเป็นสนามแข่งขันทางการเมืองของทั้งพรรค
ประชาธิปัตย์ พลังประชาชนและเพื่อแผ่นดิน 
 ต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา การก่อการร้ายในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วยสงขลา
ใน 4 อ าเภอ และปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ได้ปะทุขึ้นอีกครั้งและด าเนินมาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็น
ปัญหาท่ีมีความส าคัญมากปัญหาหนึ่งในระดับชาติ จากข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ในภาคใต้
(Deep South Watch) ระบุว่า ช่วง 73 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงมกราคม 2553 เกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 9,446 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตประมาณ 4,100 คน 
บาดเจ็บ 6,509 คน รวมทั้งสิ้น 10,609 คน ปัจจุบันพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศ.อ.บ.ต. และกองอ านวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หรือกองก าลังรักษาความมั่นคงภายในส่วนหน้า หน่วยงานทั้งสองขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี 

ทางด้านความเคลื่อนไหวทางการเมืองในภาคใต้ หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2549นั้น ด้วยความที่ภาคใต้เป็นฐานที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์ ท าให้ประชาชนส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับ
แนวทางการต่อสู้ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยทางกลุ่มพันธมิตรเองได้มีสาขาใน
จังหวัดต่างๆในภาคใต้ รวมทั้งกลุ่มอ่ืนๆที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรฯอย่าง สมัชชาภาคใต้ 7 จังหวัด
ตอนล่าง เครือข่าย NGO ภาคใต้ที่น าโดยนายบรรจง นะแส การเคลื่อนไหวครั้งส าคัญของกลุ่ม
พันธมิตรในเขตภาคใต้ ได้แก่ การปิดสนามบินนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตและสนามบินที่จังหวัดกระบี่ 
ในเดือนสิงหาคม ปี2551 เพื่อกดดันให้นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นลาออก 
นอกจากกลุ่มพันธมิตรแล้ว ภาคใต้ยังมีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ น.ป.ช. ท่ี
มีสาขาในแต่ละจังหวัด เช่นกัน แม้จะมีจ านวนไม่มากเท่ากับภาคอ่ืนๆก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 ข้อมูลการเก็บพื้นท่ีของภาคใต้ 

 การเก็บข้อมูลมีการแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่  เช่น ภาคใต้ตอนบน ตอนกลางและ
ตอนล่าง โดยมีการพูดคุย ท าความใจในการจัดเก็บข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ การเก็บข้อมูลในช่วงแรกมี
ลักษณะกระจุกตัวอยู่บ้างเนื่องจากผู้เก็บข้อมูลยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสุ่มและการกระจายตัว
ของข้อมูลดีพอ ต้องมีการชี้แจงมากกว่าสามครั้ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้วิจัยได้แนะน าให้เก็บ
ข้อมูลในจุดที่มีคนจากส่วนต่างๆของจังหวัดมารวมตัวกันอย่างโรงพยาบาลหรือสถานีขนส่ง  
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 ปัญหาที่ประสบในการเก็บข้อมูลที่มีความเด่นชัดที่สุดคือการท าความเข้าใจค าถามของผู้เก็บ
ข้อมูลและผู้ตอบค าถาม เนื่องจากค าถามค่อนข้างจะมีความเป็นนามธรรมสูงและเปิดโอกาสให้มีการ
ตีความได้หลากหลาย ค าศัพท์ต่างๆที่ปรากฏมักสร้างปัญหาในการท าความเข้าใจให้กับผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีพื้นความรู้ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ผู้ เก็บข้อมูลจึงต้องท าการถามและบันทึกข้อมูล
เองเป็นส่วนมาก ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้เก็บข้อมูลที่เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เองก็มีปัญหา
ในการท าความเข้าใจค าถาม ประกอบกับจ าเป็นต้องอธิบายค าถามเป็นภาษามาลายูถิ่นให้ชาวบ้าน
เข้าใจ การวิจัยในพื้นที่นี้จึงประสบกับความยากล าบากพอควรเนื่องจากแนวคิดและค าศัพท์หลายค า
ไม่มีในภาษามาลายูถิ่น 
 ความยาวของแบบสอบถามประกอบกับความยากในการใจค าถามสร้างความร าคาญใจ
ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามพอสมควรโดยเฉพาะในส่วนของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรอิสระที่ผู้ตอบมี
ความรู้สึกว่าซ้ าซ้อนและหลายท่านไม่เห็นความแตกต่าง 
 

7.2.  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  
 ในส่วนของการแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
สุ่มได้มา มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของประชากรของประเทศไทยในเรื่อง เพศ อายุ และ
อาชีพหรือไม่ ซึ่งนับเป็นตัวแปรควบคุมในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดอคติด้านเพศ อายุ หรือ
อาชีพ โดยจากข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยได้น ามาแจกแจงได้ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 เพศ 
 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงและชายมีสัดส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อย คือมี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง 5 คน ทั้งนี้เป็นเพราะแม้ว่าการเก็บข้อมูลจะเกิด
จากการสุ่ม แต่ผู้ชายมักจะมีความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามที่
เกี่ยวกับการเมืองมากกว่าผู้หญิง ที่มักจะบ่ายเบี่ยงว่าไม่ค่อยมีความรู้ด้านการเมือง 
 
 
ตาราง 94 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศในภาคใต้ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
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ชาย 37 53.6 
หญิง 32 46.4 
รวม 69 100 
  

7.2.2 อายุ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการกระจายตัวตามช่วงอายุดังต่อไปนี้ คือมีผู้ที่
อายุต่ ากว่า 29 ปีจ านวน  14 คน อายุต้ังแต่ 30-39 ปีจ านวน 18  คน อายุต้ังแต่ 40-49  ปีจ านวน 18 
คน อายุต้ังแต่ 50-59 ปีจ านวน  13 คน อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 , 
26.1 , 26.1 , 18.8,  และ 8.7 ตามล าดับ  
 
ตาราง 95 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุในภาคใต้ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 29 ปี 14 20.3 
30-39 ปี 18 26.1 
40-49 ปี 18 26.1 
50-59 ปี 13 18.8 
60 ปีขึ้นไป 6 8.7 
รวม 69 100 

7.2.3 อาชีพ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ านวนสูงสุด คือ มีจ านวน 18 คน 
รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามที่ท าการค้าขายเล็กน้อยๆ ซึ่งมีจ านวน 15 คน ในส่วนของอาชีพ
ผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างสะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
ส่วนภาคของการค้าขายก็เป็นภาคที่มีการใช้แรงงานมากเป็นอันดับสอง อย่างไรก็ตามผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจค่อนข้างจะมีมากกว่าความเป็นจริง  
ตาราง 96 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพในภาคใต้ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
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เกษตรกร 18 26.1 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 7 10.1 
ท างานองค์กรเอกชน (NGOs) 0 0 
ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  15 21.7 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 1 1.4 
แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ 3 4.3 
รับจ้างทั่วไป คนงาน 4 5.8 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 12 17.4 
เจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง 4 5.8 
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ 0 0 
ไม่ได้ท างาน 2 2.9 
รับจ้างเอางานมาท าที่บ้าน 0 0 
อ่ืนๆ ระบ ุ 3 4.3 
รวม 69 100 
 

7.2.4 รายได้โดยประมาณ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่สุดคือ 30 คน คิดเป็น 43.5 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในระหว่าง 6,001-12,000 บาท ในขณะที่อันดับสองอยู่ที่ระดับรายได้ต่ ากว่า 6,000 บาท ซึ่งมี
จ านวน 16 คน คิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาจากสถิติรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนในภาคใต้ 
ปี 2552 ที่อยู่ที่ 95,721 บาท ต่อปี ซึ่งจะเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 7,976 บาท ต่อเดือน รายได้โดยเฉลี่ยของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถือว่ามีความสอดคล้อง 
 
 
ตาราง 97 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ในเขตภาคใต้ 

ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 6,000 บาท 16 23.2 
6,001-12,000 บาท 30 43.5 
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12,001-18,000 บาท  6 8.7 
18,000 – 24,000 บาท 5 7.2 
24,000 – 30,000 บาท 7 10.1 
30,000 – 50,000 บาท   2 2.9 
50,000 – 85,000 บาท 1 1.4 
85,000 บาทขึ้นไป 2 2.9 
รวม 69 100 

7.2.5  ระดับการศึกษา 
  การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ค่อนข้างมีลักษณะกระจุกตัวเรื่องระดับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากที่สุด คือ 22 คน หรือ 
31.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ากับความเป็นจริง ที่อยู่ที่ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรวัยท างาน จ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่น่าจะมีจ านวนมากที่สุด คือ ผู้จบการศึกษาในชั้นประถม ซึ่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ 
40 เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งประถมต้นและปลาย มีจ านวนรวมกันแค่ 
24.6 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะอคติในการเลือกผู้ตอบแบบสอบถามของผู้เก็บข้อมูลที่มักจะ
เลือกผู้ตอบแบบสอบถามที่ตัวเองไม่จ าเป็นต้องอธิบายค าถามมากนัก 
ตาราง 98 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาในเขตภาคใต้ 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเรียนหนังสือ 4 5.8 
ประถมต้น หรือเทียบเท่า 13 18.8 
ประถมปลายหรือเทียบเท่า 6 8.7 
มัธยมต้นหรือเทียบเท่า  5 7.2 
มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 6 8.7 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส หรือเทียบเท่า 10 14.5 
ปริญญาตร ี 22 31.9 
ปริญญาโท 3 4.3 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 69 100 
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7.2.6 ศาสนา 

เนื่องจากภาคใต้มีประชากรมุสลิมอยู่ที่ ของประชากรทั้งหมด โดยชาวมุสลิมเหล่านี้ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในจังหวัดสตูล พื้นที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลาในส่วนที่ติดกับจังหวัดปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี นราธิวาสและยะลา จากผลการสุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 69.6 เปอร์เซ็นต์
เป็นชาวพุทธ ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือศาสนาอิสลามมีทั้งหมด 27.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูง
กว่าความเป็นจริงเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากการสุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในเขตพื้นที่ที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในภาคใต้ ได้ผู้ตอบแบบสอบถามชาวมุสลิมเกือบทั้งหมด แม้ว่าในเขตดังกล่าวจะมีชาวพุทธ
อาศัยอยู่ประมาณเกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม 
ตาราง 99 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามศาสนาในภาคใต้ 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 48 69.6 
อิสลาม 19 27.5 
คริสต ์ 2 2.9 
อ่ืนๆ ระบ ุ 0 0 
รวม 69 100 

 

7.2.7 เขตที่อยู่อาศัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล คือ 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 55.1 รองลงมาคือเขตเทศบาลต าบล ที่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 14 คนคิดเป็นร้อยละ 20.3 จาก
ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกเขตตัวเมือง คือ รวมกันแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 75.4 

 
ตาราง 100 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยในภาคใต ้

 
เขตที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
เทศบาลนคร 6 8.7 
เทศบาลเมือง 11 15.9 
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เทศบาลต าบล 14 20.3 
องค์การบริหารส่วนต าบล 38 55.1 
กรุงเทพมหานคร/พัทยา 0 0 
รวม 69 100 
 

7.3. การเปิดรับสื่อทางการเมือง 

7.3.1 ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากสื่อ โทรทัศน์ มาก

ที่สุดคือ 53 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.8 จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการเลือกรับฟัง
ข่าวสารในสื่อที่มีความสะดวก ค่อนข้างจะประหยัด และมีความน่าสนใจกว่าสื่ออ่ืนๆ นั่นก็คือโทรทัศน์ 
ส่วนสื่อที่ได้รับความนิยมรองลงมาแต่มีจ านวนผู้เลือกน้อยกว่ามาก คือ หนังสือพิมพ์และอินเตอร์เน็ต 
โดยอิตเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่เริ่มเป็นที่นิยมของผู้ที่มีการศึกษาค่อนข้างสูง 
 
ตาราง 101 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเปิดรับสื่อทางการเมืองในภาคใต้ 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
1 หนังสือพิมพ์ 6 8.7 
2 วิทยุ 3 4.3 
3 โทรทัศน ์ 53 76.8 
4 การพูดคุยกับบุคคลอื่น 1 1.4 
5 หอกระจายข่าว 0 0 
6 อินเตอร์เน็ต 6 8.7 
รวม 69 100 

 

7.3.2 ความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมืองทุกวัน 

คิดเป็นจ านวน  43 คน หรือร้อยละ 62.3 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสนใจทาง
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การเมืองมาก ซึ่งสะท้อนได้จากความถี่ในการเปิดรับผังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง  อย่างไรก็ตาม
ระดับความถี่อาจไม่สามารถบ่งบอกได้ถึงความต้ังใจในการรับฟังและการรับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน
ในแต่ละวัน จากการสังเกตของผู้วิจัยในการลงเก็บข้อมูลเองในบางจังหวัด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ไม่ได้รับทราบความเป็นไปทางการเมืองมากเท่ากับความถี่ของการรับฟัง และเนื่องจากผู้ที่ตอบว่า
รับข้อมูลข่าวสารการเมืองทุกวันมีการรับข้อมูลทางโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่า การ
รับฟังข่าวโดยเฉพาะในช่วงเย็น อาจเกิดขึ้นพร้อมกับการท ากิจกรรมอ่ืนๆในบ้านไปด้วย เช่น การ
ท ากับข้าว รับประทานอาหาร หรือการพักผ่อนกับคนในครอบครัว เป็นต้น 
 
ตาราง 102 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับสื่อในภาคใต้ 

ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
1 ทุกวัน 43 62.3 
2 สัปดาห์ละ 2-3 วัน 21 30.4 
3 สัปดาห์ละครั้ง 1 1.4 
4 ไม่ค่อยได้ติดตาม 4 5.8 
รวม 69 100 
 

7.3.3 ความเชื่อมั่นในสื่อมวลชน 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านจากสื่อ

โทรทัศน์มากที่สุดคือ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 71 จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
สื่อที่ตัวเองมีความคุ้นเคยและบริโภคบ่อยที่สุด นอกจากนี้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่น าเสนอข่าวสารพร้อม
กับภาพข่าว รวมทั้งมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าสื่ออ่ืนๆใน
สายตาคนทั่วไป อย่างไรก็ตามผู้ที่มักบริโภคข่าวจากสื่อโทรทัศน์ส่วนหนึ่งเลือกที่จะให้ความเชื่อถือสื่อ
อ่ืนๆมากกว่า ท้ังนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ที่มักติดตามข่าวสารการเมืองอย่าง
จริงจังในช่วงวิกฤติทางการเมืองที่ผ่านมารู้สึกว่าสื่อโทรทัศน์ค่อนข้างจะมีข้อจ ากัดในการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงที่นอกกระแส หรือต่อต้านรัฐบาล 
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ตาราง 103 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองผ่านสื่อมวลชนในภาคใต้ 

สื่อ จ านวน ร้อยละ 
1 หนังสือพิมพ์ 8 11.6 
2 วิทยุ 2 2.9 
3 โทรทัศน ์ 49 71 
4 การพูดคุยกับบุคคลอื่น 2 2.9 
5 หอกระจายข่าว 2 2.9 
6 อินเตอร์เน็ต 6 8.7 
รวม 69 100 
 

 

7.4 หลักการส าคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

ค าถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อันเป็น

เจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 2. ประเด็นเรื่องการท าให้

สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ และ 3. การขยายส่วนร่วมของ

ประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

7.4.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
7.4.1.1 สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 
 ในหมวดของสิทธิที่ประชาชนได้รับ ผลของการตอบแบบสอบถามพบว่าประชาชนมีความ
พอใจในสิทธิของตนเองที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลในการตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย หรือ
แบบสอบถามในหมวดนี้ข้อที่ 9 น้อยที่สุด โดยมีค่าความพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 2.40/4 เท่านั้น ซึ่งจัดได้ว่าอยู่
ในระดับค่อนข้างไม่พอใจ ส่วนความพอใจในสิทธิด้านอ่ืนๆที่น้อยที่สุดรองลงมา คือข้อ 10 ซึ่งเป็นเรื่อง
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การใช้สิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพอใจอยู่ที่ 
2.68/4  
 ในส่วนของสิทธิที่ประชาชนรู้สึกพอใจมากที่สุด คือ คือสิทธิในการนับถือศาสนาและการ
ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ ซึ่งอยู่ในแบบสอบถามข้อที่ 6 ของหมวดนี้ โดยมีระดับความพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.84/4 รองลงมาคือแบบสอบถามข้อที่ 4 สิทธิเสรีภาพในครอบครัว ซึ่งมีระดับความพอใจโดยเฉลี่ยอยู่
ท่ี 3.75/4  
 เมื่อดูในภาพรวม ประเด็นเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนนี้มีผู้ให้ความเห็น
สนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) รวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 72 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) รวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28  มีความแตกต่างกันอยู่ ร้อยละ44  
ค่าเฉลี่ยความพอใจโดยรวมจากการตอบค าถามทั้งหมดในหมวดนี้อยู่ที่ 3.04/4 จึงสามารถสรุปได้ว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ค่อนข้างพอใจ ในสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ตนเองมีอยู่ ค่าเฉลี่ยความ
พอใจในทุกข้อ ยกเว้นข้อ 9 ค่อนไปในทางพอใจมากกว่าไม่พอใจ 
 
ตาราง 104 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ 

 

 

ประเด็น 

เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

(ร้อย
ละ) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 
(means) 

1.  การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 23.2 44.9 26.1 5.8 2.85 

2.  การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือ

ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ห้าม

จับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัวไปศาล

ภายใน 48 ชั่วโมง 

27.5 36.2 23.2 13.0 2.78 

3. ห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดยผิด 29 34.8 30.4 5.8 2.86 
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4. รับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่

ส่วนตัว 

76.8 21.7 1.4 0 3.75 

5. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจาก

การใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่เสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ใน

ฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของสังคม 

65.2 29.0 5.8 0 3.59 

6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน

บัญญัติ 

85.5 13.0 1.4 0 3.84 

7.  สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการ

บรร เทาความ เสี ยหายที่ จ ะ ไ ด้ รั บความ

ช่วยเหลือจากรัฐ 

20.3 39.1 31.9 8.7 2.71 

8.  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้าฟัง

การสอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุมขัง แต่

ต่อมาศาลพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้

ท าผิดที่จะเรียกค่าทดแทนจากรัฐ 

42.0 36.2 14.5 7.2 3.13 

9.  มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทน

ผู้ บ ริ โภคที่ เ ป็ นปร ะชาชนทั่ ว ไ ปมาช่ ว ย

ตรวจสอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายที่เป็นเอกชน

เพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคแต่เดิม 

7.2 39.1 40.6 13.0 2.40 

10. ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน

17.4 36.2 43.5 2.9 2.68 
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และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรัฐและองค์กรอิสระที่ให้ความเห็นเรื่อง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง

ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20.3 52.2 24.6 2.9 2.89 

รวม 36.84 34.76 
 

22.12 
 

5.39 
 

3.04 
 

 
7.4.1.2 การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  

ในประเด็นเรื่องความเสมอภาคของบุคคล สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ
แบบสอบถามในหมวดนี้ ข้อที่ 3 การให้ความดูแลสนับสนุนจากรัฐที่เท่าเทียมกันต่อผู้อ่อนแอและด้อย
โอกาสอย่างคนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็กและผู้หญิง คือมีผู้ค่อนข้างไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมกัน 
อยู่ที่ ร้อยละ 39.1 ซึ่งเท่ากับ แบบสอบถามข้อที่ 1 ความเห็นในเรื่องของความเท่าเทียมกันต่อหน้า
กฎหมายและการเลือกปฏิบัติ แต่ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของข้อที่ 3 ต่ ากว่า คืออยู่ที่ 2.71/4 เนื่องจาก 
มีจ านวนผู้ตอบว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุดมากกว่า คืออยู่ที่ร้อยละ 10.1 
 ประเด็นเรื่องความเสมอภาคที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุด คือ ค าถามข้อที่ 4 ความเสมอภาคในการ
เลือกต้ัง ซึ่งเป็นข้อที่ไม่มีผู้ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย จ านวนผู้ที่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยมีเพียง 4.3 ส่วนผู้
ที่ค่อนข้างเห็นด้วยและเห็นด้วยมากที่สุด มีจ านวนรวมกันถึงร้อยละ 95.7 และมีค่าเฉลี่ยความพอใจ
อยู่ที่ 3.54/4 ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” 
 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างจะเห็นด้วยกับความเสมอภาคระหว่างบุคคลในด้าน
ต่างๆที่มีอยู่ ค่าเฉลี่ยของค าตอบในข้อ 1, 2 และ3 อยู่ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” ในขณะที่ข้อ 4 อยู่
ในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” เมื่อดูค่าเฉลี่ยโดยรวมของผลการตอบค าถามทั้งทุกข้อ จึงอยู่ที่ระดับ 
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3.04/4โดยผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย)อยู่ที่ร้อยละ 74  ส่วนผู้คัดค้าน 
(ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)อยู่ทีร่้อยละ 26 แตกต่างกันร้อยละ 38   
 
 
ตาราง 105 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของมนุษย์ในภาคใต้ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

เสมอกัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม  

20.3 40.6 31.9 7.2 2.74 

2. การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  43.5 33.3 23.2 0 3.20 

3. การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่

เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น 

สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้

คนดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ การให้

การพิจารณากฎหมายเก่ียวกับบุคคลเหล่านี้

ต้องมีผู้แทนองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 

3  

20.3 40.6 29.0 10.1 2.71 

4. การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอ

ภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดนเลือกผู้แทน

แบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชี

รายชื่อไ ด้ 1 บัญชี  ไมว่าจะอยู่นอกเขต

เลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ 

58.0 37.7 4.3 0 3.54 
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รวม 35.525 38.05 22.1 4.325 3.04 

 

7.4.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 
7.4.2.1 การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด  

 ในหมวดนี้ ประเด็นที่มีผู้ลงความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุด คือ ประเด็น
เรื่องการใช้กฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยมีผู้ตอบคิดเป็นร้อยละ 5.8 เมื่อรวม
กับผู้ที่ตอบว่าค่อนข้างไม่เห็นด้วย ที่มีร้อยละ 33.3 จะอยู่ที่ร้อยละ 39 อย่างไรก็ตามเนื่องจากจ านวน
ของผู้ที่เห็นด้วยมีมากกว่า คือ รวมกันร้อยละ 61 ค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยจึงอยู่ที่ระดับ 2.64/4 หรือใน
ระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีผู้เห็นด้วยน้อยที่สุดในกลุ่ม 
 ประเด็นเรื่องสิทธิของประชาชนในการฟ้องศาลเมื่อถูกละเมิดสิทธิ  เสรีภาพและดูหมิ่นศักด์ิศรี  
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งมากท่ีสุด ร้อยละ 42 และเมื่อรวมกับผู้ที่ค่อนข้างเห็นด้วยซึ่งมี ร้อยละ 47.8 ท าให้มี
ผู้ที่มีความเห็นสนับสนุนสูงถึงเกือบร้อยละ 90 และท าให้มี ค่าเฉลี่ยความเห็นด้วย อยู่ที่ 3.32/4 
 ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีใน
กรณีที่ถูกละเมิด นี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมากร้อยละ 29.28 +ค่อนข้างเห็นด้วย 48.7) อยู่
ในระดับ ร้อยละ 78 และคัดค้านรวมกัน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วยร้อยละ 18.54+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 3.46)
ในระดับร้อยละ 22 แตกต่างกันร้อยละ 56  ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของความเห็นผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 
3.04/4 จัดว่าอยู่ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” 
ตาราง 106 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดี
ในกรณีที่ถูกละเมิดในภาคใต้ 

ประเด็น 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิ เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ใน

การออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และตีความ

8.7 52.2 33.3 5.8 2.64 
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2.  การจ ากัดสิทธิ เสรีภาพต้องท า โดย

กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท า

เฉพาะที่ รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่

จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของสิทธิ

เสรีภาพไม่ได้  

29.0 49.3 17.4 4.3 3.03 

3. การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์

และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยก

เป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง  

42.0 47.8 10.1 0 3.32 

4. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติ

หน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

34.8 47.8 14.5 2.9 3.15 

5. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่ งชาติ  ขอให้ศาลยุ ติ ธรรมหรื อศาล

ปกครองส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

31.9 46.4 17.4 4.3 3.06 

รวม 29.28 48.7 18.54 3.46 3.04 

 
7.4.2.2 การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 

ในหัวข้อนี้  ประเด็นที่มีผู้ ไม่ เห็นด้วยมากที่สุดคือ การด าเนินนโยบายของรัฐบาลตาม
รัฐธรรมนูญและการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลโดยรัฐสภา  ข้อนี้มีจ านวนผู้ตอบว่าไม่เห็นด้วย
มากที่สุดร้อยละ 7.2 ซึ่งเท่ากับจ านวนผู้ตอบว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุดในประเด็นเรื่องการเข้าชื่อเพื่ อ
เสนอกฎหมายโดยประชาชน อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับผู้ที่ตอบว่า ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ซึ่งมีจ านวนร้อย 
23.2 ในประเด็นนี้ ท าให้มีผู้ไม่เห็นด้วยโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 30.4 ซึ่งมากกว่าจ านวนผู้ไม่เห็นด้วยใน
ประเด็นเรื่องการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย 
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 ประเด็นที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุดในหมวดนี้คือ การมีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจและสังคม โดยมีผู้ตอบว่า เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 18.8 
ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 50.7 มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.84/4 
 ในภาพรวม ประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงนี้มีผู้ให้
ความเห็นสนับสนุนโดยรวม (เห็นด้วยมากร้อยละ 15.43 + ค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 54.6) คิดเป็นร้อย
ละ 70 และคัดค้านโดยรวม (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.66 +ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 6.23) 
คิดเป็น เกือบ ร้อยละ 30 แตกต่างกัน ร้อยละ 40 เมื่อดูที่ค่าเฉลี่ยของความเห็นสนับสนุนของประชาชน 
จะเห็นว่าอยู่ที่ 2.79/4 หรือ อยู่ในระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย”   
ตาราง 107 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงใน
ภาคใต ้

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะ

ด า เนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่

รัฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อรัฐสภา

ปีละคร้ัง 

14.5 55.1 23.2 7.2 2.77 

2. ก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าว  

18.8 50.7 26.1 4.3 2.84 

3. ถ้ารัฐไม่เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมาย

ไ ม่ ส อ ดคล้ อ ง กั บค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ประชาชน ให้สิทธิผู้ เลือกต้ัง 50,000 คน

เสนอกฎหมายได้  

13.0 58.0 21.7 7.2 2.77 

รวม 15.43 54.6 23.66 6.23 2.79 



309 
 

     
 

7.4.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 
7.4.3.1 การเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 
 ในส่วนของการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติของประชาชนนั้น พบว่าในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดไว้เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องการให้เลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อด ารงความ
เป็นกลางทางการเมือง มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มี
ความเป็นกลางทางการเมืองน้อยกว่า วุฒิสมาชิกที่มาด้วยหลายวิธีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดย
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนความเป็นกลางทางการเมืองของวุฒิสภาที่มาจากวิธีการตามรัฐธรรมนูญ 
2540 อยู่ที่ 2.28/4 ในขณะที่ของวุฒิสภาที่มาจากวิธีการของรัฐธรรมนูญปัจจุบันอยู่ที่ 2.57/4 ซึ่งค่อน
ไปในทาง ค่อนข้างเห็นด้วย ต่อความเป็นกลางของวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกสรรแบบใหม่ 
ตาราง 108 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติในภาคใต้ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

 1 .  ความเป็นกลางทางการ เมืองของ

วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

5.8 39.1 31.9 23.2 2.28 

2. ความพึงพอใจในความเป็นกลางทาง

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

11.6 44.9 31.9 11.6 2.57 

7.4.3.3 กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 
ในประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจให้องค์กรอ่ืนๆ ในการควบคุม ตรวจสอบความโปร่งใสและ

ให้ค าแนะน าในการด าเนินนโยบาย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย กับความมั่นใจในการมีหน่วยงานที่
เป็นกลางในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ น้อยที่สุด  โดยมีผู้ ไม่เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อย
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ละ 15.9 และมีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนน้อยที่สุดในค าถามหมวดนี้ คือ อยู่ที่ 2.42/4 ซึ่งค่อนไป
ในทาง “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” 
 ส่วนข้อที่มีผู้ความเห็นสนับสนุนมากที่สุด คือ ความมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้รับค าแนะน าจาก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือมีผู้ตอบว่า เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.8 และมี
ค่าเฉลี่ยของความเห็นสนับสนุนสูงที่สุดอยู่ที่ 2.96/4 
 โดยภาพรวมแล้ว ในประเด็นน้ีมีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนโดยรวม (เห็นด้วยมาก ร้อยละ 
12.65+ ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 52.55) อยู่ที่ ร้อยละ 67.2 และคัดค้านโดยรวม (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
ร้อยละ 24.8 +ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 7.95) อยู่ที่ ร้อยละ 32.8 แตกต่างกันร้อยละ 34.4  ค่าเฉลี่ย
ความเห็นสนับสนุนโดยรวมของประเด็นนี้ อยู่ที่  2.7/4  หรือ “ค่อนข้างเห็นด้วย” 
ตาราง 109 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระจายอ านาจไปให้องค์กรท่ีให้ความเห็นในระดับชาติ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่านมั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินใน
โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่
เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม 

13.0 31.9 31.1 15.9 2.42 

2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือ
เอกชน 

7.2 47.8 33.3 11.6 2.51 

3. ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษาใน
เรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจากสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

18.8 60.9 17.4 2.9 2.96 

4. ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมบทบาทของ
11.6 69.6 17.4 1.4 2.91 
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องค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น 
เช่นด้านการเลือกต้ัง หรือการพิจารณาร่าง
กฎหมาย 

รวม 
12.65 52.55 24.8 

 
7.95 2.7 

7.4.3.4 การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 
ประเด็นที่มีผู้ไม่เห็นด้วยมากที่สุดในหัวข้อนี้ คือ ความพอใจเรื่องการกระจายอ านาจการ

ปกครองท้องถิ่นที่ไม่กระทบต่อความเป็นเอกภาพของประเทศ โดยมีผู้ตอบว่าไม่เห็นด้วยมากที่สุด ร้อย
ละ 8.7 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ร้อยละ 30.4 และมีค่าเฉลี่ยของความเห็นสนับสนุนในข้อนี้อยู่ที่ 2.68/4 ซึ่ง
ต่ ากว่าข้ออ่ืนๆ 
 ประเด็นที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุดในหัวข้อนี้ คือ สิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผู้เห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 26.1 และมีผู้ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 68.1 มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.19/4 
 ในภาพรวม ประเด็นเรื่องกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาตินี้มีผู้ให้
ความเห็นสนับสนุนโดยรวม (เห็นด้วยมาก ร้อยละ 21.13 + ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 58.43) อยู่ที่ร้อย
ละ 79.56 และคัดค้านโดยรวม (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ร้อยละ 15.43 +ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 4.8)  
อยู่ที่ ร้อยละ 20.23 แตกต่างกัน 59. 33 ค่าเฉลี่ยโดยรวมของความเห็นสนับสนุนอยู่ที่  2.96/4 
ตาราง 110 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่นในภาคใต้ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่น

เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร   

15.6 44.9 30.4 8.7 2.68 
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2.  ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่น ด้ัง เ ดิมในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ

มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

26.1 68.1 4.3 1.4 3.19 

3. ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

บ า รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง

ห น่ ว ย ง า น ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษ า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   

21.7 62.3 11.6 4.3 3.01 

รวม 
21.13 58.43 15.43 4.8 2.96 

7.4.3.5 การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
ในหมวดนี้ ประเด็นที่มีผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อสิทธิใน

การมีส่วนร่วมตรวจสอบนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง โดยมีผู้ตอบว่า ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง ร้อยละ 14.5 และ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ร้อยละ 23.2 และมีค่าเฉลี่ยของความเห็นสนับสนุนโดย
รวมอยู่ที่ 2.71/4 ซึ่งน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับข้ออ่ืนๆ 
 ส่วนประเด็นที่มีผู้ความเห็นสนับสนุนมากที่สุด คือ ความพึงพอใจต่อสิทธิในการร่วมให้ข้อมูล
และแสดงความเห็นในการท าประชาพิจารณ์ คือมีผู้ตอบว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งมากที่สุด ร้อยละ 24.6 แต่
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนสูงสุดคือ ความพึงพอใจในสิทธิในการรับข่าวสารจากทาง
ราชการ เพราะมีผลรวมของผู้ที่เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับ ผู้ที่ค่อนข้างเห็นด้วยมากที่สุด คือ ร้อยละ 87 
(21.7 + 65.2) และมีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.07/4 
 ในภาพรวมแล้วประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ
นี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนโดยรวม (เห็นด้วยมาก ร้อยละ 22.07 +ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 53.25) 
อยู่ที่ ร้อยละ 75 และคัดค้านโดยรวม (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ร้อยละ 18.47 +ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 
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6.12) อยู่ที่ ร้อยละ 25 แตกต่างกัน ร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนโดยรวมของประเด็นนี้ อยู่ที่ 
2.91/4 ซึ่งถือว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย”  
 
ตาราง 111 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจ
ของภาครัฐในภาคใต้ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะในความ

ครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  และสิทธิมี

ส่วนร่วมในการรับรู้หรือคัดค้าน หรืออุทธรณ์

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่กระทบหรือ

อาจกระทบต่อตน  

21.7 65.2 11.6 1.4 3.07 

2. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็น

ในการท าประชาพิจารณ์  

24.6 58.0 15.9 1.4 3.06 

3. สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิร่วมคิด

และเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ 

เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็นประชามติใน

เรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษาได้  

18.8 50.7 23.2 7.2 2.81 

4. สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมือง

และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

23.2 39.1 23.2 14.5 2.71 
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รวม 22.07 53.25 18.47 6.12 2.91 

 

7.5 หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

ในส่วนนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 

ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน โดยเป็นแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจต้ังแต่ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ ค่อนข้าง

ไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จักหน่วยงานนี้เลย ดังนี้ 

7.5.1 ตัวชี้วัดเรื่องธรรมาภิบาล 
7.5.1.1 ความรับผิดชอบ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าองค์กรอิสระที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่มาก

ที่สุด 2 อันดับแรก คือ ศาลยุติธรรมและศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลยุติธรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน

ด้านนี้สูงที่สุด อยู่ที่ระดับ 3.00/4 ในขณะที่อันดับสองคือศาลรัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 

2.84/ 4 ทั้งนี้อาจอธิบายได้ว่า ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่คนทั่วไปให้ความนับถือ และพอใจในผลการ

ปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่แล้ว เนื่องจากศาลยุติธรรมของไทยค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็น

อิสระอยู่แล้ว และเป็นสถาบันที่ไม่ค่อยจะมีข่าวเสียหาย  

 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างจะพึงพอใจต่อความรับผิดชอบขององค์กรอิสระ

ทั้งหมดโดยรวม แม้ว่าจะมีค่าที่ไม่สูงมากนัก เพราะมีค่าเฉลี่ยร่วมกันอยู่ที่ 2.68/4 อย่างไรก็ตามมี 2 

องค์กรที่มีค่าเฉลี่ยค่อนไปในทางไม่ค่อยพึงพอใจ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต

แห่งชาติ และ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 2.48/4 
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ตาราง 112 ความพึงพอใจเรื่องความรับผิดชอบในองค์กรอิสระในภาคใต้ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 5.8 62.3 23.2 8.7 2.65 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 7.2 49.3 30.4 13 2.51 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

15.9 49.3 23.2 11.6 2.70 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 21.7 47.8 23.2 7.2 2.84 

5. ศาลยุติธรรม 20.3 62.3 14.5 2.9 3.00 

6. ศาลปกครอง 18.8 53.6 17.4 10.1 2.81 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

13 37.7 33.3 15.9 2.48 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 14.5 33.3 37.7 14.5 2.48 

รวม 14.65 49.45 25.36 10.49 2.68 

 
7.5.1.2 หลักนิติธรรม 

 ในเรื่องของความพึงพอใจที่มีต่อ การมีหลักนิติธรรมขององค์กรอิสระ หรือการท าหน้าที่ของ

องค์กรดังกล่าวโดยเคารพตัวบทกฎหมาย องค์กรที่ได้คะแนนสูงสุดยังคงเป็น ศาลยุติธรรมและศาล

รัฐธรรมนูญ คือมีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจอยู่ที่ 2.88/4 และ 2.68/4 ตามล าดับ ส่วนหน่วยงานที่มี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับสุดท้าย คือ คณะกรรมการการเลือกต้ังและ คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยทั้ง 2 องค์กรมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากันอยู่ที่ 2.33/4 ซึ่งอยู่

ในระดับความคิดเห็น “ค่อนข้างไม่พอใจ”ทั้งนี้เป็นเพราะภาพพจน์ที่ไม่ค่อยดีของ คณะกรรมการการ
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เลือกต้ังที่มีประวัติของการท าผิด พ.รบ.การเลือกต้ังและถูกตัดสินจ าคุกในปี 2549 ส่วนคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ก็เคยมีกรณีการท าผิดกฎหมายในการขึ้นเงินเดือนให้กับตนเอง

โดยมิชอบมาแล้ว ในปี 2547 ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ได้รับคะแนนพึงพอใจต่ า 

 ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามถือว่า “ค่อนข้างพอใจ” ต่อการเคารพหลักนิติธรรมขององค์กร

อิสระ แต่คะแนนที่ได้ถือว่าต่ ามากและเกือบอยู่ในระดับ “ค่อนข้างไม่พอใจ” นั่นคือ อยู่ที่ระดับ 2.53 

    

ตาราง 113 ความพึงพอใจเรื่องหลักนิติธรรมในองค์กรอิสระในภาคใต้ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 2.9 43.5 37.7 15.9 2.33 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 7.2 42 36.2 14.5 2.42 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

8.7 52.2 24.6 14.5 2.55 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 14.5 46.4 31.9 7.2 2.68 

5. ศาลยุติธรรม 15.9 58.0 24.6 1.4 2.88 

6. ศาลปกครอง 13 46.4 33.3 7.2 2.65 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

7.2 33.3 44.9 14.5 2.33 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.8 43.5 37.7 13 2.42 

รวม 9.4 45.66 33.86 11 2.53 

 
7.5.1.3 ความโปร่งใส 
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 องค์กรอิสระที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด 2 

อันดับแรก ยังคงเป็นศาลยุติธรรมและ ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในประเด็นนี้มีคะแนนเท่ากับ ศาลปกครอง 

คือ อยู่ที่ระดับ 2.65/4 และ 2.52/4 ตามล าดับ และจัดว่าเป็นเพียงแค่ 3 องค์กร ที่ค่าเฉลี่ยความพอใจ

อยู่ในระดับ “ค่อนข้างพอใจ” องค์กรอ่ืนๆนอกจากนี้ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ค่อนข้างไม่พอใจ” 

ทั้งสิ้น ทั้งนี้องค์กรที่ได้คะแนนน้อยที่สุดยังคงเป็น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

โดยอยู่ที่ 2.17/4 ถัดมาคือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26/4  

 คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในประเด็นนี้ขององค์กรอิสระทั้งหมด อยู่ที่ 2.39/4 ซึ่งจัดอยู่ใน

ระดับ “ค่อนข้างไม่พอใจ” โดยรวม มีผู้ตอบว่า “ค่อนข้างไม่พอใจ” และ “ไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก

หน่วยงานนี้เลย” รวมกันอยู่ที่ร้อยละ 54.70 

   

ตาราง 114 ความพึงพอใจเรื่องความโปร่งใสในองค์กรอิสระในภาคใต้ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 5.8 33.3 43.5 17.4 2.27 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2.9 37.7 43.5 15.9 2.27 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

11.6 34.8 37.7 15.9 2.42 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 10.1 43.5 34.8 11.6 2.52 

5. ศาลยุติธรรม 14.5 44.9 31.9 8.7 2.65 

6. ศาลปกครอง 13 40.6 31.9 14.5 2.52 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

2.9 30.4 47.8 18.8 2.17 
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8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.8 30.4 47.8 15.9 2.26 

รวม 8.33 36.95 39.86 14.84 2.39 

 
7.5.1.4 คุณธรรมและจริยธรรม 
 ในประเด็นเรื่องความมีคุณธรรมจริยธรรม ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร
อิสระ องค์กรที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก คือ ศาลยุติธรรม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 2.75/4 
และ ศาลปกครอง ที่มีระดับคะแนนที่ 2.65/4 ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสององค์กรมีภาพพจน์ที่ดีและไม่ปรากฏ
ข่าวเรื่องการทุจริตและขาดคุณธรรมต่อสาธารณชนในปัจจุบัน คะแนนขององค์กรที่ได้คะแนนน้อย
ที่สุดในประเด็นนี้ คือ คณะกรรมการการเลือกต้ัง 2.15/4 และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ทุจริตแห่งชาติ 2.18/4 สะท้อนให้เห็นถึงค าอธิบายดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 โดยรวมยังถือว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่พอใจ” ต่อการมีคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรอิสระ เพราะค่าความพอใจในประเด็นนี้โดยเฉลี่ยของทุกๆองค์กร อยู่ที่ 2.43/4 
   

 
ตาราง 115 ความพึงพอใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรอิสระในภาคใต้ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 7.2 24.6 44.9 23.2 2.15 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 7.2 34.8 42 15.9 2.33 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

13 39.1 34.8 13 2.52 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 11.6 42 36.2 10.1 2.55 

5. ศาลยุติธรรม 13 56.5 23.2 7.2 2.75 
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6. ศาลปกครอง 15.9 44.9 27.5 11.6 2.65 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

7.2 30.4 36.2 26.1 2.18 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 4.3 36.2 42 17.4 2.27 

รวม 9.93 38.56 35.85 15.56 2.43 

7.5.1.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ท างานขององค์กรอิสระ ให้คะแนนคณะกรรมการการเลือกต้ังสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก

ที่สุดที่ 2.52/4 รองลงมาคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าหน่วยงาน

ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถร้องเรียนให้องค์กรด าเนินการในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความคุ้นเคยกับการท างานขององค์กรทั้งสอง มากกว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน

ของรัฐสภาและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้คะแนนน้อยสุดตามล าดับ คือ 2.15/4 และ 2.18/4 

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว องค์กรเหล่านี้ก็เปิดโอกาสให้ประชาชนร้องเรียนและแจ้งการทุจริตได้เช่นกัน 

ซึ่งมีความแตกต่างจากศาลประเภทต่างๆที่มีข้อจ ากัดส าหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมมากกว่า 

 อย่างไรก็ตาม โดยรวมถือว่าผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่พอใจ” ต่อการให้โอกาส

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรอิสระต่างๆ โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของทุกองค์กรใน

ประเด็นนี้อยู่ที่ 2.30/4 เท่านั้น 

  

 
 
 ตาราง 116 ความพึงพอใจเรื่องการมีส่วนร่วมในองค์กรอิสระในภาคใต้ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ย 
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นี้เลย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 11.6 42 33.3 13 2.52 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 5.8 24.6 49.3 20.3 2.15 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

13 36.3 34.8 15.9 2.46 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 5.8 29 47.8 17.4 2.23 

5. ศาลยุติธรรม 8.7 30.4 46.4 14.5 2.33 

6. ศาลปกครอง 4.3 43.5 34.8 17.4 2.34 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

2.9 40.6 36.2 20.3 2.26 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 4.3 31.9 42.0 21.7 2.18 

รวม 7.1 34.79 40.58 17.56 2.30 

7.5.1.6 หลักความคุ้มค่า 
 ในประเด็นเรื่องความมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าขององค์กรอิสระ องค์กรที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ 
ศาลยุติธรรม ที่มีค่าเฉลี่ยความพอใจอยู่ที่ 2.92/4 รองลงมาคือ ศาลปกครอง ที่ได้คะแนน 2.75/4 ส่วน
องค์กรที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ที่ได้คะแนน 
2.27/4 และ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้ 2.28/4 จะสังเกตได้ว่าองค์กรที่ได้คะแนนน้อยเป็นองค์กร
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบการทุจริตในด้านต่างๆ สาเหตุที่ได้คะแนนน้อยน่าจะเป็น
เพราะผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การทุจริตมากมายที่มีอยู่น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรเหล่านี้ยังท างาน
ได้ไม่ดีพอ 
 ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของทุกองค์กรอยู่ที่ 2.55/4 ซึ่งอยู่ในระดับที่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม “ค่อนข้างพึงพอใจ” 

  

ตาราง 117 ความพึงพอใจเรื่องหลักความคุ้มค่าในองค์กรอิสระในภาคใต้ 
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ประเด็น พึงพอใจ

มาก 
ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 8.7 43.5 34.8 13 2.47 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 7.2 44.9 34.8 13 2.46 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

7.2 50.7 27.5 14.5 2.50 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 18.8 46.4 24.6 10.1 2.73 

5. ศาลยุติธรรม 21.7 53.6 20.3 4.3 2.92 

6. ศาลปกครอง 18.8 50.7 17.4 13 2.75 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

5.8 37.7 34.8 21.7 2.27 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.8 39.1 33.3 21.7 2.28 

รวม 11.75 45.83 28.44 13.91 2.55 

 

7.5.2 มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

7.5.2.1 ความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ 
ในประเด็นเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาด ารงต าแหน่งในองค์กร

อิสระ องค์กรที่ได้รับคะแนนความพอใจในระดับสูงสุด คือ ศาลยุติธรรม โดยมีคะแนนความพอใจเฉลี่ย

อยู่ที่3.21/4 รองลงมา คือ ศาลปกครอง ที่ได้คะแนน 3.14/4 ซึ่งแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้การ

ยอมรับนับถือกระบวนการคัดสรรบุคลากรของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
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ในภาพรวมทุกๆองค์กรได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างพึงพอใจ” 

ต่อคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรอิสระ นั่นคือ มีคะแนนเฉลี่ยรวมกัน

ทุกองค์กรอยู่ที่ 2.93/4 

ตาราง 118 ความพึงพอใจเรื่องความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 11.6 60.9 23.2 4.3 2.79 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 11.6 63.8 20.3 4.3 2.82 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

11.6 65.2 18.8 4.3 2.84 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 27.5 58 14.5 0 3.13 

5. ศาลยุติธรรม 33.3 56.5 8.7 1.4 3.21 

6. ศาลปกครอง 33.3 50.7 13 2.9 3.14 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

17.4 52.2 24.6 5.8 2.81 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 14.5 53.6 21.7 10.1 2.72 

รวม 20.1 57.61 18.1 4.14 2.93 

 
7.5.2.2 ความเป็นกลางทางการเมือง 
 ในประเด็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองขององค์กรอิสระ องค์กรที่

ได้รับคะแนนความพอใจโดยเฉลี่ยสูงสุด คือ ศาลยุติธรรม ที่คะแนน 2.63/4 รองลงมาคือ ศาลปกครอง 

ที่คะแนนเฉลี่ย 2.62/4 จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีค่าความพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ค่อนข้างพึงพอใจ” หรือ 
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ต้ังแต่ 2.50 ขึ้นไป คือ ศาลทั้ง 3 ศาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าองค์กรอิสระ

ส่วนมากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเพียงพอ 

 คะแนนความพอใจโดยเฉลี่ยรวมทุกๆองค์กร อยู่ที่ 2.40/4 ซึ่งอยู่ในระดับ “ค่อนข้างไม่พอใจ” 

ตาราง 119 ความพึงพอใจเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองในองค์กรอิสระในภาคใต้ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 5.8 30.4 46.4 17.4 2.24 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 4.3 37.7 42 15.9 2.30 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

2.9 46.4 36.2 14.5 2.37 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 11.6 46.4 31.9 10.1 2.59 

5. ศาลยุติธรรม 14.5 43.5 33.3 8.7 2.63 

6. ศาลปกครอง 13 47.8 27.5 11.6 2.62 

7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

37.7 46.4 15.9 0 2.21 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 1.4 40.6 43.5 14.5 2.28 

รวม 11.4 42.4 34.59 11.59 2.40 

 

7.5.3 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
7.5.3.1 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

ในเรื่องของความพึงพอใจโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามต่อบทบาทขององค์กรอิสระในการ

สนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ องค์กรที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
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คือ คือศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.89/4 รองลงมา คือ ศาลยุติธรรมที่มีค่าความพอใจ

เฉลี่ยอยู่ที่ 2.88/4 ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าองค์กรดังกล่าวท าหน้าที่โดยตรงในการพิทักษ์สิทธิ เสรีภาพตาม

กฎหมายของประชาชน อีกทั้งยังเป็นองค์ที่ได้รับคะแนนความพอใจค่อนข้างดีกว่าองค์กรอ่ืนๆใน

ภาพรวมอีกด้วย  

ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างพอใจ” ต่อบทบาทขององค์กรอิกสระในการท า

หน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของทุกๆองค์กรอยู่ที่ 2.63/4 ซึ่งในประเด็นนี้มี

แค่ 2 องค์กรที่มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจไม่ถึงระดับ “ค่อนข้างพอใจ” หรือต่ ากว่า 2.50 คือ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ได้แค่ 

2.34/4 และ 2.44/4 ตามล าดับ 

  

 

ตาราง 120 ความพึงพอใจเรื่องการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใช้ได้อย่างจริงจังในองค์กรอิสระในภาคใต้ 

ประเด็น พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้ าง
ไ ม่ พึ ง
พอใจ 

ไ ม่ พึ ง
พ อ ใ จ
ห รื อ ไ ม่
รู้ จั ก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 8.7 53.6 27.5 10.1 2.60 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 7.2 53.6 27.5 11.6 2.56 

3.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

8.7 52.2 26.1 13 2.56 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 24.6 50.6 14.5 10.1 2.89 

5. ศาลยุติธรรม 23.2 50.7 17.4 8.7 2.88 

6. ศาลปกครอง 20.3 46.4 23.2 10.1 2.76 
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7 .  คณะกร รมกา รป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต ิ

4.3 42 37.7 15.9 2.34 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5.8 44.9 37.7 11.6 2.44 

รวม 12.85 49.25 26.45 11.39 2.63 

 

7.5.4 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวม  
เมื่อเทียบระดับความพึงพอใจในเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระ ในเรื่องการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ เมื่อรวมระดับเรื่องธรรมาภิบาล มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กร
อิสระ และ บทบาทในการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่าง
จริงจัง ขององค์กรอิสระทั้ง 8 องค์กรแล้วพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดกับ ศาลยุติธรรม และ
ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.8/4 และ 2.76/4 ตามล าดับ ในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาตินั้น ประชาชนมีความพึงพอใจต่ าที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 2.34/4 เท่านั้น 
ส่วนองค์กรที่ได้รับคะแนนต่ าสุดรองลงมา คือ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีค่าเฉลี่ย 2.437/4 ดัง
ตารางข้างล่างนี้  

เมื่อน าคะแนนรวมของทุกๆองค์กรมารวมกัน จะได้ค่าเฉลี่ยที่ 2.55/4 ซึ่งถือว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม “ค่อนข้างพอใจ” ต่อการท างานโดยรวมขององค์กรอิสระ แม้ว่าจะมีค่าเลยระดับ 
“ค่อนข้างไม่พอใจ” มาเพียงนิดเดียว น่าแปลกใจว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรที่ได้คะแนนต่ าที่สุด ทั้งๆที่ องค์กรดังกล่าว
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างจะมีบทบาทที่ชัดเจนในการตรวจสอบนักการเมืองที่มีชื่อเสียงหลายคน 
อาจมีความเป็นไปได้ดังที่ได้วิเคราะห์ไปในตอนต้นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ตัดสินองค์กรอิสระ
ต่างๆ ตามการปฏิบัติงาน และบทบาทที่เกิดขึ้นจริงมากนัก เพราะการตัดสินดังกล่าวจะท าได้เมื่อมีการ
ติดตามข่าวสารการเมืองอย่างละเอียด โดยเฉพาะในคดีส าคัญต่างๆที่องค์กรทั้งสองมีบทบาท ผู้ตอบ
แบบสอบถามน่าจะตัดสินใจบนพื้นฐานความคิดที่ว่า การทุจริต ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่แก้ไม่หาย 
และองค์กรทั้งสองน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อดูองค์กรที่ได้คะแนนต่ าเป็นอันดับที่ 3 คือ ผู้ตรวจการ
รัฐสภา จะเห็นว่าองค์กรดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริต เช่นกัน  
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ตาราง 121 ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาคใต้ 

 
 
 
 
 

7.6 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง 
  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
คือ การก าหนดให้สถาบันการเมืองต่างๆ เช่น รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ฯลฯ สามารถเป็นตัวแทนของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ใน
ส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ว่า สถาบันการเมืองต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 นั้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้หรือไม่ 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพียงใด ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรฐัโดยองคก์รอิสระ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ชุดข้อมูล1 2.45 2.42 2.55 2.76 2.8 2.69 2.34 2.37

1.  คณะกรรมการ

การเลอืกตัง้

2. ผู้ตรวจการ

แผ่นดนิของรฐัสภา

3. คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

4. ศาลรฐัธรรมนูญ 5. ศาลยุตธิรรม 6. ศาลปกครอง

7. คณะกรรมการ

ป้องกันและ

ปราบปรามทุจรติ

8. คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดนิ
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7.6.1 ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม  

ความเห็นในของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่เกี่ยวกับระบบรัฐสภา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ค่อนข้างจะมองว่าผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนที่แท้จริงได้ คือมีผู้ไม่เห็น
ด้วยมาก และค่อนข้างไม่เห็นด้วยรวมกัน ร้อยละ 65 และมีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุน อยู่ที่ 2.18/4 
เท่านั้น 

ในประเด็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ พบว่า
จ านวนผู้ที่ตอบว่า เห็นด้วย รวมกันที่ร้อยละ 52 กับ ไม่เห็นด้วย รวมกันที่ร้อยละ 48 มีความใกล้เคียง
กัน คือต่างกันแค่ร้อยละ 4 และจัดว่าผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” กับประเด็นดังกล่าว โดย
มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.55/4 

ในส่วนของความเห็นที่มีต่อประเด็นเรื่อง การมีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการให้เกิดผล
ของประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย โดยมีจ านวนรวมกันของผู้ที่ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งอยู่ที่ ร้อยละ 52 และมีค่าความเห็นสนับสนุนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.40/4 ซึ่งถือว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” กับประเด็นนี้ 

ในภาพรวม ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงออกว่าค่อนข้างจะไม่พอใจระบบรัฐสภา
ไทยที่เป็นอยู่ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของทุกข้อในหมวดนี้อยู่ที่ 2.38/4 ทั้งนี้น่าจะมาจากความรู้สึกเบื่อหน่าย
กับการท่ีนักการเมืองเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ให้กับตัวเองและพรรคพวกที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้
ภายหลังจากมีการปฏิรูปการเมือง ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นตัวแทนของ
พวกเขาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบช่องทางในการเรียกร้องให้รัฐ
ตอบสนองความต้องการของตนเองอาจยังไม่แพร่หลายและถึงเพียงพอ ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึก
ว่ายังไม่มีช่องทางที่เพียงพอ 
 
ตาราง 122 ความเห็นเกี่ยวกับระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่
เหมาะสมในภาคใต้ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 
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1. ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อนความเป็น
ตัวแทนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

5.8 29 43.5 21.7 2.18 

2. นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

5.8 48.3 39.1 5.8 2.55 

3. ประชาชนมีช่องทางในการเรียกร้องความ
ต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม 

2.9 44.9 42 10.1 2.40 

รวม 4.83 40.73 41.53 12.53 2.38 

 

7.6.2 ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร  
ในส่วนของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับระบบพรรคการเมือง ผู้ตอบ

แบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” ว่า แกนน าพรรคการเมืองที่พวกเขาเลือกไปใจความต้องการของ
พวกเขา โดยในข้อนี้คะแนนเฉลี่ยของความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.34/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” ว่า พวกเขามีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมืองที่พวกเลือก ในข้อนี้มีคะแนนความเห็นสนับสนุนเฉลี่ยค่อน้างต่ ามาก คือ อยู่ที่ 2.04/4 

ข้อสุดท้าย ในเรื่องอุดมการณ์ของ ส.ส. ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” ว่าส.ส.ท่ี
ตนเองเลือกมีอุดมการณ์ของตนเองไม่ตกอยู่ใต้ข้อตกลงของพรรค คะแนนในข้อนี้เท่ากับข้อที่ 2 ท่ี 
2.04/4 

ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 64.7 ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับประเด็น
ต่างๆโดยรวมของหมวดนี้และมองระบบพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ไปในแง่ลบว่า พรรคที่ตนเลือกเข้าไป
ไม่ได้ใจความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีความเป็นอิสระทางด้านความคิดและอุดมการณ์
เป็นของตนเองแต่มักต้องตัดสินใจตามมติของพรรค ในขณะที่ประชาชนผู้เลือกต้ังก็ไม่ค่อยมีอิทธิพล
ต่อนโยบายของพรรคที่ตนเลือก คะแนนเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนโดยรวมของทุกประเด็นในหมวดนี้ 
คือ 2.14/4 ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนยังรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทพียงแต่เป็นผู้เลือกต้ัง และกฎหมายหรือ
นโยบายของพรรคการเมืองที่ออกมาส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาจากการผลักดันของประชาชน บ่อยครั้งที่ผู้
เลือกต้ังไม่เข้าใจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนโยบายของพรรคและบ่อยครั้งที่สิ่งที่ประชาชนเรียกร้องและ
ต้องการจริงๆกลับไม่กลายเป็นนโยบาย 
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ตาราง 123 ความเห็นเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหารใน
ภาคใต ้

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้า
ใจความต้องการของท่าน 

4.3 43.5 34.8 17.4 2.34 

2. ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ
พรรคการเมืองที่ท่านเลือก 

1.4 30.4 39.1 29 2.04 

3. ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของ
ตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค  

2.9 23.2 49.3 24.6 2.04 

รวม 2.86 32.36 41.06 23.66 2.14 

7.6.3 การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
ในส่วนของความเห็นต่อระบบการเลือกต้ังและวิธีป้องกันการทุจริตซื้อเสียงเลือกต้ัง  ผู้ตอบ

แบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย”ว่าการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อจะท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยองความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.28/4  

ต่อประเด็นที่ว่าการให้มีผู้เลือกต้ังจ านวนมากจะท าให้การซื้อเสียงลดน้อยลงนั้น ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยถึงร้อยละ 75 และมีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.13/4 

อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์
เดียวท าให้การซื้อเสียงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า  ผู้ให้ความเห็นสนับสนุนมีจ านวนร้อยละ 63 และมีค่าเฉลี่ย
ของความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.68/4 

ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างไม่เห็นด้วย ว่าการใช้วิธีการเลือกต้ังแบบใหม่ เช่น 
การใช้บัญชีรายชื่อท าให้การซื้อเสียงท าได้น้อยลง เนื่องจากเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังตามระบบ
ของรัฐธรรมนูญปี 2540 หรือปี 2550 ปัญหาการซื้อเสียงก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม นั่นคือ แม้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเห็นด้วยว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวซื้อเสียงได้ยากกว่า แต่ระบบการ
เลือกต้ังที่เปลี่ยนไปก็ไม่ได้ท าให้การซื้อเสียงลดลงไปได้ 
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ตาราง 124 การจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกตั้งใน
ภาคใต ้

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชี
รายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง 

7.2 37.7 31.9 23.2 2.28 

2. ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวน
มาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะไม่
คุ้มที่จะลงทุน 

4.3 30.4 39.1 26.1 2.13 

3. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียว
เบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่า
แบบหนึ่งเขตหลายเบอร์ 

15.9 47.8 24.6 11.6 2.68 

รวม 9.13 38.63 31.86 20.l3 2.36 
 

7.6.4 การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 

ในส่วนของความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อบทบาทของผู้น าฝ่ายค้านว่ามีบทบาทใน
การตรวจสอบอ านาจรัฐบาลหรือไม่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วย  คือ มีผู้เห็นด้วย
รวมกันถึงร้อยละ 74 และมีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนที่ 2.84/4  

ต่อความเห็นว่าประธานสภาทุกสภามีความเป็นกลางทางการเมืองหรือไม่  ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 55 เห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนที่ 2.50/4 จัดว่า “ค่อนข้างเห็น
ด้วย” 

ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยว่า ผู้น าฝ่ายค้าน และ ประธานสภาของแต่
ละสภามีบทบาทในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคคลใน
ต าแหน่งดังกล่าวท าหน้าที่องตนเองได้อย่างชัดเจน แม้แต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิก
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พรรคใดพรรคหนึ่งก็มักท าหน้าที่ในการด าเนินการประชุมและบทบาทอ่ืนๆในฐานะประธานรัฐสภาได้
อย่างค่อนข้างจะเป็นกลาง โดยเฉพาะหน้าที่ในการควบคุมการประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นหน้าที่ที่คนทั่วไป
สัมผัสได้มากที่สุด 
ตาราง 125 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการในภาคใต้ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทใน
การตรวจสอบรัฐบาล 

15.9 58 20.3 5.8 2.84 

2. ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา มีความ
เป็นกลางทางการเมือง 

5.8 49.3 34.8 10.1 2.50 

รวม 10.85 53.65 27.55 7.95 2.67 

7.6.5 การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส 

ในหมวดนี้ กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยเพื่อ
สร้างความโปร่งใส ได้รับคะแนนความเห็นสนับสนุนของผุ้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73/4 
โดยมีผุ้เห็นด้วยมากที่สุดและค่อนข้างเห็นด้วยรวมกัน ร้อยละ 68 

ผุ้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าการให้ความเป็นอิสระในการบริหารงานกับ
นายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างภาวะผุ้น า โดยในข้อนี้มีคะแนนเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.91/4 และ
มีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยรวมกัน ร้อยละ 75 

ในประเด็นสุดท้ายเรื่องความพึงพอใจต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจในฐานะเป็นการตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือร้อยละ 80 เห็นด้วย และมีค่าเฉลี่ยความเห็น
สนับสนุนอยู่ที่ 2.86/41 

ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างเห็นด้วยต่อการปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้อิสระในการท างานแก่นายกรัฐมนตรี หรือการคัดเลือกโดยรัฐสภาด้วย
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กระบวนการที่โปร่งใส และเห็นด้วยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการตรวจสอบ
รัฐบาล ในประเด็นที่สองน่าจะเป็นเพราะว่า นอกจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรแล้ว นายกรัฐมนตรีท่าน
อ่ืนๆมักไม่ค่อยมีอ านาจเด็ดขาดในคณะรัฐมนตรี การตัดสินใจต่างๆยังต้องค านึงถึงความพอใจของ
พรรคร่วมรัฐบาล และหลายครั้งท าให้การท างานล่าช้า และไม่สามารถเลือกทีมบริหารตามคุณสมบัติ
ตามที่ตั้งใจ  

 
ตาราง 126 ความเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใสในภาคใต้ 

ประเด็น 
เ ห็ น
ด้ ว ย
ม า ก
ที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่
เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่าง
ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่านยอมรับว่ากระบวนการแต่ง ต้ัง
นายกรัฐมนตรี โดยวิ ธี การขานชื่ อ เพื่ อ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้างความ
โปร่งใส 

14.5 53.6 23.2 8.7 2.73 

2. การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงาน
แก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้างภาวะผู้น า
ให้กับนายกรัฐมนตร ี

21.7 53.6 18.8 5.8 2.91 

3. ท่านพึงพอใจกับการยื่นอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล 

14.5 63.8 15.9 5.8 2.86 

รวม 16.9 57 19.3 6.76 2.83 
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7.7 การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  

ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน

ของประเทศไทย โดยแนวทางในการส ารวจมาจากรายงานของ คพป. ซึ่งได้เสนอว่า การเมืองไทยมี

ปัญหาท้ังระบบ จึงต้องมีการปฏิรูปตามระบบ โดยเป็นการปฏิรูปตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ทั้งนี้ได้

มีการประเมินจุดเด่น และจุดอ่อน เพื่อเป็นรากฐานของบริบทการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย การ

ประเมินจุดเด่นและจุดอ่อนในที่นี้ จึงเป็นการประเมินบริบททางการเมืองและสังคมของไทยในภาค

ต่างๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจากข้อประเมินจากความเห็นของ คพป. ในช่วงก่อนการปฏิรูป

การเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม 

7.7.1 จุดเด่นของสังคมไทย 
ในประเด็นต่างๆที่น่าจะเป็นจุดเด่นของสังคมไทยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น

ดังต่อไปนี ้
ในประเด็นเรื่องความสามัคคีภายในประเทศ และการไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย คะแนนเฉลี่ยที่

ออกมาจัดว่าผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างไม่เห็นด้วย” คือมีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.42/4 
โดยตัวเลขรวมของผู้ที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และค่อนข้างไม่เห็นด้วยรวมกันอยู่ที่ ร้อยละ 54  ทั้งนี้
แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆอีกหลายประเทศ ประเทศไทยนับว่ามีปํญหาเรื่องความแตกต่าง
ทางชาติพันธ์และวัฒนธรรมและไม่เคยมีสงครามกลางเมือง แต่สถานการณ์ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้ง
ปัญหาการก่อความไม่สงบในดินแดน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และความขัดแย้งระหว่างขั้วทางการเมืองสี
ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังการัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ค่อยแน่ใจว่า
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความสามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าพระพุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลาให้คนไทยยอมรับ
ความแตกต่างทางศาสนาได้ง่าย ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.13/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าคนไทยมีความอดทน มีความกตัญญูและรัก
อิสรเสรี ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.01/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าคนไทยยอมรับอ านาจแม้ว่าจะไม่มีวินัย ข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.98/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าคนไทยปรับตัวได้เร็วและเป็นคนมีน้ าใจ โดยข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.95/4 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าคนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ โดยข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.97/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าคนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต โดยข้อนี้
มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่2.71/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าคนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มาจาก
วัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิดความขัดแย้ง โดยข้อนี้มีค่าเฉลี่ย
ความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่3.00/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น และ
เปิดโอกาสให้มีการเลื่อนชั้นทางสังคมได้อยู่เสมอ โดยข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่  2.60/4 
โดยมีผู้ตอบว่าเห็นด้วยมากที่สุดและค่อนข้างเห็นด้วยรวมกัน ร้อยละ 61 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสังคมไทย
เป็นสังคมแบบเปิดที่สถานภาพทางชนชั้นของคนมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ไม่ใช่สังคม
แบบปิดในสังคมที่มีระบบวรรณะ อย่างไรก็ตามคะแนนในข้อนี้เมื่อเทียบกับข้ออ่ืนที่มีคะแนนอยู่ใน
ระดับ “ค่อนข้างเห็นด้วย” เหมือนกัน ข้อนี้มีคะแนนต่ าที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าสถานภาพทางสังคมที่ติดตัว
มาโดยก าเนิดยังเป็นตัวก าหนดการให้ความเคารพ ยกย่องและให้เกียรติของคนในสังคมไทย ชนชั้นยัง
มีผลต่อการถึงทรัพยากร และการผูกขาดอ านาจในสังคมอย่างเห็นได้ชัดในสังคมไทยอยู่ 

ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามค่อนข้างจะเห็นด้วยกับประเด็นที่เป็นจุดเด่นต่างๆในหมวดนี้ 
ยกเว้นในเรื่องความสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนสถานการณ์ทางการเมืองที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่
ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ข้อที่ได้คะแนนความเห็นสนับสนุนสูงสุด คือ ความเปิดกว้างทางศาสนาและ
วัฒนธรรมของผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยผู้ที่ตอบว่า “เห็นด้วยมากที่สุดและค่อนข้างเห็นด้วยรวมกัน 
ร้อยละ 83 ซึ่งในจ านวนนี้มีผู้ตอบแบบสอถามที่นับถือศาสนาอ่ืนอยู่ด้วย แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่
คิดว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ประเทศไทยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
คือ พระพุทธศาสนา 
  

ตาราง 127 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของสังคมไทยในภาคใต้ 

ข้อ ประเด็น เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไ ม่ เ ห็ น
ด้วย 

ไ ม่ เ ห็ น
ด้ ว ย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1 ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติ 8.7 37.7 40.6 13 2.42 
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อ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพ
และเอกราชตลอดเวลามาช้านาน 

2 พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยสามารถ
ยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย 

31.9 50.7 15.9 1.4 3.13 

3 คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญูและรัก
อิสรเสรี 

20.3 63.8 13 2.9 3.01 

4 คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี “วินัย” 29 44.9 21.7 4.3 2.98 
5 คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมีน้ าใจ 20.3 59.4 15.9 4.3 2.95 
6 คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการ

เปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ ไ ด้รับการ
ยอมรับ 

17.4 62.3 20.3 0 2.97 

7 คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต 20.3 39.1 31.9 8.7 2.71 
8 คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มา

จากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทย
ได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิดความขัดแย้ง 

23.2 55.1 20.3 1.4 3.0 

9 สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชน
ชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถใน
การสร้างตัวได้รับการยอมรับ และประสบ
ความส าเร็จได้เสมอ 

11.6 49.3 27.5 11.6 2.60 

7.7.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของไทยในภาคใต้ 
ส าหรับประเด็นต่างๆที่น่าจะเป็นจุดอ่อนของสังคมไทย ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็น

ดังต่อไปนี ้
ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าการทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา 

เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่
ท่ี 3.4/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่ามีการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ ข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่3.57/4 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่ามีพรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่ลงทุน
ให้พรรคเพียงไม่กี่คน ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่3.42/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าการที่ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐานเป็นช่องว่างให้นักการเมืองซื้อเสียง ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.43/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าคนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขายเสียง
ของชาวบ้านในชนบท ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่2.97/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อ
เลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน  ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็น
สนับสนุนอยู่ที ่3.11/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าการบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพ ข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่3.08/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าองค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กร
อิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 
2.85/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่า ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.85/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่ากฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของภาครัฐ
เชื่องช้า ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 2.88/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่ากระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่ขาดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.05/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าสังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า 
“กฎหมาย” ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.36/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าการรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่3..20/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าการเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชนเป็นไป
ในทางไม่สร้างสรรค์ ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่2.91/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าสื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่างเต็มที่ ข้อ
นี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที่ 3.01/4 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าสังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ ข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่3.13/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่าพุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูกครอบง า
จากราชการและทุน ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่2.82/4 

ผู้ตอบแบบสอบถาม “ค่อนข้างเห็นด้วย” ว่า คนไทยมีความ”ศรัทธา” มากกว่า”ปัญญา” ข้อนี้มี
ค่าเฉลี่ยความเห็นสนับสนุนอยู่ที ่3.23/4 

ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับจุดอ่อนทุกข้อที่ยกมา และมีคะแนนเฉลี่ยความ
คิดเห็นสนับสนุนโดยรวมสูงกว่าความเห็นที่มีต่อจุดเด่น แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
จุดอ่อนในสังคมไทยเด่นชัดกว่าจุดเด่น และให้ความส าคัญมากกว่า 

ประเด็นที่มีผู้เห็นด้วยสูงสุดคือประเด็นเรื่องการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ ที่ค่าเฉลี่ย 
3.57 รองลงมาคือการขาดแคลนสิ่งพื้นฐานจ าเป็นในชีวิตของชาวชนบทเป็นช่องทางให้นักการเมืองซื้อ
เสียง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่ 3.43/4 แสดงให้เห็นว่าการทุจริตการเลือกต้ังและการซื้อเสียงเป็นปรากฏการณ์ที่
ปรากฏทั่วไปในสังคมไทยและเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังแก้ไม่หาย ผู้ตอบแบบสอถามน่าจะไม่ค่อยมีความ
เชื่อมั่นต่อผลการเลือกต้ังว่าสะท้อนการคัดเลือกตัวแทนประชาชนที่ โปร่งใส ข้อที่ได้รับค าตอบ
สนับสนุนสูงสุด 4 อันดับแรก เป็นข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตและความไม่โปร่งใสในแวดวง
การเมือง 

ส าหรับข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มนี้คือ การที่องค์กรทางการเมืองไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และการท้าราชการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 2.85/4 ทั้งนี้ค่อนข้างจะสอดคล้องกับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามก่อน
หน้านี้ที่ค่อนข้างเห็นด้วยว่านโยบายของรัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

ตาราง 128 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทยในภาคใต้ 

ข้อ ประเด็น เ ห็ น ด้ ว ย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่ เห็น
ด้วย 

ไม่ เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1 การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา 
เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระ
และมีประสิทธิภาพ 

47.8 44.9 7.2 0 3.4 

2 การแข่ งขันในการเลือก ต้ัง  มีการท าผิด 62.3 33.3 4.3 0 3.57 
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กฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 
3 พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ ในมือของผู้ที่

ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 
50.7 42 5.8 1.4 3.42 

4 ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ในการสร้างอามิส
สินจ้าง 

56.5 31.9 10.1 1.4 3.43 

5 คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขาย
เสียงของชาวบ้านในชนบท 

27.5 44.9 24.6 2.9 2.97 

6 การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่อง
สกปรก  

31.9 34.8 29 4.3 2.94 

7 ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อ
เลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น ไม่ได้มีส่วน
ร่วมทางการเมืองในวิธีอื่น 

34.8 43.5 20.3 1.4 3.11 

8 การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพ  27.5 53.6 18.8 0 3.08 
9 องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือ

องค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้ 

17.4 52.2 29 1.4 2.85 

10 ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้ 

17.4 50.7 31.9 0 2.85 

11 กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของภาครัฐ
เชื่องช้า 

20.3 53.6 20.3 5.8 2.88 

12 กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่ขาดการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

21.7 62.3 15.9 0 3.05 

13 สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า 
“กฎหมาย” 

44.9 47.8 5.8 1.4 3.36 

14 การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 

40.6 40.6 17.4 1.4 3.20 

15 การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชน 18.8 58 18.8 4.3 2.91 
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เป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 
16 สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่าง

เต็มที ่
29 47.8 18.8 4.3 3.01 

17 สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 33.3 49.3 17.4 2.9 3.13 
18 พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูก

ครอบง าจากราชการและทุน 
26.1 33.3 37.7 2.9 2.82 

19 คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”ปัญญา” 40.6 42.0 17.4 0 3.23 
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บทที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกรุงเทพมหานคร 
 

8.1 บทน า 
  

8.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
 วิวัฒนาการของกรุงเทพมหานคร 

 หากพิจารณาผ่านมุมมองประวัติศาสตร์แล้วนั้น   กรุงเทพมหานครปรากฏขึ้นครั้งแรกราว 400 ปีเศษ
ในสมัยอยุธยา กล่าวคือ เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล  แต่ไม่มีบทบาทส าคัญที่เด่นชัด ประวัติการเติบโตของ
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 17 และ18 ก็ไม่ได้ล้ าหน้าเมืองอ่ืนๆ ในประเทศ   ในทางตรงกันข้ามในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวนี้เชียงใหม่ได้เป็นเมืองก่อนการอุตสาหกรรมที่มั่นคงแล้วและได้กลายเป็นเมืองหลวง
ประจ าภาคเหนือก่อนกรุงเทพมหานครจะเริ่มมีความส าคัญ   ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครเริ่ม
มีความส าคัญในระยะต้นในฐานะที่เป็นเมืองยุทธศาสตร์   หลักฐานปรากฏชัดว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเลือกกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงด้วยเหตุผลส าคัญคือ สามารถป้องกันการรุกราน
จากข้าศึก (พม่า) ได้ดีกว่ากรุงธนบุรี   โดยอาศัย “แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแนวป้องกันเขตเมือง 3 ด้าน   ส่วน
ด้านที่เหลือปิดกั้นด้วยประตูและคูเมือง”  ดังนั้น จากประวัติศาสตร์ดังกล่าวท าให้เราคิดว่ากรุงเทพฯ เกิดขึ้น
ด้วยเหตุผลทางการเมืองและการทหารมากกว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจ   อย่างไรก็ตามเมืองกรุงเทพมหานคร
ก่อนศตวรรษท่ี 19 ไม่มีลักษณะของความเป็น “เมือง” (city) ที่ชัดเจน...ทั้งนี้เพราะยังไม่มีความเป็นอิสระของ
แรงงานและการแบ่งงานกันท าทางสังคม (social division of labor) ที่ชัดเจน   ด้วยเหตุนี้กรุงเทพในสมัยนั้น
จึงไม่มีบทบาทที่ส าคัญต่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรเท่าไรนัก   นอกจากเป็นที่ต้ังของอ านาจ
ทางการเมืองเท่านั้น28 
 กรุงเทพมหานครเริ่มมีการขยายตัวภายหลังจากประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในปี 
พ.ศ. 2398    ซึ่งฉัตรทิพย์  นาถสุภา และสุธี  ประศาสน์เศรษฐ เห็นว่าเป็นผลให้ระบบการผลิตของไทยได้
เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า   โดยกล่าวว่า “การผลิตเพื่อการค้าในประเทศ
ไทยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เพราะดีมานต์จากต่างประเทศ  เป็นการขยายการผลิตเพื่อสนองความต้องการของ

                                       

 28 กนก  วงศต์ระหงา่น, การเกิดและการขยายตัวของกรุงเทพ : การศึกษาทางการเปล่ียนแปลง, ใน สองศตวรรษ
รัตน โกสินทร์ : ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย (กรงุเทพฯ : สถาบันไทยคดศีึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), 
น. 5. 
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จักรวรรดินิยม   ซึ่งแผ่อิทธิพลในรูปต่างๆ ทั้งเอเชีย”   จากการพัฒนาการผลิตเพื่อการค้าและการส่งออก   ท า
ให้ไทยถูกเปลี่ยนให้เป็นแหล่งวัตถุดิบ  เป็นแหล่งระบายทุนและเป็นตลาดของประเทศนายทุนตะวันตก โดยมี
ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเทพฯ เพราะกรุงเทพฯ มีลักษณะเป็นเมืองท่าส าคัญต่อการส่งออกและการน าเข้า   จึงท า
ให้เกิดการไหล (migration) ของแรงงานจากชนบทเข้ามาเพื่อขายแรงงานส าหรับการบริการการส่งออกและ
น าเข้า29  ด้วยลักษณะดังกล่าวส่งผลให้กรุงเทพมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในลักษณะของเมืองโตเด่ียวหรือ 
“เอกนคร” (Primate City) 

การเจริญเติบโตอย่างผิดปกติของกรุงเทพมหานคร  ทั้งในด้านขนาดของพื้นที่และจ านวนประชากร   
แสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็ว กล่าวคือ 
ตามที่ปรากฏในแผนที่ปี พ.ศ.2413  กรุงเทพฯ มีขนาดเนื้อที่เพียง 4 ตารางกิโลเมตร  ในปี พ.ศ.2453 ตัวเมือง
ได้ขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่เกือบ 12 ตารางกิโลเมตร และในปี พ.ศ.2483 ขนาดกรุงเทพฯ ครอบคลุมเนื้อ
ที่เกือบ 40 ตารางกิโลเมตร30  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 กรุงเทพมหานครมีขนาดของพื้นที่รวม  1,568.74 
ตารางกิโลเมตร  และมีประชากรรวม 5,710,883 คน31   ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 
กรุงเทพมหานครมีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,699,332 คน   ทั้งนี้จ านวนประชากรดังกล่าวเป็นเพียงจ านวน
ประชากรตามส ามะโนประชากรเท่านั้น   หากแต่ยังไม่นับรวมประชากรแฝงที่เข้ามาท างานหรือเข้ามาศึกษา
ในกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าน่าจะมีไม่ต่ ากว่า 5-6 ล้านคน   
ตาราง 129 สถิติจ านวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายและเขต 

 

 

    
 ล าดับที ่ เขตปกครอง พื้นที่ ความ จ านวนประชากร 

                                       

 29 เพิ่งอ้าง, น. 6. 

 30 อคิน  รพีพัฒน์, ม.รว., สลัม : ปัญหาและแนวทางแกไ้ข (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2525), หน้า 11. 

 31 ประกาศส านักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง  เรื่อง จ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร 
และจังหวดัตา่ง ๆ ตามหลักฐานการทะเบยีนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
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หนาแน่น 

[ตร.กม.] [คน/ตร.กม.] ชาย หญิง รวม 

1 เขตพระนคร 5.536 10,994 29,300 312,562 60,862 

2 เขตดุสิต 10.665 10,548 59,599 52,896 112,495 

3 เขตหนองจอก 236.261 633 73,068 76,391 149,459 

4 เขตบางรัก 5.536 8,501 22,250 24,811 47,061 

5 เขตบางเขน 42.123 4,459 90,246 97,562 187,808 

6 เขตบางกะปิ 28.523 5,252 68,349 81,442 149,791 

7 เขตปทุมวัน 8.369 6,926 26,935 31,029 57,964 

8 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1.931 27,920 26,210 27,704 53,914 

9 เขตพระโขนง 13.986 6,875 44,577 51,570 96,147 

10 เขตมีนบุรี 63.645 2,107 63,798 70,315 134,113 

11 เขตลาดกระบัง 123.859 1,252 74,493 80,547 155,040 

12 เขตยานนาวา 16.662 5,100 40,678 44,295 84,973 

13 เขตสัมพันธวงศ์ 1.416 20,374 14,015 14,835 28,850 

14 เขตพญาไท 9.595 7,837 37,446 37,753 75,199 

15 เขตธนบุรี 8.551 14,675 56,513 65,971 125,484 

16 เขตบางกอกใหญ่ 6.18 12,297 36,172 39,821 75,993 

17 เขตห้วยขวาง 15.033 5,133 35,624 41,546 77,170 

18 เขตคลองสาน 6.051 13,220 37,564 42,433 79,997 

19 เขตตลิ่งชัน 29.479 3,624 50,562 56,275 106,837 

20 เขตบางกอกน้อย 11.944 10,513 60,147 65,418 125,565 

21 เขตบางขุนเทียน 120.687 1,262 72,827 79,460 152,287 

22 เขตภาษีเจริญ 17.834 7,394 62,438 69,418 131,856 
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23 เขตบางคอแหลม 10.921 9,101 47,723 51,666 99,389 

24 เขตประเวศ 52.49 2,970 74,060 81,854 155,914 

25 เขตคลองเตย 12.994 8,749 54,938 58,742 113,680 

26 เขตสวนหลวง 23.678 4,894 54,001 61,878 115,879 

27 เขตจอมทอง 26.265 6,131 77,242 83,783 161,025 

28 เขตดอนเมือง 36.948 4,489 82,711 83,161 165,872 

29 เขตราชเทวี 7.126 10,719 36,622 39,765 76,387 

30 เขตลาดพร้าว 21.857 5,604 56,161 66,317 122,478 

31 เขตวัฒนา 12.565 6,426 38,190 42,553 80,743 

32 เขตบางแค 44.456 4,347 90,891 102,346 193,237 

33 เขตหลักสี่ 22.841 4,962 54,247 58,916 113,343 

34 เขตสายไหม 44.615 4,073 86,120 95,587 181,707 

35 เขตคันนายาว 25.98 3,300 40,155 45,587 85,742 

36 เขตสะพานสูง 28.124 3,143 41,026 47,372 88,398 

37 เขตวังทองหลาง 19.565 5,917 53,381 62,381 115,762 

38 เขตคลองสามวา 110.686 1,429 75,470 82,721 158,191 

39 เขตบางนา 18.789 5,282 46,893 52,342 99,235 

40 เขตทวีวัฒนา 50.219 1,475 34,550 39,531 74,081 

41 เขตทุ่งครุ 30.741 3,730 54,085 60,593 114,678 

42 เขตบางบอน 34.745 3,002 50,292 54,029 104,321 

43 เขตหนองแขม 35.825 4,025 67,589 76,592 144,181 

44 เขตราษฎร์บูรณะ 15.782 5,684 43,285 46,418 89,703 

45 เขตบางพลัด 11.36 8,948 47,278 54,374 101,652 

46 เขตบึงกุ่ม 24.311 6,064 68,039 79,394 147,433 
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47 เขตจตุจักร 32.908 4,967 77,234 86,211 163,445 

48 เขตดินแดง 8.354 16,193 63,526 71,750 135,276 

49 เขตบางซื่อ 11.545 12,136 66,601 73,504 140,105 

50 เขตสาทร 9.326 9,501 42,347 46,263 88,610 

  รวม 1,568.74 3,633 2,710,684 2,988,684 5,699,332 

 ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, มิถุนายน 2553 
 
 หากพิจารณาการโยกย้ายถิ่นฐานแล้วนั้นจะพบว่า   ประชากรกรุงเทพมหานครมีการย้ายออกมากกว่า
ย้ายเข้า กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2552   มีประชากรที่ย้ายเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 431,60 คน  และ
ประชากรย้ายายออก จ านวน 405,144 คน   ซึ่งการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรในกรุงเทพมหานครมักมีการ
เคลื่อนย้ายจากเขตกรุงเทพชั้นในไปอยู่ยังเขตพื้นที่ต่อเนื่อง  เขตกรุงเทพชั้นนอก  หรือเขตปริมณฑลตาม
ลักษณะการขยายตัวของกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่รอบนอก  
  
 การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครมีฐานะ
เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน   ซึ่งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ
มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น    การบริหารราชการกรุงเทพมหานครต้องมีความแตกต่างจากการ
บริหารท้องถิ่นโดยทั่วไป   เนื่องด้วยสภาพปัญหาอันเกิดมากจากการเจริญเติบโตของเมือง   จึงขอกล่าวถึง
วิวัฒนาการของการบริหารราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้เห็นภาพรวมในเบื้องต้น ดังนี้ 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475   และรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476    ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการก าหนดรูปแบบและ
โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน   ตามกฎหมายฉบับนี้กรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า “พระนคร” ถือว่า
เป็นจังหวัดหนึ่งในฐานะที่เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค    ซึ่งจัดโครงสร้างทางการบริหารอยู่ในรูปแบบ
ของจังหวัดและอ าเภอเช่นเดียวกับจังหวัดธนบุรี    แต่มีลักษณะพิเศษกว่าจังหวัดอ่ืนตรงที่มีการจัดแบ่งอ าเภอ
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เป็นอ าเภอชั้นนอกและอ าเภอชั้นใน    อ าเภอชั้นในของจังหวัดพระนคร  ได้แก่ อ าเภอพระนคร ป้อมปราบศัตรู
พ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก ปทุมวัน และดุสิต นอกจากน้ันเป็นอ าเภอชั้นนอก32  

ในเขตท่ีต้ังของศาลากลางจังหวัดและอ าเภอต่างๆ   นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะการปกครองส่วนภูมิภาคแล้ว   ยังมีการจัดต้ังเทศบาลตามพระราชบัญญัติจัด
ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 อยู่ในพื้นที่ของภูมิภาคด้วย33  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2498 หลังจากได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2498 ซึ่งก าหนดให้จังหวัดต่าง ๆ มีการ
จัดต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นในฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นดูแลรับผิดชอบเขตพื้นที่นอกเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล     ในส่วนของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็ได้จัดต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้   ดังนั้นการปกครองจังหวัดพระนคร
และธนบุรีจึงประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ าเภอ)  และการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาล สุขาภิบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ในปี พ.ศ.2514 จอมพลถนอม  กิตติขจร ได้ท าการรัฐประหารยึดอ านาจการปกครองประเทศและมี
ความเห็นว่าจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีควรยุบรวมเป็นจังหวัดเดียวกัน   เพื่อให้เป็นรูปแบบเฉพาะ
ส าหรับการบริหารเมืองหลวง     อีกทั้งก่อให้เกิดความประหยัดและสะดวกต่อประชาชนในการรับบริการมาก
ยิ่งขึ้น     จึงมีประกาศคณะปฏิวัติที่ 24 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัด
ธนบุรีและเรียกว่า “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี”    และรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
เข้าด้วยกัน เรียกว่า “องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” 

ในวันต่อมาก็ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2514   ให้รวมเทศบาล
นครกรุงเทพกับเทศบาลนครธนบุรีเข้าด้วยกันเรียกว่า “เทศบาลนครหลวง” 

ในส่วนการบริหาร ให้มีผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) ให้มีผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี   เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 2) ให้ผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี   เป็นนายกองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี 
 3) ให้ผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี   เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหลวง 
 4) อ าเภอต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลนครหลวง ในส่วนที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคให้นายอ าเภอ

เป็นผู้ดูแล รวมถึงเป็นประธานสุขาภิบาล  มีก านันและผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการปกครองท้องที่

                                       
 32 ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยธุยา, “กรุงเทพมหานคร” ใน เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารทอ้งถิ่น เล่ม 2  
หน่วยที่ 9 (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), หน้า 237. 

 33 ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา,เพิง่อ้าง, 2546, หน้า 237. 
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ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืน ๆ ส่วนในเขตเทศบาลให้เป็น 
ไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496    

ต่อมาในปี พ.ศ.2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการของ
นครหลวงกรุงเทพธนบุรีอีกครั้ง   โดยการรวมเอาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ นครหลวงกรุงเทพธนบุรี  
องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี  และเทศบาลนครหลวง ตลอดจนสุขาภิบาลทุกแห่งเข้าด้วยกันและ
จัดรูปแบบการบริหารราชการใหม่เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515    มีฐานะ
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   ซึ่งมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายบริหาร  และสภากรุงเทพมหานคร  เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  กล่าวคือ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นข้าราชการการเมืองมาจากการแต่งต้ังของคณะรัฐมนตรี และขึ้น
ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

สภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังของราษฎร
เขตละ 1 คน กับสมาชิกซึ่งมาจากการแต่งต้ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีจ านวนเท่ากับสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกต้ัง    สมาชิกทั้ง 2 ประเภทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี (แต่ในช่วง 4 ปีแรกให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยไม่ต้องมีการเลือกต้ัง) 

ในส่วนของการจัดการปกครองได้ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดและอ าเภอ
ตลอดจนการปกครองท้องที่ คือ ต าบลและหมู่บ้าน   โดยแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครออกเป็นเขตจ านวน 24 
เขต    แต่ละเขตมีส านักงานเขตเป็นหน่วยการบริหารภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าเขต    โดยแต่ละเขต
แบ่งพื้นที่ออกเป็นแขวงและมีหัวหน้าแขวงเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 

กรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจยุบสภากรุงเทพมหานครได้ 

ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของ
กรุงเทพมหานคร และใกล้เคียงกับระบบการปกครองท้องถิ่นสากลมาก แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ทีเดียว   เนื่องจาก
ยังมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากแต่งตั้ง  

เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516   ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการ 
เมืองและการปกครองครั้งส าคัญของประเทศไทย กล่าวคือ ได้มีกระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยและการ
กระจายอ านาจ    ตลอดจนการลดบทบาทการควบคุมของส่วนกลาง  โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย   ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการควบคุมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น   ต่อมาในปี 
พ.ศ.2517 ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517   ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มี
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ความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดนับต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 และเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจน   มาตราที่ส าคัญคือ มาตรา 216  ซึ่งบัญญัติ
ว่าการปกครองท้องถิ่นทุกระดับ  รวมทั้งนครหลวง   ให้มีสภาท้องถิ่นและผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังของประชาชน34   ข้อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในมาตรา 216 นี้ส่งผล
ให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 335   และด าเนินการยกร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ 

ในปี พ.ศ. 2518  ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2518”    ซึ่งมีสาระส าคัญคือ ให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในเขตนครหลวง    
มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมี
งบประมาณและบุคลากรเป็นของตนเอง   การบริหารงานใช้รูปแบบสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร   รวมถึงให้ประชาชนมีอ านาจเข้าชื่อถอดถอนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่สมบูรณ์     เนื่องจากมีการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชน   
มิใช่การแต่งตั้งเหมือนที่ผ่านมา     พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้มาจนถึง พ.ศ.2528 (ยกเว้นช่วง พ.ศ.2519-2521 
ได้มีการรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ซึ่งได้มีการออกค าสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพ้นจากต าแหน่งและแต่งตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเข้าไป
แทน) 

ในปี พ.ศ.2528 จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 
และประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน  โดย 
หลักการทั่วไปก็ยังคงคล้ายคลึงกับฉบับปี พ.ศ.2518 ได้แต่มีการปรับปรุงส่วนที่เป็นรายละเอียดต่าง ๆ ให้มี
ความสมบูรณ์และสะดวกคล่องตัวขึ้น 

การจัดระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช 
การกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542)    ซึ่งได้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น

                                       

 
34

 ทองต่อ  กล้วยไม้ ณ อยุธยา ,เพิง่อ้าง,  2546, หน้า 241. 
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ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น    แต่มิได้ก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด
โดยเฉพาะ   ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงมีลักษณะของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ    

กรุงเทพมหานครเป็นองค์การที่มีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
 1)  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงองค์กรเดียวในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระนครและจังหวัด

ธนบรุีเดิม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ดังเช่นจังหวัดอื่น ๆ  

 2)  ไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาคซ้ าซ้อน   คงมีเฉพาะแต่การปกครองส่วนกลางและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

 3)  มีการแยกอ านาจบริหารออกจากอ านาจนิติบัญญัติ   โดยทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่างได้รับเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจึงไม่จ าเป็นที่ทั้ง 2 
องค์กรจะต้องขอรับการไว้วางใจซึ่งกันและกัน    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่โดย
ไม่ต้องกังวลกับปัญหาคะแนนเสียงในสภานิติบัญญัติแต่ประการใด 

 4)  อ านาจบริหารที่แท้จริงอยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ทั้งนี้เพราะกฎหมายต้องการที่จะ
ให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจเข้มแข็ง    ดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงสามารถต้ังทีมบริหารกิจการของ
กรุงเทพมหานครเองได้และจะมอบหมายหน้าที่บางประการให้แก่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากน้อย
เท่าใดก็ได้ตามที่จะพิจารณา     จากลักษณะงานดังกล่าวนี้จึงท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพ 

 
1)  โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
ตามที่ได้กล่าวแล้วว่ากรุงเทพมหานครเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   มีฐานะเป็น

นิติบุคคล    โดยมีการแบ่งพื้นที่การบริหารออกเป็นเขตและแขวง  ซึ่งการยุบหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของเขต
และแขวงนั้นจะต้องท าเป็นประกาศกรุงเทพมหานครและประกาศในราชการกิจจานุเบกษา 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528   ได้มีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานของกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ส่วน อันประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร  เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายบริหาร    โดยทั้ง 2 ส่วนนี้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตกรุงเทพมหานคร 

โครงสร้างการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 2 ส่วน มีดังต่อไปนี้ 
1.1) สภากรุงเทพมหานคร 
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สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร   โดยในการก าหนดเขตเลือกต้ังนั้นให้
ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคนเป็นประมาณ  โดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกต้ังมีจ านวนราษฎรใกล้เคียงกัน
เท่าที่จะเป็นไปได้   แต่ต้องไม่เป็นการน าเอาพื้นที่ของเขตหนึ่งไปรวมกับเขตอ่ืนหรือน าเอาพื้นที่เพียงบางส่วน
ของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น35   ซึ่งในแต่ละเขตเลือกต้ังจะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ 1 คน  ถ้าเขต
ใดมีประชากรเกินหนึ่งแสนคน   ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อ
จ านวนประชากรทุกหนึ่งแสนคน  โดยเศษของหนึ่งแสนคนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสนคน
ปัจจุบันกรุงเทพมหานครแบ่งเขตเลือกต้ังออก เป็น 50 เขต  เขต 61 เขตเลือกต้ัง   ด้ังนั้นจึงมีสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครได้ทิ้งสิ้น 61 คน 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีวาระคราวละ 4 ปี นับต้ังแต่วันเลือกต้ัง   และเมื่อครบวาระแล้วให้
ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังใหม่ภายใน 60 วัน   ภายหลังจากการเลือกต้ังสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นแล้วให้จัดการประชุมเพื่อการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร   โดยให้สมาชิก
สภากรุงเทพมหานครเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคนหนึ่งขึ้นด ารงต าแหน่งประธานสภาฯ และด ารง
ต าแหน่งทันที่ภายหลังการได้รับเลือก   จากนั้นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อในราช
กิจจานุเบกษา 

ประธานสภากรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งรองประธานสภากรุงเทพมหานครจ านวนไม่เกิน 2 คน   ทั้ง
ประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานครด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี   นอกจากนี้ให้มีเลขานุการ
ประธานสภาและเลขานุการรองประธานสภาได้อีกต าแหน่งละ 1 คน   ซึ่งมาจากการแต่งต้ังโดยประธานสภา
กรุงเทพมหานคร 

สภาอาจแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญคณะต่าง ๆ คณะละ 5-9 คน    ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและ
ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการวิสามัญ    ซึ่งเลือกจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร   เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร    แล้วรายงานต่อสภากรุงเทพมหานคร 

อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร มีดังต่อไปนี้ 
 1) เสนอและพิจารณาให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 

                                       

 
35

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 11 
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  2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรุงเทพ 
มหานคร 
   3) ควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครโดยการต้ังกระทู้ถาม  เสนอญัตติเพื่อ 
ให้พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   โดยเฉพาะเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานครแถลงข้อเท็จ 
จริง 

 
ตาราง 130 รายชื่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 

 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล เขต/พื้นที่ คะแนนท่ีได้รับ พรรค 

1 นายอนันตชาติ   บัวสุวรรณ์  จตุจักร 11,518 ประชาธิปัตย์  

2 นายกษิด์ิเดช   ชุติมันต์  ลาดพร้าว 16,975 ประชาธิปัตย์  

3 นายบ ารุง   รัตนะ  วังทองหลาง 15,391 ประชาธิปัตย์  

4 นายประสิทธิ์   รักสลาม  วัฒนา 11,301 ประชาธิปัตย์  

5 นายณัทวุฒิ   หมัดนุรักษ์  สวนหลวง 19,005 ประชาธิปัตย์  

6 นายประสิทธิ์   มะหะหมัด  สะพานสูง 10,983 เพื่อไทย 

7 นายพินิจ   กาจนชูศักด์ิ  สัมพันธวงศ์ 6,446 ประชาธิปัตย์  

8 นายธวัชชัย   ปิยนนทยา  สาทร 14,428 ประชาธิปัตย์  

9 นายนวรัตน์   อยู่บ ารุง  หนองแขม 22,804 เพื่อไทย 

10 นายไพฑูรย์   อิสระเสรีพงษ์  หนองจอก 20,787 เพื่อไทย 

11 น.ส.เรณุมาศ   อิศรภักดี  หลักสี่ 11,289 อิสระ  

12 นายสารัช   ม่วงศิริ  บางขุนเทียน 11,272 ประชาธิปัตย์  

13 นายประพนธ์   เนตรรังษี  จตุจักร 10,057 เพื่อไทย 
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14 นายอมรเทพ   เศตะพราหมณ์  ยานนาวา 14,305 ประชาธิปัตย์  

15 นายพิรกร   วีรกุลสุนทร  จอมทอง 11,474 ประชาธิปัตย์  

16 นายสุทธิชัย   วีรกุลสุนทร  จอมทอง 14,369 ประชาธิปัตย์  

17 น.ส.รัตติกาล   แก้วเกิดมี  สายไหม 13,218 ประชาธิปัตย์  

18 นายสมชาย   เวสารัชตระกูล  สายไหม 13,336 ประชาธิปัตย์  

19 นายสายัณต์   จันทร์เหมือนเผือก  บางเขน 13,979 เพื่อไทย 

20 น.ส.ปราณี   เชื้อเกตุ  บางเขน 12,922 ประชาธิปัตย์  

21 นายสุพิน   คล้ายนก  บางแค 14,030 ประชาธิปัตย์  

22 นายเพทาย   จั่นเผื่อน  บางแค 16,036 ประชาธิปัตย์  

23 นายประเสริฐ   ทองนุ่น  บางกะปิ 10,816 ประชาธิปัตย์  

24 นางนฤมล   รัตนาภิบาล  บางกะปิ 8,578 ประชาธิปัตย์  

25 นายประเดิมชัย   บุญช่วยเหลือ  ห้วยขวาง 13,621 เพื่อไทย 

26 นายณรงค์ศักด์ิ   ม่วงศิริ ทวีวัฒนา 14,073 ประชาธิปัตย์  

27 นางกรณิศ   งามสุคนธ์รัตนา  คลองเตย 14,387 ประชาธิปัตย์  

28 นายสมชาย   เต็มไพบูลย์กุล  คลองสาน 9,590 ประชาธิปัตย์  

29 นายพลภูมิ   วิภัติภูมิประเทศ  คันนายาว 15,646 เพื่อไทย 

30 นางอนงค์   เพชรทัต  ดินแดง 17,915 เพื่อไทย 

31 นายศิริพงศ์   ลิมปิชัย  ดุสิต 14,160 เพื่อไทย 

32 พ.ต.ท.วันชัย   ฟักเอ้ียง  ตลิ่งชัน 16,583 ประชาธิปัตย์  

33 นายวันชัย   เปี่ยมสวัสด์ิ  บางนา 11,635 ประชาธิปัตย์  

34 นายนภาพล   จีระกุล  บางกอกน้อย 19,413 ประชาธิปัตย์  

35 นายวิรัช   คงคาเขตร  บางกอกใหญ่ 14,131 ประชาธิปัตย์  
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36 นายอภิมุข   ฉันทวานิช  บางคอแหลม 14,689 ประชาธิปัตย์  

37 นายไสว   โชติกะสุภา  ราษฎร์บูรณะ 12,478 ประชาธิปัตย์  

38 นายค ารณ   บ ารุงรักษ์  ทุ่งครุ 13,336 ประชาธิปัตย์  

39 นางผุสดี   วงศ์ก าแหง  ราชเทวี 8,457 ประชาธิปัตย์  

40 นายคมสัน  พันธุ์วิชาติกุล  บางพลัด 12,608 ประชาธิปัตย์  

41 นายพิพัฒน์   ลาภปรารถนา  บางรัก 8,540 ประชาธิปัตย์  

42 นายแมน   เจริญวัลย์  บึงกุ่ม 21,043 ประชาธิปัตย์  

43 น.ส.อุไร   อนันตสิน  ปทุมวัน 6,463 ประชาธิปัตย์  

44 นายเอก   จึงเลิศศิริ  ป้อมปราบฯ 8,742 ประชาธิปัตย์  

45 นายพีรพล   กนกวลัย  พญาไท 11,415 ประชาธิปัตย์  

46 นายตรีสิทธิ์   ศิริวรรณ  พระโขนง 16,170 ประชาธิปัตย์  

47 น.ส.กานต์กนิษฐ์   แห้วสันติ  พระนคร 10,481 ประชาธิปัตย์  

48 นายสุธา   นิติภานนท์  ภาษีเจริญ 18,784 ประชาธิปัตย์  

49 นายวิรัตน์   มีนชัยนันท์  มีนบุรี 20,532 เพื่อไทย 

50 นายวิชัย   หุตังคบดี  ธนบุรี 12,821 เพื่อไทย 

51 น.ส.พรพิมล   คงอุดม  บางซื่อ 22,157 ประชาธิปัตย์  

52 นายณัฐ   ส าเร็จวาณิชย์  ลาดกระบัง 10,425 เพื่อไทย 

53 นายสุไหง   แสวงสุข  บางบอน 15,627 ประชาธิปัตย์  

54 นายสาทร   ม่วงศิริ  บางขุนเทียน 11,468 ประชาธิปัตย์  

55 นายวิสูตร   ส าเร็จวาณิชย์  ลาดกระบัง 10,096 เพื่อไทย 

56 นางพิมพ์ชนา   โหสกุล  ดอนเมือง 11,863 เพื่อไทย 

57 นายสุริยา   โหสกุล  ดอนเมือง 11,170 เพื่อไทย 
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58 นายชูชาติ   ประเสริฐกรรณ  คลองสามวา 11,774 ประชาธิปัตย์  

59 นายวิรัช   อินช่วย  คลองสามวา 10,525 ประชาธิปัตย์  

60 นายกิตติพล เชิดชูกิจกุล  ประเวศ 12,140 ประชาธิปัตย์  

61 นายธนวัฒน์   เชิดชูกิจกุล  ประเวศ 11,867 ประชาธิปัตย์  

 
1.2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตกรุงเทพ 

มหานคร   การเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกต้ังสภา
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีวาระในการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกต้ัง   และเมื่อด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วจะต้องจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ภายใน 
60 วัน    นับแต่วันสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง    แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่างลงเพราะ
เหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การครบวาระการด ารงต าแหน่งตามปกติให้จัดให้มีการเลือกต้ังขึ้นภายใน 90 วัน 

   
2)  การจัดระเบียบการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 
ดังได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า   การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างจากการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป   อันเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  การค้า  การพาณิชย์และอุตสาหกรรม   ท าให้การ
บริหารราชการของกรุงเทพมหานครจ าเป็นต้องมีโครงสร้างและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะรองรับกับภารกิจที่มี
อยู่เป็นจ านวนมาก    การจัดระเบียบข้าราชการของกรุงเทพมหานครจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

2.1) ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 
ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยส านักงานและส านักต่าง ๆ อาทิเช่น 

  2.1.1) ส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร   มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าของ
สภากรุงเทพมหานคร   โดยมีเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญขึ้น
ตรงต่อปลัดกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหา 
นคร   ขึ้นตรงต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร 

 2.1.2) ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและ
งานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   โดยมีเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นข้าราชการการ 
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เมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในส านักงานเลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร 

 2.1.3) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร   มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ
ประจ าต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
  2.1.4) ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร   มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกรุงเทพ 
มหานครและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ   มีปลัดกรุงเทพมหานครซึ่ง
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 

2.2) เขตและสภาเขต  
 2.2.1) เขต   เป็นพื้นที่การปกครองที่เป็นหน่วยย่อยของกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีรูปแบบการบริหาร

คล้ายกับอ าเภอผสมกับเทศบาล กล่าวคือ จะเป็นเหมือนอ าเภอซึ่งเป็นส่วนย่อยของจังหวัดก็ไม่ใช่ เพราะเขต
ยังมีสภาเขตซึ่งมีสมาชิกสภาเขต (สข.) ที่มาจากการเลือกต้ัง  ท าหน้าที่ในการคอยให้ค าปรึกษา  สอดส่อง
ก ากับดูแลการท างานของเขตคล้ายๆ กับเทศบาล    แต่เนื่องจากมีผู้อ านวยการเขตซึ่งเป็นฝ่ายบริหารท า
หน้าที่คล้าย ๆ นายอ าเภอ   ไม่ใช่แบบนายกเทศมนตรีเหมือนเทศบาล   ดังนั้นเขตจึงมีรูปแบบการบริหารที่
ผสมระหว่างอ าเภอกับเทศบาล   โดยเขตมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

  1. อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 
  2. อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการเขต 
  3. อ านาจหน้าที่ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบ 

หมาย 
 นอกจากนี้  ส านักงานเขตต่างๆ จะเป็นที่รวมของส่วนราชการแผนกต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการให้ 

บริการประชาชน เช่น งานด้านการทะเบียนต่าง ๆ งานด้านการขออนุญาตด าเนินกิจการต่างๆ เป็นต้น 
 2.2.2) สภาเขต   ในส่วนของสภาเขตประกอบด้วยสมาชิกสภาเขต (สข.) อย่างน้อยเขตละ 7 คน    

ถ้าเขตใดมีประชากรเกินหนึ่งแสนคน   ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจ านวน
ประชากรทุกหนึ่งแสนคน   เศษของหนึ่งแสนคนถ้าถึงห้าหมื่นหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งแสนคน   สมาชิกสภา
เขตมีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นับจากวันเลือกต้ัง  

 ภายหลังจากการเลือกต้ังแล้ว  ให้สมาชิกสภาเขตเลือกต้ังประธานสภาเขตและรองประธานสภา
เขตอย่างละ 1 คน และด ารงต าแหน่งทันทีที่ได้รับการเลือกต้ัง   ประธานและรองประธานสภาเขตมีวาระใน
การด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี   โดยอ านาจหน้าที่ของสภาเขตกล่าวโดยสรุป มีดังต่อไปนี้ 
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   1. ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อ านวยการเขตและสภา
กรุงเทพมหานคร 

   2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต   ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหา 
นครว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจ่าย 

   3.  สอดส่องและติดตามดูแลการด าเนินการของส านักงานเขต   เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ราษฎร เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป  จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะนิติ
บุคคลเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว ๆ ไป   แต่ในส่วนของการบริหารงานภายในของกรุงเทพ 
มหานครนั้นมีหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับภารกิจจ านวนมากของกรุงเทพมหานคร   ซึ่งอาจจะมีความ
ซับซ้อนมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป   การที่ประชาชนสามารถเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพ 
มหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โดยตรง   ท าให้กรุงเทพมหานครมีอิสระที่จะปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน   แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานยังคงต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกลาง
เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนๆ   โดยส่วนกลางจะก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรุงเทพ 
มหานครเท่าที่จ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น 
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รูป 1 การแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 เขต 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, http://www.bangkok.go.th/info/ 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 3) ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 
เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ   ดังนั้นจึงมีอ านาจในการจัดเก็บภาษี  
ค่าธรรมเนียม และรายได้ในหลายด้าน   โดยในส่วนของรายได้ของกรุงเทพมหานครมีทั้งประเภทรายได้
ประจ าและรายได้พิเศษ   ซึ่งในส่วนของรายได้ประจ านั้นประกอบไปด้วยรายได้จากภาษีอากร  รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม  รายได้จากทรัพย์สิน  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ และรายได้เบ็ดเตล็ด  ในขณะ
ที่รายได้พิเศษ ได้แก่ รายได้จากสะสม จ่ายขาด และเงินกู้   ซึ่งรายได้ดังกล่าวมีทั้งประเภทที่กรุงเทพมหานคร
จัดเก็บเองและส่วนราชการอ่ืนเก็บให้   โดยรายได้ที่กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 นั้น อาทิเช่น 

 1) รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร 
 2) รายได้จากสาธารณูปโภคของกรุงเทพมหานคร 

รูป 2 แผนภูมิการจัดระเบียบบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร 

http://www.bangkok.go.th/info/
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 3) รายได้จากการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร การท ากิจการร่วมกับบุคคลอื่นหรือจาก
สหการ 

 4) ภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาลหรือมี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 

 5) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ เป็นต้น  
นอกจากน้ียังสามารถจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ซึ่งท าให้กรุงเทพมหานครมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และเงินรายได้ อาทิเช่น 

 1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 2) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
 3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
 4) ภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ

น้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และไม่เกินกิโลกรัมละ สิบสตางค์
ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม เป็นต้น 
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครน้ันแบ่งเป็นตามพันธกิจ 8 ด้าน   
เพื่อให้การบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมอ านาจ
หน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528   
ดังน้ีรายละเอียดดังน้ี 

ตาราง 131งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 

 จ านวนตามด้าน /  จ านวนเงิน 
(บาท) ปี 2551 ปี 2552 

 
ปี 2554 

1. ด้านการบริหารทั่วไป  9,738,893,800 9,140,100,500 8,695,308,000 10,343,264,100 
2. ด้านการรักษาความสะอาดฯ 7,063,651,400 7,694,338,800 6,781,565,400 6,528,033,500 
3. ด้านการโยธาและระบบจราจร  7,824,462,700 9,502,949,300 6,839,042,500 9,247,871,600 
4. ด้านการระบายน ้าและบ า บัดน ้า
เสีย  3,403,212,200 4,392,755,400 4,162,919,900 3,863,689,700 
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5. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม  7,568,494,200 4,900,007,800 5,005,342,300 5,536,988,100 
6. ด้านการสาธารณสุข  4,877,101,300 5,440,209,900 5,331,121,400 5,710,355,500 
7. ด้านการศึกษา  4,524,184,400 4,929,647,300 4,184,700,500 4,769,797,500 
8. ด้านการพาณิชย์กรุงเทพมหานคร  528,411,300 549,348,900 588,023,500 458,392,900 

รวมทั้งสิ้น  45,528,411,300 46,549,348,900 41,588,023,500 46,458,392,900 
ที่มา : เรียบเรียงจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554 

 
 เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร 
 ในด้านเศรษฐกิจนั้น  เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของ
ประเทศในเกือบทุกด้าน   อีกทั้งเป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการ  ศูนย์กลางการค้าและการขนส่ง  ท าให้มีบริษัท
ธุรกิจขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ จ านวนมากในกรุงเทพมหานคร  ส่งผลให้กรุงเทพมหานครจึงมีอัตรา
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  โดยในปี พ.ศ. 2552  กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
รายจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) สูงที่สุดในประเทศ  คือ  2,290,159  ล้านบาท หรือคิดเป็น  25 
% ของผลิตภัณฑ์รวมภายในประเทศ  ( ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั่วประเทศในปี 2551  เท่ากับ  9,104,959 ล้าน
บาท : ข่าวเครดิต, ทริสเรทต้ิง  20  ตุลาคม 2552)   เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในปี  2550  
ซึ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเท่ากับ 2,191,810.50 ล้านบาท   ส าหรับในปี 2550  สาขาที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสูงสุด คือ การขายส่ง/ปลีก เท่ากับ  531,564.70  ล้านบาทและสาขาที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุด  
คือ  สาขาการท าเหมืองแร่  0.00 ล้านบาท  โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,584.10 
ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 0.07 เปอร์เซ็นต์เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมปีก่อน  โดยการขายส่ง/ปลีก 
เป็นสาขาที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 28,334.00 ล้านบาท รองลงมาคือ
โรงแรม และภัตตาคาร เพิ่มขึ้น 17,739.80 ล้านบาทและการบริหารราชการแผ่นดิน  เพิ่มขึ้น 13,553.40  ล้าน
บาท  ในขณะเดียวกันสาขาที่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมลดลง  คือ สาขาเกษตรกรรม, สาขาการประมง, สาขา
การท าเหมืองแร่, สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ลดลงจากปีก่อน  278.90  
ล้านบาท, 3,504.10 ล้านบาท, 7,118.60 ล้านบาท, 70,309.90 ล้านบาท ตามล าดับ  
 
ตาราง 132 GROSS PROVINCIAL PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES 2002-2008 

 
BANGKOK METROPOLIS (Millions of Baht) 
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No.   2004 2005 2006r 2007r 2008p 

1 Agriculture 2,444 2,666 3,054 3,906 4,637 

2 
Agriculture,Hunting and 
Forestry 

2,121 2,314 2,700 3,547 4,223 

3 Fishing 324 353 354 359 413 

4 Non-Agriculture 
1,900,48

1 
2,025,50

6 
2,126,43

2 
2,222,37

1 
2,285,52

2 

5 Mining and quarrying 0 0 0 0 0 

6 Manufacturing 388,796 412,091 428,921 480,370 479,758 

7 
Electricity,Gas and Water 
Supply 

41,484 38,999 42,383 40,448 37,687 

8 Construction 51,226 65,735 69,928 76,374 85,887 

9 
Wholesale and Retail Trade; 
Repair of Motor Vehicles, 
Motorcycles and 

          

10 Personal and Household Goods 447,725 473,319 499,184 542,968 534,894 

11 Hotels and Restaurants 206,729 215,065 240,118 258,681 271,595 

12 
Transport, Storage and 
Communication 

303,718 320,149 319,014 277,550 286,765 

13 Financial Intermediation 135,890 154,938 153,722 162,949 191,995 

14 
Real Estate,Renting and 
Business Activities 

68,532 72,031 76,206 78,245 80,095 

15 
Public Administration and 
Defence;Compulsory Social 
Security 

110,904 119,567 127,389 135,719 143,786 

16 Education 40,296 39,499 48,702 54,724 54,737 
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17 Health and Social Work 29,316 32,215 34,921 37,113 36,521 

18 
Other Community, Social and 
Personal Services Activities 

71,207 77,067 81,010 72,034 76,354 

19 
Private Households with 
Employed Persons 

4,657 4,833 4,936 5,197 5,449 

  Gross Provincial Product (GPP) 
1,902,92

6 
2,028,17

2 
2,129,48

6 
2,226,27

7 
2,290,15

9 

  GPP Per capita (Baht) 283,884 299,037 312,318 325,396 334,053 

  Population(1,000 persons) 6,703 6,782 6,818 6,842 6,856 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Gross Provincial 
Product (2008 Edition), http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/gpp_data/index.html  

           
    

 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในกรุงเทพมหานครหลังรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 ถึงปัจจุบัน 
 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549  ช่วงเช้า   ในขณะที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่ง
อยู่ระหว่างร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา   มีค าสั่งให้ผู้บัญชาการเหล่า
ทัพเข้าประชุมกับคณะรัฐมนตรีที่ท าเนียบรัฐบาล   แต่ไม่มีผู้น าเหล่าทัพคนใดร่วมประชุมท าให้เกิดข่าวลือแพร่
สะพัดว่าจะเกิดการรัฐประหาร   ต่อมาช่วงหัวค่ าก็ปรากฎการเคลื่อนก าลังทหารและรถถังเข้ามาในกรุงเทพ 
มหานคร 

ในเวลา 22.00 น. พ.ต.ท.ทักษิณ ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์
ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครผ่านสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) ปลดพลเอกสนธิ บุญยรัต 
กลิน จากผู้บัญชาการทหารบก และแต่งต้ังพลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ควบคุม
สถานการณ์   แต่ระหว่างประกาศค าสั่งสัญญาณก็ถูกตัดเนื่องจากก าลังทหารเข้าควบคุมสถานีไว้ได้    ส่วน
โทรทัศน์ช่องอ่ืนรายการตามปกติถูกงดออกอากาศและมีการเปิดเพลงและฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติพระ 
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทน 

23.00 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเผยแพร่แถลงการณ์ยึดอ านาจของคณะปฏิรูปการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)  
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คณะรัฐประหารบริหารประเทศด้วยการออก “ประกาศ คปค.” ฉบับต่างๆ อยู่ 10 วัน  จนกระทั่งถึงวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ.2549 จึงได้ประกาศธรรมนูญปกครองประเทศชั่วคราวคือ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549”   โดยในรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้มีทั้งหมด 39 มาตรา มีการก าหนดให้ 
คปค. เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งหมดโดยเปลี่ยนสถานะเป็น “คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ” 
(คมช.) โดยหัวหน้า คปค. จะด ารงต าแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ   มีอ านาจเป็นผู้สนองพระ
บรมราชโองการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี  ประธานสภาและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ  สมาชิกสมัชชาแห่ง 
ชาติ  และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะประกาศใช้ในเวลาต่อมา (คือรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550) 

มีการแต่งตั้งให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งองคมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี จากนั้น
จึงมีการแต่งต้ังคณะรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศ   ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กล่าวกับผู้สื่อข่าวต่อประเด็นการรัฐประหารว่า ผู้ที่รัฐประหารส าเร็จถือเป็น “องค์อธิปัตย์” หลังจากนั้นก็มีความ
พยายามอธิบายความชอบธรรมของการรัฐประหารครั้งนี้จากนักวิชาการจ านวนมาก  

ส่วนเสียงฝ่ายต่อต้านปรากฏขึ้นต้ังแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 เช่นกัน   โดยในวันนั้น ร.ต. ฉลาด 
วรฉัตร และนายทวี ไกรคุปต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทย ได้ประท้วงที่บริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยแต่ทั้งสองคนก็ถูกทหารจับกุมตัวขึ้นรถไป  ต่อมา “เครือข่าย 19 กันยาต้านรัฐประหาร” เปิดตัวท า
กิจกรรมต่อต้านการรัฐประหารที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549  
จากนั้นวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 17.00 น. มีการประท้วงที่บริเวณลานหน้าตึกโดมมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์และจัดเสวนาในหัวข้อ "ท าไมเราต้องคัดค้านรัฐประหาร" โดย "กลุ่มโดมแดง" และ
เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  
 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549   เกิดเหตุการณ์แท็กซี่ซึ่งทราบชื่อผู้ขับภายหลังว่า นายนวมทอง ไพรวัลย์ 
พุ่งเข้าชนรถถังบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า   เพื่อประท้วงคณะรัฐประหารแต่ไม่ประสบความส าเร็จ (ต่อมา
นายนวมทอง ไพรวัลย์ได้ผูกคอตายประท้วงอีกครั้งจนเสียชีวิตในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549)    
 ผลจากการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549   ซึ่งเป็นการรัฐประหารครั้งที่ 11 หลังไทย
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ. 2475  ท าให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และน ามาสู่การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยผู้ร่างส่วนใหญ่มาจากการแต่งต้ัง
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ก่อนจะมีการท าประชามติและได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่
จนมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน   ก่อให้เกิดการเลือกต้ังเมื่อเดือนธันวาคม 2550  

http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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 หากแต่ในส่วนของการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ก็ยังคงมี
ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง   โดยกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) ได้เคลื่อนขบวนจาก
ท้องสนามหลวงไปปิดล้อมบ้านสี่เสาเทเวศร์   โดยกลุ่มผู้ชุมนุมเชื่อว่าพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้อยู่
เบื้องหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549   แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ท าให้เกิดการปะทะระหว่าง
เจ้าหน้าที่ต ารวจกับกลุ่มผู้ชุมนุม   พร้อมกับมีการท าลายทรัพย์สินบางส่วนในบริเวณนั้นเสียหาย   จึงท าให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งจากการปะทะและการใช้แก๊สน้ าตาและเหตุการณ์ได้สงบลง   จนในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 
2550 เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ต้ังข้อหาซ่องสุมเกินกว่า 10 คนต่อแกนน า นปก. ประกอบด้วย นายวีระ มุสิกพงศ์, 
นายจตุพร พรหมพันธุ์, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นายจักรภพ เพ็ญแข, นพ.เหวง โตจิราการ, นายวิภูแถลง พัฒน
ภูมิไทย, พ.อ.ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย, นายจรัล ดิษฐาอภิชัย, นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ และนายนพรุจ วรชิต
วุฒิกุล (เป็นแกนน ากลุ่มพิราบขาว 2006 ที่ได้ขับรถพุ่งชนต ารวจหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์) แกนน าดังกล่าวยังคง
เป็นแกนน าหลักในกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มาอย่างต่อเนื่อง    

จากนั้นจึงได้จัดให้มีการเลือกต้ังทั่วไปในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550   โดยพรรคพลังประชาชน (ซึ่ง
เป็นการรวมตัวของสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม) ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด คือ 233  ที่นั่งจาก 480 
ที่นั่ง และได้เป็นแกนน าในการจัดต้ังรัฐบาล   โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช  หัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรี แต่
หลังจากมีการจัดต้ังรัฐบาลใหม่ไม่นาน   แกนน าของพันธมิตรฯ ได้ประชุมและมีมติรื้อพื้นพันธมิตรฯ ขึ้นมาใหม่
อีกครั้งในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยให้เหตุผลว่าปัญหาต่างๆ ที่เขานิยาม “ยังไม่สามารถได้รับการ
แก้ไขให้เสร็จสิ้นในสมัยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร”  และอธิบายว่ารัฐบาลของนาย
สมัคร สุนทรเวช แท้ที่จริงแล้วก็คือรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็น “นอมินี” รับค าสั่งและท างานรับใช้  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   ดังนั้นจึงมีมติฟื้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้ง   เพื่อเตรียมพร้อม
ด าเนินการต่อสู้กับพฤติการณ์ของรัฐบาลนายสมัครท่ีจะท างานรับใช้ระบอบทักษิณในทุกรูปแบบ 

ในส่วนของผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2553 ดังกล่าวข้างต้นนั้น   พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เช่นเดิม   หากแต่ในบางเขตเลือกต้ังกลับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชาชนเข้ามาช่วงชิงพื้นที่
ดังปรากฎรายละเอียดดังนี้ 

 
ตาราง 133 รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของ
กรุงเทพมหานคร 
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จังหวัด เขต ชื่อ - นามสกุล หมายเลข พรรค คะแนน 

กรุงเทพมหานคร 1 ม.ล. อภิมงคล  โสณกุล 4 ประชาธิปัตย์ 116,707 

    นางสาว อรอนงค์  กาญจนชูศักด์ิ 5 ประชาธิปัตย์ 112,270 

    นาง เจิมมาศ  จึงเลิศศิริ 6 ประชาธิปัตย์ 109,974 

  2 นาย กรณ์  จาติกวณิช 13 ประชาธิปัตย์ 126,566 

    นาย สมเกียรติ  ฉันทวานิช 14 ประชาธิปัตย์ 124,808 

    นาย อนุชา  บูรพชัยศรี 15 ประชาธิปัตย์ 122,534 

  3 นาย พีระพันธุ ์ สาลีรัฐวิภาค 7 ประชาธิปัตย์ 113,146 

    นาย ธนา  ชีรวินิจ 8 ประชาธิปัตย์ 111,866 

    นาย สรรเสริญ  สมะลาภา 9 ประชาธิปัตย์ 108,492 

  4 นาย บุญยอด  สุขถิ่นไทย 10 ประชาธิปัตย์ 113,280 

    นาย อรรถวิชช์  สุวรรณภักดี 11 ประชาธิปัตย์ 111,726 

    นาย สกลธี  ภัททิยกุล 12 ประชาธิปัตย์ 110,413 

  5 นาย อนุสรณ์  ปั้นทอง 14 พลังประชาชน 112,876 

    น.อ. อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 13 พลังประชาชน 110,963 

    นาย การุณ  โหสกุล 15 พลังประชาชน 105,367 

  6 นาย สมัย  เจริญช่าง 2 ประชาธิปัตย์ 108,944 

    นาย ทิวา  เงินยวง 1 ประชาธิปัตย์ 107,058 

    นาย ไพโรจน์  อิสระเสรีพงษ์ 12 พลังประชาชน 102,126 

  7 นาย ดนุพร  ปุณณกันต์ 20 พลังประชาชน 108,613 

    นาย วิชาญ  มีนชัยนันท์ 19 พลังประชาชน 102,247 

    นาง นาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ 8 ประชาธิปัตย์ 101,007 

  8 คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช 7 ประชาธิปัตย์ 105,457 

    นาย สามารถ  มะลูลีม 8 ประชาธิปัตย์ 104,236 

    นาย สุทธิ  ปัญญาสกุลวงศ์ 9 ประชาธิปัตย์ 98,111 

  9 นาง นันทพร  วีรกุลสุนทร 14 ประชาธิปัตย์ 111,134 
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    นาย สุรันต์  จันทร์พิทักษ์ 13 ประชาธิปัตย์ 108,440 

    นาย วิลาศ  จันทร์พิทักษ์ 15 ประชาธิปัตย์ 107,762 

  10 นาย ถวิล  ไพรสณฑ์ 4 ประชาธิปัตย์ 92,401 

    นาย สากล  ม่วงศิริ 15 พลังประชาชน 87,019 

    นาย สุวัฒน์  วรรณศิริกุล 13 พลังประชาชน 86,359 

  11 นาง อรอนงค์  คล้ายนก 8 ประชาธิปัตย์ 99,745 

    นาย โกวิทย์  ธารณา 7 ประชาธิปัตย์ 98,561 

    นาย สุธา  ชันแสง 1 พลังประชาชน 94,946 

  12 นาย องอาจ  คล้ามไพบูลย์ 10 ประชาธิปัตย์ 110,636 

    นาย ชนินทร์  รุ่งแสง 12 ประชาธิปัตย์ 109,992 

    นางสาว รัชดา  ธนาดิเรก 11 ประชาธิปัตย์ 107,901 

ทีมา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิเลือกต้ัง ส.ส. 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550,  

 http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php 
    จากผลการเลือกต้ังในครั้งนั้นจึงสะท้อนให้เห็นถึงสภาวการณ์ทางการเมืองไทยที่มีการแบ่งขั้ว

แยกข้างออกเป็นสองฝ่ายได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในส่วนของประชาชนที่ยังคงให้ความนิยมหรือชื่นชม
ในการบริหารงานของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  ซึ่งแม้จะเปลี่ยนมาเป็นพรรคพลังประชาชนและไม่ ได้มี 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ตาม   ในอีกส่วนหนึ่งคือผู้ให้การสนับสนุนพรรค
ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการ เมืองเก่าแก่และมีประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นฐานเสียงส าคัญ   
ดังนั้นการเลือกต้ังในครั้งนั้นจึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแรงหนุนและแรงต้านที่ เห็นได้อย่างชัดเจน
ระหว่างประชาชนที่สนับสนุนและต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร   ซึ่งในอีกด้านหนึ่งจึงปรากฏให้เห็นการ
ต่อต้านสภาวการณ์ที่เป็นอยู่โดยไปเลือกต้ังแต่กาก บาทเพื่อที่จะแสดงสิทธิ์การไม่ประสงค์ลงคะแนนของ
คนกรุงเทพมหานครจ านวนมาก 
 
ตาราง 134 การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ตาราง 135 

 

http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php
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จังหวัด เขต 
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

ผู้ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ร้อย
ละ 

บัตรเสีย ร้อยละ 
บัตรไม่
ประสงค์
ลงคะแนน 

ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร 1 331,731 219,694 66.23 2,932 1.33 16,783 7.64 

  2 341,116 221,806 65.02 3,208 1.45 14,656 6.61 

  3 337,528 237,231 70.28 2,590 1.09 13,910 5.86 

  4 383,499 273,578 71.34 3,296 1.20 16,874 6.17 

  5 379,979 266,848 70.23 3,661 1.37 18,166 6.81 

  6 365,620 262,829 71.89 5,813 2.21 13,153 5.00 

  7 367,946 258,644 70.29 3,087 1.19 13,856 5.36 

  8 338,610 232,453 68.65 2,844 1.22 14,218 6.12 

  9 341,304 215,358 63.10 3,184 1.48 14,605 6.78 

  10 313,292 220,856 70.50 3,383 1.53 16,103 7.29 

  11 335,804 237,243 70.65 3,219 1.36 17,579 7.41 

  12 312,545 219,488 70.23 2,665 1.21 14,139 6.44 

 ผลรวม 4,148,974 2,866,028 69.08 39,882 1.39 184,042 6.42 

ทีมา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิเลือกต้ัง ส.ส. 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550,  

http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php 
     

 
จากผลการเลือกต้ังและการจัดต้ังรัฐบาลภายใต้การน าพรรคพลังประชาชน  ท าให้พันธมิตรฯ ได้จัด

กิจกรรมชุมนุมทางการเมืองที่ส าคัญขึ้น 2 ครั้ง คือ การจัดยามเฝ้าแผ่นดินภาคพิเศษ ในวันที่ 28 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 และวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จากนั้นได้จัด
ชุมนุมใหญ่ขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551   โดยเริ่มรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเดินขบวน
ไปยังท าเนียบรัฐบาล   แต่ถูกสกัดไว้ที่สะพานมัฆวาน   จึงได้ปักหลักชุมนุมที่บริเวณดังกล่าว   และเพียงหลัง
การชุมนุมเพียงหนึ่งวัน  แกนน าพันธมิตรฯ ได้ยกระดับเป้าหมายไปสู่การขับไล่รัฐบาล    หลังจากการปักหลัก

http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php
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ชุมนุมพันธมิตรฯ ได้ ประกาศ “เป่านกหวีด”ระดมพลเคลื่อนไหวเข้าร่วมการเคลื่อนไหวหลายครั้งที่ส าคัญ 
ดังต่อไปนี้  
   1. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551   พันธมิตรฯ ได้เคลื่อนก าลังคนฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจมา
ปักหลักชุมนุมด้านหน้าท าเนียบรัฐบาล   ตรงข้ามส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
  2. วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551   พันธมิตรฯ น าโดยนักรบศรวิชัยได้เคลื่อนก าลังคนไปบุกยึดสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์หรือ NBT ในช่วงตอนเช้าตรู่และพยายามเชื่อมต่อสัญญาณ
ถ่ายทอดสัญญาณเอสเอสทีวีแต่ไม่ประสบความส าเร็จ      

นอกจากน้ันยังได้บุกยึดสถานที่ราชการส าคัญหลายแห่ง เช่น, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงการคลัง, 
กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และบุกยึดท าเนียบได้ส าเร็จในช่วงบ่ายในวันเดียวกัน 
ต่อมาในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ต ารวจพยายามผลักดันให้ผู้ชุมนุมออกจากท าเนียบ   จึงเกิด
การปะทะกับผู้ชุมนุมจนท าให้มีผู้บาดเจ็บหลายราย  
 หลังจากพันธมิตรฯ บุกยึดท าเนียบส าเร็จได้ ในช่วงดึกวันที่ 1 ต่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551   แนว
ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านพันธมิตรฯ ได้ชุมนุมกันที่สนามหลวง 
และเดินทางมายังท าเนียบรัฐบาลเพื่อต้องการไปล้อมท าเนียบรัฐบาล  เพื่อกดดันให้กลุ่มพันธมิตรฯ สลายการ
ชุมนุมได้ทะปะกับพันธมิตรฯ ท าให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นายณรงค์ศักด์ิ กรอบไธสงค์ อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม 
นปช. ถูกตีที่ใบหน้าและศีรษะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 42 ราย 
  3. วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551   พันธมิตรฯ ได้ระดมคน ปิดล้อมรัฐสภาเพื่อขัดขวางการแถลงนโยบาย 
ของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ (ซึ่งได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีค า
วินิจฉัยให้นายสมัคร สุนทรเวช สิ้นสภาพนายกรัฐมนตรี) และเกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีผู้บาดเจ็บ
จากเหตุการณ์นี ้443 ราย เสียชีวิต 2 ราย   
  4. วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 พันธมิตรฯ ได้ประกาศระดมพลท าสงครามครั้งสุดท้ายเพื่อต้อง 
การ “หยุดการใช้อ านาจรัฐ”    โดยในตอนเช้าของวันที่  24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พันธมิตรฯ ได้น าก าลังไปปิด
ล้อมรัฐสภาแต่เมื่อการประชุมรัฐสภาถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น 
พันธมิตรฯ จึงเคลื่อนขบวนไปปิดสนามบินดอนเมือง   ซึ่งเป็นท าเนียบรัฐบาลชั่วคราวและต่อมาในวันที่ 25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้เคลื่อนก าลังไปปิดสนามบินสุวรรณภูมิ  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ศาลรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้พรรคการเมืองที่อยู่ในกระบวนพิจารณาคดี
ยุบพรรค คือ พลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย มาแถลงปิดคดีในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2551   โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย     นาย
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สมชาย วงศ์สวัสด์ิ นายกรัฐมนตรีได้ถูกตัดสิทธิ์ทางเมืองจากกรณียุบพรรคพลังประชาชนเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551 ท าให้พันธมิตรฯ ประกาศยุติการชุมนุม 
 ผลจากคดียุบพรรคพลังประชาชนดังกล่าว   ท าให้รัฐบาลของสมชาย วงศ์สวัสด์ิ สิ้นสภาพการเป็น
รัฐบาลและน ามาซึ่งการลงคะแนนเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2551   โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ซึ่งน าไปสู่การเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่ม นปช. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 และเหตุการณ์ความไม่สงบได้
เกิดขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ที่กลุ่มนปช. เคลื่อนไหวต่อต้านการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนบวกสาม
ที่พัทยาในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 
 กลุ่ม นปช. ได้เคลื่อนไหวทั้งในรูปของการชุมนุมและการใช้สถานีโทรทัศน์   รวมทั้งคลื่นวิทยุชุมชนที่
เป็นเครือข่ายเข้ามาร่วมถ่ายทอดสดเหตุการณ์ระหว่างการชุมนุมด้วยการเปิดสถานีโทรทัศน์ดีสเตชั่นที่ห้าง  
สรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552   โดยมีแกนน ากลุ่ม นปช. เข้าร่วม
แถลงข่าว ประกอบด้วย นายวีระ มุสิกพงษ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นพ.เหวง โตจิราการ 
นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ นายชินวัฒน์ หาบุญพาด และนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง  

กลุ่ม นปช.นัดชุมนุมใหญ่และได้ยึดสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชด าเนินต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 
2553  มีเป้าหมายเรียกร้องให้ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศยุบสภาและจัดการเลือกต้ังใหม่   กลุ่มผู้ชุมนุมใช้
มาตรการต่าง ๆ เช่น การเดินขบวนรอบกรุงเทพมหานคร การรวบรวมเลือดไปเทที่หน้าประตูท าเนียบรัฐบาล 
หน้าที่ท าการพรรคประชาธิปัตย์ และหน้าบ้านพักอภิสิทธิ์ เพื่อกดดันรัฐบาล   จากนั้นมีการเจรจาระหว่าง
รัฐบาลกับผู้ชุมนุมสองครั้ง ออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่อง ได้ข้อสรุปว่าจะมีการยุบสภา แต่ไม่สามารถสรุป
วันเวลาได้    

วันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2553  มีการเคลื่อนขบวนมาปักหลักบริเวณแยกราชประสงค์   ซึ่งเต็มไปด้วยผู้
ชุมนุมจ านวนมากกระจายกันอยู่เต็มผิวจราจรต้ังแต่แยกประตูน้ า ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อเนื่อง
ไปจนถึงถนนราชด าริและได้ปักหลักชุมนุมข้ามคืนที่แยกราชประสงค์   จากนั้นวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553 
รัฐบาลได้น ากองก าลังทหารเข้าสลายการชุมนุมของประชาชนบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ท าให้มีผู้เสียชีวิต
อย่างน้อย 27 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1,427 ราย 
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เสนอแนวทางปรองดอง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553   ซึ่งเสนอให้จัด การ
เลือกต้ังใหม่   แต่นายอภิสิทธิ์ก็ยกเลิกข้อเสนอดังกล่าวไปเอง หลังจากที่แกนน า นปช.แดงทั้งแผ่นดิน ยื่นข้อ
เรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรี สุเทพ เทือกสุบรรณ เข้ามอบตัวกับต ารวจ   แม้จะมีท่าทียอมรับในระยะแรกก็
ตาม   ต่อมารัฐบาลสั่งการให้ก าลังทหารเข้าล้อมพื้นที่แยกราชประสงค์ด้วยก าลังรถหุ้มเกราะและพลซุ่มยิงใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/10_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93
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ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 41 คน และบาดเจ็บกว่า 250 คน ซึ่ง
กองทัพอ้างว่าพลเรือนถูกยิงโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือไม่ก็ถูกยิงเพราะติดอาวุธ   จนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 ก าลังทหารเข้ายึดพื้นที่เป็นครั้งสุดท้ายจนถึงแยกราชประสงค์  จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่มขึ้น
อีก   แกนน า นปช.แดงทั้งแผ่นดินจึงประกาศยุติการชุมนุม และยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ   เป็นผลให้ผู้
ชุมนุมส่วนหนึ่งเกิดความไม่พอใจ   จากนั้นเกิดการก่อจลาจลและวางเพลิง สถานที่หลายแห่งทั่วประเทศ โดย
อยู่ในกรุงเทพมหานคร 39 แห่ง   ในช่วงค่ ารัฐบาลประกาศห้ามออกจากเคหสถานในหลายจังหวัดทั่วประเทศ 
และให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องน าเสนอรายการของรัฐบาลเท่านั้น   โดยทหารได้รับค าสั่งให้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ที่ท า
การปล้นสะดม วางเพลิง หรือก่อความไม่สงบได้ทันที 
ผลจากการที่รัฐบาลใช้มาตรการทางทหารเข้ากดดันกลุ่มผู้ชุมนุม จนท าให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 90 คน และมี
ผู้บาดเจ็บมากกว่า 2,100 คน   หลังการสลายการชุมนุมที่สี่แยกราชประสงค์รัฐบาลได้ประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยโดยมีคนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ เช่น นาย
อานันนท์ ปันยารชุน, ประเวศ วะส,ี เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, นิธิ เอียวศรีวงศ์ เป็นต้น  
 

 8.1.2 ข้อมูลการเก็บพื้นท่ีของภาคกลาง 
 การด าเนินการเก็บข้อมูลของกรุงเทพมหานครจ านวน 51 ชุด ได้ด าเนินการโดยการกระจาย
แบบสอบถามตามเขตพื้นที่กรุงเทพชั้นในและกรุงเทพชั้นนอกเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เป็นตัวแทนของกลุ่มพื้นที่
ต่างๆ   โดยได้มีการน าแบบสอบถามไปทดสอบเพื่อให้การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ   ซึ่งในการเก็บข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพนั้นผู้วิจัยใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางไปเก็บข้อมูล 
เพื่อให้สามารถเดินทางไปในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึง   โดยได้เริ่มเก็บข้อมูลจากเขต
กรุงเทพชั้นใน เช่น เขตพระนคร  เขตดุสิต เขตบางซื่อ เป็นต้น   จากนั้นจึงเริ่มเก็บข้อมูลในพื้นที่รอบนอก   ใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 16 วัน   เนื่องด้วยแบบสอบถามมีความยาวพอสมควร   อีกทั้งผู้วิจัยต้องสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูลและอธิบายค าถามบางประเด็นในแบบสอบถามด้วยตัวเอง   ดังนั้นจึงท าให้การเก็บข้อมูลในแต่ละ
ชุดนั้นต้องใช้เวลาพอสมควร   ประกอบกับผู้วิจัยต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยชิ้นนี้ก่อนที่จะมีการ
เก็บข้อมูล   เนื่องด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในหลายพื้นที่   ท า
ให้ผู้ให้ข้อมูลหลายท่านเกรงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เพื่อผลในทางการเมืองหรืออาจจะระแวง
สงสัยในตัวผู้วจิัยในเบื้องต้นว่ามาจากหน่วยงานใดและเก็บข้อมูลดังกล่าวไปเพื่ออะไร  จึงต้องท าความเข้าใจ
ว่างานวิจัยชิ้นนี้ความมุ่งประสงค์อย่างไรดังกล่าวข้างต้น     

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99


369 
 

ผลจากการเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพมหานครท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 51 ชุดแบ่งเป็นพื้นที่
ที่สามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้งหมด 24 เขต กล่าวคือ 

  
ตาราง 136 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามจ าแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร 

 

ล าดับที ่ เขต จ านวน ร้อยละ 

1 คลองสามวา 2 3.9 

2 คันนายาว 2 3.9 

3 จตุจักร 3 5.9 

4 ดอนเมือง 3 5.9 

5 ดินแดง 2 3.9 

6 ดุสิต 2 3.9 

7 บางกอกน้อย 1 2 

8 บางกะปิ 2 3.9 

9 บางเขน 4 7.8 

10 บางซื่อ 2 3.9 

11 บางนา 3 5.9 

12 บางบอน 1 2 

13 บึงกุ่ม 2 3.9 

14 ประเวศ 3 5.9 

15 พระนคร 1 2 

16 มีนบุรี 4 7.8 
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17 ลาดกระบัง 2 3.9 

18 ลาดพร้าว 2 3.9 

19 สวนหลวง 1 2 

20 สะพานสูง 1 2 

21 สายไหม 2 3.9 

22 หนองจอก 2 3.9 

23 หลักสี่ 2 3.9 

24 ห้วยขวาง 2 3.9 

รวม 51 100 

 
 

8.2  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
  
 ในส่วนของการแสดงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบ สอบถามที่
สุ่มได้มาว่ามีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของประชากรของประเทศไทยในเรื่อง เพศ อายุ และอาชีพ
หรือไม่  อย่างไร   ดังนั้นการเก็บข้อมูลการวิจัยในส่วนนี้จึงให้ความส าคัญกับการเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง   
โดยได้มีการกระจายแบบสอบถามให้ครอบคลุม   ซึ่งจากข้อมูลที่พบมีดังต่อไปนี้ 
  

8.2.1 เพศ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิง 27 คน และเป็นผู้ชาย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 และ
ร้อยละ 47.1 ตามล าดับ   ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนประชากรของประเทศที่มีลักษณะผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
เล็กน้อย   
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ตาราง 137 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศในกรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 

8.2.2 อายุ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวตามช่วงอายุดังต่อไปนี้ คือมีผู้ที่อายุต่ ากว่า 29 ปี 
จ านวน 12 คน   อายุต้ังแต่ 30-39 ปี จ านวน 20  คน   อายุต้ังแต่ 40-49  ปี จ านวน 13 คน   อายุต้ังแต่ 50-
59 ปี จ านวน 4 คน   อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.5 , 39.2 , 25.5 , 7.8,  และ 3.9 
ตามล าดับ  
 
ตาราง 138 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุในกรุงเทพ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 29 ปี 12 23.5 
30-39 ปี 20 39.2 
40-49 ปี 13 25.5 
50-59 ปี 4 7.8 
60 ปีขึ้นไป 2 3.9 

รวม 51 100.0 
 

8.2.3 อาชีพ 
จากข้อมูลที่ได้พบว่าอาชีพที่พบมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร คือ พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 และรองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.6   สอดคล้องลักษณะของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงอันประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญๆ และเป็น
ที่ต้ังของกระทรวง ทบวง กรม จ านวนมาก   อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ส าคัญ   จึงท าให้ประชากร
ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมักมีอาชีพในลักษณะดังกล่าว  ส่วนอาชีพที่พบน้อยที่สุดคือ แม่บ้าน/

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 24 47.1 
หญิง 27 52.9 

รวม 51 100.0 
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ข้าราชการบ านาญ และรับจ้างเอางานมาท าที่บ้าน  จ านวนอย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0    ส่วนอาชีพที่
ไม่พบเลยคือ เกษตรกรและท างานองค์กรเอกชน เพราะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่เกษตรกรรมจ านวนน้อย
และส่วนใหญ่อยู่บริเวณกรุงเทพชั้นนอก   อีกทั้งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเริ่มกลายสภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรร
มากขึ้นตามล าดับ   ในส่วนของการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่นั้น  อาจจะเป็นเพราะราคาที่ ดินของกรุงเทพ 
มหานครมีราคาแพงท าให้ไม่เหมาะกับการลงทุนประกอบธุรกิจขนาดใหญ่  อีกทั้งยังอาจติดขัดกับกฎระเบียบ
หรือข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครในการประกอบกิจการบางประเภทอีกด้วย 

 
 ตาราง 139 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพในกรุงเทพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร - - 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน 22 43.1 
ท างานองค์กรเอกชน (NGOs) - - 
ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  2 3.9 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 1 2.0 
แม่บ้าน/ข้าราชการบ านาญ 1 2.0 
รับจ้างทั่วไป คนงาน 3 5.9 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11 21.6 
เจ้าของกิจการร้านค้า/ธุรกิจขนาดกลาง 3 5.9 
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ - - 
ไม่ได้ท างาน 2 3.9 
รับจ้างเอางานมาท าท่ีบ้าน 1 2.0 
อ่ืนๆ ระบุ อาจารย์ 5 9.8 

รวม 51 100.0 
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8.2.4 รายได้โดยประมาณ 
 จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ในระดับรายได้ 6,001-12,000 บาท มากที่สุด จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.3   รองลงมาคือระดับรายได้ 12,001-18,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4   
ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของรายได้ของประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ประมาณปีละ 272,986 บาท แล้ว
นั้น   พบว่ารายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยพอสมควร   ด้านหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ   ซึ่งจะมีอัตราเงินเดือนไม่สูงมากหากแต่จะมีสวัสดิการด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม
เข้ามา   ในอีกส่วนหนึ่งกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ท างานเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัท เอกชนก็มักจะท างานใน
พื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร  ท าให้มีรายได้ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชนที่
ท างานในเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร อาทิเช่น สีลม สาทร หรือสุขุมวิท เป็นต้น  ในส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้ต่ ากว่า 6,000 บาท มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9    ดังนั้นการกระจายตัวของรายได้
ตามสัดส่วนดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างๆ ทางรายได้ระหว่างกรุงเทพชั้นในและกรุงเทพ
ชั้นนอกได้ในระดับหนึ่ง 
  
 ตาราง 140 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ในกรุงเทพฯ 

 
ระดับรายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 6,000 บาท 3 5.9 
6,001-12,000 บาท 18 35.3 
12,001-18,000 บาท  16 31.4 
18,000 – 24,000 บาท 6 11.8 
24,000 – 30,000 บาท 4 7.8 
30,000 – 50,000 บาท   4 7.8 
50,000 – 85,000 บาท - - 
85,000 บาทขึ้นไป - - 

รวม 51 100.0 
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8.2.5  ระดับการศึกษา 
 จากข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 
54.9   รองลงมาคือมีการศึกษาในระดับปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 19.6   ในขณะที่มีผู้ตอบแบบสอบ ถามที่
ไม่เคยเรียนหนังสือและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า เป็นสัดส่วนน้อยที่สุด  คิด
เป็นร้อยละ 2.0   เนื่องด้วยการท างานในกรุงเทพมหานครทั้งในส่วนของงานภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่
แล้วนั้น   ผู้ที่จะเข้าท างานต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท   ประกอบกับแนวนโยบาย
การขยายโอกาสทางการศึกษาจึงท าให้นิสิตนักศึกษาจ านวนมากที่มีภูมิล าเนาอยู่ในต่างจังหวัดและเดินทาง
มาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครนั้น   เมื่อส าเร็จการศึกษาก็มักจะหางานท าในกรุงเทพมหานครและเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มีการเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัยหรือในลักษณะของศูนย์การศึกษาหรือ
วิทยาเขต   อีกทั้งยังสามารถเข้าศึกษาได้นอกเวลาราชการหรือวันเสาร์อาทิตย์   ท าให้ทิศทางของผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั่นเอง 
 
ตาราง 141 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษาในกรุงเทพฯ 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเรียนหนังสือ 1 2.0 
ประถมต้น หรือเทียบเท่า 1 2.0 
ประถมปลายหรือเทียบเท่า - - 
มัธยมต้นหรือเทียบเท่า  1 2.0 
มัธยมปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 5 9.8 
อนุปริญญา/ปวท./ปวส หรือเทียบเท่า 5 9.8 
ปริญญาตรี 28 54.9 
ปริญญาโท 10 19.6 
ปริญญาเอก - - 

รวม 51 100.0 
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8.2.6 ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2   รองลงมาคือนับถือ

ศาสนาคริสต์  จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 

ตาราง 142 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามศาสนาในกรุงเทพฯ 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 46 90.2 
อิสลาม 1 2.0 
คริสต์ 4 7.8 
อ่ืนๆ ระบุ - - 

รวม 51 100.0 
 

8.2.7 เขตที่อยู่อาศัย 
กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100   เนื่องจากงานวิจัย

ในส่วนนี้มุ่งเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 

ตาราง 143 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ 

เขตที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
เทศบาลนคร - - 
เทศบาลเมือง - - 
เทศบาลต าบล - - 
องค์การบริหารส่วนต าบล - - 
กรุงเทพมหานคร/พัทยา 51 100.0 

รวม 51 100.0 
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8.3 การเปิดรับสื่อทางการเมือง 

8.3.1 ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด  

จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0   รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6    หากแต่
กลับมีผู้รับฟังข้อมูลข่าวสาวจากวิทยุน้อยที่สุด จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.8   จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครรับฟังข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด   ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับรายการข่าวทางโทรทัศน์ในช่วงเช้าและช่วงหัวค่ ามากที่สุด   โดย เฉพาะรายการ
เล่าข่าวเพราะเป็นการสรุปข่าวส าคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบวันได้อย่างรวดเร็ว ฟังง่าย เพราะไม่ใช่เป็นการอ่าน
ข่าวเหมือนในช่วงข่าวปกติ   ในส่วนของการฟังวิทยุนั้นกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจะเปิดรับฟังข้อมูล
ข่าวสารในวิทยุ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว   น่าสนใจที่ว่าผู้ตอบแบบสอบ 
ถามทั้ง 51 คน ไม่มีผู้ใดเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน   ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการด ารง 
ชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครในลักษณะของความเป็นชุมชนที่มิได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากนัก   
ท าให้ไม่สามารถใช้ช่องทางดังกล่าวในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารผ่านการพูดคุยกับบุคคลอ่ืน   หรือหาก
มองในอีกด้านหนึ่งก็เลี่ยงที่จะเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารจากบุคคลอ่ืน   เพราะเกรงว่าหากเป็นข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมืองที่ผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลข่าวสารมีทรรศนะที่ไม่ตรงกันแล้วนั้น   อาจกระทบต่อสัมพันธภาพ
ระหว่างกันนั่นเอง     
ตาราง 144 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทางเลือกในการเปิดรับฟังสื่อใน
กรุงเทพ 

ส่ือ จ านวน ร้อยละ 
1 หนังสือพิมพ์ 11 21.6 
2 วิทยุ 6 11.8 
3 โทรทัศน์ 25 49.0 
4 การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน - - 
5 หอกระจายข่าว - - 
6 อินเตอร์เน็ต 9 17.6 

รวม 51 100.0 
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8.3.2 ความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองทุกวันมี

จ านวน 31 คน  หรือคิดเป็นร้อยละ 60.8   ในขณะท่ีมีการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองสัปดาห์  2-3 
วัน  มีจ านวน 12 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5    ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความสนใจทางการเมืองมาก    ดังเห็นได้จากความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองดังกล่าว
ข้างต้น   จากการสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง   เนื่องจากเห็นว่าข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในกรุงเทพมหานคร   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเวลาที่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆ ในกรุงเทพมหานครหรืออาจมีความเกี่ยวเนื่องกับ
กรุงเทพมหานคร เช่น การเดินขบวนหรือปิดถนน  การนัดชุมนุมในสถานที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น   
อีกทั้งการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองยังมีส่วนส าคัญกับการตัดสินใจในลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอีกด้วย 
 
  
ตาราง 145 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฟังสื่อในกรุงเทพ 

ความถี ่ จ านวน ร้อยละ 
1 ทุกวัน 31 60.8 
2 สัปดาห์ละ 2-3 วัน 12 23.5 
3 สัปดาห์ละครั้ง 1 2.0 
4 ไม่ค่อยได้ติดตาม 7 13.7 

รวม 51 100.0 
 

8.3.3 ความเชื่อมั่นในสื่อมวลชน 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นในข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านจากสื่อทางโทรทัศน์มากที่สุด 

คือ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7   รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6   
ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงสอดคล้องกับข้อมูลการเลือกเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสาร   เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
เลือกเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด  เพราะมีความเชื่อมั่นในสื่อโทรทัศน์มากที่สุดนั่นเอง   ใน
ส่วนของสื่อที่อินเตอร์เน็ตได้รับความเชื่อมั่นน้อยที่สุด เพียงแค่ร้อยละ 5.9   เนื่องจากเห็นว่าข่าวสารหรือการ
โพสต์ข้อความต่างๆ ในเว็ปไซต์อาจไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป 
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 ตาราง 146 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความเชื่อมั่นในสื่อในกรุงเทพ 

 
ส่ือ จ านวน ร้อยละ 

1 หนังสือพิมพ์ 10 19.6 
2 วิทยุ - - 
3 โทรทัศน์ 32 62.7 
4 การพูดคุยกับบุคคลอ่ืน 6 11.8 
5 หอกระจายข่าว - - 
6 อินเตอร์เน็ต 3 5.9 

รวม 51 100.0 
 
 

8.4. หลักการส าคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  

ค าถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อันเป็นเจตนารมณ์
เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค   2. ประเด็นเรื่องการท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริง
ในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ   และ 3. การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครอง
ทุกระดับ 

 

8.4.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
8.4.1.1 สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 
 1. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 8
ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้าฟังการสอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุมขัง แต่ต่อมาศาลพิจารณา
พิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้ค าผิดที่จะเรียกค่าทดแทนจากรัฐ  (คิดเป็นร้อยละ 9.8)   มากที่สุดล าดับที่ 2 มี 3 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์, ประเด็นที่ 2 การห้ามการทรมาน ทารุณ
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กรรม หรือลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ห้ามจับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัวไปศาลภายใน 
48 ชั่วโมง   และประเด็นที่ 7 สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการบรรเทาความเสียหายที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ (คิดเป็นร้อยละ 7.8) 
 2. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นที่ 5 รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ในฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของสังคม   และประเด็นที่ 6 รับรองเสรีภาพใน
การปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติ (คิดเป็นร้อยละ 56.9)   มากที่สุดล าดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นที่ 4 รับรองสิทธิใน
ครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว (คิดเป็นร้อยละ 51.0) 
 3. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนนี้มี
ผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 71.5 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 28.5   ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจึงมีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน
มากกว่าผู้ให้ความเห็นคัดค้าน คิดเป็นร้อยละ 43.0  
ตาราง 147 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนในกรุงเทพ 

ประเด็น 

เห็นด้วย
มาก
ที่สุด
(ร้อย
ละ) 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ค่าเฉลี่
ย 

(mean
s) 

1.  การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 33.3 29.4 29.4 7.8 2.88 

2.  การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือ

ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม 

ห้ามจับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัว

ไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง 

31.4 31.4 29.4 7.8 2.86 

3. ห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดยผิด

กฎหมาย 

33.3 37.3 23.5 5.9 2.98 

4. รับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่

ส่วนตัว 

51.0 47.1 2.0 - 3.49 
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5. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัว

จากการใช้ความรุนแรงและมีหน้าที่เสริม 

สร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของ

ครอบครัว ในฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของ

สังคม 

56.9 31.4 11.8 - 3.45 

6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนา

บัญญัติ 

56.9 41.2 2.0 - 3.52 

7.  สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการ

บรรเทาความเสียหายที่จะได้รับความช่วย 

เหลือจากรัฐ 

17.6 49.0 25.5 7.8 2.76 

8.  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้าฟัง

การสอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุมขัง แต่

ต่อมาศาลพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดว่า

ไม่ได้ค าผิดที่จะเรียกค่าทดแทนจากรัฐ 

37.3 27.5 25.5 9.8 2.92 

9.  มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทน

ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วยตรวจ 

สอบผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายท่ีเป็นเอกชน

เพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคแต่เดิม 

9.8 37.3 49.0 3.9 2.52 

10. ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วม

ในการบ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐและองค์กรอิสระที่ให้

5.9 49.0 39.2 5.9 2.54 
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ความเห็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนใน

การบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง

หน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

23.5 49.0 27.5 - 2.96 

รวม 32.45 39.05 24.07 4.45 2.99 

รวม 71.50 28.50 43.00 

      
8.4.1.2 การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  
 1. ประเด็นที่มีผู้มคีวามเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 3 การ
ให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรค
เอดส์ เพื่อให้คนดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ การให้การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ต้องมี
ผู้แทนองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 3 (คิดเป็นร้อยละ 11.8)   มากที่สุดล าดับที่ 2  ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การ
ให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (คิดเป็นร้อยละ 5.9) 
 2. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 4 การ
ให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน 
เลือกบัญชีรายชื่อได้ 1 บัญชี ไมว่าจะอยู่นอกเขตเลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ (คิดเป็นร้อยละ 41.2)   มาก
ที่สุดล าดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นที่ 2 การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน (คิดเป็นร้อยละ 33.3) 
 3. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นเรื่องการรับรองความเสมอภาคของบุคคลนี้มีผู้ให้
ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 77.9 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 22.1   ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจึงมีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน
มากกว่าผู้ให้ความเห็นคัดค้าน คิดเป็นร้อยละ 55.8  
ตาราง 148 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของบุคคลในกรุงเทพ 

ประเด็น เห็นด้วย ค่อนข้าง ค่อนข้าง ไม่เห็น ค่าเฉลี่ย 
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มากที่สุด เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย 

ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1. การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

เสมอกัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม  

13.7 49.0 31.4 5.9 2.70 

2. การให้ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน  33.3 47.1 19.6 - 3.13 

3. การให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติในทางที่

เป็นคุณแก่ผู้เสียเปรียบและด้อยโอกาส เช่น 

สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อให้

คนดังกล่าวเสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ การให้

การพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้

ต้องมีผู้แทนองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง 1 ใน 

3  

25.5 47.1 15.7 11.8 2.86 

4. การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมีความเสมอ

ภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเลือกผู้แทน

แบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชี

รายชื่อได้ 1 บัญชี ไมว่าจะอยู่นอกเขต

เลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่ 

41.2 54.9 3.9 - 3.37 

รวม 28.43 49.53 17.65 4.43 3.02 

รวม 77.9 22.1 55.8 

     
8.4.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 
8.4.2.1 การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด  
  1. ประเด็นที่มีผู้มคีวามเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 2 การ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องท าโดยกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท าเฉพาะที่รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่
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จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของสิทธิเสรีภาพไม่ได้ (คิดเป็นร้อยละ 9.8)   มากที่สุดล าดับที่ 2 ได้แก่ 
ประเด็นที่ 3 การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ใน
ศาลปกครอง (คิดเป็นร้อยละ 5.9) 
 2. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 3 การ
ให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง 
(คิดเป็นร้อยละ 47.1)   มากที่สุดล าดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นที่ 4 สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คิดเป็นร้อยละ 45.1) 
 3. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้
สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด นี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 
76.1 และคัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 23.9   ดังนั้นในประเด็นดังกล่าว
จึงมีผู้ให้ความเห็นสนับสนุนมากกว่าผู้ให้ความเห็นคัดค้าน คิดเป็นร้อยละ 55.2  
ตาราง 149 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดี
ในกรณีที่ถูกละเมิดในกรุงเทพฯ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ใน

การออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และ

ตีความกฎหมาย  

19.6 43.1 37.3 - 2.82 

2. การจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องท าโดย

กฎหมายท่ีรัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท า

เฉพาะที่รัฐธรรมนูญอนุญาตและเท่าที่

จ าเป็น โดยจะกระทบสาระส าคัญของ

สิทธิเสรีภาพไม่ได้  

31.4 47.1 11.8 9.8 3.00 

3. การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็น 47.1 31.4 15.7 5.9 3.19 
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มนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาล

หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง  

4. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐให้

ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

45.1 35.3 15.7 3.9 3.21 

5. สิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ศาลยุติธรรมหรือ

ศาลปกครองส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ 

31.4 49.0 19.6 - 3.11 

รวม 34.92 41.18 20.02 3.92 3.07 

รวม 76.1 23.9 52.2 

     8.4.2.2 การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 
 1. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 3 ถ้า
รัฐไม่เสนอกฎหมายหรือออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน   ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
50,000 คนเสนอกฎหมายได้ (คิดเป็นร้อยละ 9.8)   มากที่สุดล าดับที่ 2 ได้แก่ ประเด็นที่ 2 ก าหนดให้มีสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าว (คิดเป็นร้อยละ 3.9) 
 2. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 1 
คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่ รัฐธรรมนูญก าหนด และรายงาน
ต่อรัฐสภาปีละครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 7.8)   มากที่สุดล าดับที่ 2 มี 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นที่ 2 ก าหนดให้มีสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่องดังกล่าว    และประเด็นที่ 3 ถ้ารัฐไม่เสนอกฎหมาย
หรือออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 50,000 คนเสนอกฎหมาย
ได้ (คิดเป็นร้อยละ 3.9) 
 3. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็น
จริงนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 65.1 และคัดค้าน (ค่อนข้าง
ไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 34.9   ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจึงมีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน
มากกว่าผู้ให้ความเห็นคัดค้าน คิดเป็นร้อยละ 30.2  
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ตาราง 150 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงใน
กรุงเทพฯ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1. คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะ

ด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่

รัฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อ

รัฐสภาปีละครั้ง 

7.8 54.9 35.3 2.0 2.68 

2. ก าหนดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติให้ค าแนะน าในเรื่อง

ดังกล่าว  

3.9 58.8 33.3 3.9 2.62 

3. ถ้ารัฐไม่เสนอกฎหมายหรือออก

กฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชน ให้ผู้มสีิทธิเลือกต้ัง 50,000 

คนเสนอกฎหมายได้  

3.9 66.7 19.6 9.8 2.64 

รวม 5.20 59.90 29.40 5.23 2.65 

รวม 65.1 34.9 30.2 

     
8.4.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 
8.4.3.1 การเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 
 ในส่วนของการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติของประชาชนนั้น พบว่าในรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 
2540 ได้ก าหนดไว้เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องการให้เลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อด ารงความเป็นกลาง
ทางการเมือง มีหน้าที่ในการตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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เห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีความเป็นกลางทางการเมือง
มากกว่าวุฒิสมาชิกที่มาด้วยหลายวิธีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550   เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้าง
เห็นว่าการได้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกต้ังโดยตรงทั้งหมดนั้นจะถูกแทรกแซงทางการเมืองได้น้อยกว่ามา
จากการแต่งต้ังบางส่วน   อีกทั้งยังสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิในการเลือกต้ังผู้แทนของ
ตนเอง   ในขณะที่พึงพอใจในความเป็นกลางทางการเมืองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  
ตาราง 151 ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

 1. ความเป็นกลางทางการเมืองของ

วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

2.0 52.9 37.3 7.8 2.49 

2. ความพึงพอใจในความเป็นกลาง

ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

3.9 51.0 41.2 3.9 2.45 

รวม 2.95 51.95 39.25 5.85 2.47 

รวม 54.9 45.1 9.8 

      
8.4.3.3 กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 
 1. ประเด็นที่มีผู้มคีวามเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ท่าน
มั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินในโครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม (คิดเป็นร้อยละ 5.9)   มากที่สุดล าดับที่ 2 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นที่ 2 ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือเอกชน    และ
ประเด็นที่ 3 ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษาในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจากสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คิดเป็นร้อยละ 2.0) 
 2. ประเด็นที่มีผู้มคีวามเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ท่าน
มั่นใจว่าเมื่อมีการด าเนินในโครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม (คิดเป็นร้อยละ 15.7)    มากที่สุดล าดับที่ 2 มี 2 ประเด็น ได้แก่ 
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ประเด็นที่ 2 ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือเอกชน    และ
ประเด็นที่ 3 ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษาในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจากสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คิดเป็นร้อยละ 13.7) 
 3. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นเรื่องกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นใน
ระดับชาตินี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 68.1 และคัดค้าน 
(ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 31.8   ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจึงมีผู้ให้ความเห็น
สนับสนุนมากกว่าผู้ให้ความเห็นคัดค้าน คิดเป็นร้อยละ 36.2  
ตาราง 152 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ
ในกรุงเทพฯ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1.  ท่านมั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินใน
โครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่
เป็นกลางเป็นผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม 

15.7 43.1 35.3 5.9 2.68 

2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการ
คุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบของ
ผู้ผลิตหรือเอกชน 

13.7 43.1 41.2 2.0 2.68 

3. ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรีจะได้ค าปรึกษา
ในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและสังคมจาก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

13.7 60.8 23.5 2.0 2.86 

4. ท่านเห็นว่ามีการส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น 
เช่นด้านการเลือกต้ัง หรือการพิจารณา

9.8 72.5 17.6 - 2.92 
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ร่างกฎหมาย 

รวม 13.23 54.88 29.40 2.48 2.79 

รวม 68.1 31.9 36.2 

 

 
 

   8.4.3.4 การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 
1. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดมีเพียงล าดับเดียว ได้แก่ ประเด็น

ที่ 1 ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ราชอาณาจักร (คิดเป็นร้อยละ 2.0) 
 2. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 3 ให้
สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้องหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย (คิดเป็นร้อยละ 23.5)    มากที่สุดล าดับที่ 2  ได้แก่ ประเด็นที่ 2 ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คิดเป็นร้อยละ 7.8) 
 3. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
การเมืองท้องถิ่นนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 78.4 และ
คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 21.6   ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจึงมีผู้ให้
ความเห็นสนับสนุนมากกว่าผู้ให้ความเห็นคัดค้าน คิดเป็นรอ้ยละ 56.8  
ตาราง 153 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่นในกรุงเทพฯ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1. ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่น

เกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็น

3.9 72.5 21.6 2.0 2.78 
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อันหนึ่งอันเดียวกันของราชอาณาจักร   

2. ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ

มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

7.8 70.6 21.6 - 2.88 

3. ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

บ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติ ความหลาก หลายทางชีวภาพ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง

หน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   

23.5 56.9 19.6 - 3.03 

รวม 11.73 66.67 20.93 0.67 2.90 

รวม 78.4 21.6 56.8 

      
8.4.3.5 การเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 

1. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นคัดค้าน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 4 สิทธิ
ในการร่วมตรวจสอบนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (คิดเป็นร้อยละ 5.9)   มากที่สุดล าดับที่ 2 
ได้แก่ ประเด็นที่ 2 สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์ (คิดเป็นร้อยละ 3.9) 

2. ประเด็นที่มีผู้มีความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มากที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ ประเด็นที่ 4 สิทธิ
ในการร่วมตรวจสอบนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (คิดเป็นร้อยละ 17.6)    มากที่สุดล าดับที่ 
2  ได้แก่ ประเด็นที่ 3 สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิร่วมคิด
และเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ประชาชนมีสิทธิออกเสียง
เป็นประชามติในเรือ่งที่คณะรัฐมนตรีปรึกษาได้ (คิดเป็นร้อยละ 15.7) 
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 3. เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่าประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการ
ตัดสินใจของภาครัฐนี้มีผู้ให้ความเห็นสนับสนุน (เห็นด้วยมาก+ค่อนข้างเห็นด้วย) คิดเป็นร้อยละ 70.6 และ
คัดค้าน (ค่อนข้างไม่เห็นด้วย+ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) คิดเป็นร้อยละ 29.4   ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวจึงมีผู้ให้
ความเห็นสนับสนุนมากกว่าผู้ให้ความเห็นคัดค้าน คิดเป็นร้อยละ 41.2  
ตาราง 154 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของ
ภาครัฐในกรุงเทพฯ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1. สิทธิในการรับรู้ โดยได้ก าหนดสิทธิใน

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะใน

ความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  

และสิทธิมีส่วนร่วมในการรับรู้หรือคัดค้าน 

หรืออุทธรณ์การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่

กระทบหรืออาจกระทบต่อตน  

9.8 54.9 33.3 2.0 2.72 

2. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความ

คิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์  

11.8 60.8 23.5 3.9 2.80 

3. สิทธิในการร่วมคิด โดยประชาชนผู้มี

สิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิ

ร่วมคิดและเข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับ

สิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐ ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเป็น

ประชามติในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษา

ได้  

15.7 64.7 17.6 2.0 2.94 

4. สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมือง 17.6 47.1 29.4 5.9 2.76 
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และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

รวม 13.73 56.88 25.95 3.45 2.77 

รวม 70.6 29.4 41.2 

      

8.5 หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  
ในส่วนนี้เป็นการศึกษาทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งหมด 8 องค์กร ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเป็นแบบสอบถามที่มี
ระดับความพึงพอใจต้ังแต่ พึงพอใจมาก ค่อนข้างพึงพอใจ ค่อนข้างไม่พึงพอใจ และไม่พึงพอใจหรือไม่รู้จัก
หน่วยงานนี้เลย ดังนี้ 

 

 

8.5.1 ตัวชี้วัดเรื่องธรรมาภิบาล 
8.5.1.1 ความรับผิดชอบ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นความรับผิดชอบขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.59    ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นความรับผิดชอบแล้วนั้นพบว่า  
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นความรับผิดชอบมากที่สุดอันที่ 1 
ได้แก่ ศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70   อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.68   เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 2 องค์กร   ได้ปฏิบัติตามพันธ
กิจขององค์กรที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่องและปรากฎผลการด าเนินการผ่านสื่อให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์   จึงมองว่าหน่วยดังกล่าวมีความรับผิดชอบมากกว่าองค์กรฯ อ่ืนๆ    ในส่วนองค์กรฯ ที่ได้รับความ
พึงพอใจในประเด็นความรับผิดชอบน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.37 
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ตาราง 155 ความพึงพอใจในเรื่องความรับผิดชอบในองค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึง

พอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึงพอใจ
หรือไม่รู้จัก
หน่วยงานนี้

เลย 

ค่าเฉลี่ย 
 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 2.0 37.3 56.9 3.9 2.37 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2.0 52.9 39.2 5.9 2.50 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

5.9 51.0 41.2 2.0 2.60 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 7.8 54.9 33.3 3.9 2.66 

5. ศาลยุติธรรม 5.9 60.8 25.5 7.8 2.64 

6. ศาลปกครอง 7.8 58.8 29.4 3.9 2.70 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

7.8 49.0 39.2 3.9 2.60 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 9.8 51.0 37.3 2.0 2.68 

รวม 4.45 37.79 27.45 3.03 2.59 

 
8.5.1.2 หลักนิติธรรม 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นหลักนิติธรรมขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.49  ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นหลักนิติธรรมแล้วนั้นพบว่า  องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นหลักนิติธรรมมากที่สุดอันที่ 1 ได้แก่ ศาล
รัฐธรรมนูญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60   อันดับที่ 2 มี 2 องค์กร ได้แก่ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.58   ซึ่งความพึงพอใจในประเด็นหลักนิติธรรมนั้น   สอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจขององค์กรทั้ง 
2 องค์กร อย่างมาก เนื่องด้วยการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความพึงพอใจในการตัดสินใจของศาลยุติธรรม  
ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครองนั้น   อาจสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นว่าการพิพากษา
ของศาลดังกล่าวยังคงยึดหลักนิติธรรมเป็นส าคัญ   ในส่วนองค์กรฯ ที่ได้ความพึงพอใจในประเด็นหลักนิติ
ธรรมน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25   เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง
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เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรง   ดังนั้น การด าเนินการบางอย่างของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงอาจท าให้ประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นไปด้วยเหตุผลทางการเมืองมากกว่า
เป็นไปตามหลักนิติธรรม 

ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
ตาราง 156 ความพึงพอใจเรื่องหลักนิติธรรมในองค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ

หรือไม่รู้จัก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 3.9 17.6 78.4 - 2.25 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2.0 45.1 51.1 2.0 2.47 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

5.9 37.3 52.9 3.9 2.45 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 5.9 54.9 33.3 5.9 2.60 

5. ศาลยุติธรรม 5.9 49.0 43.1 2.0 2.58 

6. ศาลปกครอง 5.9 49.0 43.1 2.0 2.58 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

3.9 41.2 52.9 2.0 2.47 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 7.8 35.3 54.9 2.0 2.49 

รวม 3.75 29.95 37.25 1.80 2.49 

      
8.5.1.3 ความโปร่งใส 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นความโปร่งใสขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.64  ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นความโปร่งใสแล้วนั้นพบว่า  องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นความโปร่งใสมากที่สุดอันที่ 1 ได้แก่ ศาล
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ยุติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82   อันดับที่ 2  ได้แก่ ศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78   การด าเนินการของ
ศาลยุติธรรมและศาลปกครองก็ยังคงได้รับความพึงพอใจจากประชาชนเช่นเดียวกับประเด็นด้านหลักนิติ
ธรรม   ดังนั้นการที่ข้อมูลจากประเด็นความโปร่งใสมีลักษณะสอดคล้องกับประเด็นหลักนิติธรรม   จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากการพิจารณาและพิพากษาคดีหรือการด าเนินงานของศาลเป็นไปตาม
หลักนิติธรรมแล้วนั้น   การกระท าดังกล่าวย่อมโปร่งใสด้วยเช่นกัน    ในส่วนขององค์กรอิสระฯ ที่ได้รับความ
พึงพอใจในประเด็นความโปร่งใสน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43  
 ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 157 ความพึงพอใจเรื่องความโปร่งใสในองค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 13.7 19.6 62.7 3.9 2.43 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 9.8 47.1 41.2 2.0 2.64 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

11.8 37.3 51.0 - 2.60 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 13.7 41.2 41.2 3.9 2.64 

5. ศาลยุติธรรม 19.6 47.1 29.4 3.9 2.82 

6. ศาลปกครอง 15.7 51.0 29.4 3.9 2.78 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

13.7 35.3 51.0 - 2.62 

8. คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

15.7 31.4 52.9 - 2.62 

รวม 10.34 28.18 32.62 1.60 2.64 
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8.5.1.4 คุณธรรม 

จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นด้านคุณธรรมขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.59  ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นคุณธรรมแล้วนั้นพบว่า  องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรมมากที่สุดอันที่ 1 มี 2 องค์กร ได้แก่ 
ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76   อันดับที่ 2 ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68  
ในส่วนขององค์กรอิสระฯ ที่ได้รับความพึงพอใจในประเด็นความโปร่งใสน้อยที่สุดก็ยังคงเป็นคณะกรรม การ
การเลือกต้ังที่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33   ดังนั้นในประเด็นความพึงพอใจในประเด็นหลักนิติธรรม  ความ
โปร่งใส  และคุณธรรมจึงมีลักษณะเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันดังกล่าวข้างต้น   ที่ส าคัญนับต้ังแต่หลังการ
รัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา   องค์กรอิสระฯ ทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ล้วนแล้วแต่ต้องท าหน้าที่ในการพิจารณาหรือพิพากษาในคดีทางการเมืองหรือ
คดีที่มีความเกี่ยวเนื่องทางการเมือง   ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในวงกว้าง   
ดังนั้นการท าหน้าที่ของศาลจึงกลายเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปในสังคม   เพราะผลการตัดสินของศาลจะ
มีผลโดยตรงทางการเมือง เช่น คดียุบพรรคการเมือง  การตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลา 5 ปี  และค าสั่งคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 
เป็นต้น   ดังนั้นประชาชนส่วนมากจึงมีความพึงพอใจในความรับผิดชอบ   รวมถึงยังคงเห็นว่าการพิจารณา
หรือพิพากษาคดีดังกล่าวยังคงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และคุณธรรม   แม้จะมีประชาชนบางส่วนต้ัง
ค าถามต่อบทบาทและการท าหน้าที่ของศาลท่ามกล่างความขัดแย้งทางการเมืองมาอย่าง ต่อเนื่องจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน 
 
 
ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
ตาราง 158 ความพึงพอใจในเรื่องคุณธรรมในองค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 
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1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 5.9 23.5 58.8 11.8 2.23 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 5.9 37.3 54.9 2.0 2.47 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

7.8 43.1 49.0 - 2.58 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 11.8 49.0 35.3 3.9 2.68 

5. ศาลยุติธรรม 11.8 58.8 23.5 5.9 2.76 

6. ศาลปกครอง 11.8 58.8 23.5 5.9 2.76 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

7.8 45.1 47.1 - 2.60 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 11.8 45.1 41.2 2.0 2.66 

รวม 6.78 32.79 30.30 2.86 2.59 

 
8.5.1.5 การมีส่วนร่วม 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นการมีส่วนร่วมขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.52  ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นการมีส่วนร่วมแล้วนั้นพบว่า องค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นการมีส่วนร่วมมากที่สุดอันที่ 1 ได้แก่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60   อันดับที่ 2 มี 2 องค์กร ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐสภาและศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58   ในส่วนขององค์กรอิสระฯ ที่ได้รับความพึงพอใจในประเด็น
การมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39   เนื่องด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างค านึงว่าองค์กรใดเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการยื่นเรื่องร้องเรียนและการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีต่อการกระท าความผิดของข้าราชการและนักการเมืองเป็นส าคัญ   ดังนั้นจึงมองว่าองค์กรอิสระฯ 
อ่ืนๆ เช่น ศาลยุติธรรม  ศาลรัฐธรรมนูญ  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เปิด
โอกาสหรือไม่มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน   เนื่องด้วยองค์กรอิสระฯ ดังกล่าวเป็น
หน่วยงานเฉพาะซึ่งไม่สามารถเปิดให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้   ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างจึงให้ความส าคัญ
กับองค์กรอย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ซึ่งประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการของศาลที่มีขั้นตอนยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่านั่นเอง 
 ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 159 ความพึงพอใจในเรื่องการมีส่วนร่วมขององค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึงพอใจ
หรือไม่รู้จัก
หน่วยงานนี้

เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 9.8 37.3 51.0 2.0 2.54 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 11.8 37.3 49.0 2.0 2.58 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

13.7 35.3 49.0 2.0 2.60 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 11.8 29.4 54.9 3.9 2.49 

5. ศาลยุติธรรม 11.8 27.5 56.9 3.9 2.47 

6. ศาลปกครอง 13.7 35.3 47.1 3.9 2.58 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

11.8 25.5 60.8 2.0 2.47 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 11.8 25.5 52.9 9.8 2.39 

รวม 8.75 23.01 38.33 2.68 2.52 

      
8.5.1.6 หลักความคุ้มค่า 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นหลักความคุ้มค่าขององค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.47   ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นหลักความคุ้มค่าแล้วนั้นพบว่า 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นหลักความคุ้มค่ามากที่สุดอันที่ 1 มี 2 
องค์กร ได้แก่ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58   อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54   ในส่วนขององค์กรอิสระฯ ที่ได้รับความพึงพอใจในประเด็นหลักความคุ้มค่า
น้อยที่สุดได้แก่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31    ผลของข้อมูลในประเด็นนี้มีความ
สอดคล้องกับความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นความรับผิดชอบในหัวข้อ 5.1.1 ที่พบว่าศาลปกครอง
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้รับความพึงพอใจในอันดับสอง   ดังนั้นความ
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พึงพอใจในประเด็นความรับผิดชอบจึงมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญกับความพึงพอใจของประชาชนใน
ประเด็นหลักความคุ้มค่าที่มองว่า   หากองค์กรอิสระฯ ใดท างานตามพันธกิจและตามหน้าที่ที่มีการบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแล้วนั้น   เมื่อน ามาพิจารณาตามหลักความคุ้มค่าก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจเช่นกัน 
 ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 160 ความพึงพอใจเรื่องหลักความคุ้มค่าในองค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 3.9 25.5 68.6 2.0 2.31 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2.0 39.2 54.9 3.9 2.39 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

2.0 45.1 45.1 7.8 2.41 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 5.9 45.1 41.2 7.8 2.49 

5. ศาลยุติธรรม 7.8 47.1 41.2 3.9 2.58 

6. ศาลปกครอง 7.8 49.0 37.3 5.9 2.58 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

3.9 39.2 52.9 3.9 2.43 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 9.8 39.2 47.1 3.9 2.54 

รวม 3.92 29.95 35.03 3.55 2.47 

      

8.5.2 มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

8.5.2.1 ความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระ 
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 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นความรู้ความสามารถของบุคคลใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.60  ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นความรู้ความ 
สามารถของบุคคลในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วนั้นพบว่า องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ผู้ตอบแบบ 
สอบถามมีความพึงพอใจในประเด็นความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมากที่สุด
อันดับที่ 1 ได้แก่ ศาลยุติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88   อันดับที่ 2 ได้แก่ ศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82   
ในส่วนขององค์กรอิสระฯ ที่ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในประเด็นความรู้ความสามารถของบุคคลใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญน้อยท่ีสุดได้แก่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.29   ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงฐานที่มาในการสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งส าคัญๆ ในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ    
 ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนพึงพอใจในความรู้ความสามารถของศาลยุติธรรมมากที่สุดอาจเป็น
เพราะพิจารณาว่าการด ารงต าแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมต้องผ่านกระบวนการในการสอบแข่งขันและ
เป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะสามารถคัดกรองคนที่มีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมกับต าแหน่งผู้พิพากษาเข้ามาท าหน้าที่ในองค์กรดังกล่าว   หากแต่การได้มาซึ่งคณะกรรมการการ
เลือกต้ังมาจากการสรรหาและส่งรายชื่อให้วุฒิสภาคัดเลือก   ซึ่งอาจท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าอาจจะ
ถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในการส่งคนของตนเข้าร่วมกระบวนการสรรหา    ดังนั้นฐานที่มาของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงอาจมีผลให้ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความไว้วางใจและท าให้ความพึง
พอใจของประชาชนในประเด็นความรู้ความสามารถของบุคลากรของคณะกรรมการการเลือกต้ังมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดนั่นเอง 
 ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
ตาราง 161 ความพึงพอใจเรื่องความรู้ความสามารถของบุคคลในองค์กรอิสระในองค์กร
อิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้างไม่
พึงพอใจ 

ไม่พึง
พอใจ

หรือไม่รู้จัก
หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 
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1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 7.8 21.6 62.7 7.8 2.29 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 11.8 35.3 52.9 - 2.58 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

9.8 39.2 43.1 7.8 2.50 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 19.6 54.9 25.5 - 2.49 

5. ศาลยุติธรรม 19.6 51.0 27.5 2.0 2.88 

6. ศาลปกครอง 17.6 47.1 35.3 - 2.82 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

13.7 31.4 54.9 - 2.58 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 13.7 41.2 45.1 - 2.68 

รวม 10.39 29.25 31.55 1.60 2.60 

 
8.5.2.2 ความเป็นกลางทางการเมือง 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นความเป็นกลางทางการเมืองขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.38   ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นความเป็นกลางทางการ
เมืองขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วนั้นพบว่า  องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในประเด็นความเป็นกลางทางการเมืองมากที่สุดอันที่ 1 ได้แก่ ศาลยุติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56   
อันดับที่ 2 ได้แก่ ศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54   ในส่วนขององค์กรอิสระฯ ที่ได้รับความพึงพอใจจาก
ประชาชนในประเด็นความเป็นกลางทางการเมืองน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.17    ในประเด็นความเป็นกลางทางการเมืองนั้น   อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าศาล
ยุติธรรมและศาลปกครองจะต้องด าเนินการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย  และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์         ดังนั้นจึงท าให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าผู้
พิพากษาต้องมีอิสระและต้องไม่ถูกแทรกแซงการใช้อ านาจจากบุคคลหรือองค์กรใด   นอกจากนี้ผู้พิพากษา
ต้องมีความเป็นกลางและสามารถใช้ดุลพินิจในการมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายได้อย่าง
เหมาะสม  
 ในขณะที่ ภาพลักษณ์ของคณะกรรมการการเลือกต้ังที่เคยมีประเด็นปัญหาความไม่เป็นกลาง
ทางการเมืองยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในสังคม   เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีกรณีที่ พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ 
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ประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง   นายปริญญา นาคฉัตรีย์ และนายวีระชัย แนวบุญเนียร กรรมการการ
เลือกต้ัง   ถูกศาลอาญาพิพากษาจ าคุกคนละ 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา  พร้อมเพิกถอนสิทธิ์การเลือกต้ังอีกคน
ละ 5 ปี ในความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ   ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  และ
กระท าผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. 2541 มาตรา 24 และมาตรา 42   สืบเนื่อง
จากกรรมการการลือกต้ังทั้ง 3 คน ได้ร่วมจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตรอบใหม่เมื่อ
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยไม่มีอ านาจ   และออกหนังสือเวียนถึงผู้อ านวยการการเลือกต้ังเขตเลือกต้ัง
ให้รับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังไม่ถึงร้อยละ 20 เปลี่ยนเขตลงสมัครในรอบใหม่   อันเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้สมัครรายเดิมสามารถลงรับสมัครเลือกต้ังรอบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์ ร้อยละ 20   ส่งผลให้
ประชาชนส่วนยังมองว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ 
 ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
ตาราง 162 ความพึงพอใจเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองในองค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้าง
ไม่พึง
พอใจ 

ไม่พึง
พอใจ
หรือไม่
รู้จัก

หน่วยงาน
นี้เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 3.9 15.7 74.5 5.9 2.17 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2.0 41.2 52.9 3.9 2.41 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

3.9 31.4 54.9 9.8 2.29 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 3.9 35.3 52.9 7.8 2.35 

5. ศาลยุติธรรม 7.8 47.1 39.2 5.9 2.56 

6. ศาลปกครอง 5.9 49.0 39.0 5.9 2.54 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

2.0 33.3 60.8 3.9 2.33 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2.0 39.2 56.9 2.0 2.41 
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รวม 2.82 26.56 39.19 4.10 2.38 

      

8.5.3 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
8.5.3.1 การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

 จากข้อมูลที่ได้พบว่าความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีค่าเฉลี่ย 2.65   ซึ่งจากการ
พิจารณาในแต่ละองค์กรฯ ในประเด็นการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้
อย่างจริงจังขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้วนั้นพบว่า   องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ผู้ตอบแบบสอบ 
ถามมีความพึงพอใจในประเด็นการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่าง
จริงจังมากที่สุดอันที่ 1 ได้แก่ ศาลยุติธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82   อันดับที่ 2 ได้แก่ ศาลปกครอง ค่าเฉลี่ยเท่า 
กับ 2.78   ในส่วนขององค์กรอิสระฯ ที่ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนในประเด็นความเป็นกลางทางการ
เมืองน้อยที่สุด ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49   ผลจากข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็นผล
จากสาเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ความเป็นกลางทางการเมือง ดังกล่าวข้างต้น 
 ในส่วนของรายละเอียดการให้คะแนนเทียบระหว่างหน่วยงานต่างๆ (หน่วยเป็นร้อยละ) มีดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง 163 ความพึงพอใจเรื่องการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผล
บังคับใช้ได้อย่างจริงจังในองค์กรอิสระในกรุงเทพฯ 

ประเด็น 
พึงพอใจ
มาก 

ค่อนข้าง
พึงพอใจ 

ค่อนข้างไม่
พึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ
หรือไม่รู้จัก
หน่วยงานนี้

เลย 

ค่าเฉลี่ย 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 7.8 33.3 58.8 - 2.49 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 7.8 49.0 43.1 - 2.64 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

9.8 43.1 47.1 - 2.62 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 15.7 43.1 39.2 2.0 2.72 

5. ศาลยุติธรรม 17.6 52.9 23.5 5.9 2.82 
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6. ศาลปกครอง 15.7 54.9 21.6 7.8 2.78 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

7.8 43.1 45.1 3.9 2.54 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 11.8 35.3 52.9 - 2.55 

รวม 8.55 32.25 30.12 1.78 2.65 

      

8.5.4 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวม  
เมื่อเทียบระดับความพึงพอใจในเรื่องบทบาทขององค์กรอิสระในเรื่องการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

เมื่อรวมระดับเรื่องธรรมาภิบาล  มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ  และ
บทบาทในการสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจังขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง 8 องค์กร แล้วนั้นพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดกับศาลยุติธรรมและศาล
ปกครอง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 2.68   ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกต้ังนั้นประชาชนมีความพึงพอใจต่ า
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.34   เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าศาลยุติธรรมและศาลปกครองเป็นองค์กรที่
ด าเนินการและพิจารณาพิพากษาคดีตามหลักนิติธรรม  มีความโปร่งใส  และมีคุณธรรม   อีกทั้งภายใต้
กระบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งผู้พิพากษา   ซึ่งต้องมีคุณวุฒิการศึกษาทางด้านกฎหมาย
และสอบผ่านหลักสูตรเนติบัณฑิต   และต้องเข้าสู่กระบวนการสอบแข่งขันซึ่งมีผู้สมัครสอบจ านวนมาก   
ดังนั้นจึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในศาลยุติธรรมและศาลปกครองในด้านต่างๆ ดังกล่าว   
อีกทั้งในสภาวการณ์ทางการเมืองที่มีความขัดแย้งรุนแรงในสังคม   ศาลก็ยังสามารถใช้กระบวน การตุลา
การภิวัตน์เพื่อให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย   ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรกกลับถูก
พิพากษาลงโทษจ าคุก   เนื่องจากได้กระท าความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการจัดการเลือกต้ัง   
ซึ่งผลจากการกระท าดังกล่าวจึงท าให้คณะกรรมการการเลือกต้ังยังคงถูกพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ว่าการบริหารงานยังไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติธรรม  ยังไม่มีความโปร่งใสและไม่มีคุณธรรมเท่าที่ควร   ส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่คิดว่าคณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดสิทธิเสรีภาพ
ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
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ตาราง 164 การเปรียบเทียบการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระในภาพรวมในกรุงเทพฯ 

 
 
 

8.6 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง 
  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ การ
ก าหนดให้สถาบันการเมืองต่างๆ เช่น รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ  สามารถ
เป็นตัวแทนของประชาชน  หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ในส่วนนี้จึงเป็นการ
วิเคราะห์ว่าสถาบันการเมืองต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นั้น   สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด   สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้หรือไม่  และมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เพียงใด ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 

8.6.1 ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม  

ระบบรัฐสภาเป็นกลไกส าคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน   เนื่องด้วยรัฐสภาประกอบไป
ด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา   ดังนั้นการท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกจึงต้อง
กระท าไปในฐานะตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ของตนหรือของประชาชนในประเทศเป็นส าคัญ   ดังนั้น
ในส่วนนี้จึงต้องการสอบถามความคิดเห็นในประเด็นเหล่านี้ กล่าวคือ 

1.  
คณะกรรมก
ารการ
เลือกตั้ง

2. 
ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของ
รัฐสภา

3. 
คณะกรรมก
ารสิทธิ
มนุษยชน
แห่งชาติ

4. ศาล
รัฐธรรมนูญ

5. ศาล
ยุติธรรม

6. ศาล
ปกครอง

7. 
คณะกรรมก
ารป้องกัน
และ

ปราบปร… 

8. 
คณะกรรมก
ารตรวจเงิน
แผ่นดิน

ชุดข้อมูล1 2.34 2.52 2.52 2.57 2.68 2.68 2.52 2.56

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

ภาพรวมในการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระ
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1. ในประเด็นที่ว่า “ส.ส.ที่ท่านเลือกสามารถสะท้อนได้ถึงความเป็นตัวแทนของท่านอย่างแท้จริง”   
จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 49.0   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
37.3   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8   และเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.9   

2. ในประเด็นที่ว่า “นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนองความต้องการของท่าน”   จากข้อมูล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 52.9   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 29.4   เห็น
ด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.8   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 3. ในประเด็นที่ว่า “ท่านมีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม”   จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 49.0   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 43.1   และเห็น
ด้วยมากที่สุดและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 ดังนั้น  ในประเด็น “ระบบรัฐสภาไทยที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม”   กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 48.33   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 38.57   เห็น
ด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.53   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 6.50 
 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ตัวแทนของเขาอย่างแท้จริง   ดังนั้นจึงส่งผลให้การก าหนดนโยบายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือเขตเลือกต้ังๆ นั้นได้อย่างแท้จริง   หากแต่กลุ่ มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่าภายใต้การปฏิรูปการเมืองและการเปิดกว้างทางการเมืองอันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 
พ.ศ. 2540 นั้น   ส่งผลให้ประชาชนสามารถมีช่องทางในการเรียกร้องให้รัฐบาลก าหนดแนวนโยบายให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น   ดังจะเห็นได้จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวางตามกลไกของรัฐธรรมนูญที่ก าหนด
ไว้   ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  การลงประชามติ  และการเข้าชื่อของประชาชนเพื่อให้ถอดถอนผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติไว้ในมาตราต่างๆ เช่น การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการทางด้านนโยบายสาธารณะของรัฐ (มาตรา 60, 76), ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง 50,000 คน 
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้ (มาตรา 170), ผู้มีสิทธิออก
เสียงเลือกต้ัง 50,000 คน เข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานวุฒิสภาให้ถอดถอน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. 
ประธานศาลทั้งหลาย หรือ ข้าราชการระดับสูงให้ออกจากต าแหน่งได้ หากมีพฤติการณ์ส่อทุจริต หรือ ร่ ารวย
ผิดปกติ (มาตรา 303, 304) เป็นต้น 
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ตาราง 165 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทท่ี
เหมาะสมในกรุงเทพฯ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1.ส.ส. ที่ท่านเลือกสามารถสะท้อนได้ถึง
ความเป็นตัวแทนของท่านอย่างแท้จริง 

5.9 37.3 49.0 7.8 2.41 

2.นโยบายของรัฐบาลสามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่าน 

9.8 29.4 52.9 7.8 2.41 

3.ท่านมีช่องทางในการเรียกร้องความ
ต้องการของท่านให้เกิดผลแท้จริงอย่าง
เป็นรูปธรรม 

3.9 49.0 43.1 3.9 2.52 

รวม 6.53 38.57 48.33 6.50 2.45 

     
8.6.2 ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร  
 ระบบพรรคการเมืองเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งมีความส าคัญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นก็ได้มีการถกเถียงกันว่าระบบพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่จะท าให้ระบอบ
ประชาธิปไตยมีความมั่นคงและนโยบายพรรคสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
มากกว่าระบบหลายพรรค   เนื่องด้วยในอดีตที่ผ่านมามองว่าการมีระบบพรรคการเมืองหลายร่วมกันจัดต้ัง
รัฐบาลท าให้ขาดเสถียรภาพ   ในส่วนนี้จึงมีประเด็นค าถามเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองดังนี้ 

1. ในประเด็นที่ว่า “แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้าใจความต้องการของท่าน”   จากข้อมูลพบ 
ว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 68.6   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 19.6   เห็นด้วย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.8   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 3.9  
 2. ในประเด็นที่ว่า “ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ท่านเลือก”   จากข้อมูล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 51.0   ค่อนข้างเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมี
สัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 23.5   และเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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 3. ในประเด็นที่ว่า “ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค”   
จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 60.8   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
19.6   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 17.6   และเห็นด้วยมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 ดังนั้น  ในประเด็น “ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร”   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 60.13   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 20.90   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
15.00   และเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.39 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังเห็นว่าระบบพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ยังคงไม่สามารถสร้างความเป็นตัวแทนทางการเมืองของประชาชนได้ตามที่ประชาชนคาดหวัง   อีกทั้ง
ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของพรรคการเมื องแต่อย่างใด   ยังคง
เป็นไปในลักษณะของการน าเสนอนโยบายในช่วงของการหาเสียงเลือกต้ังเท่านั้น   หากแต่ไม่ได้มีอุดมการณ์
และรักษาระเบียบวินัยของพรรคการเมืองเท่าที่ควร   ดังนั้นจึงท าให้พรรคการเมืองของไทยยังคงมุ่งรับใช้
นักการเมืองหรือกลุ่มทุนธุรกิจที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองมากกว่ามุ่งให้ความส าคัญกับประชาชนเฉก
เช่นตามที่ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่วงของการหาเสียงแต่อย่างใด  
ตาราง 166 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในการบริหารใน
กรุงเทพฯ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1.แกนน าพรรคการเมืองที่ท่านเลือกเข้า
ใจความต้องการของท่าน 

7.8 19.6 68.6 3.9 2.31 

2.ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย
ของพรรคการเมืองที่ท่านเลือก 

2.0 23.5 51.0 23.5 2.03 

3.ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์เป็นของ
ตนเองโดยไม่ยึดติดกับระเบียบวินัยพรรค 

2.0 19.6 60.8 17.6 2.05 

รวม 3.39 20.90 60.13 15.00 2.13 
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8.6.3 การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
 การปรับเปลี่ยนระบบการเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี 
พ.ศ. 2540   ได้กลายเป็นมิติใหม่ของระบบการเลือกต้ังของไทยด้วยการเพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชี
รายชื่อ โดยใช้ประเทศเป็นเขตเลือกต้ัง   เพื่อให้พรรคการเมืองสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถที่นอกเหนือ 
ไปจากนักการเมืองอาชีพที่มีฐานเสียงในเขตเลือกต้ัง   อีกทั้งยังได้มีการก าหนดเขตเลือกต้ังแบบเขตใหม่
เพื่อให้มีการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียว   ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อเสียงดังเช่นที่ผ่าน   
หากแต่ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า 
 1. ในประเด็นที่ว่า “ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง”   
จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 62.7   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 
29.4   และเห็นด้วยมากที่สุดและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งมีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 2. ในประเด็นที่ว่า “ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวนมาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะ
ไม่คุ้มที่จะลงทุน”   จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 58.8   ค่อนข้างเห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 25.5   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 11.8   และเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 3. ในประเด็นที่ว่า “ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่า
แบบหนึ่งเขตหลายเบอร์”   จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 52.9   ค่อนข้าง
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 31.4   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0   และเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
13.7 
 ดังนั้น  ในประเด็น “การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ัง” กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 58.13   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 28.77   เห็น
ด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.17   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5.90    
 เนื่องด้วยแม้ว่าจะมีการจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังใหม่ตามที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี พ.ศ. 2540 ดังกล่าวข้างต้น   หากแต่การเลือกต้ังด้วยระบบและวิธีการดังกล่าวก็ไม่ได้ท าให้การซื้อ
เสียงหรือการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังลดลงแต่อย่าง   ดังจะเห็นได้ว่าภายหลังการเลือกต้ังในแต่ละครั้งจะ
มีเรื่องร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังกันอย่างมากมาย   จนกระทั่งคณะกรรมการการเลือกต้ังได้น า
ระบบใบเหลือง - ใบแดง มาใช้กับการเลือกต้ัง   เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เห็นว่า การ
เลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผู้สมัครรับเลือกต้ังเองหรือผู้อ่ืน เป็น
ผู้กระท าก็จะมีค าสั่งให้มีการเลือกต้ังใหม่   แต่ปรากฏว่าในการเลือกต้ังครั้งใหม่  การเลือกต้ังก็มิได้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมและผู้สมัครที่เคยได้รับการเลือกต้ังในครั้งก่อนก็มาได้รับการเลือกต้ังอีก   คณะกรรมการ
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การเลือกต้ังจึงได้ประกาศเป็นระเบียบออกมาว่าหากผู้สมัครที่กรรมการการเลือกต้ังมิได้ประกาศผลให้เป็นผู้
ได้รับเลือกต้ังมาแล้วถึงสองครั้งเป็นผู้ถูกตัดสิทธิมิให้เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังครั้งต่อไป  ดังนั้น 
ผู้สมัครที่กรรมการการเลือกต้ังไม่ประกาศผลการเลือกต้ังครั้งที่ 1 เรียกว่า โดนใบเหลือง ยังคงเป็นผู้สมัครรับ
เลือกต้ังในการเลือกต้ังครั้งที่ 2   แต่ถ้าในการเลือกต้ังครั้งที่ 2  ผู้สมัครนั้นยังคงชนะการเลือกต้ังอีกแต่
กรรมการการเลือกต้ังไม่ประกาศผลการเลือกต้ัง   เนื่องจากเห็นว่าการเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม ในการเลือกต้ังครั้งที่ 3 ผู้สมัครคนนี้ก็จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเรียกว่า โดนใบแดง 
นั่นเอง   การกระท าดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่าระบบการเลือกต้ังไม่สามารถแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ 
ตาราง 167 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งที่ลดการท าผิด
กฎหมายเลือกตั้งในกรุงเทพ 

ประเด็น 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ค่าเฉลี่ย 

1.ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบบัญชี
รายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลง 

3.9 29.4 62.7 3.9 2.33 

2.ท่านเห็นว่าการให้มีผู้เลือกต้ังได้จ านวน
มาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้น้อยลงเพราะ
ไม่คุ้มที่จะลงทุน 

3.9 25.5 58.8 11.8 2.21 

3.ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขตเดียว
เบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้ง่ายกว่า
แบบหนึ่งเขตหลายเบอร์ 
 

13.7 31.4 52.9 2.0 2.56 

รวม 7.17 28.77 58.13 5.90 2.37 
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8.6.4 การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 

การท าหน้าที่ของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเป็นอีกกลไกของของระบบรัฐสภา  ซึ่งน ามาใช้
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ฝ่ายค้านสามารถต้ังกระทู้ถามหรือเปิดอภิรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลตอบข้อ
ซักถามหรือชี้แจงในประเด็นต่างๆ   หากแต่ผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า 

1. ในประเด็นที่ว่า “ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล”   จากข้อมูล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 49.0   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 35.3   เห็น
ด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.7   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0 

2. ในประเด็นที่ว่า “ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา มีความเป็นกลางทางการเมือง”   จากข้อมูล
พบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 58.8   ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 29.4   ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8   และเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.9 

ดังนั้น  ในประเด็น “การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 47.05   ค่อนข้าง
เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 39.20   เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.80   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.90   ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างก็ยังค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่าการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มี
ประสิทธิภาพจะน ามาซึ่งกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการ   เนื่องด้วยกลไกระบบ
รัฐสภาที่ใช้ในการตรวจสอบถ่วงดุลในท้ายที่สุดนั้นก็ยังคงใช้ระบบการลงคะแนน   ซึ่งฝ่ายรัฐบาลมักจะใช้
เสียงข้างมากท่ีตนเองมีมาเป็นเงื่อนไขส าคัญให้การลงมติออกมาในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล 
 
ตาราง 168 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการในกรุงเทพ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มีบทบาท
ในการตรวจสอบรัฐบาล 

13.7 49.0 35.3 2.0 2.74 

2. ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา มี
ความเป็นกลางทางการเมือง 

3.9 29.4 58.8 7.8 2.29 



411 
 

รวม 8.80 39.20 47.05 4.90 2.52 

     
8.6.5 การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส 

การต้ังกระทู้ถามหรือเปิดอภิรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้รัฐบาลตอบข้อซักถามหรือชี้แจงในประเด็นต่างๆ  
นั้น   ในท้ายที่สุดก็ต้องมีการลงมติว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจให้รัฐบาลงานต่อไป   
ในประเด็นดังกล่าวผลจากการเก็บข้อมูลพบว่า 

1. ในประเด็นที่ว่า “ท่านยอมรับว่ากระบวนการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลง 
คะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้างความโปร่งใส”   จากข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 49.0   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 39.2   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 7.8   และเห็น
ด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.9    

2. ในประเด็นที่ว่า “การให้ความเป็นอิสระในการบริหารงานแก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้างภาวะผู้น า
ให้กับนายกรัฐมนตรี”   จากข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 58.8   ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 27.5   เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.8   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คิดเป็นร้อยละ 5.9 

3. ในประเด็นที่ว่า “ท่านพึงพอใจกับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล”   จากข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 64.7   ค่อนข้างไม่เห็น
ด้วย คิดเป็นร้อยละ 29.4   และเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.9    

ดังนั้น  ในประเด็น “การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบ
เพื่อให้มีความโปร่งใส” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 57.50   ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
คิดเป็นร้อยละ 32.03   เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.87   และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4.57    
ตาราง 169 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใสในกรุงเทพ 

ประเด็น เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่อนข้าง
เห็นด้วย 

ค่อนข้าง
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1. ท่านยอมรับว่ากระบวนการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อ

3.9 49.0 39.2 7.8 2.49 
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ลงคะแนนโดยเปิดเผย เป็นการสร้าง
ความโปร่งใส 
2. การให้ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานแก่นายกรัฐมนตรี ท าให้สร้าง
ภาวะผู้น าให้กับนายกรัฐมนตรี 

7.8 58.8 27.5 5.9 2.68 

3. ท่านพึงพอใจกับการย่ืนอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาล 

5.9 64.7 29.4 - 2.76 

รวม 5.87 57.50 32.03 4.57 2.64 

     
8.7 การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  
 ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน   เป็นการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของ
ประเทศไทย โดยแนวทางในการส ารวจมาจากรายงานของ คพป. ซึ่งได้เสนอว่า การเมืองไทยมีปัญหาทั้งระบบ 
จึงต้องมีการปฏิรูปตามระบบ โดยเป็นการปฏิรูปตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม ทั้งนี้ได้มีการประเมินจุดเด่น 
และจุดอ่อน เพื่อเป็นรากฐานของบริบทการเมืองเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย การประเมินจุดเด่นและจุดอ่อนใน
ที่นี้ จึงเป็นการประเมินบริบททางการเมืองและสังคมของไทยในภาคต่างๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างจาก
ข้อประเมินจากความเห็นของ คพป. ในช่วงก่อนการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม 
 จากข้อมูลพบว่า   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงเป็นว่าสังคมไทยมีจุดแข็งหลายด้านที่อาจเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่จะท าความข้ดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองสามารถคลายตัวลงได้   ดังจะเห็นได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นในประเด็นต่างๆ มากที่สุดล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2 ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 41.2) ว่าประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ 
ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามาช้านาน   ในขณะที่ยังคงมีผู้ตอบแบบสอบ ถามผู้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 29.4) ในประเด็นดังกล่าว 

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 41.2) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 33.3) ว่าพุทธศาสนา
กล่อมเกลาให้คนไทยสามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย 

3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 45.1) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 35.3) ว่าคนไทยเป็น
คนอดทน มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี 
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4. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 41.2) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 33.3) ว่าคนไทย
ยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี “วินัย” 

5. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 51.0) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 33.3) ว่าคนไทย
ปรับตัวได้เร็วและเป็นคนมีน้ าใจ 

6. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 49.0) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 35.3) ว่าคนไทย
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง   ถ้าการเปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ 

7. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 43.1) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 31.4) ว่าคนไทยเป็น
คนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต 

8. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 64.7) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 21.6) ว่าคนไทยมี
ความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิดความ
ขัดแย้ง 

9. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 47.1) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 21.6) ว่าสังคมไทย
เป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในการสร้างตัวได้รับการยอมรับ และ
ประสบความส าเร็จได้เสมอ 

ดังนั้น  แม้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยว่าประเทศไทยมีความสามัคคี   หากแต่กลับเห็นด้วย
ว่าจุดแข็งด้านอ่ืนๆ ของคนไทยอาจจะเป็นเงื่อนไขส าคัญในการท าให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งและน ามาสู่การพัฒนาทางการเมืองได้ เช่น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าพุทธศาสนาสามารถ
กล่อมเกลาให้คนไทยสามารถยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและขนบธรรมเนียม   คนไทยมี
ความอดทน มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี   คนไทยยอมรับอ านาจ   คนไทยปรับตัวได้เร็วและเป็นคนมีน้ าใจ   
คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ   และเห็นว่าสังคมไทย
เป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เป็นต้น 

 
  
 
ตาราง 170 ความเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นของสังคมไทยในกรุงเทพ 

ข้อ ประเด็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง

ค่าเฉลี่ย 
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ยิ่ง 
1 ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติ

อ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพ
และเอกราชตลอดเวลามาช้านาน 

29.4 19.6 41.2 9.8 2.68 

2 พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยสามารถ
ยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย 

33.3 41.2 21.6 3.9 3.03 

3 คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญูและ
รักอิสรเสรี 

35.3 45.1 15.7 3.9 3.11 

4 คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี “วินัย” 33.3 41.2 21.6 3.9 3.03 
5 คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมีน้ าใจ 33.3 51.0 11.8 3.9 3.13 
6 คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการ

เปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับ 

35.3 49.0 15.7 - 3.19 

7 คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต 31.4 43.1 25.5 - 3.05 
8 คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มา

จากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทย
ได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิดความขัดแย้ง 

21.6 64.7 9.8 3.9 3.03 

9 สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชน
ชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถใน
การสร้างตัวได้รับการยอมรับ และประสบ
ความส าเร็จได้เสมอ 

21.6 47.1 23.5 7.8 2.82 

รวม 30.50 44.67 20.71 4.12 3.01 

      
 ในส่วนของจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นในประเด็นต่างๆ มากที่สุด
ล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2 ดังนี้ 
 1. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 60.8) และเห็นด้วย (ร้อยละ 27.5) ว่าการ
ทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ 
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 2. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 66.7) และเห็นด้วย (ร้อยละ 27.5) ว่าการ
แข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 

3. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 54.9) และเห็นด้วย (ร้อยละ 37.7) ว่า
พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 

4. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 54.9) และเห็นด้วย (ร้อยละ 37.7) ว่า
ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ในการสร้างอามิสสินจ้าง 

5. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 39.2) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 29.4) ว่าคน
ในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขายเสียงของชาวบ้านในชนบท 

6. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 41.2) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 25.5) ว่า
การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็นเรื่องสกปรก 

7. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 43.1) และไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 25.5) ว่าพวกเขา
เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอื่น 

8. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 37.7) และไม่เห็นด้วย (ร้อยละ 35.5) ว่าการ
บริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพ 

9. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 47.1) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 27.5) ว่า
องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ 

10. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งและเห็นด้วยในสัดส่วนที่เท่ากัน (ร้อยละ 39.2) ว่า
ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความต้องการของท่านได้ 

11. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 47.1) และเห็นด้วย (ร้อยละ 39.2) ว่า
กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของภาครัฐเชื่องช้า 

12. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 47.1) และเห็นด้วย (ร้อยละ 41.2) ว่า
กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

13. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 58.8) และเห็นด้วย (ร้อยละ 29.4) ว่า
สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า “กฎหมาย” 

14. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 41.2) และเห็นด้วย (ร้อยละ 39.2) ว่า
การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 

15. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 37.7) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 33.3) ว่า
การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชนเป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 
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16. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 37.7) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 33.3) ว่า
สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่างเต็มที่ 

17. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 39.2) และเห็นด้วย (ร้อยละ 35.3) ว่า
สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 

18. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 39.2) และเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 35.3) ว่า
พุทธศาสนามีความอ่อนแอ   เนื่องจากถูกครอบง าจากราชการและทุน 

19. ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ร้อยละ 41.2) และเห็นด้วย (ร้อยละ 29.4)  ว่า
คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”ปัญญา” 

 
 

ตาราง 171 ความเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของสังคมไทยในกรุงเทพ 

ข้อ ประเด็น 
เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ย 

1 การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบ
ตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ 

60.8 27.5 7.8 3.9 3.45 

2 การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิด
กฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 

66.7 27.5 5.9 - 3.60 

3 พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่
ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 

54.9 37.3 7.8 - 3.47 

4 ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ในการ
สร้างอามิสสินจ้าง 

54.9 37.3 7.8 - 3.47 

5 คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการ
ขายเสียงของชาวบ้านในชนบท 

29.4 39.2 25.5 5.9 2.92 

6 การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็น
เรื่องสกปรก  

25.5 21.6 41.2 11.8 2.60 
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7 ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง
เมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น ไม่ได้
มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน 

23.5 43.1 25.5 7.8 2.82 

8 การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพ  27.5 37.3 35.3 - 2.92 
9 องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือ

องค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้ 

27.5 47.1 25.5 - 3.01 

10 ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ของท่านได้ 

39.2 39.2 21.6 - 3.17 

11 กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของ
ภาครัฐเชื่องช้า 

39.2 47.1 13.7 - 3.25 

12 กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่ขาด
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

41.2 47.1 11.8 - 3.29 

13 สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า 
“กฎหมาย” 

58.8 29.4 11.8 - 3.47 

14 การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 

41.2 39.2 15.7 3.9 3.17 

15 การเสนอข่าวทางการเมืองของสื่อมวลชน
เป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 

33.3 37.3 27.5 2.0 3.01 

16 สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคมอย่าง
เต็มที่ 

33.3 37.3 29.4 - 3.03 

17 สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 39.2 35.3 25.5 - 3.13 
18 พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูก

ครอบง าจากราชการและทุน 
35.3 39.2 25.5 - 3.09 

19 คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”
ปัญญา” 

41.2 29.4 29.4 - 3.11 

รวม 40.66 36.76 20.76 1.86 3.16 
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 ดังนั้น  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าประเทศไทยมี
ปัญหาในการบริหารราชการและการพัฒนาทางการเมืองในหลายประเด็น เช่น การทุจริตในแวดวงระดับสูง
เกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ   การแข่งขันในการ
เลือกต้ัง มีการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ   พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่ลงทุนให้พรรคเพียง
ไม่กี่คน   ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ในการสร้างอามิสสินจ้าง    
คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูกการขายเสียงของชาวบ้านในชนบท   การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง 
เป็นเรื่องสกปรก   ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น ไม่ได้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองในวิธีอ่ืน   และองค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เป็นต้น    
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บทที่ 9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งประเทศ 
 

9.1 บทน า  
ในการเก็บข้อมูลการปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นั้น ผู้ท าวิจัยได้รวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ และท าการศึกษาวิเคราะห์แยกเป็นแต่ละภูมิภาคในบทที่ผ่าน
มาแล้ว ในบทนี้จะเป็นการสรุปการศึกษา และการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากทั่วประเทศ แต่
เนื่องจากในบทนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบจากข้อมูลทั่วประเทศ ข้อมูลที่น ามาใช้จึงเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจซึ่งเป็นตัวแปรระดับอัตราส่วน ในการรายงานผลการศึกษา เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ
ให้เห็นภาพมากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เทียบข้อมูลเป็นร้อยละ โดยให้ค่าความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนน 4 
เท่ากับร้อยละ 100 และค่าความพึงพอใจน้อยที่สุดมีคะแนน 1 หรือมีค่าความพึงพอใจร้อยละ 25 โดย
ผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไประเทศได้ผลดังต่อไปนี้ 

9.2  ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
  
 เพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ในส่วนของการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้มีการ
แบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างไปยัง 5 ภูมิภาค และในแต่ละภูมิภาค ผู้ช่วยเก็บข้อมูลได้พยายามเก็บ
ข้อมูลให้ได้ครบทุกจังหวัดในแต่ละภูมิภาคให้ได้มากที่สุด ซึ่งผลของการเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างสะท้อนลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นลักษณะประชากรทั่วไปของประเทศที่มี
การกระจายตัวตามเพศ อายุ และระดับรายได้สอดคล้องกับลักษณะประชากรของประเทศ และความ
ต่ืนตัวทางการเมืองสูง เช่นเดียวกับที่มีการติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่ าเสมอ และต้องการ
แสดงความคิดเห็นของตนเพื่อน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิรูปการเมืองครั้งต่อไป   

9.2.1 เพศ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงและเพศชายมีจ านวนใกล้เคียงกันคือ 49.4 
และ 50.6 โดยในภาพรวมแล้วมีผู้หญิงเป็นผูต้อบแบบสอบถามมากกว่าผู้ชาย ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วน
ประชากรของประเทศที่มีลักษณะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย  ยกเว้นในภาคเหนือและภาคใต้ซึ่ง
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้ชายมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยตอบแบบสอบถามมากกว่าผู้หญิง 
เช่นเดียวกับในภาคใต้    
 



420 
 
 
ตาราง 172 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

ชาย 53.8 47.0 47.9 53.6 47.1 49.4 
หญิง 46.2 53.0 52.1 46.4 52.9 50.6 
รวม 100 100 100 100 100 100 
 
  

9.2.2 อายุ 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ ากว่า 29 ปีมากที่สุด และรองลงมาคืออายุ 30-39 
ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความตื่นตัวในทางการเมืองสูง และจากการตอบแบบสอบถามพบว่า คนที่ให้เวลา
ช่วยตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความยินดีที่จะตอบแบบสอบถามมากที่สุด แม้ว่าตัวค าถามใน
แบบสอบถามที่ค่อนข้างลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจง และแบบสอบถามมีความยาวค่อนข้างมาก จึงท าให้
เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ คนรุ่นใหม่มีความสนใจทางการเมืองค่อนข้างมาก และน่าจะสะท้อนอนาคต
ทางการเมืองของไทยได้ค่อนข้างดี 
 
ตาราง 173 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

ต่ ากว่า 29 ปี 47.3 32.0 26.9 20.3 23.5 31.0 
30-39 ปี 35.2 26.0 20.2 26.1 39.2 28.0 
40-49 ปี 11 22 16.0 26.1 25.5 19.4 
50-59 ปี 5.5 16.0 35.3 18.8 7.8 18.4 
60 ปีขึ้นไป 1.1 3.0 1.7 8.7 3.9 3.2 
รวม 100 100 100 100 100 100 
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9.2.3 อาชีพ 
  ในกลุ่มของอาชีพนั้น พบว่าผู้ยินดีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในภาคราชการและ
รัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลในภาคกลางซึ่งพบผู้ที่ท างานในภาคราชการ
และรัฐวิสาหกิจอาสาช่วยตอบแบบสอบถามมากที่สุด สัดส่วนนี้อาจไม่สะท้อนสัดส่วนของการ
ประกอบอาชีพของประชากรในประเทศไทย เนื่องจากในการสอบถามข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบค าถามที่มีความสนใจตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มอาชีพที่ประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการ, พนักงานบริษัทเอกชน และนิสิต นักศึกษามากที่สุด ซึ่งสะท้อนได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเมืองโดยตรง มีความสนใจข่าวสารบ้านเมือง และมีความกระตือรือร้นทางการเมือง
ค่อนข้างมาก ค าตอบที่ได้จากการท าวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นที่น่าเชื่อถือจากกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจทาง
การเมือง 
ตาราง 174 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

เกษตรกร 4.4 22.4 4.2 26.1 - 13.0 
พนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน 

16.5 8.2 7.6 10.1 43.1 13.4 

ท างานองค์กรเอกชน 
(NGOs) 

1.1 0.6 1.7 - - 0.8 

ค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  7.7 8.2 5.9 21.7 3.9 9.0 
นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา 

20.9 17.6 12.6 1.4 2.0 13.2 

แม่บ้าน/ข้าราชการ
บ านาญ 

1.1 3.5 2.5 4.3 2.0 2.8 

รับจ้างทั่วไป คนงาน 5.5 2.9 6.7 5.8 5.9 5.0 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

27.5 21.8 49.6 17.4 21.6 28.8 

เจ้าของกิจการร้านค้า/
ธุรกิจขนาดกลาง 

9.9 7.1 5.9 5.8 5.9 7.0 
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ประกอบธุรกิจขนาด
ใหญ่ 

 1.8 1.7 - - 0.6 

ไม่ได้ท างาน 5.5 1.8 - 2.9 3.9 2.4 
รับจ้างเอางานมาท าท่ี
บ้าน 

- - - - 2.0 0.8 

อ่ืนๆ ระบุ - 0.5 1.7 4.3 9.8 3.2 
รวม 100 100 100 100 100 100 
 

9.2.4 รายได้โดยประมาณ 
 ในการตอบแบบสอบถามเรื่องรายได้ต่อเดือนเพื่อทราบลักษณะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตัวอย่าง ในส่วนนี้เป็นการอธิบายลักษณะการกระจายตัวของรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้
ในระดับใดมากที่สุด โดยพบว่าส่วนใหญ่ประชากรที่ตอบแบบสอบถามมีระดับรายได้กระจายตัวอยู่นะ
ดับ 6,001-12,000 บาทมากที่สุด รองลงมาคือมีรายะได้ต่ ากว่า 6,000 บาท ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะ
อาชีพของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้าราชการมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงาน
บริษัทเอกชน และนิสิต นักศึกษา  อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่า ประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามในเขตจังหวัดกรุงเทพมีระดับรายได้ต้ังแต่ 18,000 – 24,000 บาทมากที่สุด ซึ่งเป็นอัตรา
รายได้ที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน และประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับรายได้ที่ต่ ากว่า 
6,000 บาทมากที่สุด ซึ่งตรงกับข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติว่าประชากรในเขตจังหวัดกรุงเทพมี
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด และประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนน้อยที่สุด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) 
 
ตาราง 175 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้โดยประมาณต่อเดือน 

ระดับรายได้ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

ต่ ากว่า 6,000 บาท 30.8 35.9 17.1 23.2 5.9 25.7 
6,001-12,000 บาท 41.8 30.0 15.4 43.5 35.3 31.2 
12,001-18,000 บาท  15.4 10.0 17.1 8.7 31.4 14.7 
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18,000 – 24,000 
บาท 

5.5 4.1 10.3 7.2 11.8 7.0 

24,000 – 30,000 
บาท 

4.4 8.8 6.0 10.1 7.8 7.4 

30,000 – 50,000 
บาท   

2.2 7.1 23.1 2.9 7.8 9.4 

50,000 – 85,000 
บาท 

- 2.9 10.3 1.4 - 3.6 

85,000 บาทขึ้นไป - 1.2 0.9 2.9 - 1.0 
รวม 100 100 100 100 100 100 
 

9.2.5  ระดับการศึกษา 
  ในส่วนนี้เป็นการกระจายตัวของระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่าในทุกภูมิภาค 
และในข้อมูลของภาพรวมทั้งมีกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่ม
เดียวกับผู้ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ, บริษัทเอกชน และนักเรียน/นักศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว  
 
ตาราง 176 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

ไม่เคยเรียนหนังสือ 2.2 0.6 1.7 5.8 2.0 2.0 
ประถมต้น หรือ
เทียบเท่า 

2.3 12.4 5.0 18.8 2.0 8.8 

ประถมปลายหรือ
เทียบเท่า 

3.3 12.4 1.7 8.7 - 6.4 

มัธยมต้นหรือ
เทียบเท่า  

2.2 7.1 5.9 7.2 2.0 5.4 

มัธยมปลาย/ปวช.หรือ 20.9 15.9 10.9 8.7 9.8 14.0 
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เทียบเท่า 
อนุปริญญา/ปวท./
ปวส หรือเทียบเท่า 

13.2 10.0 10.1 14.5 9.8 11.2 

ปริญญาตรี 48.4 32.4 49.6 31.9 54.9 41.6 
ปริญญาโท 5.5 8.2 15.1 4.3 19.6 10.0 
ปริญญาเอก 1.1 1.2 - - - 0.6 
รวม 100 100 100 100 100 100 
 

9.2.6 ศาสนา 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีร้อยละ 93.4 รองลงมาคือศาสนาอิสลามและ

ศาสนาคริสต์ตามล าดับ 
 

ตาราง 177 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

พุทธ 97.8 98.8 97.5 69.6 90.2 93.4 
อิสลาม - - 1.7 27.5 2.0 4.4 
คริสต์ 2.2 1.2 0.8 2.9 7.8 2.2 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - - - 
รวม 100 100 100 100 100 100 
 
 

9.2.7 เขตที่อยู่อาศัย 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมาคือเขตเทศบาล

เมืองและเทศบาลต าบล  
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ตาราง 178 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัย 

เขตที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

เทศบาลนคร 4.4 3.0 6.7 8.7 - 4.6 
เทศบาลเมือง 26.4 25.0 53.8 15.9 - 28 
เทศบาลต าบล 37.4 30.0 21.8 20.3 - 25 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

31.9 42.0 17.6 55.1 - 32.2 

กรุงเทพมหานคร/
พัทยา 

- - - - 100 10.2 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

 

9.3. การเปิดรับสื่อทางการเมือง 

9.3.1 ทางเลือกในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสาร 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์มากที่สุด 

คือร้อยละ 66.3 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่รับสื่อทางโทรทัศน์มาก
ที่สุดอาศัยอยู่ที่ภาคเหนือ ส่วนประชากรที่รับสื่อโทรทัศน์น้อยที่สุดคือประชากรที่อาศัยอยู่ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
 
ตาราง 179 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามทางเลือกในการเปิดรับสื่อ 

สื่อ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

1 หนังสือพิมพ์ 9.9 19.4 20.4 8.7 21.6 16.5 
2 วิทยุ - 5.9 3.9 4.3 11.8 4.8 
3 โทรทัศน์ 79.1 64.7 59.2 76.8 49.0 66.3 
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4 การพูดคุยกับบุคคล
อ่ืน 

1.1 2.4 2.9 1.4 - 1.9 

5 หอกระจายข่าว  0.6  -  0.2 
6 อินเตอร์เน็ต 9.9 7.1 13.6 8.7 17.6 10.3 
รวม 100 100 100 100 100 100 
 
 

9.3.2 ความถี่ในการเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
จากข้อมูลที่ได้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการเปิดรับฟังข่าวสารทางการเมืองทุกวันถึงร้อยละ 

66.4 โดยประชากรท่ีตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
เปิดรับฟังข่าวสารทางการเมืองทุกวันจ านวนมากที่สุด และพบว่าคนกรุงเทพที่ตอบค าถามว่าไม่ค่อยได้
ติดตามข่าวสารทางการเมืองมีจ านวนมากที่สุดคือร้อยละ 13.7 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นที่มักเชื่อ
ว่า คนในต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เปิดรับฟังข่าวสารทางการเมืองนั้นน่าจะเป็นความคิดเห็นที่ล้าสมัยไป
แล้ว เพราะข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้ยืนยันว่า คนกรุงเทพเสียอีก ที่ไม่ค่อยได้ติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองมากท่ีสุด 
ตาราง 180 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฟังสื่อ 

สื่อ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

1 ทุกวัน 72.5 72.4 58.8 62.3 60.8 66.4 
2 สัปดาห์ละ 2-3 วัน 20.9 18.7 27.7 30.4 23.5 23.4 
3 สัปดาห์ละครั้ง 4.4 4.7 3.4 1.4 2.0 3.6 
4 ไม่ค่อยได้ติดตาม 2.2 4.1 10.9 5.8 13.7 6.6 
รวม 100 100 100 100 100 100 
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9.3.3 ความเชื่อมั่นในสื่อมวลชน 

จากข้อมูลที่ได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นในข่าวสารทางการเมืองที่ผ่านจากโทรทัศน์มากที่สุด
คือร้อยละ 64.8 ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มตัวอย่างรับฟังข่าวสารผ่านทาง
โทรทัศน์มากที่สุด อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสนใจว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เชื่อมั่นในสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด  
 
ตาราง 181 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองผ่านสื่อมวลชน 

สื่อ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. รวม 

1 หนังสือพิมพ์ 13.2 22.4 9.9 11.6 19.6 16.1 
2 วิทยุ 1.1 5.3 2.7 2.9 - 3.0 
3 โทรทัศน์ 70.3 52.4 76.6 71 62.7 64.8 
4 การพูดคุยกับบุคคล
อ่ืน 

5.5 7.1 
 

2.7 2.9 11.8 5.7 

5 หอกระจายข่าว - - - 2.9 - 0.4 
6 อินเตอร์เน็ต 9.9 12.9 8.1 8.7 5.9 10.0 
รวม - - - - - 100 
 

 โดยสรุป จากข้อมูลทั่วไปของการเก็บแบบสอบถามนี้ ท าให้พบว่า กลุ่มตัวอย่างกระจายอยู่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีสัดส่วนทางเพศใกล้เคียงกับลักษณะประชากรของประเทศ ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน 40 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ, พนักงานบริษัทเอกชน และเป็นนิสิต

นักศึกษา ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 6,000-12,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นับถือ

ศาสนาพุทธ และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความต่ืนตัวทาง

การเมือง โดยติดตามข่าวสารทางการเมืองทุกวันเป็นจ านวนมากที่สุด และมักจะรับข่าวผ่านทางสื่ อ

โทรทัศน์และเชื่อมั่นในสื่อโทรทัศน์มากที่สุด  
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9.4 หลักการส าคัญในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540  

ค าถามในส่วนนี้มีลักษณะเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ อันเป็น

เจตนารมณ์เรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนรวมของประชาชนในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 2. ประเด็นเรื่องการท าให้

สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ  และ 3. การขยายส่วนร่วมของ

ประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ         

9.4.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
 ในส่วนประเด็นที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนั้น พบว่าในการปฏิรูปการเมืองได้
ให้ความส าคัญในประเด็นนี้เป็นอย่างมาก โดยพบว่ามีบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 เป็นจ านวนมากรวมกันแล้วถึง 53 มาตรา (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2544)  

“ปัญหาเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมืองนั้น ยังมีการบัญญัติ
เรื่องสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่บางประการไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนอย่างหนึ่ง 
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่บางประการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ยังไม่มีผลคุ้มครอง
ให้บังคับไดจ้ริงในทางปฏิบัติ หรือแย่ไปกว่านั้นอีกก็คือมีการออกกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์อ่ืนได้ง่ายๆ เพื่อมาจ ากัดสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน” 

 (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 
2544) 

 ด้วยเหตุนี้ในการท าการศึกษาวิจัย จึงได้มีการแบ่งการศึกษาเป็นสองประเด็นคือ เรื่องสิทธิ ใน
ฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน และการรับรองความเสมอภาคของบุคคล 
9.4.1.1 สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 
  ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินให้การปฏิรูปการเมือง ในส่วนของสิทธิ
เสรีภาพ หรือสิทธิมนุษยชน มีความพึงพอใจค่อนข้างสูงคือได้คะแนน 3.02 จาก 4 และเมื่อเทียบเป็น
ร้อยละแล้วได้ถึง 90.5 แต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้ว พบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
อยู่ที่ข้อ “การรับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ” และ “การรับรองสิทธิในครอบครัวและ
ความเป็นอยู่ส่วนตัว” และ “รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากการใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ในฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของสังคม”  
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 เมื่อวิเคราะห์บริบททางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในในปัจจุบัน พบว่าประชาชนไทยส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งตรงกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 93.4 
และเมื่อวิเคราะห์กับข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลไทยในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาค่อนข้างให้ความส าคัญกับ
ศาสนาพุทธมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นค าถามต่อไปว่าการยอมรับว่ามี “การรับรองเสรีภาพในการ
ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ” นั้น เป็นการรับรองเสรีภาพของกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางศาสนาจากคน
กลุ่มใหญ่ในสังคมหรือไม่ และเมื่อศึกษาปัญหาความรุนแรงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ระบุว่า 
เป็นเพราะการมีจินตนาการความเป็นไทยเพียงมิติเดียวภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยนิยมความเป็น
ไทย ภายใต้ค าจ ากัดความว่า เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ และพูดภาษาไทย เป็นการผลักให้คนที่
คิดต่างไม่มีที่ยืนในสังคมไทย (กฤตยาและคณะ, 2551) ด้วยเหตุนี้ “การรับรองเสรีภาพในการปฏิบัติ
ตามศาสนบัญญัติ” จึงอาจจะหมายถึงคนกลุ่มใหญ่ คือ คนที่นับถือศาสนาพุทธ เท่านั้น  
  ในส่วนของประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 9. “มี
องค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วยตรวจสอบผู้ผลิตและผู้
จ าหน่ายที่เป็นเอกชนเพิ่มขึ้นจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่เดิม” โดยความพึงพอใจ 
2.52 หรือเทียบได้เพียงร้อยละ 63 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันประชาชนยังไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากองค์การอิสระดังกล่าวได้อย่างเต็มที่หรือมีความพึงพอใจในองค์การนี้มากนัก  และข้อค้นพบสิ่งที่
น่าสนใจประการหนึ่งคือ กลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อประเด็นเรื่อง
สิทธิเสรีภาพในภาพรวมสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอ่ืนๆ  
 จึงสรุปในประเด็นนี้ได้ว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะจากภาคอีสานมีความพึง
พอใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง “การรับรองเสรีภาพในการปฏิบัติ
ตามศาสนบัญญัติ” แต่เป็นการรับรองเสรีภาพในกลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก ส่วนใน
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่องค์การอิสระที่เป็นตัวแทนให้กับผู้บริโภค 
  
ตาราง 182 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในฐานะท่ีเป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันอ

อกเฉีย
งเหนือ 

กลาง ใต ้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1.  การไม่ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 2.82 3.14 2.85 2.85 2.88 2.95 73.75 
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2.  การห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือ

ลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายไร้มนุษยธรรม ห้าม

จับโดยไม่มีหมายศาล และต้องน าตัวไปศาล

ภายใน 48 ชั่วโมง 

2.79 3.15 2.91 2.78 2.86 2.95 73.75 

3. ห้ามมิให้มีการจับหรือควบคุมตัวโดยผิด

กฎหมาย 

2.95 3.18 2.94 2.86 2.98 3.02 75.5 

4. รับรองสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่

ส่วนตัว 

3.32 
 

3.57 3.33 3.75 3.49 3.48 87 

5. รัฐมีหน้าที่คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจาก

การใช้ความรุนแรง และมีหน้าที่เสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว ใน

ฐานะหน่วยส าคัญสูงสุดของสังคม 

3.39 3.44 3.34 3.59 3.45 3.43 85.75 

6. รับรองเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสน

บัญญัติ 

3.51 3.67 3.54 3.84 3.52 3.62 90.5 

7.  สิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการ

บรรเทาความเสียหายที่จะได้รับความช่วยเหลือ

จากรัฐ 

2.83 2.91 2.72 2.71 2.76 2.81 70.25 

8.  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้ทนายความเข้าฟัง

การสอบสวน และสิทธิจ าเลยที่ถูกคุมขัง แต่

ต่อมาศาลพิจารณาพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้

ค าผิดที่จะเรียกค่าทดแทนจากรัฐ 

2.96 2.98 2.94 3.13 2.92 2.94 73.5 

9.  มีองค์การอิสระที่ประกอบด้วยตัวแทน

ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปมาช่วยตรวจสอบ

ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายที่เป็นเอกชนเพิ่มขึ้นจาก

2.40 2.64 2.53 2.40 2.52 2.52 63 
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ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่

เดิม 

10. ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ์ในการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟู จารีตประเพณีภูมิปัญญาศิลปะและ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน

การบ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรัฐและองค์กรอิสระที่ให้ความเห็นเรื่อง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.60 2.83 2.63 2.68 2.54 2.69 67.25 

11. สิทธิบุคคลที่จะร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

บ ารุงรักษาและได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง

หน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.71 2.89 2.79 2.89 2.96 2.84 71 

รวม 2.93 3.13 2.96 3.04 2.99 3.02 75.5 

 
9.4.1.2 การรับรองความเสมอภาคของบุคคล  
 ในเรื่องการรับรองเรื่องความเสมอภาคของบุคคลนั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจมาก กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเลือกต้ังมากที่สุดในข้อ 4. “การให้ผู้เลือกต้ังทั่วประเทศมี
ความเสมอภาคในการใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยเลือกผู้แทนแบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 1 คน เลือกบัญชีรายชื่อ
ได้ 1 บัญชี ไมว่าจะอยู่นอกเขตเลือกต้ังที่มีทะเบียนบ้านหรือไม่” โดยมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 3.38 หรือร้อยละ 
84.5 โดยกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในภาคใต้มีความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ ศ. 
ดร. บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ที่กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้ท าให้การเลือกต้ังเป็นอ านาจทาง
การเมืองหนึ่งของประชาชนที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันคือ สามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังได้คน
ละ 1 คะแนนเท่ากัน และเมื่อดูข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่ าที่สุดอยู่ที่ประเด็นที่ 1. เรื่อง 
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“การให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน และการห้ามการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม” โดยได้
คะแนน 2.72 หรือเทียบเป็นร้อยละได้คะแนนเพียง 68 

จึงสรุปในประเด็นนี้ได้ว่า ในการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจกับเรื่องความเสมอภาคกันค่อนข้างมาก (มากกว่าความ
พึงพอใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาคของบุคคลในประเด็น “การเลือกต้ัง” 
สูงที่สุด เนื่องจากมีความพึงพอใจสูงสุด ในขณะที่เรื่องการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ได้รับความพึงพอใจต่ าสุด 
 
ตาราง 183 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรองความเสมอภาคของบุคคล 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย

ละ 
1. การให้ความคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

และการห้ามการเลือก

ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  

2.68 2.83 2.79 2.74 2.70 2.72 68 

2. การให้ชายและหญิงมี

สิทธิเท่าเทียมกัน  

3.12 3.37 3.13 3.20 3.13 3.22 80.5 

3.  การให้ รั ฐสามารถ

เลือกปฏิบัติในทางที่เป็น

คุณแก่ผู้เสียเปรียบและ

ด้อยโอกาส เช่น  สตรี 

เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรค

เอดส์ เพื่อให้คนดังกล่าว

เสมอภาคกับคนอ่ืนจริงๆ 

ก า ร ให้ ก า รพิ จ า รณา

2.73 3.02 2.85 2.71 2.86 2.87 71.75 
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กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล

เ ห ล่ า นี้ ต้ อ ง มี ผู้ แ ท น

อ ง ค์ ก า ร เ อ ก ช น ที่

เกี่ยวข้อง 1 ใน 3  

4. การให้ผู้ เลือกต้ังทั่ว

ประเทศมีความเสมอ

ภ า ค ใ น ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ

เลือกต้ัง โดยเลือกผู้แทน

แบบแบ่งเขตเลือกต้ังได้ 

1 คน เลือกบัญชีรายชื่อ

ได้ 1 บัญชี ไมว่าจะอยู่

น อก เ ขต เ ลื อก ต้ั ง ที่ มี

ทะเบียนบ้านหรือไม่ 

3.13 3.45 3.40 3.51 3.37 3.38 84.5 

รวม 2.92 3.17 3.04 3.04 3.02 3.05 76.25 

 

9.4.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 
9.4.2.1 การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด  
 ในประเด็นนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้อง
เคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิดค่อนข้างมาก โดยในประเด็นที่มีความพึงพอใจสูง
ที่สุดได้แก่ประเด็นที่ 3. “การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาล
หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครอง” คือได้ค่าเฉลี่ย 3.16 หรือเทียบเป็นร้อยละได้คะแนน 79 คะแนน 
และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดเป็นเรื่องทางการเมืองได้แก่ประเด็นที่ 1. คือ “สิทธิเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญรับรองไว้ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ในการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย และ
ตีความกฎหมาย” โดยได้ค่าเฉลี่ย 2.73 และได้คะแนนเป็นร้อยละคือ 68.25 คะแนน 

การที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในการใช้สิทธิที่ถูกละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
หรือเสรีภาพในการฟ้องศาลหรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครองมากที่สุด ในขณะที่มีความพึงพอใจ
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น้อยที่สุดในประเด็นที่สิทธิเสรีภาพของตนผูกพันกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ
ศาล นั้น เป็นสิ่งที่ท าให้เห็นว่า ในปัจจุบันศาลยังเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ดีที่สุดในเรื่ องการป้องกัน
และเยียวยาการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ในขณะที่ประชาชนมีความพึงพอใจกับองค์กรทางการเมืองอ่ืน ๆ 
ค่อนข้างน้อย 

โดยสรุปคือ ในเรื่องการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูก
ละเมิด นั้น ศาลและศาลปกครองเป็นหน่วยงานของรัฐที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด ในขณะที่
องค์กรทางการเมือง (รัฐสภาและรัฐบาล) เป็นหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจน้อยที่สุด 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด 
 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต ้ กทม. รวม ร้อย

ละ 
1. สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ

รั บ ร อ ง ไ ว้ ผู กพั น รั ฐ สภ า 

คณะรัฐมนตรี และศาล ใน

ก า ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย  ใ ช้

ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ ตี ค ว า ม

กฎหมาย  

2.72 2.76 2.72 2.64 2.82 2.73 68.25 

2. การจ ากัดสิทธิเสรีภาพ

ต้ อ ง ท า โ ด ย ก ฎ หม า ย ที่

รัฐสภาตราขึ้น โดยจะต้องท า

เฉพาะที่รัฐธรรมนูญอนุญาต

และเท่าที่ จ า เป็น  โดยจะ

กระทบสาระส าคัญของสิทธิ

เสรีภาพไม่ได้  

3.07 3.14 3.07 3.03 3.00 3.08 77 

3. การให้บุคคลที่ถูกละเมิด

ความเป็นมนุษย์และสิทธิ

2.96 3.22 3.13 3.32 3.19 3.16 79 
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เสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาลหรือ

ย ก เ ป็ น ข้ อ ต่ อ สู้ ใ น ศ า ล

ปกครอง  

4. สิทธิที่จะฟ้องหน่วยงาน

ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.95 3.12 2.95 3.15 3.21 3.06 76.5 

5 .  สิ ทธิ ที่ จ ะ ร้ อ งทุ กข์ ต่ อ

ผู้ ต ร วจ กา ร แผ่ น ดิน ขอ ง

รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ  ขอให้

ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม ห รื อ ศ า ล

ปกครองส่ ง เ รื่ อ ง ให้ ศาล

รัฐธรรมนูญ 

2.98 3.02 2.88 3.06 3.11 2.99 74.75 

รวม 2.94 3.05 2.95 3.04 3.07 3.00 75 

 
9.4.2.2 การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 
  ในประเด็นเรื่อง การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริงนั้น พบว่าในภาพรวม
แล้วกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย โดยพบว่า
ในประเด็นที่  1. “คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่า จะด าเนินการใดให้สอดคล้องกับหน้าที่ที่
รัฐธรรมนูญก าหนด และรายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง” นั้นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.67 หรือเทียบเป็นร้อยละได้คะแนน 66.75 โดยกลุ่มตัวอย่างในภาคเหนือและภาคอีสานมี
ความพึงพอใจน้อยกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ส่วนในประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 3. “ถ้า
รัฐไม่เสนอกฎหมายหรืออกกฎหมายไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้สิทธิผู้เลือกต้ัง 
50,000 คนเสนอกฎหมายได้” นั้นก็ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อยคือ 2.76 โดยเทียบเป็นร้อยละได้
คะแนน 69 คะแนน ทั้งนี้เป็นการสะท้อนได้ว่า ประชาชนยังมีความพึงพอใจต่อการท างานของรัฐบาล
ค่อนข้างน้อย คือได้ต่ ากว่าร้อยละ 69 ทุกประเด็น 
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 โดยสรุปคือ ประชาชนมีความพึงพอใจน้อย ในประเด็นการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ และท าให้หน้าที่
ดังกล่าวเป็นจรงิ  
 
 
ตาราง 184 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย

ละ 
1. คณะรัฐมนตรีแถลงใน

น โ ย บ า ย ว่ า  จ ะ

ด า เ นิ น ก า ร ใ ด ใ ห้

สอดคล้องกับหน้าที่ ที่

รัฐธรรมนูญก าหนด และ

รายงานต่อรัฐสภาปีละ

ครั้ง 

2.51 2.65 2.78 2.77 2.68 2.67 66.75 

2.  ก าหนดให้มีสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ใ ห้

ค า แ น ะ น า ใ น เ รื่ อ ง

ดังกล่าว  

2.68 2.65 2.83 2.84 2.62 2.72 68 

3 .  ถ้ า รั ฐ ไ ม่ เ ส น อ

ก ฎ ห ม า ย ห รื อ อ ก

กฎหมายไม่สอดคล้อง

กับความต้องการของ

ป ร ะ ช า ช น  ใ ห้ สิ ท ธิ ผู้

เ ลื อก ต้ั ง  50 ,000  คน

2.95 2.71 2.73 2.77 2.64 2.76 69 



437 
 
เสนอกฎหมายได้  

รวม 2.71 2.67 2.78 2.79 2.65 2.72 68 

 

9.4.3 การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 
9.4.3.1 การเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 
 ในส่วนของการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติของประชาชนนั้น พบว่าในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดไว้เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องการให้เลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อด ารงความ
เป็นกลางทางการเมือง มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย และการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล 
และสภาผู้แทนราษฎร ทั้งยังเป็นองค์กรที่เป็นที่มาของหน่วยงานอิสระซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบการ
ท างานของรัฐ ซึ่งจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ัง
ทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีความเป็นกลางทางการเมืองน้อยกว่าวุฒิสมาชิกที่มาด้วยหลาย
วิธีตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งน่าจะเป็นเพราะในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนของวุฒิสภาที่
ไม่ได้มาจากการเลือกต้ังด้วย ในขณะที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นั้น สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ัง
ทั้งหมด 
 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมนั้นพบว่า แม้ประชาชนจะสามารถเลือกวุฒิสภาได้ แต่กลุ่มตัวอย่าง
ในเขตภาคใต้ และเขตกรุงเทพเห็นว่าวุฒิสภามีความเป็นกลางทางการเมืองน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจในความเป็นกลางของ
วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ถึง 3.14 ในขณะที่ภาคใต้ให้ความพึงพอใจเพียง 2.28 และใน
กรุงเทพฯ ให้ความพึงพอใจเพียง 2.49 อันเป็นการสะท้อนภาพของการเมืองในช่วงการใช้รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2540 ที่นักวิชาการหลายคนมองว่า สมาชิกวุฒิสภามีฝักฝ่ายทางการเมือง และเป็นสาเหตุหนึ่ง
ของความขัดแย้งทางการเมือง 
 
ตาราง 185 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออกเ

ฉียงเหนือ 
กลาง ใต ้ กทม. รวม ร้อย

ละ 
 1. ความเป็นกลางทางการเมืองของ

วุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 

2.61 3.14 2.69 2.28 2.49 2.75 68.75 
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2. ความพึงพอใจในความเป็นกลาง

ทางรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2550 

2.42 2.01 2.49 2.57 2.45 2.33 58.25 

 
9.4.3.2 กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 
 ในประเด็นเรื่อง การกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติพบว่าประชาชนยิ่ง
มีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง โดยใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจเพียง 2.65 หรือเพียงร้อยละ 66.25 และกลุ่มตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในภาคเหนือมีความพึงพอใจในประเด็นนี้ต่ าสุด เมื่อดูในรายละเอียดแล้ว พบว่า มีสองประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนต่ ามากคือ ประเด็นที่ 2. “ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองจากการเอา
รัดเอาเปรียบของผู้ผลิตหรือเอกชน” ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.52 คือได้คะแนนร้อยละ 63 และ
ประเด็นที่ 1. “ท่านมั่นใจว่า เมื่อมีการด าเนินในโครงการก่อสร้างใหญ่ ๆ จะมีหน่วยงานที่เป็นกลางเป็น
ผู้ตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นธรรม” ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.58 
หรือร้อยละ64.5 ส่วนในประเด็นข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ข้อ 4.”ท่านเห็นว่ามีการ
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่นด้านการเลือกต้ัง หรือการพิจารณา
ร่างกฎหมาย” ซึ่งเป็นบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 2.84 หรือร้อยละ 71 

ข้อมูลที่พบจึงท าให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีความพึงพอใจน้อยในประเด็นเรื่องการ
กระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค และการตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากข้อมูลเรื่องผลกระทบเรื่อง
สิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า มิได้มีการด าเนินการตรวจสอบ
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมแล้ว ดังที่ปรากฏไว้ในการปฏิรูปการเมือง 

จากข้อมูลที่ได้ท าให้สรุปว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อย ต่อประเด็นการกระจาย
อ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ นั่นแสดงว่าอ านาจในการตัดสินใจยังอยู่ที่รัฐบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อสรุปข้างต้นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องการเพิ่มหน้าที่ของรัฐค่อนข้างน้อย
จริงๆ  
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ตาราง 186 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย

ละ 

1.  ท่านมั่นใจว่า เมื่อมี
การด าเนินในโครงการ
ก่อสร้ า ง ใหญ่  ๆ  จะมี
หน่วยงานที่ เป็นกลาง
เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
ผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยความ
เป็นธรรม 

2.47 2.66 2.61 2.42 2.68 2.58 64.5 

2. ท่านมั่นใจว่าผู้บริโภค
ได้รับการคุ้มครองจาก
การเอารัดเอาเปรียบของ
ผู้ผลิตหรือเอกชน 

2.39 2.55 2.51 2.51 2.68 2.52 63 

3. ท่านมั่นใจว่ารัฐมนตรี
จะได้ค าปรึกษาในเรื่อง
นโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมจากสภาที่ปรึกษา
เศ รษฐกิ จและสั ง คม
แห่งชาติ 

2.51 2.64 2.59 2.96 2.86 2.67 66.75 

4. ท่านเห็นว่ามีการ
ส่งเสริมบทบาทของ
องค์กรพัฒนาเอกชนใน
ด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น

2.80 2.89 2.73 2.91 2.92 2.84 71 
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ด้านการเลือกต้ัง หรือ
การพิจารณาร่าง
กฎหมาย 

รวม 
2.54 2.69 2.61 2.7 2.79 2.65 66.25 

9.4.3.3 การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 
  ในประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่นนั้น พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย คือได้ค่าเฉลี่ย 2.95 หรือร้อยละ 73.75 ซึ่งนับว่าน้อยเมื่อเทียบ
กับความพึงพอใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค แต่เมื่อเทียบกับประเด็นการเพิ่มหน้าที่ของ
รัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง และการกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ
แล้ว ยังนับว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นนี้มากกว่าสองประเด็นท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  
 โดยเมื่อดูในรายละเอียดแล้ว ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือประเด็นที่ 2. 
“ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะ และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 3.05 หรือร้อยละ 76.25 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในประเด็น 1. 
“ก าหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้กระทบต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของราชอาณาจักร” ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเพียง 2.78 หรือร้อยละ 69.5 ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างยังมีความไม่พึงพอใจในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นเรื่องการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม
ในการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปกครองท้องถิ่น) น้อยกว่าความพึงพอใจในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาค แต่ยังพอใจกว่าการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ และการกระจายอ านาจไปให้
องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 
 
ตาราง 187 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง
ท้องถิ่น 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออกเ

ฉียงเหนือ 
กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย

ละ 
1. ก าหนดให้การปกครองส่วน 2.90 2.82 2.69 2.68 2.78 2.78 69.5 
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ท้องถิ่นเกิดขึ้นได้จริง โดยไม่ให้

กระทบต่อความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของราชอาณาจักร   

2. ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม

ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาศิลปะ และ

วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ

มีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

2.92 3.25 2.88 3.19 2.88 3.05 76.25 

3. ให้สิทธิที่จะร่วมกับรัฐและ

ชุมชนในการบ ารุงรักษาและได้

ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก

ทรัพยากรธร รมชา ติ  ความ

หลากหลายทางชีวภาพและ

สิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสิทธิฟ้อง

หน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่รักษา

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อมด้วย   

3.03 3.16 2.87 3.01 3.03 3.03 75.75 

รวม 
2.95 3.08 2.81 2.96 2.9 2.95 73.75 

9.4.3.4 การเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ 
 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยคือมีค่าเฉลี่ย 2.80  หรือร้อยละ 70 โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่าง
จากภาคเหนือมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (2.68) และเมื่อดูในรายละเอียดพบว่า ประเด็นย่อยที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อ 4. “สิทธิในการร่วมตรวจสอบนักการเมืองและผู้ด ารง
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ต าแหน่งทางการเมือง” ได้ค่าเฉลี่ย 2.67 หรือร้อยละ 66.75  ส่วนในประเด็นย่อยที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ข้อ 2. “สิทธิในการร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการท าประชาพิจารณ์” ได้
ค่าเฉลี่ย 2.90 หรือร้อยละ 72.5 
   
ตาราง 188 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของ
ภาครัฐ 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออ

กเฉียงเห
นือ 

กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1. สิทธิในการรับรู้ โดยได้

ก าหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีเป็นสาธารณะใน

ความครอบครองของ

หน่วยงานของรัฐ  และสิทธิมี

ส่วนร่วมในการรับรู้หรือ

คัดค้าน หรืออุทธรณ์การใช้

อ านาจของเจ้าหน้าที่ที่กระทบ

หรืออาจกระทบต่อตน  

2.58 2.71 2.95 3.07 2.72 2.79 69.75 

2. สิทธิในการร่วมให้ข้อมูล

และความคิดเห็นในการท า

ประชาพิจารณ์  

2.78 2.95 2.89 3.06 2.80 2.90 72.5 

3. สิทธิในการร่วมคิด โดย

ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง

เลือกต้ัง 50,000 คน มีสิทธิ

ร่วมคิดและเข้าชื่อเสนอ

2.79 2.91 2.80 2.81 2.94 2.85 71.25 
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กฎหมายเก่ียวกับสิทธิ 

เสรีภาพ และแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ ประชาชนมี

สิทธิออกเสียงเป็นประชามติ

ในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีปรึกษา

ได้  

4. สิทธิในการร่วมตรวจสอบ

นักการเมืองและผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง  

2.56 2.70 2.66 2.71 2.76 2.67 66.75 

รวม 2.68 2.82 2.83 2.91 2.81 2.8 70 

 

 เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมแล้ว จึงพบว่าในส่วนด้านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนั้น 

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศให้ค่าสูงสุด แสดงให้เห็นว่า การปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา

นั้นได้ให้โอกาสทางด้านสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มตัวอย่างใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ได้รับมากขึ้น  

 ในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อย อยู่ที่ประเด็นเรื่อง การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริง และการขยาย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างองค์กรที่เป็นตัวกลางเพื่อให้

ประชาชนได้แสดงความเห็นทางการเมือง หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นได้รับความพึงพอใจจาก

ประชาชนค่อนข้างต่ า ยกเว้นในเรื่องการกระจายอ านาจ ที่มีความพึงพอใจค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ

ประเด็นด้านอ่ืนๆ  

ตาราง 189 เปรียบเทียบประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออกเฉีย

งเหนือ 
กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย

ละ 
1. สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค  
1.1. สิทธิในฐานะที่เป็น 2.93 3.13 2.96 3.04 2.99 3.02 75.5 



444 
 
มนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 

1.2. การรับรองความ

เสมอภาคของบุคคล 

2.92 3.17 3.04 3.04 3.02 3.05 76.25 

2. การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติและการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ  
2.1 การให้หน่วยงานของ

รัฐต้องเคารพสิทธิและให้

สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูก

ละเมิด 

2.94 3.05 2.95 3.04 3.07 3.00 75 

2.2 การเพิ่มหน้าที่ของรัฐ

และท าให้หน้าที่ดังกล่าว

เป็นจริง 

2.71 2.67 2.78 2.79 2.65 2.72 68 

3. การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ  
3.1 การเพิ่มส่วนร่ วม

ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ น

ระดับชาติ 

 2.61 3.14 2.69 2.28 2.49 2.75 68.75 

3.2 การกระจายอ านาจ

ไ ป ใ ห้ อ ง ค์ ก ร ที่ ใ ห้

ความเห็นในระดับชาติ 

2.54 2.69 2.61 2.70 2.79 2.65 66.25 

3.3 การกระจายอ านาจ

และเพิ่มการมีส่วนร่วม

ในการเมืองท้องถิ่น 

2.95 3.08 2.81 2.96 2.9 2.95 73.75 

3.4 การเพิ่มส่วนร่วมของ

พลเมืองในกระบวนการ

ตัดสินใจของภาครัฐ 

2.68 2.82 2.83 2.91 2.81 2.8 70 
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9.5 หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

ในการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาองค์กรอิสระ ให้มีอ านาจในการตรวจสอบการ

ใช้อ านาจรัฐ  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงท าการประเมินธรรมาภิบาลขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 8 

องค์กร และส ารวจความพึงพอใจในมาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 

และผลในการที่องค์กรอิสระต่างๆ สามารถสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผล

บังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

ผลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม ให้ค าตอบที่น่าสนใจมาก ที่องค์กรอิสระทุกองค์กรได้รับการ

ประเมินผลในคะแนนที่ค่อนข้างต่ ามาก โดยในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเพียง 2.66 หรือร้อยละ 66.67 โดย

แม้ในองค์กรที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคือ ศาลยุติธรรมก็ได้ค่าเฉลี่ยเพียง 2.82 คือ ร้อยละ 70.5 ในขณะที่

องค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกต้ัง และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ได้รับความพึงพอใจ

เพียง 2.55 (ร้อยละ 63.75) และ 2.59 (ร้อยละ 64.75) ตามล าดับ  จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหน้าที่ขององค์กรอิสระต่างๆ เหล่านี้ในการตรวจสอบใช้อ านาจรัฐ

ค่อนข้างน้อยทุกองค์กร โดยคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด รองลงมาคือ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามล าดับ  

 

ตาราง 190 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการตรวจสอบอ านาจรัฐโดยองค์กรอิสระ 

องค์กร 
เหนือ ตะวันออ

ก เฉียง
เหนือ 

กลาง ใต ้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 2.46 2.61 2.68 2.45 2.34 2.55 63.75 

2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2.46 2.98 2.74 2.42 2.52 2.59 64.75 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ 

2.51 3.14 2.78 2.55 2.52 2.67 66.75 

4. ศาลรัฐธรรมนูญ 2.74 3.09 2.92 2.76 2.57 2.76 69 

5. ศาลยุติธรรม 2.81 3.13 2.62 2.80 2.63 2.82 70.5 
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6. ศาลปกครอง 2.82 3.13 2.93 2.69 2.68 2.80 70 

7. คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

2.34 2.98 2.79 2.34 2.52 2.570 64.25 

8. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2.34 2.98 2.75 2.37 2.56 2.573 64.32 

รวม 2.56 3.01 2.78 2.55 2.54 2.667 66.67 

 
 

9.6 หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง 
  หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
คือ การก าหนดให้สถาบันการเมืองต่างๆ เช่น รัฐสภา รัฐบาล พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ฯลฯ สามารถเป็นตัวแทนของประชาชน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ใน
ส่วนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ว่า สถาบันการเมืองต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ พ .ศ. 2540 นั้น สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้หรือไม่ 
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพียงใด ซึ่งผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

9.6.1 ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม  

การปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม เกิดขึ้นจากความบกพร่องของระบบรัฐสภา 
และระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ที่ไม่สามารถสะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนได้ ด้วย
เหตุนี้จึงได้มีการสร้างระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล ซึ่งมีหลักการให้ประชาชนทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมใน
ระบบการเมืองตามบทบาทที่เหมาะสม คือ ประชาชนมีตัวแทนของตนอย่างแท้จริงเพื่อไปท าหน้าที่ใน
รัฐสภา และนโยบายของรัฐสภาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  นอกจากนี้ระบบ
รัฐสภายังต้องสร้างช่องทางที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความ
ต้องการของตนเองผ่านทางช่องทางดังกล่าว 

ในที่นี้จึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 3 ประเด็นย่อยคือ ความเป็น
ตัวแทน, การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการมีช่องทางในการเรียกร้องความต้องการ
ของประชาชน โดยผลสรุปจากการเก็บข้อมูล สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของระบบ
รัฐสภา แม้จะมีการปฏิรูปการเมืองไปแล้ว โดยพบว่าผลการประเมินได้คะแนนต่ ามากในทุกประเด็น
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ย่อย โดยได้ค่าเฉลี่ยรวมเพียง 2.42 หรือ ร้อยละ 60.5 และในรายละเอียดพบว่า ในภาคกลาง และ
ภาคใต้มีความพึงพอใจกับระบบรัฐสภาภายใต้การปฏิรูปการเมืองนี้ต่ ามาก  
 
 
ตาราง 191 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทท่ี
เหมาะสม 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออก 

เฉียง
เหนือ 

กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1. ผู้แทนราษฎรสามารถสะท้อน
ความเป็นตัวแทนของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

2.39 2.66 2.36 2.18 2.41 2.45 61.25 

2. นโยบายของรัฐบาลสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2.36 2.41 2.50 2.55 2.41 2.44 61 

3. ประชาชนมีช่องทางในการ
เรียกร้องความต้องการของท่านให้
เกิดผลแท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 

2.49 2.33 2.27 2.40 2.52 2.37 59.25 

รวม 2.41  2.47 2.38 2.38 2.45 2.42 60.5 
 

9.6.2 ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร  
 การปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยมยังได้วางแนวทางในการสร้างระบบพรรค
การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร ซึ่งผลที่ได้จากการเก็บตัวอย่างพบว่าสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมืองไทยค่อนข้างมาก โดยพบว่าคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างมีให้กับค าถามเพื่อวัด
ความพึงพอใจในความเป็นประชาธิปไตยในการบริหารงานของพรรคการเมือง ยิ่งต่ ากว่าระบบรัฐสภา
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเสียอีก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเพียง 2.26 หรือร้อยละ 56.5 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เห็นว่า 
การปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา ไม่ได้สร้างระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการ
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บริหาร ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่น าไปสู่เผด็จการรัฐสภา และสร้างความขัดแย้งทางการเมืองจนถึง
ปัจจุบัน 
ตาราง 192 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออก 

เฉียง
เหนือ 

กลาง ใต ้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1. แกนน าพรรคการเมืองที่ท่าน
เลือกเข้าใจความต้องการของท่าน 

2.43 2.64 2.29 2.34 2.31 2.44 61 

2. ท่านมีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายของพรรคการเมืองที่ท่าน
เลือก 

2.20 2.35 2.03 2.04 2.03 2.17 54.25 

3. ส.ส. ที่ท่านเลือกมีอุดมการณ์
เป็นของตนเองโดยไม่ยึดติดกับ
ระเบียบวินัยพรรค  

2.20 2.25 2.15 2.04 2.05 2.17 54.25 

รวม  2.28  2.41 2.16 2.14 2.13 2.26 56.5 

9.6.3 การจัดระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ัง 
  ในส่วนของการจัดระบบเลือกต้ัง และวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังนั้น 
พบว่าโดยรวมแล้วมีความพึงพอใจน้อย แม้ว่าจะได้ค่าความพึงพอใจในประเด็นนี้สูงกว่าความพึง
พอใจในความเป็นประชาธิปไตยในระบบพรรคการเมืองที่กล่าวมาข้างต้น โดยได้ค่าความพึงพอใจรวม
เฉลี่ย 2.41 หรือร้อยละ 60.25 โดยภาคเหนือระบุว่า มีความพึงพอใจกับการจัดระบบการเลือกต้ังน้อย
ที่สุด  

 ประเด็นที่น่าสนใจคือ ข้อเสนอที่กล่าวว่า การให้ผู้เลือกต้ังได้จ านวนมากท าให้มีการซื้อเสียง
ได้น้อยลง เพราะไม่คุ้มที่จะลงทุน นั้นเป็นความเชื่อที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด กลุ่มตัวอย่างไม่เชื่อ
ว่าการที่มีผู้เลือกต้ังจ านวนมากจะท าให้มีการลงทุนในการซื้อเสียงเลือกต้ังน้อย เพราะอย่างไรก็ตาม
การลงทุนในตลาดเลือกต้ังยังเป็นการเลือกต้ังที่คุ้มค่าส าหรับผู้มี เงินทุนสูง และพบว่า แม้จะมีการ
ปฏิรูปการเมือง ก็ยังมีการทุจริตในการเลือกต้ังมากไม่ลดน้อยลงเลย  
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ตาราง 193 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดระบบเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งที่ลดการท าผิด
กฎหมายเลือกตั้ง 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออก 

เฉียง
เหนือ 

กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1. ท่านเห็นว่าระบบการเลือกต้ังแบบ
บัญชีรายชื่อท าให้มีการซื้อเสียงได้
น้อยลง 

2.20 2.46 2.24 2.28 2.33 2.32 58 

2. ท่านเห็นว่าการให้มีผู้ เลือกต้ังได้
จ านวนมาก ท าให้มีการซื้อเสียงได้
น้อยลงเพราะไม่คุ้มที่จะลงทุน 

2.25 2.42 2.33 2.13 2.21 2.31 57.75 

3. ท่านเห็นว่าการเลือกต้ังแบบเขต
เดียวเบอร์เดียวท าให้มีการซื้อเสียงได้
ง่ายกว่าแบบหนึ่งเขตหลายเบอร์ 

2.49 2.68 2.61 2.68 2.56 2.61 65.25 

รวม 2.31 2.52 2.39 2.36 2.37 2.41 60.25 
 

9.6.4 การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 

ในประเด็นเรื่องการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการน้ัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นที่ให้มีผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลค่อนข้างมาก คือได้ค่าเฉลี่ย 2.84 หรือร้อยละ 71 
โดยกลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจสูงสุด แต่ในประเด็นที่ให้แสดงความเห็น
ว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความเป็นกลางทางการเมืองนั้น มีค่าความพึงพอใจต่ าสุดกว่า โดยได้
ค่าเฉลี่ย 2.39 หรือร้อยละ 59.75 เท่านั้น  
ตาราง 194 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและระบบราชการ 

ประเด็น 
เหนือ ตะวันออก กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย
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เฉียง
เหนือ 

ละ 

1. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนฯ มี
บทบาทในการตรวจสอบรัฐบาล 

2.68 3.06 2.70 2.84 2.74 2.84 71 

2. ท่านเห็นว่าประธานสภาทุกสภา 
มีความเป็นกลางทางการเมือง 

2.39 2.35 2.43 2.50 2.29 2.39 59.75 

รวม 2.53 2.71 2.57 2.67 2.52 2.62 65.5 

9.6.5 การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส 

หนึ่งในการสร้างระบบรัฐสภาที่มีเหตุผลคือ การปรับระบบรัฐสภาให้มีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส ในประเด็นนี้ได้ค่าเฉลี่ยรวม 2.71 หรือ ร้อย
ละ 67.75 ซึ่งนับว่าได้คะแนนปานกลาง เมื่อเทียบกับหลายประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยพบว่า
ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นการตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาล คือได้ค่าเฉลี่ย 2.86 หรือร้อยละ 71.5 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนต่ าสุดในประเด็น
ย่อยเรื่อง “การยอมรับกระบวนการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผย
เป็นการสร้างความโปร่งใส” คือได้ค่าเฉลี่ย 2.59 หรือร้อยละ 64.75 
ตาราง 195 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความโปร่งใส 

ประเด็น 

 
เหนือ ตะวันออก 

เฉียง
เหนือ 

กลาง ใต้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1. ท่านยอมรับว่ากระบวนการ
แต่งต้ังนายกรัฐมนตรีโดยวิธีการ
ขานชื่อเพื่อลงคะแนนโดยเปิดเผย 
เป็นการสร้างความโปร่งใส 

2.63 2.47 2.71 2.73 2.49 2.59 64.75 

2. การให้ความเป็นอิสระในการ
บริหารงานแก่นายกรัฐมนตรี ท าให้

2.65 2.60 2.70 2.91 2.68 2.68 67 
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ส ร้ า ง ภ า ว ะ ผู้ น า ใ ห้ กั บ
นายกรัฐมนตร ี
3 .  ท่ า น พึ ง พ อ ใ จ กั บ ก า ร ยื่ น
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็น
การตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล 

2.70 2.98 2.88 2.86 2.76 2.86 71.5 

รวม 2.66 2.68 2.76 2.83 2.64 2.71 67.75 
 

9.7 การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เพื่อประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน  
เพื่อเป็นการประเมิน “ผล” ของการปฏิรูปการเมืองที่เป็นผลลัพธ์ของการปฏิรูปการเมืองที่

แท้จริง ผู้วิจัยจึงได้ท าการการประเมินประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทย โดยแนวทางในการ

ส ารวจมาจากรายงานของ คพป. เพื่อหาข้อมูลว่าในปัจจุบันการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมาได้

เปลี่ยนแปลงรูปแบบความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันให้

แตกต่างไปจากอดีตหรือไม่  

9.7.1 จุดเด่นของสังคมไทย 
 ข้อมูลที่ได้มีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่พบในปัจจุบัน โดย

ข้อมูลที่ได้พบว่า "จุดแข็ง" ของประเทศไทย ที่ คพป. เคยประเมินไว้นั้น มีข้อที่ได้คะแนนสูงสุดอยู่ 2 ข้อ

คือ 3. คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญูและรักอิสรเสรี ได้ค่าเฉลี่ย 3.07 หรือร้อยละ 76.75 และข้อ 

2. พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทยสามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนา ขนบธรรมเนียม

ประเพณีได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่ได้สูงสุดในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่ได้

รายงานไปข้างต้นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในประเด็นการแสดงออกในเรื่องศาสนามากท่ีสุด  

นอกจากนี้พบว่า ประเด็นที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากได้ค่าเฉลี่ยน้อยคือ 1. ประเทศไทยมีความ

สามัคคีมากกว่าชาติอ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพและเอกราชตลอดเวลามาช้านาน และ 9. 

สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในการสร้างตัวได้รับ

การยอมรับ และประสบความส าเร็จได้เสมอ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.50 หรือร้อยละ 62.50 และ 2.59 หรือร้อย
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ละ 64.75 ข้อค้นพบนี้เป็นตัวสะท้อนปัญหาความสามัคคีของคนในชาติว่า และปัญหาความเหลื่อมล้ า

ในสังคม อันเป็นที่มาของปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันคือ ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และความขัดแย้งทางการเมืองอันเป็นต้นก าเนิดของความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ข้อมูลที่ได้จึงสะท้อนความจริงที่ว่า ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีปัญหาความขัดแย้ง ความไม่

สามัคคีของคนในชาติ และปัญหาความเหลื่อมล้ า อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งร้อยรัดที่ส าคัญคือ พุทธศาสนา 

และธรรมชาติของคนไทยที่รักอิสรเสรี  

ตาราง 196  จุดเด่นของสังคมไทย 

ข้อ ประเด็น 
เหนือ ตะวันออก 

เฉียง
เหนือ 

กลาง ใต ้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1 ประเทศไทยมีความสามัคคีมากกว่าชาติ
อ่ืนๆ ไม่มีปัญหาชนกลุ่มน้อย มีอิสรภาพ
และเอกราชตลอดเวลามาช้านาน 

2.39 2.51 2.55 2.42 2.68 2.50 62.5 

2 พุทธศาสนากล่อมเกลาให้คนไทย
สามารถยอมรับคนที่มีความแตกต่างทาง
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีได้ง่าย 

2.82 3.17 3.06 3.13 3.03 3.06 76.5 

3 คนไทยเป็นคนอดทน มีความกตัญญูและ
รักอิสรเสรี 

2.87 3.25 2.98 3.01 3.11 3.07 76.75 

4 คนไทยยอมรับ “อ านาจ” แม้จะไม่มี 
“วินัย” 

2.83 2.77 2.77 2.98 3.03 2.84 71 

5 คนไทยปรับตัวได้เร็ว และเป็นคนมีน้ าใจ 3.00 3.09 2.94 2.95 3.13 3.02 75.5 
6 คนไทยยอมรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการ

เปลี่ยนแปลงมาจากองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับ 

2.93 3.05 2.91 2.97 3.19 3.00 75 

7 คนไทยเป็นคนให้อภัย พร้อมที่จะลืมอดีต 2.80 2.76 2.87 2.71 3.05 2.81 70.25 
8 คนไทยมีความสามารถกล่อมเกลาผู้ที่มา

จากวัฒนธรรมอ่ืนให้เข้ามาอยู่ใน
2.91 2.96 2.87 3.0 3.03 2.94 73.5 
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สังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและไม่เกิด
ความขัดแย้ง 

9 สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งแยก
ชนชั้น เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถ
ในการสร้างตัวได้รับการยอมรับ และ
ประสบความส าเร็จได้เสมอ 

2.53 2.55 2.60 2.60 2.82 2.59 64.75 

 รวม 2.79 2.9 2.84 2.86 3.01 2.87 71.75 
 

9.7.2 จุดอ่อนของสังคมไทย 
ในส่วนที่เป็นข้อมูลด้านจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น หากข้อใดได้คะแนนมาก แสดงว่ายังเป็น

จุดอ่อนอยู่ และข้อใดได้คะแนนน้อยแสดงว่าจุดอ่อนนั้นได้รับการแก้ไขปรับปรุงบ้างแล้ว ซึ่งผลที่ได้
พบว่า ส่วนใหญ่ข้อที่ยังคงเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยก็ยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่โดยยังไม่ได้รับการแก้ไข 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น 2. "การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ"   และ
ข้อ 13. สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” มากกว่า “กฎหมาย” ซึ่งสองข้อนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.41 
หรือร้อยละ 85.25 ซึ่งแสดงให้เห็นจุดอ่อนของสถานการณ์สังคมการเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การเลือกต้ัง และเรื่องการใช้อ านาจมากกว่ากฎหมาย  

ส่วนข้ออ่ืนๆ ที่ได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.2 หรือร้อยละ 80 ขึ้นไปมีอยู่อีก 4 ข้อคือ 1. "การทุจริตใน
แวดวงระดับสูงเกิดขึ้นตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ" 3. 
"พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน" 4. "ชาวบ้านในชนบทยังขาด
สิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ในการสร้างอามิสสินจ้าง " 19. "คนไทยมีความ 
“ศรัทธา” มากกว่า “ปัญญา” และ 17. "สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ" 

จุดบกพร่องของประเทศไทย ที่ยังคงเป็นจุดบกพร่องอยู่นี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
ธรรมชาติหรือพื้นฐานของความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ในปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาการทุจริตในการเลือกต้ังอันเป็นที่มาของนักการเมืองที่ฉ้อฉล และการเข้าแทรกแซงทาง
การเมืองของกลุ่มนอกรัฐสภา สอดคล้องกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในแวดวงระดับสูง ไม่
ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมือง อันเนื่องมาจากความสามารถของกฎหมายในการมีผลบังคับใช้ 
เมื่อเทียบกับอิทธิพล หรือ "อ านาจ" ของคนในสังคม ซึ่งอาจมาจากอ านาจทางการเงิน หรืออ านาจใน
ฐานะที่มีต าแหน่งหน้าที่ และสามารถอธิบายปัญหาของการเมืองไทยว่า ปัจจุบันพรรคการเมืองอยู่ ใน
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มือของนายทุนพรรคการเมืองเพียงไม่กี่คน ที่ยินดีจะลงทุนทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ในนโยบายที่
จะได้มาเมื่อคนที่ตนสนับสนุนได้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมที่คนไทยในชนบทยังมีความขาดแคลนในปัจจัยต่างๆ อันเป็นความจ าเป็นขั้ นพื้นฐาน 
และปัญหาความเชื่อตามๆ กันไป อันเกิดจากปัญหาการใช้ความเชื่อมากกว่าปัญญา  

ในข้อที่ได้คะแนนน้อย อันหมายถึงข้อบกพร่องที่เริ่มได้รับการแก้ไขมี 2 ข้อ ได้แก่ 7. "ท่านเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าวเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในวิธี
อ่ืน" ได้ค่าเฉลี่ย 2.89 หรือร้อยละ 72.25 และ 18. "พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจากถูกครอบง า
จากราชการและทุน" ได้ค่าเฉลี่ย 2.97 หรือร้อยละ 74.25 เท่ากับ 10. "ข้าราชการไม่อาจตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย
วิธีการอ่ืนนอกจากการเลือกต้ัง และแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นต่อการ
แทรกแซงของนายทุนและข้าราชการ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าข้าราชการได้ท าหน้าที่ของตนหนัก
ข้ึน 
ตาราง 197 จุดอ่อนของสังคมไทย 

ข้อ ประเด็น 
เหนือ ตะวันอ

อก 
เฉียง
เหนือ 

กลา
ง 

ใต ้ กทม. รวม ร้อย
ละ 

1 การทุจริตในแวดวงระดับสูงเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เพราะกฎหมายไม่มีระบบ
ตรวจสอบที่มีอิสระและมีประสิทธิภาพ 

3.31 3.28 3.31 3.4 3.45 3.32 83 

2 การแข่งขันในการเลือกต้ัง มีการท าผิด
กฎหมายเลือกต้ังอยู่เสมอ 

3.35 3.36 3.34 3.57 3.60 3.41 85.25 

3 พรรคการเมืองส่วนใหญ่อยู่ในมือของผู้
ที่ลงทุนให้พรรคเพียงไม่กี่คน 

3.40 3.24 3.24 3.42 3.47 3.32 83 

4 ชาวบ้านในชนบทยังขาดสิ่งจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน นักการเมืองจึงใช้ช่องว่างนี้ใน
การสร้างอามิสสินจ้าง 

3.37 3.12 3.33 3.43 3.47 3.29 82.25 

5 คนในเมืองที่มีฐานะดี ประณามดูถูก 3.00 3.07 2.90 2.97 2.92 2.98 74.5 
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การขายเสียงของชาวบ้านในชนบท 
6 การเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง เป็น

เรื่องสกปรก  
2.90 2.78 2.97 2.94 2.60 3.04 76 

7 ท่านเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
เพียงเมื่อเลือกต้ังหรือการอ่านข่าว
เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองใน
วิธีอื่น 

2.96 2.73 2.96 3.11 2.82 2.89 72.25 

8 การบริหารประเทศกระจุกตัวอยู่ที่
กรุงเทพ  

2.94 3.00 3.05 3.08 2.92 3.00 75 

9 องค์กรการเมือง เช่น รัฐสภา รัฐบาล 
หรือองค์กรอิสระต่างๆ ไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของท่านได้ 

3.05 3.15 2.99 2.85 3.01 3.04 76 

10 ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการของท่านได้ 

2.94 3.03 2.91 2.85 3.17 2.97 74.25 

11 กฎหมายไทยมีส่วนให้การท างานของ
ภาครัฐเชื่องช้า 

3.04 3.15 3.08 2.88 3.25 3.08 77 

12 กระบวนการตรากฎหมายส่วนใหญ่
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.06 3.28 3.16 3.05 3.29 3.18 79.5 

13 สังคมไทยนิยมการใช้ “อ านาจ” 
มากกว่า “กฎหมาย” 

3.50 3.46 3.29 3.36 3.47 3.41 85.25 

14 การรวมกลุ่มของคนไทยท าให้เกิดการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ไม่เกิดความสามัคคี 

3.38 3.12 3.14 3.20 3.17 3.19 79.75 

15 การเสนอข่าวทางการเมืองของ
สื่อมวลชนเป็นไปในทางไม่สร้างสรรค์ 

3.28 3.20 3.09 2.91 3.01 3.13 78.25 

16 สื่อมวลชนไม่ได้ปกป้องคนในสังคม
อย่างเต็มที่ 

3.27 3.24 3.12 3.01 3.03 3.16 79 

17 สังคมไทยมีความอ่อนแอทางวิชาการ 3.32 3.14 3.27 3.13 3.13 3.20 80 
18 พุทธศาสนามีความอ่อนแอ เนื่องจาก 3.18 2.89 2.95 2.82 3.09 2.97 74.25 
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ถูกครอบง าจากราชการและทุน  
19 คนไทยมีความ ”ศรัทธา” มากกว่า”

ปัญญา” 
3.34 3.14 3.24 3.23 

 
3.11 3.21 80.25 

 รวม 3.19 3.13 3.12 3.12 3.16 3.15 78.75 
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บทที่ 10 บทสรุป  

10.1 บทน า 

ประเทศไทยได้ผ่านพ้นกระบวนการการสร้างและพัฒนาประชาธิปไตยในหลากหลายมิติ ทั้ง
จากเผด็จการอ านาจนิยม และเสรีนิยมระบอบประชาธิปไตย โดยในบางยุคสมัยประเทศไทยถูก
ปกครองด้วยกลุ่มเผด็จการอ านาจนิยม มีรัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจสูงสุดแก่ผู้บริหารประเทศ แต่ในบาง
สมัยประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่ออกแบบโครงสร้างที่สนับสนุนสถาบันการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย อาทิ  การสนับสนุนให้มีพรรคการเมือง และบทบัญญัติที่ส่งเสริมกระบวนการเลือกต้ัง 
อย่างไรก็ดี ระบบการเมืองของไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น ยังไม่อาจกล่าวได้ว่า เป็นประชาธิปไตยอย่าง
เต็มที่ อาทิเช่นการทีข่้าราชการประจ าสามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองผ่านบทบัญญัติเฉพาะกาล
ในรัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้ข้าราชการประจ าสามารถด ารงต าแหน่งทางการเมืองได้ นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นเรื่อง วุฒิสมาชิกที่ได้รับการแต่งต้ังมีอ านาจเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้บ้าน
เมืองไทยในยุคก่อนการปฏิรูปการเมืองได้รับการเรียกขานว่า ประชาธิปไตยครึ่งใบ 

 เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป เหตุการณ์พฤษภาทมิฬในช่วง
กลางทศวรรษที่ 2530 ได้น ามาสู่กระแสการปฏิรูปการเมือง เพื่อเรียกร้องให้ก้าวผ่านระบอบ
ประชาธิปไตยครึ่งใบ และสถาปนาประชาธิปไตยเต็มใบ จึงนับได้ว่าการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของการปฏิรูปการเมืองไทยการเมืองไทย โดยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สาระส าคัญในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีเป้าหมาย
ที่จะวางรากฐานของสังคมให้เข้มแข็งด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น และสร้างกลไก
การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจของรัฐโดยจัดต้ังองค์กรอิสระต่างๆ วางโครงสร้างทางการเมืองของไทย
ให้เข้มแข็ง  มุ่งเน้นให้การจัดต้ังรัฐบาลมีเสถียรภาพ เสริมสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง 
ไปจนถึงการวางรากฐานธรรมาภิบาลการบริหารจัดการประเทศ ด้วยการปรับโครงสร้างระบบราชการให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และการกระจายอ านาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการ
สาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น (บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, 2542)    
 ภายใต้บริบทของการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 จึงได้ถูกจัดท าขึ้นตามแนวคิดการปฏิรูป
การเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่ฝ่ายบริหารและถูกแทรกแซงจากการเมือง
นอกรัฐสภาในรูปแบบของวงจรอุบาทว์ทางการเมือง  แต่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้น าพามาซึ่งปัญหา
ใหม่ในทางการเมืองในหลายประการใน พ.ศ. 2548  และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ในที่สุดได้เกิดการรัฐประหาร 
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และร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอันน าไปสู่การแบ่งเป็นฝักฝ่ายและท าให้เกิด
ปัญหาความชอบธรรมของรัฐบาล (การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 11, พ.ศ. 2552) ด้วยเหตุ
นี้ท าให้เกิดค าถามที่น่ารู้และน่าจะมีการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเป็นระบบว่า การปฏิรูปการเมืองไทยที่ผ่าน
มาได้ผลอย่างไร มีปัญหาอย่างไร ซึ่งท าให้เห็นภาพปัญหาในการเมืองไทยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยใน
การศึกษาวิจัยผลการปฏิรูปการเมืองนั้น มุ่งศึกษาการแก้ไขโครงสร้างสถาบันการเมืองตามกรอบ 3 กรอบที่
ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดไว้ดังต่อไปนี ้
 

1. หลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยขยายความคุ้มครอง

สิทธิขั้นพื้นฐานให้กว้างขวางเป็นจริงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งทบทวนแก้ไขก าหนดภาระกิจการจัด

ราชการให้ชัดเจนเท่าทันต่อปัญหาบ้านเมือง 

2. หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยปรับปรุงกลไกตรวจสอบการใช้อ านาจ

รัฐให้มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนการจัดการกับผู้ทุจริตประพฤติมิชอบ และในส่วนที่เป็น

หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

3. หลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง โดยการ

ทบทวนการปกครองโดยระบบผู้แทนทั้งระบบ ทั้งระบบพรรคการเมือง การเลือกต้ังและระบบ

รัฐบาล เพื่อเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่งการปกครองที่รับผิดชอบ สุจริตและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

โดยในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิรูปการเมือง ผู้ท าการวิจัยได้เก็บข้อมูลโดยแบ่ง
ออกเป็นภูมิภาค ดังที่ได้น าเสนอไปข้างต้นแล้ว และเพื่อให้ได้ภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถาม ได้ประมวลข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้ 
 
 กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ ได้จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเมืองมาจากหนังสือ (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2550   โดยยึดหลักการปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism)  ซึ่งเป็นแนว
ทางการปฏิรูปการเมืองอย่างเป็นระบบที่มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม
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ไปสู่ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system)   โดยมีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูป
นักการเมือง องค์กรทางการเมือง   เพื่อให้ได้ระบบเลือกต้ังที่สามารถกลั่นกรองนักการเมืองที่เป็น
ตัวแทนโดยสุจริตของประชาชน   และให้มีองค์กรทางการเมืองที่สุจริต ท าหน้าที่ต่างๆ ของตนโดย
ถูกต้อง มีการตรวจสอบถ่วงดุล และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความมั่นคง  
 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง   ได้ศึกษาเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังต่อไปนี้  

 1. ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 
 2. การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 
 3. การขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 
ในส่วนที่ศึกษาวิเคราะห์การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐนั้น ได้ศึกษาอ านาจหน้าที่ขององค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด 8 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกต้ัง  ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใน
ประเด็นต่างๆ   ซึ่งได้ประมวลมาจากข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยในเจตนารมณ์
ของการก่อต้ังองค์กรอิสระในการเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความเป็นอิสระ สามารถใช้อ านาจตรวจสอบ
องค์กรการเมืองและระบบราชการประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพของเรื่อง   เพื่อให้
เกิดความชอบธรรมด้วยกฎหมาย ความเป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง   และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ เอกสารประกอบการสัมมนาสามแห่งการปฏิรูป
การเมือง ปฏิรูปได้แค่ไหน โดย เดโช สวนานนท์ วันพุธที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ สถาบัน
พระปกเกล้า ซึ่งประมวลตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 1. ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในหน้าที่หลักขององค์กรอิสระตามที่ได้ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญ 
 2. การมีธรรมาภิบาลขององค์กรอิสระ 
 3. มาตรฐานในการกลั่นกรองบุคคลเข้ามามีอ านาจขององค์กรอิสระ 
 4. การสนับสนุนให้สิทธิเสรีภาพที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 

ในส่วนของสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง   ได้แนวคิดเรื่องการ
เปลี่ยนรูปแบบจากระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม (classical parliamentary system) ไปเป็นรูปแบบรัฐสภา
แบบมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) เพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเมืองของไทยในอดีต
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ที่มีจุดอ่อนว่า   หากรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก   รัฐบาลอาจกุมเสียงเผด็จการใน
รัฐสภา   แต่หากรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างน้อยก็จะประสบปัญหาความไม่มีสเถียรภาพ
ของรัฐบาล   โดย คปพ. ได้เสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาแบบมีเหตุผล  ซึ่งได้น า
แนวทางดังกล่าวมาท าเป็นตัวชี้วัดเรื่องความ สัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการเมืองดังต่อไปนี้ 
  1. รัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม 
  2. ระบบพรรคการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยในการบริหาร 
  3. ระบบเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการกระท าผิดกฎหมายเลือกต้ังและเปิดโอกาส
ให้คนดีมีความสามารถเข้าสู่ระบบการเมืองมากขึ้น 
  4. ระบบการด าเนินงานของรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและ
ระบบราชการ 
  5. ระบบรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มีความ
โปร่งใส   
 

10.1 ผลการศึกษา 
 
ผลของการศึกษาเก็บข้อมูลทั่วประเทศ จากกลุ่มตัวอย่างสะท้อนที่มีลักษณะสอดคล้อง

ประชากรทั่วไปของประเทศที่มีการกระจายตัวตามเพศ อายุ และระดับรายได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีความต่ืนตัวทางการเมืองสูง เช่นเดียวกับที่มีการติดตามข่าวสารทางการเมือง
อย่างสม่ าเสมอ โดยเลือกรับสื่อทางโทรทัศน์มากที่สุด และในกรุงเทพมีแนวโน้มที่จะรับฟังข่าวจาก
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น   

สามารถแบ่งผลของการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

10.1.1  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาและทบทวนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การเมืองในสามประการได้แก่ 

 10.1.1.1 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติความ
พึงพอใจในเรื่องหลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง  
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  โดยหลักการส าคัญของประเด็นนี้ การปฏิรูปการเมืองได้มีความมุ่งหมายในการขยาย
ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้กว้างขวางเป็นจริงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งทบทวนแก้ไขก าหนดภาระ
กิจการจัดราชการให้ชัดเจนเท่าทันต่อปัญหาบ้านเมือง  

10.1.1.1.1 สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค 

(1) สิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 

ข้อค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับ

ประเด็นนี้สูงกว่าประเด็นอ่ืน ๆ อีกสองประเด็นที่ก าลังจะกล่าวถึงต่อไป โดยเมื่อเทียบเป็นค่าเฉลี่ยแล้ว

ได้ค่าเฉลี่ยรวม 3.02 หรือร้อยละ 75.5 โดยสิทธิที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ การรับรองเสรีภาพในการ

ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ (3.62 หรือ ร้อยละ 90.5) แต่เป็นความพึงพอใจที่อยู่ในบริบทของคนส่วน

ใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นพุทธศาสนิกชน ในประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยเหตุนี้

จึงเป็นค่าที่ค่อนข้างตีความล าบากว่า แท้ที่จริงแล้วประเทศไทยมีสิทธิ เสรีภาพในด้านนี้จริงหรือไม่ 

เพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาพุทธที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติตาม จึงไม่

เคยรู้สึกว่ามีความแปลกแยกแตกต่าง 

เมื่อดูในประเด็นข้อที่มีความพึงพอใจตามมาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจกับสิทธิในครอบครัวและความเป็นอยู่ส่วนตัว และให้ความพึงพอใจกับหน้าที่ของรัฐใน

การรักษาความมั่นคงในครอบครัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นหน้าที่พื้นฐานที่มีความจ าเป็นของสังคม  

ในประเด็นที่มีความน่าเป็นห่วงคือ กลุ่มตัวอย่างยังมีความพึงพอใจ

น้อยในเรื่องสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญาที่ไม่ได้รับการบรรเทาความเสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการ

ประเมินในเรื่องนี้โดยละเอียด และท าการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

(2) การรับรองความเสมอภาคของบุคคล 

ในเรื่องความเสมอภาคของบุคคลนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจมากกว่าประเด็นก่อนหน้านี้ ในเรื่องสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชนอยู่เล็กน้อย โดย



462 
 
ได้ค่าเฉลี่ยรวม 3.05 หรือ 76.25 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ความเท่าเทียมกันในการ

เลือกต้ัง เพราะเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่บุคคลในสังคม ไม่ว่าจะมีฐานะแตกต่างกันขนาดไหน 

ก็มีค่าคะแนนเท่ากันคือได้คนละ 1 เสียง  

อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่อง

การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งยังคงเป็นปัญหาในสังคมไทย อันมีต้นตอมาจากวัฒนธรรมไทยที่เป็น

ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อิงกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมากกว่ากฎระเบียบและเหตุผล ใน

การนี้ เมื่อแกนน ากลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงได้ชูประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติ (สองมาตรฐาน) มาเป็น

จุดขายเพื่อให้พี่น้องชาวไทยมาร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในกลุ่มของตน จึงเป็นถ้อยค าที่กินใจ และ

ได้รับความสนใจจากประชาชนไทยจ านวนมาก เนื่องจากเป็นธรรมชาติที่ความสัมพันธ์ทางอ านาจใน

ระบบอุปถัมภ์จะก าหนดให้บุคคลในสังคมมีความไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับต าแหน่งแห่งที่ของแต่ละ

คนในสังคม  

ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการเร่งแก้ไขเรื่องความเท่าเทียมกัน การส่งเสริม

การเคารพในหลักนิติธรรม หลักกฎหมาย หลักเหตุผล หลักปฏิบัติ มากกว่าหลักตัวบุคคล อันน ามาสู่

การเลือกปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าลายหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และน ามาซึ่งความ

ขัดแย้งในสังคม 

10.1.1.1.2 การท าให้สิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐ 

(1) การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพสิทธิและให้สิทธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูก

ละเมิด 

แม้ว่าจะได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับเรื่องสิทธิ

เสรีภาพ และการรับรองความเสมอภาคของบุคคล แต่เมื่อศึกษาในประเด็นเรื่องการท าให้สิทธิเสรีภาพ

เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และการเพิ่มหน้าที่ของรัฐแล้วพบว่า ประเด็นหลังนี้ได้รับความพึงพอใจต่ ากว่า

ประเด็นแรกเล็กน้อย โดยในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 3.00 หรือร้อยละ 75 โดยข้อ

ที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ การให้บุคคลที่ถูกละเมิดความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพใช้สิทธิฟ้องศาล 
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หรือยกเป็นข้อต่อสู้ในศาลปกครองได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการเห็นความส าคัญของ

สิทธิเสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง แต่ในข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ เรื่องความ

คาดหวังต่อองค์กรของรัฐ (สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ) ในการออกกฎหมาย ใช้กฎหมาย 

และตีความกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการสะท้อน

ให้เห็นช่องว่างขององค์กรของรัฐในการดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพ    

(2) การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 

 ในประเด็นนี้กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสิทธิ

เสรีภาพ ความเสมอภาค และการเคารพสิทธิและเสรีภาพ โดยได้ค่าเฉลี่ยเพียง 2.67 หรือร้อยละ 68 

เท่านั้น โดยค่าที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ การที่คณะรัฐมนตรีแถลงในนโยบายว่าจะด าเนินการใดให้

สอดคล้องกับหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญก าหนดและรายงานต่อรัฐสภาปีละครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความ

เชื่อมโยงระหว่างการเป็นตัวแทนของประชาชนกับประชาชนในหน้าที่คณะรัฐมนตรีนั้นมีค่อนข้างน้อย 

และเป็นช่องว่างที่การปฏิรูปการเมืองครั้งที่ผ่านมายังไม่อาจท าให้สัมฤทธิ์ผลได้  

   (3) การขยายส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครองทุกระดับ 

   ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวทางการปฏิรูปการเมืองกับกฎหมายในตัว

บทรัฐธรรมนูญแล้วพบว่า ได้มีประเด็นย่อย 4 ประเด็นคือ 1. การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระดับชาติของประชาชน โดยผ่านการเลือกต้ังวุฒิสมาชิกโดยตรง เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชาชนที่

เข้าไปท าหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย และมีความเป็นกลางทางการเมือง ด้วยเหตุนี้ในการประเมินจึง

ต้องวัดที่ความคาดหวังในความเป็นกลางทางการเมืองของวุฒิสมาชิก  2. การกระจายอ านาจไปให้

องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ  และ 3. การกระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมือง

ท้องถิ่น และ 4. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐซึ่งทั้ง 4 ข้อ

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยกว่าความพึงพอใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ 
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เมื่อดูในรายละเอียดแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในความเป็น

กลางทางการเมืองของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 น้อยกว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งน่าจะ

เกี่ยวข้องกับการที่รัฐธรรมนูญ 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้มาจากการรัฐประหารก าหนดให้ สมาชิก

วุฒิสภาส่วนหนึ่งมาจากการแต่งต้ัง นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับองค์กรที่ให้

ความเห็นในระดับชาติค่อนข้างน้อยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างในฐานะ

ผู้บริโภค ยังโดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้ผลิตหรือเอกชน โดยองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคมิอาจจะปฏิบัติ

หน้าที่ได้เต็มที่ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังไม่พึงพอใจในการด าเนินงานของหน่วยงานที่เป็นกลางใน

การตรวจสอบผลกระทบต่อคุณภาพแวดล้อม เมื่อมีการด าเนินโครงการก่อสร้างใหญ่ๆ  นอกจากนี้

กลุ่มตัวอย่างยังแสดงความไม่พึงพอใจต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

ในส่วนสุดท้ายของประเด็นนี้ได้แก่การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน

กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐนั้น ยังพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่ าเช่นกัน โดยข้อที่มีความพึง

พอใจต่ าท่ีสุดคือสิทธิในการตรวจสอบนักการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้สรุปได้ว่าหลักการส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ

หน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมืองนั้น  ประชาชนมีความพึงพอใจในประเด็น 1. สิทธิในฐานะที่เป็น

มนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 2. การรับรองความเสมอภาคของบุคคล 3. การให้หน่วยงานของรัฐต้อง

เคารพสิทธิและให้สิ?ธิฟ้องคดีในกรณีที่ถูกละเมิด ส่วนประเด็นที่ยังมีช่องว่างที่ประชาชนยังมีความไม่

พึงพอใจได้แก่ 1. การเพิ่มหน้าที่ของรัฐและท าให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 2. การเพิ่มการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระดับชาติ 3. การกระจายอ านาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 4. การ

กระจายอ านาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมในการเมืองท้องถิ่น 5. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองใน

กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ  

  10.1.1.2  เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และทัศนคติความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงกลไกตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐให้มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนการจัดการกับผู้ทุจริตประพฤติมิชอบ และในส่วนที่เป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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ในการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา ได้มีการก าหนดให้มีการจัดต้ังองค์กรอิสระ เพื่อเป็น

หน่วยงานในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ผลจากการเก็บแบบสอบถามท าให้พบว่าประชาชนมี

ความพึงพอใจกับการท างานขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐค่อนข้างน้อย หรือเรียก

ได้ว่าไม่พึงพอใจ โดยในภาพรวมแล้วทุกองค์กรได้คะแนนค่อนข้างน้อย โดยมีศาลยุติธรรมได้คะแนน

สูงสุด (ร้อยละ 70.5) และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้คะแนนน้อยที่สุด (ร้อยละ 63.75)   

10.1.1.3 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชน และทัศนคติความพึงพอใจ

เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้งและระบบรัฐบาล เพื่อเอื้ออ านวยหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่ ง

การปกครองท่ีรับผิดชอบ สุจริตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ในการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมา ได้มีการทบทวนการปกครองโดยระบบผู้แทนทั้งระบบ 

ทั้งระบบพรรคการเมือง การเลือกต้ังและระบบรัฐบาล เพื่อเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมให้ได้มาซึ่งการ

ปกครองที่รับผิดชอบ สุจริตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหลักการ 5 ประการซึ่งพบว่าไม่ประสบ

ความส าเร็จเลย ดังต่อไปนี้ 

 1. ระบบรัฐสภาที่ทุกฝ่ายในสังคมมีส่วนร่วมตามบทบาทที่เหมาะสม ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

แสดงความไม่พึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พึงพอใจในประเด็นการมีช่องทางในการเรียกร้องความ

ต้องการผ่านไปยังผู้แทนของพวกเขา  

2. ระบบพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในการบริหาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็น

ว่ายังไม่เห็นพรรคการเมืองสร้างความเป็นประชาธิปไตยในพรรค โดยกลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยมีบทบาทใน

การก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง และ ไม่พึงพอใจกับอุดมการณ์ทางการเมือง หรือวินัยพรรค

ของส.ส. ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกไปเป็นตัวแทนของตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายต่างๆ ของพรรค

การเมืองได้ออกมาในรูปแบบของนโยบายส าเร็จรูป โดยพรรคการเมืองต่างๆ มิได้ฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน  
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 3. การจัดระบบการเลือกต้ังและวิธีการเลือกต้ังที่ลดการท าผิดกฎหมายเลือกต้ังนั้น 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างแสดงความไม่พึงพอใจเป็นอย่างมากในเรื่องการจัดการการเลือกต้ังให้บริสุทธิ์

ถูกต้องยุติธรรม  ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ก่อนหน้านี้ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับการท างาน

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังน้อยที่สุดในกลุ่มองค์กรอิสระทั้ง 8 ท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ และใน

หลักการประการที่  

4. การปรับระบบการด าเนินงานของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล

และระบบราชการ ก็เช่นเดียวกันที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นว่ามีความพึงพอใจค่อนข้างน้อย โดย

กลุ่มตัวอย่างมองว่า ผู้น าฝ่ายค้านและประธานรัฐสภา ไม่อาจท าหน้าที่ในการตรวจสอบหรือถ่วงดุล

รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีความเป็นกลางทางการเมือง  

5. การปรับระบบรัฐบาลให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้การตรวจสอบเพื่อให้มี

ความโปร่งใส ในส่วนนี้กลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ามีความไม่พึงพอใจเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเทียบกับ 4 

ประเด็นที่กล่าวมาแล้วยังได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและระบบ

รัฐสภาภายหลังการปฏิรูปการเมือง ที่รัฐบาลมีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก และอาจจะมากเกินไปจนไม่

สามารถตรวจสอบได้ 

 โดยสรุป หากจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปการเมือง มาจากการวิเคราะห์ว่า ระบบการเมืองไทยอยู่

ภายใต้ระบบรัฐสภาแบบด้ังเดิม จึงควรปรับรูปแบบระบบรัฐสภาให้เป็นระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผล 

จากข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้บอกเราว่า แม้จะมีการปฏิรูปการเมืองแล้ว แต่เรายังไม่อาจสร้าง

ระบบรัฐสภาแบบมีเหตุผลได้ ซึ่งผลที่ได้จากการปฏิรูปการเมืองคือเผด็จการรัฐสภา (แทนที่จะเป็น

ระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล) อันเนื่องมาจากความไม่สามารถขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมืองยังไม่มีความสมดุล  ดังนั้นในการปฏิรูปการเมือง

ครั้ง หรือการออกแบบรัฐธรรมนูญครั้งต่อไป จึงต้องเน้นที่เรื่องการปรับรูปแบบระบบรัฐสภา ให้เป็น

ระบบรัฐสภาที่มีเหตุผล  เพื่อความสมดุลในการบริหารประเทศของรัฐบาล 
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10.2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอันเป็นผลจากการปฏิรูป
การเมือง เพื่อเป็นบริบทส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทย 

 จากการปฏิรูปการเมืองที่ผ่านมานั้น พบว่า สิ่งที่เคยเป็นจุดเด่นของสังคมไทยนั้นมีบางจุดที่

อ่อนแอลง โดยมีปัญหาหลักในเรื่องความแตกความสามัคคีของคนในชาติ และปัญหาความเหลื่อมล้ า

ทางเศรษฐกิจ สังคม และอ านาจ อันน ามาซึ่งความขัดแย้งในทางการเมือง อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ ร้อย

รัดความเป็นสังคมไทยอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ พุทธศาสนา และธรรมชาติของคนไทยที่รักอิสรเสรี  

 ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น พบว่าจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังคงเป็น

ปัญหาของสังคมไทยอยู่ในประเด็นเรื่อง การทุจริตในการเลือกต้ัง, การที่สังคมไทยใช้อ านาจมากกว่า

การเคารพท าตามกฎหมาย ซึ่งในทั้งสองประเด็นนี้ที่จริงแล้วมีรากฐานลึกซึ้งถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

ของสังคม ว่าในการตีความการเป็นคนดีคนชั่วของสังคมนั้นมีมาตรฐานเช่นใด  

10.3 สรุป 

 จากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่พยายามวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทย ผ่าน

การศึกษาการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยนั้น พบว่า ประชาชนไทยมีความพึงพอใจในหลักการ

ส าคัญบางข้อเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของพลเมือง และยังมีบางข้อที่

ประชาชนยังมีความไม่พึงพอใจ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และให้ความส าคัญ ส่วน

ในเรื่อง หลักการส าคัญเกี่ยวการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยปรับปรุงกลไกตรวจสอบการใช้อ านาจ

รัฐให้มีประสิทธิภาพและหลักการส าคัญเกี่ยวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

การเมือง นั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก และจะต้องได้รับการแก้ไข  
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