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บทคดัย่อ 
 

 สารนิพนธ์นีมีวตัถุประสงค์ ดงันี 1) เพือศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  2) เพือเปรียบเทียบระดับความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากรสํานักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

เงินเดือน และระดับความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั และ3) เพือศึกษา

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการส่งเสริมความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนักปลดั

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 291 คน ซึงกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการเปิดตารางสาํเร็จของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ใชว้ิธีการ

สุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักปลดั

กรุงเทพมหานคร แลว้นาํมาหาอตัราส่วนของประชากร(Proportional to Size) เพือหากลุ่มตวัอย่าง

แยกแต่ละหน่วยงาน ดังกล่าวแลว้จึงใช้วิธีการสุ่มอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ สถิติ

เชิงพรรณนา คือ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การ

ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One-Way ANOVA) 

ผลการวจิยัพบว่า 

 1)  ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร พบว่า 

โดยรวมทงั 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากสูงสุด

ไปตาํสุด คือ ด้านหลกักฎหมาย, ด้านหลกัความเสมอภาค, ด้านหลกัเสรีภาพ, ด้านหลกัอาํนาจ

ประชาธิปไตยของปวงชน และดา้นหลกัเสียงขา้งมาก ตามลาํดบั    

2)  ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมีอายุ และระดับ

เงินเดือนต่างกนั มีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ทีมีเพศ ระดบัการศึกษา 

และระดับความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกัน มีความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

3)  ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการส่งเสริมความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร 

สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงันี 1.สร้างความเชือมนักบับุคลากรโดยการนาํเสนอการ

คุม้ครองสิทธิทีมีต่อคนส่วนน้อยทีได้รับและเห็นผลไดจ้ริง, 2. จัดอบรมให้บุคลากรไดรู้้ด้านการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยว่าเรามีอาํนาจโดยใชอ้าํนาจผ่านทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร, 3. เพิมองค์

ความรู้เรืองการยอมรับความแตกต่างในระบอบประชาธิปไตย, 4. สร้างความเชือมนัให้กบับุคลากรว่า

ไม่มีบุคคลใดมีสิทธิอยู่เหนือกฎหมายได้ และ  5. เปิดโอกาสให้บุคลากรไดเ้พิมองคค์วามรู้ดา้น

หลกักฎหมายพร้อมใหเ้ขา้ใจว่าไม่มีบุคคลใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้  
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research  were as follows: 1) To the  study of knowledge in 

democratic government of the personnel in The Office of Permanent Secretary for the Bangkok 

Metropolitan Administration, 2) to compare the level of knowledge of the personnel in The Office 

of the Permanent Secretary, personnel of Bangkok based on their sex, age, educational level, 

salary level and the level of basic knowledge of political democracy, and 3) to study the 

suggestions about promoting the knowledge in democratic governance of the workforce. The 

samples were 291 personnel in The Office of the Permanent Secretary for Bangkok Metropolitan 

Administration.  The samples were obtained by Morgan and Krejcie table through Stratified 

Random Sampling in agencies affiliated with The Office of the Permanent Secretary for Bangkok 

Metropolitan Administration and find the ratio of the population and then the simple random 

sampling was used.  The statistics used to analyze the data were descriptive statistics and 

inferential statistics.  

The results of research were found as follows:- 

1) The knowledge in democratic government of the personnel in The Office of 

Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration in five aspects was in the 

highest level in overall.  The top level was on law followed by equality, liberty, public authority 

in democratic and the majority principle respectively.  

2) From the comparison, the personnel with different ages and salary levels had 

knowledge in democratic government differently with a statistical significant level of 0.05.  But 
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the personnel with different sexes, levels of education, and the basic knowledge of political 

democracy had no different knowledge in democratic government.  

3) The suggestions were as follows: 1.   Personnel confidence; the rights of minority 

should be respected and protected, and the actual practice should be seen, 2. Personnel training; 

the power of people in democratic system is used through the members of the House of 

Representatives, 3. Knowledge body; opinion differences are accepted in democracy, 4. Legal 

confidence; everyone must follow the same rule of law, and 5. Legal knowledge encouragement; 

the law is for all.  
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

สารนิพนธ์ฉบบันี สาํเร็จสมบูรณ์ลงไดด้ว้ยการสนับสนุนช่วยเหลือ และความกรุณาจาก

หลายฝ่าย ผูว้ิจยัจึงขอขอบคุณมหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั คณาจารย ์และเจา้หน้าทีทุกท่านที

ไดป้ระสิทธิประสาทวิชาจนสามารถนาํความรู้มาเขียนสารนิพนธนี์ได ้และกรุณาชีแนะแนวทางใน

การศึกษาคน้ควา้  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธทุ์กท่าน โดยเฉพาะอยา่งยงิ ดร.ชวลิต  ไหลรินทร์ 

อาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ และ ดร.ปัญญา คลา้ยเดช อาจารยที์ปรึกษาร่วมสารนิพนธ์ ทีไดส้ละ

เวลาในการชีแนะแนวทาง ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในการวิจยั ตลอดจนตรวจแกไ้ขจนสาํเร็จเรียบร้อย 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสนี 

ขอขอบคุณ รองศาสตรจารย ์(พิเศษ) ดร. สุกิจ  ชยัมุสิก, รองศาสตราจารยศ์รชยั  ทา้วมิตร 

และ นายศรีอาํพร  ปานเกตุ ทีไดอ้นุเคราะห์เป็นผูเ้ชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวิจยั 

 ขอขอบคุณ นางนินนาท ชลิตานนท ์ปลดักรุงเทพมหานคร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ที

ใหค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 ขอขอบคุณ นางสาวพรทิพย ์วชัรินทร์ดิลก ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตบางกอกใหญ่ ทีให้

ความอนุเคราะห์ขอ้มลูการในการ Try Out และอนุเคราะห์ขอ้มลูเพือการวิจยั  

 ขอขอบคุณบุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณ เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ทุกท่านทีอาํนวยความ

สะดวกในการคน้ควา้ รวมทงั เพือน ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ทุก

ท่านทีให้ค ําปรึกษาแนะนํา และเป็นกําลังใจในการทํางานวิจัยสารนิพนธ์ในครังนี รวมถึง

ขอขอบคุณอีกหลาย ๆ ท่านทีมิไดเ้อ่ยนามไว ้ณ ทีนีดว้ย 

 และทีลืมมิไดเ้ลย ขอขอบคุณภรรยาและลกู ๆ ทีคอยใหก้าํลงัใจเป็นอยา่งดี 

 ผูว้ิจ ัยขอมอบความดีทังหมดนีแด่บิดา มารดา และครู อาจารย์ อนัเป็นทีเคารพสูงสุด 

ตลอดจนผูมี้อุปการคุณทุกท่านทีมีส่วนช่วยเหลือใหก้ารทาํสารนิพนธใ์นครังนีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดีทุก

ประการ 

 

         กฤษณะ  เชือสิงห์ 

 



สารบัญ 

  หน้า

บทคดัย่อภาษาไทย ก

บทคดัย่อภาษาอังกฤษ ค

กิตตกิรรมประกาศ จ

สารบัญ ฉ

สารบัญตาราง ฌ

สารบัญแผนภูม ิ ถ

  

บทที 1 บทนํา 1

 1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 1

 1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 3

 1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 3

 1.4 ขอบเขตของการวจิยั 3

 1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 4

 1.6 คาํนิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวจิยั 4

    

บทที 2 เอกสารและงานวจิยัทีเกียวข้อง 7

 2.1 แนวคดิเกยีวกบัความรู้ 7

 2.2 ทฤษฎกีารเมอืงการปกครอง 9

 2.3 แนวคดิเกยีวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 14

 2.4 ทฤษฎปีระชาธิปไตย 23

 2.5 หลกัการประชาธิปไตย 28

 2.6 

2.7 

สภาพพนืทีทําการวจิยั 

งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

35

38

 2.8 สรุปกรอบแนวคดิทีใช้ในการวจิยั 43
 

 



 
 

ช

 บทท ี3 วธีิดําเนินการวจิยั 45 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 45 

 3.2 เทคนิควธิกีารสุ่มตวัอย่าง 45 

 3.3 เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 47 

 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมอื 49 

 3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 51 

 3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 51 

 3.7 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 52 

   

บทท ี4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 55

 4.1 สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 55

 4.2 ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 56

 4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 57

  ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปเกยีวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 57

  ตอนที 2 การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร 

สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 63

  ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 69

  ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเกียวกับการส่งเสริมความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 109

   

บทท ี5 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 112

 5.1 สรุปการวจิยั 113

 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 115

 5.3 ข้อเสนอแนะ 128

  5.3.1 

5.3.2 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

128 

129 



 
 

ซ

บรรณานุกรม 130 

 

ภาคผนวก 135 

 ภาคผนวก ก รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมอื 136 

 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมอื 138 

 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 137 

 ภาคผนวก ง แบบสอบถาม 146 

 ภาคผนวก จ ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 154 

 ภาคผนวก ฉ ผลการหาค่าความเชือมนั 159 

 ภาคผนวก ช ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน 162 

  
 

ประวตัผิู้วจิยั 164 

 
 

 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

 หน้า

ตารางที 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยจําแนกบุคลากรออกเป็น

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดัสํานักปลดักรุงเทพมหานคร 46

ตารางที 4.1   แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

เพศ 57

ตารางที 4.2   แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

อาย ุ 57

ตารางที 4.3   แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 58

ตารางที 4.4   แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

ระดับเงินเดือน  58

ตารางที 4.5   แสดงจาํนวน และร้อยละ ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร จาํแนกรายข้อ 59

ตารางที 4.6   แสดงค่าความถี และร้อยละของความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  62

ตารางที 4.7   แสดงค่าเฉลีย ( X  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยรวม

ทัง 5 ด้าน 63

ตารางที 4.8   แสดงค่าเฉลยี (X  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความ

รู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 

ด้านหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 64

ตารางที 4.9 แสดงค่าเฉลยี (X  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความ

รู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 

ด้านหลกัเสรีภาพ 65

ตารางที 4.10   แสดงค่าเฉลยี (X  ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด้านหลกัความเสมอภาค 66
 



 ญ

ตารางที 4.11   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้านหลกักฎหมาย 67

ตารางที 4.12   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้านหลกัเสียงข้างมาก 68

ตารางที 4.13   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน จาํแนกตามเพศ 69

ตารางที 4.14   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานกัปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน  จาํแนกตามเพศ 69

ตารางที 4.15   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพ-

มหานคร ด้านหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามเพศ 70

ตารางที 4.16   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักอํานาจ

ประชาธิปไตยของปวงชน  จาํแนกตามเพศ 70

ตารางที 4.17   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพ-

มหานคร ด้านหลกัเสรีภาพ จาํแนกตามเพศ 71

ตารางที 4.18   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชา -

ธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสรีภาพ  จําแนก

ตามเพศ 71

ตารางที 4.19  แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัความเสมอภาค จาํแนกตามเพศ 72

ตารางที 4.20   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชา-

ธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัความเสมอภาค

จาํแนกตามเพศ 72



 ฎ

ตารางที 4.21   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกักฎหมาย  จาํแนกตามเพศ 73

ตารางที 4.22   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชา -

ธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักกฎหมาย จําแนก

ตามเพศ 73

ตารางที 4.23   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสียงข้างมาก จาํแนกตามเพศ 74

ตารางที 4.24   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชา-

ธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสียงข้างมาก

จาํแนกตามเพศ 74

ตารางที 4.25  แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 

ด้าน  จาํแนกตามอาย ุ 75

ตารางที 4.26   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 

5 ด้าน  จาํแนกตามอาย ุ 75

ตารางที 4.27  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน  จาํแนกตามอาย ุด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 76

ตารางที 4.28  แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามอาย ุ 77

ตารางที 4.29   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

อาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามอายุ 77
 

 



 ฏ

ตารางที 4.30   แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การศึกษาความรู้การ
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ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสรีภาพ  จาํแนกตามอาย ุ 79

ตารางที 4.32  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสรีภาพ  

จาํแนกตามอาย ุ  79

ตารางที 4.33   แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ ความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสรีภาพ 
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ตารางที 4.39  แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การ
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ตารางที 4.41   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัเสียง
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ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพ -
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แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5

ด้าน จาํแนกตามระดับการศึกษา 86
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ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพ-

มหานคร ด้านหลักอํานาจประชาธิปไตยของปวงชน จําแนกตามระดับ

การศึกษา 87

ตารางที 4.45   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

อาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามระดับการศึกษา 87

ตารางที 4.46 แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสรีภาพ  จาํแนกตามระดับการศึกษา 88

ตารางที 4.47   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

เสรีภาพ จาํแนกตามระดับการศึกษา 88
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ตารางที 4.48   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัความเสมอภาค จาํแนกตามระดับการศึกษา 89

ตารางที 4.49  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

ความเสมอภาค  จาํแนกตามระดับการศึกษา 89

ตารางที 4.50   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด้านหลกักฎหมาย จาํแนกตามระดับการศึกษา 90

ตารางที 4.51   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ด้านหลกักฎหมาย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 

ด้านหลกักฎหมาย จาํแนกตามระดับการศึกษา 90

ตารางที 4.52   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานครด้าน

หลกัเสียงข้างมาก จาํแนกตามระดับการศึกษา 91

ตารางที 4.53   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัเสียง

ข้างมาก จาํแนกตามระดับการศึกษา 91

ตารางที 4.54  แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน จาํแนกตามระดับเงินเดือน 92

ตารางที 4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการศึกษาการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน จาํแนกตามระดับเงินเดือน 92

ตารางที 4.56  แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน จําแนกตามระดับเงินเดือนด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 93
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ตารางที 4.57   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

ที 1 ด้านหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามระดับเงินเดือน 94

ตารางที 4.58   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านอํานาจ

ประชาธิปไตยของปวงชน  จาํแนกตามระดับเงินเดือน 94

ตารางที 4.59  แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

อาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน  จาํแนกตามระดับเงินเดือนด้วยวธิีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffé) 95

ตารางที 4.60   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสรีภาพ  จาํแนกตามระดับเงินเดือน 96

ตารางที 4.61   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

เสรีภาพ จาํแนกตามระดับเงินเดือน 96

ตารางที 4.62   แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสรีภาพ จาํแนกตามระดับเงินเดือนด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 97

ตารางที 4.63   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

ความเสมอภาค จาํแนกตามระดับเงินเดือน 98

ตารางที 4.64  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านความ

เสมอภาค  จาํแนกตามระดับเงินเดือน 98

ตารางที 4.65   แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

ความเสมอภาค จาํแนกตามระดับเงินเดือนด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 99
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ตารางที 4.66 แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

กฎหมาย  จาํแนกตามระดับเงินเดือน 100

ตารางที 4.67   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านกฎหมาย

จาํแนกตามระดับเงินเดือน 100

ตารางที 4.68  แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หมาย จาํแนกตามระดับเงินเดือนด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 101

ตารางที 4.69  แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

เสียงข้างมาก จาํแนกตามระดับเงินเดือน 102

ตารางที 4.70   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านเสียงข้าง

มาก จาํแนกตามระดับเงินเดือน 102

ตารางที 4.71   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน จําแนกตามระดับความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย 103

ตารางที 4.72  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการศึกษาการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

โดยรวมทัง 5 ด้าน  จําแนกตามระดับความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย 103

ตารางที 4.73   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลักอํานาจประชาธิปไตยของปวงชน จําแนกตามระดับความรู้พืนฐานทาง

การเมอืงแบบประชาธิปไตย 104
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ตารางที 4.74   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านหลัก

อํานาจประชาธิปไตยของปวงชน จําแนกตามระดับความรู้พืนฐานทาง

การเมอืงแบบประชาธิปไตย 104

ตารางที 4.75   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสรีภาพ จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 105

ตารางที 4.76   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

เสรีภาพ  จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 105

ตารางที 4.77  แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

ความเสมอภาค จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 106

ตารางที 4.78  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านความ

เสมอภาค จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 106

ตารางที 4.79   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

กฎหมาย จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 107

ตารางที 4.80 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนระดับความรู้การปกครองแบบประชา-

ธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านกฎหมาย จําแนกตาม

ระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 107

ตารางที 4.81   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

เสียงข้างมาก จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 108

ตารางที 4.82   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  ด้านเสียงข้าง

มาก จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 108
 



 ต

ตารางที 4.83  แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการส่งเสริมความ

รู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  

ด้านหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 109

ตารางที 4.84   แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการส่งเสริมความ

รู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  

ด้านหลกัเสรีภาพ 109

ตารางที 4.85   แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการส่งเสริมความ

รู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด้าน   หลกัความเสมอภาค 110

ตารางที 4.86 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการส่งเสริมความ

รู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด้านหลกักฎหมาย 110

ตารางที 4.87   แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการส่งเสริมความ

รู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสียงข้างมาก 110
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การเปลียนแปลงทางการปกครองของไทยเมือวนัที 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร จาก

ระบอบการปกครองในรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยม์าเป็นระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญที

เรียกว่าระบอบประชาธิปไตย1 ช่วงทีมีการเปลียนแปลงการปกครอง ปัญหาของคณะราษฎรคือ

ประชาชนไม่เขา้ใจเรืองประชาธิปไตยและสถาบันการเมืองทีเกียวเนืองกับประชาธิปไตย เช่น 

รัฐธรรมนูญ การเลือกตงั และการสมคัรเป็นผูแ้ทน2 ในงานเขียนของท่านอาจารยว์ิสุทธิ โพธิแท่น ที

กล่าวถึงพืนฐานของประชาธิปไตยว่า การทีประเทศหนึงจะเป็นประชาธิปไตยทีเสถียรภาพและ

เจริญรุ่งเรืองได ้เงือนไขสาํคญัเบืองตน้สองประการจาํจะตอ้งมีเสียก่อน คือ 1. ประชาชนส่วนใหญ่

หรือทงัหมดโดยเฉพาะอยา่งยงิผูน้าํในระดบัต่าง ๆ จะตอ้งตอ้งการประชาธิปไตย 2. ประชาชนส่วน

ใหญ่หรือทังหมด โดยเฉพาะอย่างยิงผูน้ ําระดับต่าง ๆ จะต้องรู้ว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไร 

โดยปรกติเงือนไขประการแรกจะบรรลุได ้ก็ต่อเมือเงือนไขประการทีสองไดบ้รรลุแลว้ ถา้คนรู้ว่า

ประชาธิปไตยเป็นอยา่งไรในสาระสาํคญั และตอ้งการมนั คนก็จะพยายามสร้างจิตสาํนึกและปฏิบติั

ตนใหส้อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ประชาธิปไตย3 

 สงัคมการเมืองไทยไดเ้กิดการขดัแยง้แตกแยก และไดใ้ชสี้เป็นสญัลกัษณ์ของตนเอง เช่นสี

เหลือง สีแดง สีเขียว สีนาํเงิน ฯลฯ นัน การแตกแยกของคนในชาติดงักล่าวถือว่าเป็นปัญหาของ

                                                             
1เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสงัคมศึกษา 2  MSHS 002, 

www.mwit.ac.th/~keng/lesson05/6.doc. 21 JANUARY 2014.  
2รศ. สุรพนัธ์  ทับสุวรรณ์, คําบรรยายวิชา PS 712 การมีส่วนร่วมของมหาชนในการ

เมอืงไทย, วนัที 6 กนัยายน 2551. 
3วิสุทธิ  โพธิแท่น, อะไรนะ ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2538), หนา้ 31. 
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ความเป็นชาติไทย4 กบัคาํถามทีว่าใครสีอะไร ไดส่้งผลมาถึงแมแ้ต่ในหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่น 

สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ซึงอาจเกิดจากความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยทีไม่เป็นไปตาม

หลกัการ การอา้งถึงคาํว่าประชาธิปไตยในลกัษณะต่าง ๆ และการเรียกร้องหาประชาธิปไตยที

เป็นไปในการดาํเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรืองของการกิน การนอน การนงั การเดิน การชุมนุม การ

แสดงออกในการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ โดยขาดซึงความมีหลกัการทีแทจ้ริง  

 การทาํการวิจยัในครังนีเป็นการทาํการวิจยัในหน่วยงานของ สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร 

ซึงบุคลากรในหน่วยงานนีลว้นมีความเกียวขอ้งกบัการปกครองแบบประชาธิปไตยทงัโดยทางตรง

และทางออ้ม ในทางตรงก็คือเป็นประชาชนคนหนึงทีตอ้งไปแสดงตนและไปใชสิ้ทธิในฐานะการ

เป็นประชาชนคนหนึงทีมีสิทธิในการร่วมปกครองประเทศทีเรียกว่าประชาธิปไตย ในทางออ้มก็คือ

การทีเป็นเจ้าหน้าทีของรัฐทีไดรั้บการแต่งตงัให้เป็นคณะกรรมการในการจดัการเลือกตงัทังใน

ส่วนกลาง และส่วนทอ้งถิน การทาํหน้าทีเป็นสือกลางเพือสร้างความเข้าใจในการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยใหก้บัประชาชนใน กรุงเทพมหานคร  โดยนาํผลการวิจยัทีไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหา

สาํคญัใน 2 ดา้นหลกั ๆ คือ 1. ความรู้พืนฐานทีไม่ถกูตอ้งในการปกครองแบบประชาธิปไตย และ 2. 

ความรู้ทีไม่ถกูตอ้งในหลกัการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ดงันัน จึงเป็นเหตุผลหนึงทีทาํให้ผูว้ิจ ัยรู้สึกสนใจและอยากทาํการศึกษาถึงความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ว่าบุคคลเหล่านีซึงลว้น

แลว้แต่เคยไดรั้บรู้ และรับฟังถึงคาํว่าประชาธิปไตยมาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทางสงัคม ไม่ว่าทีบา้น 

ทีโรงเรียน ทีทาํงาน และจากสือต่าง ๆ ว่ามีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยในระดบัใด และ

ผูว้ิจยัคิดว่าควรทาํให้มองเห็นความสาํคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย อย่างจริงจังและ

ต่อเนือง เพือนาํผลการศึกษาวิจยันีไปใชป้ระกอบเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดา้นความรู้ที

ถกูตอ้งต่อการปกครองแบบประชาธิปไตยต่อไป 

 

 

 

 

 

                                                             

        4วิบูลย ์ แช่มชืน, ทางออกวกิฤตกิารเมอืงไทย ต้องปฏิวตัปิระชาธิปไตย ทําอํานาจอธิปไตยให้

เ ป็ น ของ ปว งชน ,  http://www.mongthaimongthet.com/2011/03/blog-post_25.html,  21 JANUARY 

2014. 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.2.1 เพือศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพือเปรียบเทียบระดบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร

สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และระดบัความรู้พืนฐาน

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั 

1.2.3  เพือศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

1.3.1  บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยต่างกนั 

1.3.2  บุคลากรทีมีอายตุ่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยต่างกนั 

1.3.3  บุคลากรทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย

ต่างกนั 

1.3.4  บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย

ต่างกนั 

1.3.5  บุคลากรทีมีระดบัความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยต่างกนั 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั  

 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  

  ไดแ้ก่ บุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัสิน 1,150 คน กาํหนดเป็น

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ไดจ้าํนวน 291 คน 

 1.4.2 ขอบเขตด้านเนือหา  

         ได้แก่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดั

กรุงเทพมหานคร จาํแนกเป็น 5 ดา้น คือ 1. ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน, 2. ดา้นหลกั

เสรีภาพ, 3. ดา้นหลกัความเสมอภาค, 4. ดา้นหลกักฎหมาย, และ 5. ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก    

 1.4.3 ขอบเขตด้านพนืที  

         ไดแ้ก่ สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 
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1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1.5.1  ทาํให้ทราบการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนัก

ปลดักรุงเทพมหานคร 

 1.5.2  ทาํใหท้ราบผลการเปรียบเทียบการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของ

บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดบัเงินเดือน และความรู้

พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั 

 1.5.3  ทาํใหท้ราบขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย

ของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

 

1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะทีใช้ในการวิจัยกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

 ความรู้ หมายถึง การไดรั้บรู้มาซึงขอ้เท็จจริง ขอ้มูลต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการศึกษา การ

สังเกต การพบเห็น การไดย้ินได้ฟัง หรือจากประสบการณ์ทางธรรมชาติ แลว้นาํมาสู่การจดจาํ

เรืองราวนนั และระลึกเรืองราวนนัออกได ้

แนวคดิเกยีวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการเมืองการปกครองที

ประชาชนใชอ้าํนาจปกครองตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือให้บรรลุเป้าหมายในการดาํรงชีวิตทีดีของ

มนุษย ์เป็นการปกครองทีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยการใชสิ้ทธิ

เลือกตงัผูแ้ทนตนเองเขา้ไปบริหารรัฐ และสามารถควบคุมการใชอ้าํนาจของรัฐให้เป็นไปในทิศทางที

ประชาชนตอ้งการ เป็นการปกครองทียดึหลกัของเสรีภาพ ความเสมอภาค คาํนึงถึงเสียงส่วนใหญ่เป็น

สาํคญั มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ ทีเรียกว่า รัฐธรรมนูญ เป็นกติกาทีประชาชนตอ้งเคารพนับถือ และอาจ

กล่าวไดว้่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับมากทีสุด 

ทฤษฎีประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการปกครองและวิธีการดาํเนินชีวิต ซึงยึดหลกัของ

ความเสมอภาค เสรีภาพและศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์เป็นระบอบการปกครองประเทศระบอบ

หนึง ซึงเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชน 

หลักการประชาธิปไตย หมายถึง การใช้อาํนาจของประชาชน โดยประชาชน และเพือ

ประชาชน   

ด้านหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน หมายถึง ประชาชนมีอาํนาจในการกาํหนดตวั

ผูป้กครองแต่งตงัและถอดถอนผูป้กครอง  

ด้านหลกัเสรีภาพ หมายถึง การมีเสรีภาพในการพดู การแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการ

ชุมนุมเคลือนไหวทงัคดัคา้น และสนบัสนุนการตดัสินใจของรัฐบาล  
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ด้านหลกัความเสมอภาค หมายถึง มีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนัในเรืองของโอกาส

ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการศึกษา ไดรั้บความเป็นธรรมทางกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

โดยมุ่งเนน้ทีจะสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสงัคม 

ด้านหลักกฎหมาย หมายถึง กฎหมายทีบญัญติัขึนมาใชต้อ้งสนองตอบผลประโยชน์ของ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยกฎหมายต้องบัญญัติโดยตัวแทนทีได้รับมอบหมายจาก

ประชาชนมาทาํหนา้ทีบญัญติักฎหมายใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน  

ด้านหลกัเสียงข้างมาก  หมายถึง ถือว่าเสียงขา้งมากเป็นตวัแทนทีสะทอ้นความตอ้งการ ขอ้

เรียกร้องของ ประชาชนหมู่มาก แต่ก็ยงัเคารพในอาํนาจของประชาชนเสียงขา้งน้อย ทีจะมีโอกาส

ตรวจสอบคดัคา้นหรือวิพากษว์ิจารณ์ เพือสะทอ้นใหป้ระชาชนโดยรวมเห็นว่าการตดัสินใจของฝ่าย

เสียงขา้งมากเป็นไปโดยสุจริตใจหรือไม่   

บุคลากรสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง ข้าราชการกรุงเทพมหานคร, ลูกจ้าง

กรุงเทพมหานครและพนกังานกรุงเทพมหานคร ทีปฏิบติังานอยูใ่นสงักดัสาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัซึงรับราชการใน

สงักดักรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 4 วรรค 2  

ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลทีไดรั้บแต่งตงัใหป้ฏิบติังานของกรุงเทพมหานคร 

ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 

มาตรา 4 วรรค 6 

พนักงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง บุคคลซึงได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ

ค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนของกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขา้ราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 4 วรรค 7 

ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หมายถึง สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามที

สังกดั สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดบัเงินเดือน และ ความรู้

พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง ของบุคลากรทีปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดสํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร 

อาย ุหมายถึง อายตุวัของบุคลากรทีปฏิบติังานอยูใ่นสงักดัสาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร อายุ

นบัตามปีปฏิทินใหน้บัอายเุต็ม 



6 
 

ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาขนัสูงสุดของบุคลากรทีปฏิบติังานอยูใ่นสงักดัสาํนกั

ปลดักรุงเทพมหานครทีไดรั้บ 

ระดับเงินเดือน หมายถึง เงินเดือน หรือ ค่าจา้ง ของบุคลากรทีปฏิบติังานอยู่ในสังกดัสาํนัก

ปลดักรุงเทพมหานครทีไดรั้บ 

ความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย หมายถึง ความรู้ความสามารถในการตอบ

คาํถามเกียวกบัเรืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรทีปฏิบติังานอยู่ในสังกดัสาํนัก

ปลดักรุงเทพมหานคร 
 



 

 

บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

 สารนิพนธ์เรือง “การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดั

กรุงเทพมหานคร” ในครังนีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการ

วิจยั ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 2.1 แนวคิดเกียวกบัความรู้ 

 2.2 ทฤษฎีการเมืองการปกครอง 

 2.3 แนวคิดเกียวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 2.4 ทฤษฎีประชาธิปไตย  

 2.5 หลกัการประชาธิปไตย 

 2.6 สภาพพืนทีทาํการวิจยั 

 2.7 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 2.8 สรุปกรอบแนวคิดทีใชใ้นการวิจยั 

 

2.1 แนวคดิเกียวกับความรู้ 

 2.1.1 ความหมายของความรู้ 

นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวด้งันี 

Good  ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า ความรู้ เป็นการรวบรวม ขอ้เท็จจริง ความจริง หลกัการและ

ข่าวสาร ซึงผา่นเขา้สู่สมองและความนึกคิดของมนุษย์1 

Davenport, T. H., and L. Prusak, Boston ให้ความหมายไวใ้น “Working Knowledge: How 

Organization Manage What They Know” ว่า ความรู้ คือ “กรอบของการผสานระหว่างประสบการณ์ 

                                                             

        1เจน รัตนพิเชฏฐชยั, “ความรู้ของกรรมการสภาตาํบลเกียวกบัประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะ

กรณีอาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั :

มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2538, หนา้ 16.  
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ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และความรู้แจง้อยา่งชาํชอง ซึงจะเป็นกรอบสาํหรับประเมินค่า และการนาํ

ประสบการณ์สารสนเทศใหม่ ๆ มาผสมรวมดว้ยกนั”2 

สงวน  สุทธิเลศิอรุณ ไดก้ล่างถึง ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขนัตน้ซึงผูเ้รียบเรียง

เพียงแต่จาํได ้อาจจะโดยการนึกได ้หรือโดยการมองเห็น ไดย้ินก็จาํได ้ไดแ้ก่ ความรู้เกียวกบัคาํ

จาํกดัความ ขอ้เท็จจริง ทฤษฏี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกปั้ญหา มาตรฐาน เป็นตน้ การจาํหรือระลึก

ไดนี้ไม่ไดใ้ชก้ระบวนการของการใชค้วามคิดซาํซอ้น3   

สุรพนัธ์  ทับสุวรรณ์ ทีกล่าวถึงความรู้ ว่าเกิดจากการศึกษาซึงมีอยู ่3 แบบ คือ  

1.  การศึกษาทีเป็นทางการหรือการศึกษาในระบบมีกฎหมายรองรับ  เช่น การเรียนในชนั

เรียน  

2.  การศึกษานอกระบบ ไม่ไดใ้ชส้ถานศึกษาแต่เป็นการเรียนรู้ในภาคปฏิบติั  

3.  การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นพรสวรรคข์องแต่ละคน และส่วนหนึงเกิดไดจ้ากการสั งสม

จากการปฏิบติั4 

ทัศนา  พฤติการณ์กิจ  ให้ความหมายของความรู้ เป็นพฤติกรรมขนัตน้ทีผูเ้รียนสามารถ

จาํแนกได ้โดยการนึกหรือการมองเห็น และการไดย้นิก็ทาํใหบุ้คคลสามารถจาํสิงต่าง ๆ ได ้ซึงอาจ

เป็นความรู้ในดา้นคาํจาํกดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง และวิธีการแกปั้ญหา 

ส่วนความเขา้ใจ เป็นความสามารถในการสือสารความหมายของสิงทีเรียนรู้ โดยไม่จาํเป็นตอ้ง

นาํไปสมัพนัธก์บัสิงอืน5 

                                                             
2Davenport, T. H., และ L. Prusak, Boston “Working Knowledge: How Organization 

Manage What They Know” อา้งใน รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, องค์กรแห่งความรู้ : จาก

แนวคดิสู่การปฏิบัต,ิ (กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันศาสตร์, 2548), หนา้ 17. 
3สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, ความรู้เบืองต้นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอ์กัษร

บณัฑิต, 2526), หนา้ 34. 
4รศ. สุรพนัธ์  ทบัสุวรรณ์,  คําบรรยายวิชา PS 712 การมีส่วนร่วมของมหาชนในการเมืองไทย, 

วนัที 6 กนัยายน 2551. 
5ทศันา พฤติการกิจ, “ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในจงัหวดัเชียงใหม่เกียวกบัการใชอ้าํนาจ

อธิปไตยทางตรงตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540”,  การค้นคว้าแบบอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต,           

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่), 2548, หนา้ 6. 
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ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความรู้ คือ ข้อมูลและสารสนเทศที

ผสมผสานกบัประสบการณ์ ความรอบรู้ในบริบท การแปลความหมาย การแสดงความคิดเห็นโดย

เป็นสารสนเทศทีมีคุณค่าสูง ทีพร้อมจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ หรือใชใ้นการทาํงาน6 

สมศักดิ ศรีสันติสุข  ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรู้เกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ที

มนุษยป์ระสบทงัทางธรรมชาติและทางสังคม เราอาจกล่าวไดว้่ามนุษยมี์ความสัมพนัธ์ระหว่าง

สิงแวดลอ้มและสังคม หมายความว่า เมือมนุษยเ์กิดมาจะตอ้งพึงพาสิงแวดลอ้มทงัทางธรรมชาติ

และสงัคม ซึงจะมีบทบาทสาํคญัต่อการดาํรงของมนุษย ์มนุษยจ์ะตอ้งเขา้ใจสิงแวดลอ้มและสังคม 

และรู้จกัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน ทงัทีมาจากสิงแวดลอ้มและสังคม กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ 

มนุษย์จะต้องหาความรู้ต่าง ๆ เพือให้เกิดความเข้าใจสาเหตุ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อ

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสงัคม ซึงความรู้ของมนุษยไ์ดมี้การพฒันามามากมาย และมีหลาย

ระดบัความรู้ตามความสามารถและพืนฐานของมนุษย ์ซึงแบ่งตามทศันะต่าง ๆ ไดด้งันี 

1.  ทศันะของบุคคลทวัไป ยอ่มมีลกัษณะทีแตกต่างกนัไปตามพืนฐานและความ สามารถ

ของแต่ละบุคคล บุคคลทวัไปในทีนีจะหมายถึงประชาชนทวัไป ทีประกอบอาชีพทีไม่ไดเ้กียวขอ้ง

กบัการเรียนการสอน เช่น ชาวไร่ ชาวนา พ่อคา้ นักธุรกิจ เป็นตน้ บุคคลทวัไปเหล่านี มีทศันะต่อ

ความหมายของความรู้ทีเกิดจากความรู้และความเขา้ใจการถ่ายทอดสืบต่อมาจากประเพณี บุคคล

เหล่านีอาจจะมีความรู้ในระดบัปฏิบติั ไม่ใช่นามธรรม บางทีเขามีความรู้แต่ไม่สามารถถ่ายทอด

ออกมาใหผู้อื้นรับรู้ได ้

2. ทศันะของนักวิชาการ ความรู้ในความหมายของนักวิชาการ ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ 

เนืองจากนกัวิชาการสนใจเรืองของขอ้เท็จจริงทีสามารถพิสูจน์ได ้ความรู้นันจะตอ้งมีเหตุและผล 

สามารถทีจะสังเกตได ้เทียงตรง และเชือถือได ้นักวิชาการจึงสนใจทีจะคน้ควา้หาความรู้อย่างมี

ระบบตามแขนงวิชาการของตน เพือทีจะนาํความรู้นนัสร้างเป็นทฤษฎีต่อไป จึงกล่าวไดว้่า ความรู้

ในทัศนะของนักวิชาการ ก็คือ องค์ความรู้ทีมีลกัษณะทีสามารถกล่าวเป็นความคิดรวบยอด มี

ลกัษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก อาจจะเห็นว่า แต่ละสาขาวิชาการต่าง ๆ ก็จะมีความรู้ในแขนง

วิชาการนนั ๆ แตกต่างกนัไป บุคคลต่างสาขาความรู้ อาจจะไม่เขา้ใจลึกซึงเท่ากบับุคคลในสาขานัน 

และถา้เป็นบุคคลธรรมดาก็จะไม่เขา้ใจในคาํศพัทห์รือแนวความคิดของนกัวิชาการต่าง ๆ เหล่านนั 

3. ทศันะของนกัปฏิบติั ความหมายของความรู้ของนักปฏิบติัเกียวขอ้งกบัความเขา้ใจใน

เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทังทางธรรมชาติและทางสังคม ทีอธิบายได้ในลกัษณะที

                                                             
6ศ.นพ. วิจารณ์  พานิช, เอกสารประกอบการบรรยาย เรือง การจดัการความรู้กบัการบริหาร

ราชการแนวใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพือสงัคม, 2548),  หนา้ 5.  
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สามารถนําไปใช้ได้ เราอาจกล่าวได้ว่า นักปฏิบัติเป็นบุคคลทีเชือมโยงระหว่างความรู้ของ

นกัวิชาการและบุคคลทวัไป เพือนาํความรู้นนัลงไปทาํประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวม ระดบัของความนึก

คิดความลึกซึงของความรู้ อาจจะอยูใ่นรูปธรรมและนามธรรมของบุคคลทวัไป7 

สรุปได้ว่า ความหมายของความรู้ไดว้่า หมายถึง การไดรั้บรู้มาซึงขอ้เท็จจริง ขอ้มูลต่างๆที

เกิดขึนจากการศึกษา การสงัเกต การพบเห็น การไดย้นิไดฟั้ง หรือจากประสบการณ์ทางธรรมชาติ 

แลว้นาํมาสู่การจดจาํเรืองราวนนั และระลึกเรืองราวนนัออกได ้   

   

2.2 ทฤษฎกีารเมืองการปกครอง 

การเมืองการปกครองเป็นเรืองทีมวลมนุษยม์าอยู่ร่วมกนัและมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน ได้มี

นกัปราชญไ์ดส้ร้างแนวคิดทฤษฎีขึนมาปรับใชเ้กียวกบัการอยู่ร่วมกนั และจดัให้มีระบบการเมือง

การปกครอง ซึงถือเป็นแนวปฏิบติัต่อกนัในสังคมแต่ในทีนีผูว้ิจยัมุ่งจะกล่าวถึง ความหมายของ

การเมืองทฤษฎีทางการเมืองการปกครอง และทฤษฎีการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครอง ดงันี  

2.2.1 ความหมายของการเมอืง 

การเมืองมีความหมายหลากหลายแต่ในทีนีผูว้ิจัยมุ่งจะกล่าวถึง ความหมายของการเมืองตาม

พจนานุกรม ความหมายของการเมืองตามทศันะของนักปราชญ์ และทศันะของผูรู้้อืน ๆ  ทีไดใ้ห้ความหมาย 

ดงันี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของการเมืองไวด้งันี 

การเมือง หมายถึง 

1.  งานทีเกียวกบัรัฐหรือแผน่ดิน เช่น วิชาการเมือง ไดแ้ก่ วิชาว่าดว้ยรัฐ การจดัส่วนแห่งรัฐ 

และการดาํเนินการแห่งรัฐ 

2. การบริหารประเทศเฉพาะทีเกียวขอ้งกบันโยบายในการบริหารประเทศ เช่น การเมือง

ระหว่างประเทศ ไดแ้ก่ การดาํเนินนโยบายต่างประเทศ 

3.  กิจการอาํนวยหรือควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน เช่น ตําแหน่งการเมือง ได้แก่ 

ตาํแหน่งซึงไดมี้หนา้ทีอาํนวย (คณะรัฐมนตรี) หรือควบคุม (สภาผูแ้ทนราษฎร) การบริหารราชการ

แผน่ดิน8 

                                                             
7สมศกัดิ  ศรีสนัติสุข, ระเบียบวธิีการวจิัยทางสังคมศาสตร์, (ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ,์ 

2538), หนา้ 2 – 15.  
8ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, (กรุงเทพมหานคร : 

นานมีบุ๊คพบัลิเคชนัส์ จาํกดั, 2525), หนา้ 90. 
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ทัศนะของนักปราชญ์ 

การเมืองตามความหมายของนกัปราชญแ์ละท่านผูรู้้ไดใ้หค้วามหมายของการเมืองดงันี 

การเมือง คือ การทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม ซึงอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ

ขดัแยง้ หรือมีความคิดเห็นเหมือนกนัทาํการต่อสู้เพือสรรหาบุคคลไปทาํหน้าทีในการปกครอง

ประเทศแทนเขาและเพือให้ไดม้าซึงอาํนาจทีจะทาํให้พวกเขาสามารถตดัสินใจในเรืองราวของ

ส่วนรวมไดโ้ดยธรรม9 

ความหมายของการเมือง มี 2 ประการ คือ 

1.  การเมืองเป็นกิจกรรมของมนุษยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงและมีขอบเขตจาํกัดอยู่ที

องคก์ารและสถาบนัการเมืองสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ คณะรัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพลกลุ่ม

ผลประโยชน์ ระบบราชการ คณะทหาร การเลือกตงั การปฏิวติั การรัฐประหาร เป็นตน้ 

การเมืองในความหมายนีจึงแคบ เพราะเป็นการเชือมโยงกิจกรรมการเมืองเขา้กบัสถาบนั

องคก์ารทางการเมืองมากกว่าการมองเป็นปฏิสมัพนัธท์งัระบบ 

2.  การเมืองเป็นกิจกรรมทีเกิดขึนทวัไป และมีอยู่อย่างกวา้งขวางโดยมองในลกัษณะที

กวา้ง ๆ ว่าเป็นปฏิสมัพนัธท์างสงัคมแต่ละระดบัย่อย ๆ ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชนขนาดเล็ก สโมสร

องคก์าร สถาบนั หรือสงัคมระดบัชาติ10 

การเมือง หมายถึง “เรืองของการตดัสินใจตกลงร่วมกัน เป็นเรืองราวของการต่อสู้เพือ

อิทธิพลในการกาํหนดนโยบาย” 

การเมืองเป็น “กิจกรรมทีเกียวขอ้งไดม้าซึงอาํนาจในการปกครอง และการบริหารราชการ

แผ่นดินเพือใช้อาํนาจนันในการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในรัฐ ซึงกระทาํโดยฝ่าย

การเมือง หรือ เรียกว่า นกัการเมือง”11 

การเมืองมีความหมาย 3 ประการคือ 

1.  การเมืองเป็นกิจกรรทีแสวงหาผลประโยชน์ดว้ยการแข่งขนักนัระดบับุคคลต่อบุคคล

กลุ่มบุคคลต่อกลุ่มบุคคล สงัคมต่อสงัคม 

                                                             
9กมล ทองธรรมชาติ, หลักประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2515), หนา้ 12. 
10ทินพนัธ ์ นาคะตะ, รัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : พนูสวสัดิการพิมพ,์ 2535), หนา้ 13. 
11จิรโชค วีระสัย, สังคมวิทยาการเมือง,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2540), หนา้ 26. 
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2.  การเมืองเป็นกิจกรรมทีเกิดขึนในสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงและเกิดขึนในสภาพที

ค่อนขา้งขาดแคลน 

3.  การเมืองเป็นกิจกรรมซึงเกียวกบัการแสวงหาผลประโยชน์อนัมีผลสะทอ้นต่อคนหมู่

มาก12 

ความหมายของการเมืองทีกล่าวมานี สามารถสรุปไดว้่า การเมือง หมายถึง การอยู่ร่วมกนั

ของบุคคลในสงัคมซึงมีความคิดเห็นเหมือนกนัหรือขดัแยง้กนัเพือหาผลประโยชน์ร่วมกนัช่วยกนั

ขจดัปัญหา จดัสรรประสานประโยชน์เพือความคงอยูแ่ละมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี 

2.2.2 ทฤษฎีทางการปกครอง 

การเมืองเป็นกิจกรรมของบุคคลและสถาบนัในอนัทีจะขจดัปัญหาหรือความขดัแยง้ในการ

จดัสรรแบ่งปัน เพือหาผลประโยชน์ร่วมกนัจดัประสานประโยชน์เพือความคงอยู่และสวสัดีภาพ

ของสงัคมโดยส่วนรวม ดงันนั ทฤษฎีทางการเมืองจึงเป็นการศึกษาเกียวกบัเรืองความรู้ทางการเมือง 

ซึงในทางรัฐสาสตร์ หมายถึง กระบวนการนาํมาซึงวฒันธรรมทางการเมืองแก่ประชาชนจะทาํให้

บุคคลมีทัศนะหรือมีความรู้สึกต่อระบบการเมืองนัน ๆ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางการเมืองเป็น

กระบวนการทีจะเปลียนแปลงหรือรักษาวฒันธรรมทางการเมืองเอาไว ้ทฤษฎีทางการเมืองการ

ปกครอง มีแนวคิด 2 ระดบั พฤติกรรม 3 ลกัษณะ หน่วยการเรียนรู้ 6 หน่วย และขนัตอนการเรียนรู้ 

3 ขนัตอน ดงันี 

แนวคดิ 2 ระดับ 

การศึกษาเรืองการเรียนรู้ทางการเมืองเป็นการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมทางการเมือง

ของบุคคลในสงัคม โดยมองเป็น 2 ระดบั คือ 

1.  ระดบัการวิเคราะห์ในบุคคลโดยมองว่าบุคคลไดรั้บความรู้ทางการเมืองในดา้นใด และ

ดว้ยวิธีการใด 

2.  ระดบัการมองว่าภายในสงัคมหนึงบุคคลโดยส่วนใหญ่ถกูอบรมขดัเกลาให้มีทศันคติ และ

พฤติกรรมทางการเมืองแบบใด และองคก์ารหรือสถาบนัใดทีใหก้ารอบรมจนเป็นทีมีอิทธิพลสาํคญั 

การเรียนรู้ทางการเมืองจะดาํเนินไปในลกัษณะเป็นกระบวนการคือ “ตลอดชีวิตของบุคคล

จะตอ้งผา่นการเรียนรู้ทางการเมืองมาตลอดและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลก็อาจจะคงเดิม

                                                             
12อุทุมพร  วิลาทอง, “ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเรืองการเมืองการปกครองของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 และนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 3 : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนอาํเภอ

ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง), 2541, หนา้ 11. 
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หรือเปลียนแปลงไปตามกาลเวลาก็ได ้การเรียนรู้ทางการเมืองเป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกนัไป 

ไปมีการสอนสิงใดแก่ใครดว้ยวิธีการใดภายใตส้ภาวการณ์อยา่งไรและบงัเอิญเกิดสิงใดขึน”13 

พฤตกิรรม 3 ลกัษณะ 

การศึกษากระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 

ระบบทางการเมือง ทศันคติ  และการเขา้ร่วมในทางการเมือง ระบบทางการเมืองจะศึกษา

เกียวกบัสถาบนัโครงสร้างและปทสัถานของระบบการเมือง ทศันคติจะศึกษาเรืองอาํนาจตวับุคคล 

กลุ่มบุคคลนโยบาย อุดมคติทีทาํให้ไดม้าซึงอาํนาจและอิทธิพล ส่วนการเขา้ร่วมทางการเมืองจะ

ศึกษาเกียวกบัพฤติกรรม 3 ลกัษณะ คือ 

1.  การมีกฎเกณฑแ์ละแบบแผนเช่นการมีบทบาททางการเมืองอย่างมีระเบียบหลกัเกณฑ์

เคารพต่ออาํนาจในการปกครอง เคารพต่อกฎหมายเพือทีจะส่งเสริมวิถีทางการเมืองการปกครองให้

มนัคงขึน 

2.  การเคารพต่ออาํนาจอนัชอบธรรมในการปกครอง 

3.  สภาพทวัไป 

หน่วยการเรียนรู้ทางการเมอืง 6 หน่วย 

หน่วยการเรียนรู้ทางการเมือง (Agent of Political Socialization) หมายถึง หน่วยดงัต่อไปนี 

1.  ครอบครัว ครอบครัวถือเป็นหน่วยสังคมหน่วยแรกทีมนุษยไ์ด้สัมผสัชีวิตแรกเริมที

ครอบครัว ดงันนัครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อสมาชิกอยา่งมาก โดยเฉพาะบิดามารดาจะเป็นผูที้ไดรั้บ

การเชือถือมากทีสุด ทงันีเพราะบิดามารดาเป็นผูที้อยู่ใกลชิ้ดตวัเรามากทีสุด ตามหลกัจิตวิทยาของ

Sigmund Freud ทีกล่าวว่า บุพการีเป็นตวัมโนธรรม หรือ Ego แต่เริมแรก เช่น บิดา นิยมหลกั

ประชาธิปไตย ยอ่มอบรมบุตรของตนในแนวทางประชาธิปไตย หรืออบรมกล่อมเกลาทางการเมือง

ทีมีอิทธิพลสูงสุดและต่อเนืองเป็นระยะยาว 

2.  สถาบันการศึกษา โรงเรียนถือว่าเป็นสถาบันทีสําคัญทีมีบทบาทต่อการเรียนรู้ทา

การเมือง ซึงเริมตังแต่บุคคลยงัเด็ก โดยโรงเรียนจะนาํหลกัสูญของวิชาต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้

ศึกษาหลกัสูตรจึงถือว่ามีส่วนสาํคญัทีจะเป็นสิงทีทาํให้เด็กไดรั้บการเรียนรู้ทางการเมือง นอกจาก

จะไดเ้รียนรู้จากหลกัสูตรของโรงเรียนแลว้ พิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนเช่น การเคารพธงชาติ การเขา้

แถวและการจดัแบ่งหน้าทีในการรักษาความสะอาด เป็นตน้ สิงเหล่านีมีส่วนทาํให้เด็กไดรั้บการ

                                                             
13อรินทร์  นิติเศรษฐ์, “ความเขา้ใจระบอบประชาธิปไตยของชาวชนบท : กรณีศึกษา

ประชาชนในอาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพนู”,  สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 2549, หนา้ 6. 
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กล่อมเกลาทางการเมือง ครูก็เป็นบุคคลอีกคนหนึงทีมีความสําคัญในขันตอนการเรียนรู้ทาง

การเมืองในโรงเรียนเด็ก ๆ มกัจะเอาตวัอยา่งจากครูทีตนเคารพ เชือฟัง หรือชืนชม 

3.  กลุ่มเพือน ถือเป็นอีกกลุ่มหนึงทีมีส่วนช่วยครอบครัวในการเรียนรู้ทางสงัคมโดยเฉพาะ

สงัคมสมยัใหม่กลุ่มเพือนจะทาํหนา้ทีแทนบิดา มารดา และครอบครัว ช่วยถ่ายทอดระเบียบวิธีและ

คุณค่าต่าง ๆ กลุ่มเพือนจดัเป็นกลุ่มแรกทีเด็กจะไดส้ัมผสัดว้ย มีกิจกรรมร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ที

เท่าเทียมกนั แต่ละกลุ่มจะมีการถ่ายทอดความรู้สาํนึกคิดซึงกนัและกนั แต่ละคนส่วนใหญ่จะเอา

แบบอยา่งจากกนัเป็นภาพทีติดตวัจนเป็นผูใ้หญ่ ทาํใหมี้ทศันคติทีคลอ้ยตามกนั 

4.  กลุ่มอาชีพ เป็นกลุ่มทีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ทางสงัคม โดยจะมีอิทธิพลต่อผู ้

ทีเขา้กลุ่มอาชีพ จะเป็นตวัการในการถ่ายทอดข่าวสารความเชือถือเขา้ไปในกลุ่ม 

5.  สือมวลชน ถือเป็นกลุ่มทีมีหน้าทีสาํคญัทีเสนอข่าวสารเป็นช่องทางหรือการสือสารที

เสนอความคิดเห็นของบุคคล ทาํใหบุ้คคลไดรั้บข่าวสารและเกิดความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยมความ

โนม้เอียงในการเมืองทีสือเสนอ นบัวนัทีสือมวลชนจะมีบทบาทต่อการเรียนรู้ทางการเมืองเพิมมาก

ขึน สามารถใหข้อ้มลูทีถกูตอ้งและรวดเร็ว 

6.  สถาบนัทางการเมือง ไดแ้ก่พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ซึงกลุ่มดงักล่าวนีนอกจาก

จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนของประชาชนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรของรัฐสร้างความ

เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัภายในประเทศ และเป็นสถาบนัทีทาํหนา้ทีรวมกลุ่มผูมี้ค่านิยมทางการเมือง

คลา้ยคลึงกนัเขา้ไวด้ว้ยกนั 

ขนัตอนการเรียนรู้ทางการเมือง 3 ขนัตอน 

ขนัตอนการเรียนรู้ทางการเมืองเกียวกบัองคก์ร แนวความคิด และความเขา้ใจ แบ่งไดด้งันี 

1.  ขนัระบุองค์กรทางการเมืองได ้ (Identification of Political Objects) เป็นขนัแรกทีจะ

เรียนรู้ว่าสถาบนัหรือองคก์รทางการเมืองต่าง ๆ คืออะไร 

2.  ขนัเกิดมีแนวความคิด (Conceptualization) เป็นขนัตอนทีมนุษยเ์ริมมีประสบการณ์มาก

ขึน มนุษยจ์ะเริมมีความรู้ทางการเมืองแน่ชดัขึน 

3.  ขนัเขา้ใจสาระความเป็นจริง (Overt Activity) เป็นขนัตอนทีมนุษยมี์ความรู้สึกตอ้งการมี

กิจกรรมทีเกียวข้องกับการเมืองโดยตรง  เช่น การวิพากษ์วิจารณ์การทาํงานของรัฐบาลการ

สนบัสนุนเงินแก่ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตงั  

การเรียนรู้ทางการเมือง เป็นกระบวนการถ่ายทอดทศันคติทางการเมืองแนวทางการปฏิบติั

กิจกรรมทางการเมืองทีสอดคลอ้งกบัค่านิยม และวฒันธรรมทางการเมืองของสงัคมไทยในขณะนัน

ใหสิ้งใดกบัประชาชนทวัไป หรือหมายถึง “การทีบิดา มารดา และผูสู้งอายุไดถ่้ายทอดปทสัถานที
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ตนไดป้ระพฤติปฏิบติัทางการเมืองและความเชือทางการเมืองของตนไปสู่ลูกหลานซึงเรียกว่า

กระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมนนัเอง”14 

ในประเทศทีประสบความสาํเร็จทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนันจะ

พบว่าการอบรมประชาชนตังแต่เริมเติบโตมาในครอบครัว องค์กรทีอยู่นอกครอบครัว เช่น 

สถาบนัการศึกษากลุ่มเพือน และกลุ่มอาชีพ เป็นหน่วยทีสาํคญัยงิในการหล่อหลอมหรือปรับเปลียน

ทศันคติและค่านิยม รวมทงัสร้างความรอบรู้และสร้างความเคยชินต่อระบบกลไกทางการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ตลอดเวลา “ทาํให้ประชาชนซึงเป็นหน่วยหนึงของระบบ

การเมืองเกิดความรู้ความเขา้ใจและศรัทธาต่ออุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง”15 

จะเห็นไดว้่าการทีจะใหบุ้คคลในสงัคมมีความรู้ความเขา้ใจในระบอบการเมืองการปกครอง 

มีทศันคติ มีพฤติกรรม มีความรู้สึกต่อระบอบการเมืองนันจาํเป็นอย่างยิงทีสถาบนัสาํคญัในสังคม

ตามทีกล่าวมาขา้งตน้จะตอ้งทาํหนา้ทีของตนใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีและบทบาทดว้ย 

 

2.3 แนวคดิเกียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีมีความหมายในแง่อุดมการณ์ หรือแนวคิดทาง

การเมือง ความหมายในเชิงระบอบการปกครอง โดยเป็นระบอบการปกครองทีสามารถตอบความ

ตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความหมายของประชาธิปไตยใน

ทีนีผูว้ิจยัมุ่งจะกล่าวถึง ความหมายตามทศันะของท่านผูรู้้ ทศันะของนักรัฐศาสตร์ ความหมายดา้น

กวา้งและแคบทงัทางตรงและทางออ้ม รูปแบบการปกครองและการดาํเนินชีวิต ดงันี 

อมร  รักษาสัตย์ ไดอ้ธิบายว่า คาํว่า ประชาธิปไตย มาจากคาํว่า ประชา + อธิปไตย ตรงกบั

คาํภาษาองักฤษว่า Democracy ซึงมาจากภาษากรีก Demokraria ทีมาจากคาํว่า (demos) ประชาชน 

และ cratos (การปกครอง) ความหมายตามฉบบัดงัเดิมทีอาริสโตเติลให้ไวคื้อสภาวะทีคนเป็นไท

และคนยากจนทีมีจาํนวนขา้งมากในสงัคม ไดรั้บมอบหมายให้กาํอาํนาจไวใ้นมือ ประชาธิปไตยที

บริสุทธิทีสุดไดรั้บการเรียกเช่นนีได้ก็เพราะมีสภาพแห่งความเสมอภาคปรากฏอยู่ในทีนันและ

กฎหมายของรัฐมุ่งรับรองความเสมอภาคนนั ความเชือแบบประชาธิปไตยมีรากฐานมาจากปัจเจก

ชนนิยม ซึงนิยมมีความเป็นอิสระ เสรีภาพของบุคคล และมองความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัรัฐว่า รัฐ

                                                             
14กนลา สุขพานิช, ระบบการเมืองเปรียบเทียบ, (นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทัย 

ธรรมาธิราช, 2532), หนา้ 68. 
15สมศกัดิ เกียวกิงแกว้, ความรู้เบอืงต้นเกยีวกบัรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์

มิตราการพิมพ,์ 2526), หนา้ 45. 
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มีอยูเ่พือเป็นเครืองมือช่วยใหบุ้คคลในสงัคมมีชีวิตทีมนัคง ปลอดภยั และสมบูรณ์มากกว่าทีจะถือว่า

รัฐเป็นสิงทีมีความสาํคญัเหนือบุคคล16 

คาํว่า “ประชาธิปไตย” แปลงมาจากคาํภาษาองักฤษว่า Democracy ซึงนาํมาจากภาษากรีก 2 

คาํ คือ (Demos ) แปลว่า ประชาชน(the people) กบัคาํว่า Kratein ซึงแปลว่า ปกครอง (to rule) เมือ

นาํมาสนธิกันเป็น Demokratia แปลว่า การปกครองโดยผูถู้กปกครอง(rule by the ruled) หรือ

ปกครองโดยประชาชน ซึงโดยธรรมชาตินนัการอยูร่่วมกนัของสงัคมมนุษย ์สิงทีหลีกเลียงไม่ไดน้นั

คือ ความไม่เขา้ใจกนั การกระทบกระทงักนั การขดัแยง้โตเ้ถียงกนัตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

เมือมีการอยูร่วมกนัเพิมมากขึนยอ่มเกิดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ

มนุษยไ์ดทุ้กคนดงันนัจึงมีการสร้างกฎเกณฑม์าควบคุมมนุษยด์ว้ย กนัเอง เพือความสงบเรียบร้อย17 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตยไดเ้ป็น 4 

ประการดงันี 

1.  ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอาํนาจสูงสุดในรัฐ 

2.  ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมายตลอดจนมีสิทธิ

เสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

3.  การดาํเนินการต่าง ๆ ของรัฐนนั ถือเอามติของเสียงขา้งมากเป็นเครืองตดัสินแต่ในเวลา

เดียวกนัเสียงส่วนน้อยหรือคนส่วนน้อยในรัฐจะไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายทีป้องกนัมิให้

ประชาชนส่วนใหญ่กดขีข่มเหงอยา่งผดิทาํนองคลองธรรม 

4.  กระบวนการของประชาธิปไตย คือ วิธีการปกครองซึงไดรั้บความยินยอมพร้อมใจของ

ประชาชนส่วนใหญ่ซึงแสดงออกในรูปของการเลือกตงั การอภิปราย การออกเสียงประชามติ การ

เสนอร่างกฎหมายของประชาชน18  

กระมล ทองธรรมชาติ  และคณะ  กล่าวว่า “ประชาธิปไตยมีความหมาย 3 ลกัษณะ คือ 

ประชาธิปไตยในฐานะอุดมคติ หรือในฐานะทีเป็นแนวความคิดทางการเมือง ประชาธิปไตยใน

ฐานะทีเป็นวิถีชีวิต และประชาธิปไตยในฐานทีเป็นระบบการเมือง 

                                                             
16อมร รักษาสัตย,์ ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพก์ารรันตก์ารพิมพ,์ 2543), หนา้ 257.  
17อมร รักษาสัตย ์ และคณะ, ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการ

ปกครองหลายประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), หนา้ 32. 
18โกวิท  วงศสุ์รวฒัน์, รัฐศาสตร์กับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพต์ะเกียง, 

2534), หนา้ 51-54.  
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ในฐานะทีเป็นระบบความคิดยดึหลกัของความเสมอภาค เสรีภาพ และเชือในสติปัญญาของ

มนุษยใ์นฐานะทีเป็นวิธีการดาํเนินชีวิต เนน้ทีการมีนาํใจประชาธิปไตยทียดึหลกัสิทธิเสรีภาพความ

เสมอภาคและศกัดิแห่งความเป็นมนุษยด์ว้ยกนั ส่วนในฐานะทีเป็นระบบการเมืองยึดหลกัการว่า

อธิปไตยมาจากประชาชน กล่าวคือ ถือว่าผูป้กครองจะต้องมาจากความยินยอมพร้อมใจกนัของ

ประชาชนและจะตอ้งปกครองตามความตอ้งการของประชาชน และถา้ผูป้กครองใดไม่ปฏิบติัตาม

ประชาชนมีสิทธิทีจะต่อตา้นผูป้กครองได ้

จากหลกัการดงักล่าวอาจกล่าวไดว้่า ประชาธิปไตย คือ ระบบการเมืองทีประชาชนจาํนวน

มากทีสุดเท่าทีจะเป็นไปไดเ้ป็นผูก้าํหนดตัวผูป้กครองและนโยบายของรัฐบาล โดยผ่านวิธีการ

เลือกตงัซึงจะต้องเป็นไปอย่างเสรีและมีขึนอย่างสมาํเสมอ เพือให้มีการสับเปลียนตัวผูป้กครอง

ประเทศตามความตอ้งการของประชาชน19 

สมทิ และซูร์เชอร์ (Smit and Shucher) ใหค้วามหมายว่า ประชาธิปไตย คือ การปกครอง

โดยประชาชนในทางปฏิบติั หมายถึงว่า อาํนาจทีจะตัดสินใจประเด็นปัญหาสาํคัญของนโยบาย

สาธารณะตอ้งอยูก่บัคนจาํนวนมากหรือขา้งมากของชุมชนนัน และในการตดัสินใจเช่นนันแต่ละ

คนจะออกเสียงไดเ้สียงเดียวไม่มีใครจะมีเสียงไดม้ากกว่าหนึงเสียงดงันนัประชาธิปไตยจึงจะอธิบาย

ว่าไดแ้ก่รัฐบาลโดยความยนิยอมและความเสมอภาคทางการเมืองประชาชนให้อาํนาจโดยทางตรง 

(เช่นในการลงมติยนืยนั หรือในการประชุมชาวเมือง) หรือโดยออ้มผ่านสถาบนัตวัแทนซึงบทบาท

ของประชาชนจะมาจาํกดัอยู่ทีบตัรเลือกตงัทีจะบงัคบัความรับผิดชอบให้บงัเกิดแก่ผูที้ไดรั้บมอบ

อาํนาจไป20 

กรมหมืนนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร) กล่าวว่า ประชาธิปไตย 

หมายถึง อุดมการณ์ทางการเมือง คืออาํนาจสูงสุดของรัฐเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นเจา้ของ

อาํนาจอธิปไตย โดยประเทศทีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนั อาจมีรูปแบบที

แตกต่างกนั เช่น อาจเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐสภา รูปแบบประธานาธิบดีหรือรูปแบบกึง

ประธานาธิบดีกึงรัฐสภาเป็นรูปแบบการปกครองทีแบ่งแยกอาํนาจรัฐหรือ อาํนาจทางการเมือง

ใหก้บัองคก์รต่าง ๆ ทางการเมืองอยา่งเด็ดขาดหรือบางส่วน ประชาธิปไตยยงัตอ้งสอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชน เช่น การเป็นผูมี้เหตุผล การยอมรับศกัดิศรีของบุคคลอืน การ

                                                             
19กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ, หลกัประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531), หนา้ 117 - 122.  
20อมร รักษาสัตยแ์ละคณะ, ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการ

ปกครองหลายประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), หน้า 28-

29. 
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ตดัสินการกระทาํการใด ๆ จะอาศยัเสียงส่วนใหญ่โดยไม่นิยมความรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา และ

มีการยอมรับการเปลียนแปลงของสงัคม21 

จรูญ สุภาพ ไดส้รุปความหมายของคาํว่า ประชาธิปไตย ว่าหมายถึง 

1.  ความปรารถนาทีตอ้งการรักษาไวซึ้งความสาํคญัของตนเอง และความเสมอภาคในทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

2.  การดาํรงชีวิตเพือความผาสุกร่วมกนัโดยมีเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นเครืองนาํทาง

  

3.  รูปแบบการปกครองและวิถีชีวิตทีถือเอาเสรีภาพเป็นหลกัสาํคญั22  

เอน็ไซโคลปีเดีย บริแตนนิกา (Ensykbpcedia Britannika) กล่าวถึง ประชาธิปไตยว่าเป็น

รูปแบบการปกครองประเทศรูปหนึง ตงัอยูบ่นฐานหลกัการว่าประชาชนเป็นผูป้กครองตนเองและ

ในสมยัใหม่ตงัอยูบ่นฐานทีจะมีสถาบนัต่างๆทีมีผูแ้ทนทีไดรั้บเลือกมาอย่างเสรีและมีฝ่ายบริหารที

รับผดิชอบต่อประชาชนและยงัหมายถึงวิถีชีวิต ซึงตงัอยูบ่นฐานคติพืนฐานแห่งความเสมอภาคของ

ปัจเจกชนทุกคน และแห่งสิทธิเสมอภาคของประชาชนในดา้นชีวิตเสรีภาพ (รวมทงัเสรีภาพแห่ง

ความคิดและการแสดงออก) และวิธีทีจะแสวงหาความสุข23 

วลิเลียม ริเคอร์ (Villiem Riker)ให้ความหมายว่า ประชาธิปไตย คือ รูปของรัฐบาลทีพล 

เมืองทีมีสดัส่วนมากพอสมควรมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยตรงหรือโดยออ้ม จึงแตกต่าง

ชดัเจนจากรัฐบาลทีคนชนชันหนึงหรือกลุ่มหนึงควบคุมหรือโดยคนคนเดียวในประชาธิปไตย

โดยตรง พลเมืองออกเสียงลงมติออกกฎหมายในทีประชุมใหญ่ดงัทีเคยทาํในนครรัฐของกรีก

โบราณ และในเมืองแถบนิวอิงแลนดใ์นปัจจุบนัเป็นประชาธิปไตยโดยออ้ม พลเมืองเลือกเจา้หน้าที

มาเป็นตวัแทนตนในรัฐบาล การมีผูแ้ทนจึงเป็นแบบอย่างของประเทศประชาธิปไตยจึงได้แก่ 

ลกัษณะทีว่าพลเมืองตอ้งมีอิสระในการพดู และการประชุม เป็นตน้ เพือจะก่อตงัพรรคการเมืองต่าง 

                                                             
21คณาจารยภ์าควิชารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั OPINION, คู่มือรัฐศาสตร์ -        

รัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครังที 2, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จาํกดั, 

2545), หนา้ 85. 
22จรูญ สุภาพ, ลทัธิการเมอืงและเศรษฐกจิเปรียบเทียบ, พิมพค์รังที 4, (กรุงเทพมหานคร : 

สาํนกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2534), หนา้ 73.  
23เรืองเดียวกนั, หนา้ 11. 
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ๆ มารณรงคใ์หผู้มี้สิทธิเลือกตงัสามารถจะเลือกผูส้มคัรจากพรรคเหล่านีในการเลือกตงัทีทาํกนัอยู่

เป็นปกติ24 

หม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ปราโมช และชาญวทิย์ เกษตรศิริ ให้ความหมายของประชาธิปไตย

ไวว้่า คือ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค สิทธิประกอบดว้ยการรู้จกัหน้าที เสรีภาพจะตอ้งไม่

กระทบกระเทือนต่อบุคคลอืนไม่ว่าจะเป็นทางใด ๆ ส่วนความเสมอภาคคือ ความเสมอภาคใน

โอกาสทีจะทาํงาน ตลอดจนความเสมอภาคในการทีจะกา้วหนา้ต่อไปในกิจการงานของตน25 

กรมการปกครอง ไดใ้หค้วามหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่า หมายถึง การ

ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชน โดยมีลกัษณะทีสาํคญั ดงันี  

1.  ประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ และเป็นผูป้กครองประเทศ 

2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตรง หรือโดยออ้ม 

3.  เป็นการปกครองทีมุ่งเน้นให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์มากทีสุด นโยบายและการ

ดาํเนินการของรัฐบาลจะตอ้งมุ่งใหเ้กิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ 

4.  ยดึเสียงขา้งมากเป็นหลกัในการปกครอง 

5.  ประชาชนมีความเสมอภาคกนั และมีสิทธิเสรีภาพตามทีกฎหมายกาํหนด 

6.  ประชาชนมีอาํนาจในการควบคุมรัฐบาลทงัโดยตรงและโดยออ้ม26 

ทัศนะของท่านผู ้รู้ความหมายของประชาธิปไตยได้มีนักปราชญ์หรือท่านผูรู้้สรุป

ความหมายไวด้งันี 

1.  ในความหมายดงัเดิม หมายถึง การปกครองแบบหนึงซึงสิทธิในการตดัสินในทางการ

การเมืองทีพลเมืองเป็นผูใ้ชโ้ดยตรงตามระเบียบทีว่าด้วยเสียงขา้งมากเป็นฝ่ายชนะ การปกครอง

แบบนีเรียกว่าประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) 

2.  ประชาธิปไตยเป็นการปกครองรูปแบบหนึงซึงประชาชนใชสิ้ทธิอยา่งเดียวกนัโดยผ่าน

ทางผูแ้ทนประชาชนเป็นผูเ้ลือกและรับผิดชอบต่อประชาชนพลเมืองทงัหมดโดยทีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ

                                                             
24อมร รักษาสัตย ์และคณะ, ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลักการ และแบบอย่างการ

ปกครองหลายประเทศ, อา้งแลว้, หนา้ 28 – 29. 
25หม่อมราชวงศคึ์กฤทธิ  ปราโมช และชาญวิทย ์เกษตรศิริ, ประชาธิปไตยของชาวบ้าน, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิ์ฆเณศ, 2518), หนา้ 94. 
26กรมการปกครอง, เอกสารข้อมูลเกียวกับการเลือกตังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร , 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2538), (อดัสาํเนา).  
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ปกครองตนเองโดยตรง เรียกประชาธิปไตยแบบนีว่า ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน (Representative 

Democracy)  

3.  ประชาธิปไตยเป็นการปกครองรูปแบบหนึงซึงแมผู้ที้มีเสียงขา้งมากจะมีอาํนาจตดัสินใจใน

ลกัษณะเสียงส่วนมากแต่เป็นไปภายใตข้อบเขตจาํกดัแห่งรัฐธรรมนูญซึงไดอ้อกแบบรับรองสิทธิส่วน

บุคคลหรือสิทธิส่วนรวมบางประการ เช่น สิทธิในการพูด ในการนับถือศาสนา เป็นต้น เรียก

ประชาธิปไตยแบบนีว่า ประชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญ (Liberal or Constitutional Democracy)  

4.  ประชาธิปไตยในอีกความหมายหนึงถกูนาํมาใชอ้ธิบายระบบการเมืองหรือสังคมใด ๆ 

ซึงมีแนวโนม้ซึงจะลดความแตกต่างทางสงัคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิงแตกต่างกนัเกิดจาก

การกระจายทรัพยากรทีไม่เท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงว่าการปกครองนันจะมีลกัษณะเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยความหมายทัง 3 ประการข้างต้นหรือไม่ เราเรียกประชาธิปไตยแบบนีว่า 

ประชาธิปไตยทางสงัคมหรือเศรษฐกิจ27 

ทัศนะของนักรัฐศาสตร์ 

นกัรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไดแ้บ่งประชาธิปไตยออกเป็น 3 ลกัษณะคือ เชิงอุดมการณ์ รูปแบบ

การปกครอง วีถีชีวิต โดยอธิบายไดด้งันี 

1.  ในฐานะเป็นอุดมการณ์หรือปรัชญา (Philosophy) ทฤษฎีหรืออุดมการณ์ทางการเมือง

ประชาธิปไตยในความหมายนีมุ่งเนน้ไปในเรืองของความคิด เป็นสภาพทางมโนธรรมทงัของผูน้าํ

และคนทวัไป คือ ทงัของผูบ้ริหารประเทศและพลเมืองทวัไป 

2. ในฐานะเป็นรูปแบบการปกครอง (Forms of Government)  เป็นการพิจารณา

ประชาธิปไตยในเชิงโครงสร้างของรัฐบาลแบบประชาธิปไตยเช่นเป็นระบบรัฐสภาเป็นระบบ

ประธานาธิบดี 

3. ในฐานะเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมายถึง วิถีชีวิตแห่งการยอมรับเสียงขา้งมาก ความมี

ใจกวา้ง การมีขนัติธรรม การไม่ใชค้วามรุนแรง การเอาใจใส่ในกิจการบา้นเมืองอนัเป็นเรืองการ

ประพฤติในสงัคม28 

                                                             
27ทินพนัธ์ นาคะตะ, ประชาธิปไตย : ความหมายปัจจัยเอืออํานวยและการสร้างจิตใจ,         

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและตาํราคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒัน-

บริหารศาสตร์, 2516), หนา้ 12. 
28จิรโชค  วีระสยั และคณะ, รัฐศาสตร์ทัวไป, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพม์หาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2540), หนา้ 255. 
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จากความหมายของประชาธิปไตยดงักล่าวสามารถสรุปลกัษณะ  ทีสาํคญัของการปกครอง

แบบประชาธิปไตยได ้4 ประการดงันี 

1.  ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจประชาธิปไตย คือ ประชาชนมีอาํนาจสูงสุดในรัฐ อาจใช้

อาํนาจทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้

2.  ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมายตลอดจนมีสิทธิ

เสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

3.  การดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐคือ เอามติของเสียงข้างมากเป็นเครืองตัดสิน ใน

ขณะเดียวกนัเสียงขา้งนอ้ยหรือคนส่วนนอ้ยของรัฐจะไดรั้บความคุม้ครองทางกฎหมายเพือป้องกนั

มิใหป้ระชาชนส่วนใหญ่กดขีข่มเหงอยา่งผดิกฎหมายหรือผดิทาํนองคลองธรรม 

4.  กระบวนการของประชาธิปไตย คือ วิธีการปกครองทีไดรั้บความยินยอมพร้อมใจของ

ประชาชนส่วนใหญ่ทีแสดงออกในรูปแบบการเลือกตงั การอภิปราย การออกเสียงประชามติ การ

เสนอร่างกฎหมายของประชาชน เป็นตน้ 

จากวาทะของลินคอร์นอธิบายเพิมเติมได้ว่าทีว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองของ

ประชาชนโดยประชาชน และเพือประชาชนนนั เป็นการเตือนใหรู้้สึกว่าคุณภาพของประชาธิปไตย

อยู่ทีคุณภาพของประชาชน “ถา้ประชาชนมีคุณภาพทีดี ประชาธิปไตยก็มีคุณภาพดีด้วย ถ้า

ประชาชนมีคุณภาพตํา ประชาธิปไตยก็จะเป็นประชาธิปไตยอย่างเลวเพราะว่าคุณภาพของ

ประชาธิปไตยขึนต่อคุณภาพของประชาชน คุณภาพของประชาชนขึนต่อการศึกษา”29 

ความหมายด้านกว้างและแคบ 

ประชาธิปไตยมีความหมายดา้นกวา้งและแคบดงันี 

ความหมายทีกว้าง หมายถึง ประชาธิปไตยไม่ใช่แต่เรืองระหว่างรัฐบาลกบัประชาชนหรือ

ระหว่างผูป้กครองเท่านนัแต่เป็นกิจกรรมสมัพนัธภ์าพและความเกียวขอ้งระหว่างประชาชนดว้ยกนั

ในระดบัต่าง ๆ ดว้ย กล่าวคือ อาจพูดไดว้่าอะไรเป็นประชาธิปไตยระดบัโรงเรียน ระดบัหมู่บา้น 

ระดบัทีทาํการ จนถึงระดบัชาติและระดบัโลก 

                                                             
29พระธรรมปิฎก (ประยทุธ ์ ปยตฺุโต), กระบวนการเรียนรู้เพอืพฒันาคนไปสู่ประชาธิปไตย, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2543), หนา้ 3. 
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ความหมายทีแคบ หมายถึง “ระบบการเมืองหรือรูปแบบการปกครอง โดยยึดถือหลกัทีว่า

ผูป้กครองจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูไ้ดป้กครองผูไ้ดป้กครองมีสิทธิเปลียนตวัผูป้กครองได้

เป็นครังคราวถา้ผูป้กครองขาดความชอบธรรม”30 

ความหมายทางตรงและทางอ้อม  

ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองทีอาศยัความเห็น (มติ) ของประชาชนส่วน

ใหญ่ (ไม่ใช่ของคนคนเดียวหรือกลุ่มเดียว) นนัคือ อาํนาจสูงสุดในการบริหารปกครองประเทศตอ้ง

เป็นของประชาชนโดประชาชนและเพือประชาชน ซึงสรุปความหมายไดท้งัทางตรงและทางออ้ม

ไดด้งันี  

1.  ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) คือ การใหป้ระชาชนในชุมชนนันไดแ้สดง

ความคิดเห็นดว้ยตนเอง โดยตรง ประชาธิปไตยทางตรงแบบนีเคยใชส้าํหรับการบริหารปกครอง

แผ่นดินในประเทศกรีกโบราณซึงถือว่าเป็นตน้ตาํรับระบอบประชาธิปไตยซึงไม่สามารถนํามา

บริหารปกครองประเทศในปัจจุบนั แต่ในกรณีสาํคญั ๆ อาจใชว้ิธีการทีคลา้ยคลึงแต่ไม่เหมือนกนั 

คือ การใชว้ิธีลงประชามติ คือ ใหป้ระชาชนทุกคนไดล้งคะแนนยอมรับหรือไม่ยอมรับนโยบายหรือ

กิจกรรมทีสาํคญัมากต่อประเทศ 

2.  ประชาธิปไตยทางออ้ม (Indirect Democracy) คือ การเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

ไปทาํหนา้ทีออกกฎหมาย จดัตงัรัฐบาลหรือรับรองรัฐบาลและคอยตรวจสอบดูแลรัฐบาล เรียกว่า 

ระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน31 

ความหมายด้านการปกครองและการดําเนินชีวติ 

ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองทีประชาชนมีอาํนาจสูงสุดซึงเป็นการปกครอง

ประเทศโดยประชาชนสิทธิหน้าทีและความรับผิดชอบต่อบา้นเมืองเท่าเทียมกันทงัในดา้นการ

ปกครองและการดาํเนินชีวิตของตนเอง ซึงสามารถอธิบายได ้2 ความหมาย คือ 

1.  ประชาธิปไตยในด้านการปกครอง หมายถึง ระบอบการปกครองทีเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีสิทธิหนา้ทีจะปกครองตนเอง หรือเลือกผูแ้ทนเขา้ไปทาํหนา้ทีปกครองประเทศแทนตน 

                                                             
30เยาวลกัษณ์  อกัษร, “การศึกษาบทบาทของครูสังคมศึกษาในการพฒันาคุณลกัษณะ

ประชาธิปไตยให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั), 2544, หนา้ 8. 
31สนัต ์ หตัถีรัตน,์ ศัพท์การเมอืง, (กรุงเทพมหานคร : บริษทั สร้างสือ จาํกดั, 2541), หน้า 

13. 
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2.  ประชาธิปไตยในดา้นการดาํเนินชีวิต หมายถึง การดาํเนินชีวิตของประชาชนตามวิถี

ประชาธิปไตย เช่น การเคารพสิทธิเสรีภาพของกนัและกนั การยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น และ

การใชเ้หตุผลพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในสงัคมและใชเ้สียงขา้งมากในการแกปั้ญหา32 

ประชาธิปไตย หมายถึง กระบวนการทางการเมืองทีประชาชนสามารถควบคุมผูน้าํไดม้าก   

กล่าวคือ ประชาชนมีอาํนาจในการควบคุมผูมี้อาํนาจของเขามากกว่าจะถูกผูน้ ําไดม้าก กล่าวคือ 

ประชาชนมีอาํนาจในการควบคุมผูมี้อาํนาจของเขามากกว่าจะถูกผูน้ ําควบคุม แต่การควบคุมนี

ขึนอยูก่บัการเขา้มีส่วนร่วมอยา่งสมบูรณ์หรือไม่เพียงใดโดยวิธีการของประชาธิปไตยและในทาง

ตรงกันข้ามในระบบประชาธิปไตย ผูน้ ําไม่สามารถใช้อิทธิพลครอบงําประชาชนซึงมีความ

ระมดัระวงัและมีความสามารถในการใชว้ธีิการของประชาธิปไตย33 

จากความหมายดา้นการปกครองและการดาํเนินชีวิต ยงัมีลกัษณะดงันี 

1.  มีการเลือกตงัแบบเสรี (Free Election) เพือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปกครองโดยผา่นตวัแทนทีตนเลือกและตอ้งเป็นการเลือกตงัแบบทวัไป คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนมี

สิทธิในการเลือกตวัแทนของตน  

2.  การใชสิ้ทธิคา้น (The Right to Oppose) รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปิด

โอกาสใหทุ้กกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วม การมีความคิดเห็นทีแตกต่างกนัเป็นเรืองปกติธรรมดา การแกไ้ข

ขอ้ขดัแยง้ตอ้งกระทาํดว้ยหลกัของเหตุผลและใชว้ิธีการแบบสนัติ 

3.  การยอมรับความศกัดิสิทธิของกฎหมาย (Rule of law) เนืองจากกฎหมายคือขอ้ตกลง

ร่วมกนัในสงัคม กฎเกณฑ ์กติกาต่าง ๆ ของสงัคม จึงเป็นสิงศกัดิสิทธิ 

4.  การใชสิ้ทธิแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิงสาํคญัเบืองตน้

เพือใหรั้ฐบาลไดท้ราบถึงปัญหา ความตอ้งการของประชาชนเพือนาํไปสู่การตดัสินใจ 

5.  การตดัสินใจปัญหา โดยอาศยัเสียงขา้งมาก แต่ขณะเดียวกนัตอ้งใชค้วามคุม้ครองแก่ฝ่าย

ทีมีเสียงขา้งนอ้ย (Majority Rule. Minority Right)  

                                                             
32คาํนึง ชยัสุวรรณรักษ,์ ประชาธิปไตยในวถิีชีวติไทย, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพแ์มค็, 

2546), หนา้ 7. 
33อรุณ  เหมทานนท์, “บุคลิกภาพทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของปลดัอาํเภองาน

ส่งเสริมการปกครอง”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์), 2537,   หนา้ 30.  
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6.  การปกครองโดยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลกั34 

ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองทีประชาชนเป็นใหญ่ รากศพัท์มาจากคาํว่า ประชา + 

อธิปไตย คือ ประชาชน + อาํนาจสูงสุด คือ ประชาชนมีอาํนาจสูงสุด และเมือพูดถึงคําว่า 

ประชาธิปไตยจะมีความรู้สึกตามมาทนัทีก็คือเป็นระบบการปกครองทีมีประชาชนมีสิทธิมีเสียงใน

การมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ ประชาธิปไตยจึงมีความหมายว่า ประชาชนมีสิทธิในการ

ปกครองตนเองเป็นระบอบการปกครองทีตรงขา้มกบัระบบเผด็จการ35 

ความหมายของประชาธิปไตย คือ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค สิทธิประกอบดว้ยการ

รู้จกัหนา้ที เสรีภาพจะตอ้งไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอืนไม่ว่าจะเป็นทางใด ๆ ส่วนความเสมอ

ภาคในโอกาสทีจะทาํงานทุกชนิด ตลอดจนความเสมอภาคในการทีจะกา้วหนา้ต่อไปในกิจการงาน

ของตน36 

สรุปได้ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการเมืองการปกครองที

ประชาชนใชอ้าํนาจปกครองตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพือใหบ้รรลุเป้าหมายในการดาํรงชีวิตทีดีของ

มนุษย ์เป็นการปกครองทีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยการใชสิ้ทธิ

เลือกตงัผูแ้ทนตนเองเขา้ไปบริหารรัฐ และสามารถควบคุมการใชอ้าํนาจของรัฐใหเ้ป็นไปในทิศทาง

ทีประชาชนตอ้งการ เป็นการปกครองทียดึหลกัของเสรีภาพ ความเสมอภาค คาํนึงถึงเสียงส่วนใหญ่

เป็นสาํคญั มีกฎหมาย กฎเกณฑ ์ทีเรียกว่า รัฐธรรมนูญ เป็นกติกาทีประชาชนตอ้งเคารพนับถือ และ

อาจกล่าวไดว้่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองทีประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับมากทีสุด 

 

2.4 ทฤษฎปีระชาธิปไตย 

ทฤษฎีประชาธิปไตยเป็นทฤษฎีทีมีความเชือพืนฐานว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

คือ การปกครองทีมีอาํนาจประชาธิปไตยสูงสุดประกอบดว้ย อาํนาจนิติบญัญติั บริหารและตุลาการ 

ซึงเป็นอาํนาจของปวงชน ดงันัน ประชาธิปไตยจึงมีความเกียวขอ้งกบัประชาชนในดา้นการจัด

                                                             
34สญัชยั  ขจรเวหาศน์, “ทศันคติทางการเมืองของขา้ราชการกระทรวงมหาดไทย: ศึกษา

เฉพาะกรณีปลดัอาํเภอทีรับราชการในจังหวดัฉะเชิงเทรา”, สารนิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, 

(บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์), 2537, หนา้ 32. 
35ลิขิต  ธีรเวคิน,ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมอืงไทย, (กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพ์

แมค็, 2546), หนา้ 8. 
36ม.ร.ว. คึกฤทธิ  ปราโมช  และชาญวิทย ์เกษตรศิริ, ประชาธิปไตยของชาวบ้าน, อา้งแลว้, 

หนา้ 9. 
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ระเบียบการจดัการปกครองประเทศ วิถีชีวิตในการดาํรงอยูร่่วมกนัอยา่งยอมรับสิทธิ เสรีภาพหน้าที

รักษาผลประโยชน์ และอาํนาจทางการเมืองแทน ซึงหมายถึง ความสามารถทีจะกาํหนดและบงัคบั

ใชสิ้ทธิและหนา้ทีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชอบธรรม ตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยทีประกอบดว้ยหลกัการ

สาํคญัดงัต่อไปนี 

1. หลกัทีถือว่าประชาชนเป็นแหล่งทีเกิดและเป็นเจา้ของอาํนาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ 

2. หลกัการในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. การใชห้ลกัเหตุผล 

4. หลกัการปกครองโดยเสียงขา้งมากโดยไม่ละเมิดสิทธิของฝ่ายขา้งนอ้ย 

5. กฎหมายหรือหลกันิติธรรม 

6. หลกัความเสมอภาค37 

หลัก เกณฑ์สําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย มีหลกัเกณฑที์สาํคญัทีจะตอ้งยดึถือดงันี 

1.  ตอ้งยดึหลกักฎหมาย คือมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัในการปกครอง ไม่ใช่ปกครองตามใจ

ชอบ 

2.  ตอ้งมีการเลือกตงั เพือแสดงว่าผูถู้กปกครองให้ความยินยอม ให้ผูป้กครองได้เข้ามา

ปกครอง แต่การเลือกตงัตอ้งเป็นการเลือกตงัแบบประชาธิปไตย คือมีหลกัเกณฑ ์ดงันี 

2.1 เป็นการเลือกตงัทีเป็นไปโดยอิสระ 

2.2 มีการลงคะแนนเสียงเป็นการลบั 

2.3 การเลือกตงัเป็นไปอยา่งแทจ้ริง มีการเลือกจากผูส้มคัรหลายคน 

2.4 เป็นการเลือกตงัทีมีกาํหนดระยะเวลา กาํหนดว่าผูใ้ดรับเลือก จะอยู่ในตาํแหน่งได้

นานเท่าไร ถึงจะมีการเลือกตงัใหม่ (ปกติจะเป็น 2-5 ปี เป็นส่วนใหญ่) 

2.5 ผูไ้ปเลือกตงัและสมคัรรับเลือกตงั มีสิทธิเสมอภาค และไปใชสิ้ทธิไดท้วัถึง 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว การเลือกตงัอาจใชว้ิธีการต่าง ๆ ไดห้ลายวิธี เช่น การจดัเขตเลือกตงั 

เป็นแบ่งเขตหรือรวมเขต เป็นตน้ 

3.  ตอ้งยึดหลกัเหตุผล เป็นหลกัของนักปราชญ์ทีว่า มนุษยมี์ลกัษณะเป็นสัตวฉ์ลาด โดย

เหตุนีมนุษย ์จึงเป็นผูมี้เหตุผล เหตุผลจะเกิดจากการทีมนุษย ์สามารถแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนั

                                                             
37สุภางค ์จนัทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั), 2552, หนา้ 210. 
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และกัน การแลกเปลียนความคิดเห็น และการโต้เถียงกัน ทาํให้มนุษย์สามารถใช้เหตุผลเป็น

เครืองมือในการตดัสินใจหลกัการของประชาธิปไตย จึงอยู่ทีว่าควรเปิดโอกาสให้คนแสดงความ

คิดเห็นมากทีสุด เพือใหม้นุษยไ์ดใ้ชเ้หตุผลไดอ้ย่างเต็มที เช่น มีการประชุมในลกัษณะต่าง ๆ และ

ระดบัต่าง ๆ เป็นตน้ 

4.  ตอ้งยดึหลกัเสรีภาพ หลกัประชาธิปไตยถือว่า เสรีภาพเป็นสิงสาํคญั เป็นเครืองเกือกูล

ให้มนุษยส์ามารถใช้ปัญญา และเหตุผลได้อย่างเต็มที โดยกาํหนดหลกัเสรีภาพไวใ้นกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ และในกฎหมายต่าง ๆ แต่เสรีภาพก็ตอ้งยึดหลกัความชอบธรรมเหตุผลและคุณธรรม 

ถา้มีมากจนกระทงัไม่มีเขตจาํกดั จะเป็นอนาธิปไตย (Anarchy) ทีทุกคนเป็นใหญ่ มีอิสระเต็มที ทาํ

อะไรก็ไดต้ามใจชอบ เสรีภาพแบบไม่มีขอบเขตนี ไม่ใช่ประชาธิปไตย 

5.  ตอ้งยดึหลกัความเสมอภาค เป็นหลกัปรัชญาเบืองตน้ของความเป็นประชาธิปไตย และ

เป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยงิ ประการหนึงของประชาธิปไตย ความเสมอภาคในทีนีหมายถึง ความเสมอ

ภาคทางการเมือง 

6.  ยดึหลกัตดัสินใจโดยใชเ้สียงขา้งมาก ทีเคารพสิทธิของเสียงขา้งน้อย(Majority Rule & 

Minority Right) หลกัประชาธิปไตยตอ้งใชเ้สียงขา้งมากเป็นบรรทดัฐานในการดาํเนินงาน ในการ

ตดัสินปัญหา ในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ การใชเ้สียงขา้งมากนีตอ้งยดึหลกั ความเสมอภาค คือทุกคนมี

ความสาํคญั และมีคุณค่าเท่ากนั และเมือเสียงขา้งมากลงมติอย่างไรแลว้ เสียงขา้งน้อยตอ้งยอมรับ

และปฏิบัติ และทีว่าเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อยนันคือ เมือเสียงข้างมากชนะแลว้ จะไม่มี

ผลกระทบกระเทือนต่อผูที้เป็นเสียงขา้งนอ้ย คือเสียงขา้งนอ้ยไม่ถือว่ามีโทษ หรือมีความผดิแต่อยา่ง

ใดทงัสิน38 

ธานินทร์ กรัยวิเชียร กล่าวว่า “ประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศ

ระบอบหนึง ซึงเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชน คําว่า 

“ประชาชน” ในทีนีมิไดห้มายความเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึง เช่น คนรํารวย คนยากจน เจา้ของ

ทีดิน คนงาน หรือชาวนา เท่านนั แต่หมายถึงปวงชนทงัชาติ ไม่ว่าจะเป็นคนยากดีมีจนอยา่งไร หรือ

ประกอบอาชีพใดก็ตาม ปวงชนเหล่านีย่อมมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการปกครอง

แผน่ดินอยา่งเสมอภาคกนั39 

                                                             

        38สภานกัพฒันาเพือประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตย (Democracy System),  

http://article-spadmc.blogspot.com/2010/11/democracy-system.html, 13 JANUARY, 2014. 

       39ธานินทร์ กรัยวิเชียร, ระบอบประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนสงคราม

จิตวิทยา กรมยทุธการทหาร กระทรวงกลาโหม, 2518), หนา้ 1-6.  



26 

อบัราฮัม ลนิคอล์น (Ambrahum Lincon) อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ไดเ้สนอ

ทฤษฎีเกียวกบัประชาธิปไตย ไวว้่า“รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน 

และเพือประชาชน” ซึงคาํกล่าวนีสามารถขยายความไดด้งันี 

รัฐบาลของประชาชน (Rule of people) หมายถึง การทีประชาชนอยู่ในฐานะเป็นเจา้ของ

รัฐบาล คือมีส่วนร่วมในการกาํหนดผูที้จะเป็นผูป้กครอง สามารถเปลียนแปลงผูป้กครองไดถ้า้

ผูป้กครองไม่บริหารปกครองประเทศเป็นไปเพือประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยส่วนรวม รัฐบาล

ของประชาชนอาจขยายความถึงความผูกพนัของประชาชนทีมีต่อระบอบการเมือง เป็นหลกัยึด

พืนฐานในการแสวงหาสิงทีเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเมืองการปกครอง ซึงเป็นนัยของการสร้าง

พนัธะยดึเหนียวทีเรียกว่า อุดมการณ์ทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึงก็คือ การ

กาํหนดให้อาํนาจสูงสุดในการเมืองการปกครองหรืออาํนาจอธิปไตยให้เป็นของประชาชนไม่ใช่

ของรัฐบาลนนัเอง ดงัเช่น การกาํหนดใหผู้ป้กครองตอ้งมาจากการเลือกตงัทวัไป โดยการเปิดให้มี

การใชสิ้ทธิออกเสียงเป็นการทวัไปของประชาชน การกาํหนดให้การใชอ้าํนาจของผูป้กครองตอ้ง

อยูบ่นพืนฐาน ความยนิยอมของประชาชน และการกาํหนดให้ประชาชนเป็นผูก้าํหนดความตกลง

ใจในการปกครอง การเปลียน แปลงและการยกเลิกสญัญาประชาคม เป็นตน้ 

รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนหรือพลเมืองทุกคนมีสิทธิทีจะเป็นผูป้กครอง 

หากได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศ การเป็นผูป้กครองหรือ

ผูแ้ทนราษฎรตอ้งไม่ถกูจาํกดัใหอ้ยูใ่นแวดวงของกลุ่มชนชนัใดชนชนัหนึงโดยเฉพาะ ตอ้งมีการเปิด

โอกาสให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เป็นหลกัยึดพืนฐานในการแสวงหาสิงทีเป็น กระบวนวถีิทาง

การเมืองการปกครอง ซึงเป็นนยัของการสร้างกระบวนการทางการเมืองการปกครองให้รองรับกบั

การกาํกบัควบคุมของประชาชน ในรูปของการสร้างวิถีทางในการใชสิ้ทธิเขา้มามีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนคู่ขนานกนัไปกบัวิถีทางในการใชอ้าํนาจของผูป้กครอง ทีจะตอ้งรับผดิชอบและ

ตอบสนองต่อประชาชนพร้อมกันไปด้วย ซึงเป็นวิถีทางของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง

ผูป้กครองกบัประชาชนผูรั้บการปกครองนั นเอง ดงัเช่น การกาํหนดให้ใชเ้สียงขา้งมากในการปก 

ครองโดยตอ้งเคารพเสียงขา้งนอ้ยดว้ย การยดึเจตนารมณ์ของฝ่ายประชาชนเป็นบรรทดัฐานอา้งอิง

พนัธะผกูพนัสญัญาประชาคมแก่ฝ่ายผูป้กครอง และการเคารพความเป็นสูงสุดของสญัญาประชาคม

ทีผูป้กครองจะละเมิดมิได ้

รัฐบาลเพือประชาชน (Rule for people) หมายความว่า รัฐบาลหรือคณะบุคคลทีขึนปก 

ครองประเทศนนั จะตอ้งมีจุดประสงคเ์พือความผาสุกของปวงชนเป็นหลกัและพยายามทีจะบริหาร

สงัคมใหด้าํเนินไปตามวิถีทีกาํหนดไวเ้พือให้บรรลุถึงจุดหมายนัน หลกัการรัฐบาลของประชาชน 

โดยประชาชนและเพือประชาชน เป็นหลกัการทีให้วดัว่ารัฐบาลทีปกครองอยู่เป็นประชาธิปไตย
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หรือไม่ การทีรัฐบาลใดจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยจะตอ้งมีลกัษณะครบทงั 3 

ประการ คือเป็นรัฐบาลทีไดรั้บการเลือกตงัจากประชาชน การเลือกตงันันเปิดโอกาสให้ทุกคนมี

สิทธิเสนอตวัเขา้รับการเลือกตงั และรัฐบาลจะตอ้งบริหารประเทศตามความตอ้งการของประชาชน

ส่วนใหญ่ เพือให้ประชาชนมีความสมบูรณ์พูนสุข รัฐบาลทีเป็นประชาธิปไตยจะมีเพียงลกัษณะ

หนึงลกัษณะใดหรือสองลกัษณะไม่ได ้จะตอ้งมีครบทงัสามลกัษณะ การปกครองเพือประชาชน 

เป็นหลกัยดึพืนฐานในการแสวงหาสิงทีเป็นความชอบธรรมของรัฐบาลทียุติธรรม ซึงเป็นนัยของ

การจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางอาํนาจขององค์กรรัฐบาลให้สอดคลอ้งกบัครรลองของระบอบ

การเมืองการปกครองอนัเป็นการสร้างหลกัประกนัขนัพืนฐานให้เกิดความเชือมนัในการใชอ้าํนาจ

การปกครองทียติุธรรมของรัฐบาลและการไดรั้บความยนิยอมจากประชาชนในความชอบธรรมของ

การใชอ้าํนาจการปกครองนนัดว้ย เพือใหป้ระชาชนเชือมนัในการไม่อาจบิดพลิ วการใชอ้าํนาจการ

ปกครองของรัฐบาลให้บิดเบือนไปจากกฎหมายอันเป็นตัวแทนเจตนารมณ์ร่วมของสัญญา

ประชาคมได ้ซึงจะเป็นหนทางสาํคญัในการเอือประโยชน์ให้เกิดความยุติธรรมในการปกครองได้

ในทีสุด โดยเฉพาะการทีรัฐบาลจะตอ้งทาํหน้าทีในการรักษาและสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตาม

สญัญาประชาคมของประชาชน ซึงถือว่ามีความสูงสุดโดยทีรัฐบาลจะละเมิดมิไดน้นัเอง ดงัเช่นการ

กาํหนดให้อาํนาจนิติบัญญัติเป็นอาํนาจสูงสุดในการออกกฎหมาย โดยทีฝ่ายบริหารนันเป็น

เจา้หนา้ทีของประชาชนในการทาํหนา้ทีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเป็นตวัแทนเจตนารมณ์ของ

ประชาชนนนั การกาํหนดให้รัฐบาลตอ้งสร้างและรักษาความชอบธรรมในการปกครอง โดยการ

สงวนสิทธิให้ประชาชนเป็นฝ่ายให้การยอมรับหรือปฏิเสธการมีอาํนาจเหนือตนของรัฐบาลได้ 

รวมทงัการกาํ หนดใหถื้อเอาประเด็นประโยชน์ดา้นความปลอดภยั ความมนัคง สิทธิเสรีภาพและ

ความเสมอภาคเป็นเครืองมือของประชาชนในการทาํและยกเลิกสญัญาประชาคม 

การนาํทฤษฎีประชาธิปไตยมาใชจ้ริงนนัมีลกัษณะเป็นขนัเป็นตอน จากประชาธิปไตยเชิง

รูปแบบไปเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แมว้่าประเทศส่วน

ใหญ่ในโลกเป็นประเทศประชาธิปไตย แต่บางประเทศก็ เป็นแค่ในนาม บางประเทศเป็น

ประชาธิปไตยทีไม่มีเสรีภาพ บางประเทศเป็นประชาธิปไตยเชิงเสรี และบางประเทศก็พฒันาไป

เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทีประชาชนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐบาล และมีกิจกรรมทาง

การเมืองอยา่งสมาํเสมอ40 

                                                             
40สนธิ  เตชานันท์, พืนฐานทางรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพฟั์นนี พบัลิชชิง, 

2540), หนา้ 174.  
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ลขิิต ธีรเวคนิ กล่าวถึง ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดาํเนินชีวิต ซึงยดึ

หลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั และอาํนาจอธิปไตยตอ้งมาจากปวงชน41 

สรุปได้ว่า ประชาธิปไตย หมายถึง รูปแบบการปกครองและวิธีการดาํเนินชีวิต ซึงยึดหลกั

ของความเสมอภาค เสรีภาพและศกัดิศรีแห่งความเป็นมนุษย ์เป็นระบอบการปกครองประเทศ

ระบอบหนึง ซึงเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชน 

 

2.5 หลักการประชาธิปไตย 

จากการศึกษาเมือกล่าวถึงคาํว่าประชาธิปไตย นักวิชาการทางดา้นรัฐศาสตร์หลายท่านได้

พยายามอธิบายเพือใหเ้ห็นความชดัเจนและเขา้ใจง่ายขึน โดยแยกอธิบายประชาธิปไตยในฐานะที

เป็นอุดมการณ์ ประชาธิปไตยทีเป็นการเมืองการปกครอง ประชาธิปไตยทีเป็นวิถีชีวิต อย่างไรก็

ตามประชาธิปไตยทงัสามฐานะนันก็มาจากหลกัการเดียวกนัทีเรียกว่า “หลกัการประชาธิปไตย” 

นักวิชาการทางดา้นรัฐศาสตร์หลายท่านไดก้ล่าวถึงหลกัการประชาธิปไตยไวใ้นแง่มุมต่าง ๆ ได้

ดงันี 

จรูญ สุภาพ ไดก้ล่าวว่า รากฐานของประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 5 ประการ คือ 

1. กระบวนการของประชาธิปไตย (Democratic Process) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ใหป้ระชาชนปกครองตนเอง มุ่งหวงัจะใหเ้กิดความรู้สึกเห็นพอ้งตอ้งกนัในเรืองต่าง ๆ อนัเกียวกบัการ

ปกครอง ดังนัน ความเห็นพอ้งตอ้งกันจึงเป็นจุดหมายปลายทางของประชาธิปไตย การได้มาซึง

ความเห็นพอ้งมีวิธีการหลายอยา่ง เช่น การโตเ้ถียง การอภิปรายการพดูแสดงความคิดเห็น การเลือกตงั 

การให้ประชาชนออกเสียงรับรองกฎหมายทีผ่านสภาแลว้ (Referendum) การให้ประชาชนเสนอร่าง

กฎหมายต่อสภาไดเ้อง (Initiative) เป็นตน้ 

2.  การใชเ้หตุผล (Rationality) มนุษยมี์ลกัษณะเป็น Homo sapiens คือ เป็นสัตวฉ์ลาด โดย

เหตุนีมนุษยจึ์งเป็นผูมี้เหตุผล เหตุผลจะเกิดขึนจากการทีมนุษยส์ามารถแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนั

และกนั การแลกเปลียนความคิดเห็นและการโตเ้ถียงกนัทาํใหม้นุษยส์ามารถใชเ้หตุผลเป็นเครืองมือใน

การตดัสินใจ ดงันัน หลกัการของประชาธิปไตยจึงอยู่ทีว่าควรเปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดมาก

ทีสุด 

                                                             
41ลิขิต  ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549), หนา้ 122-140.  
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3.  เสรีภาพ (Freedom) เสรีภาพเป็นเครืองเกือกลูทีทาํให้มนุษยส์ามารถใชปั้ญญา และเหตุผล

อยา่งเต็มที ดว้ยเหตุนี เสรีภาพจึงเป็นปัจจยัทีสาํคญัยิงของประชาธิปไตย เสรีภาพ หมายถึง โอกาสที

บุคคลจะทาํในสิงทีปรารถนาไดโ้ดยจะถูกควบคุมน้อยทีสุด แต่ขณะเดียวกนัการใชเ้สรีภาพหรือการ

กระทาํดังกล่าว จะต้องไม่ขัดขวางต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศีลธรรมอนัดีของประชาชน ไม่

ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอืน เสรีภาพทีสาํคญัจะตอ้งมีกฎเกณฑห์รือหลกัประกนัทีแน่นอน เพราะเป็น

สิงทีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิตของมนุษย ์และการมีหลกัประกนัก็เพือว่าจะไม่มีผูอื้นหรือผูห้นึงผูใ้ด

ละเมิดเสรีภาพทีสาํคญันนัได ้เสรีภาพสาํคญัซึงรัฐธรรมนูญทวัไปยอมรับ ไดแ้ก่ เสรีภาพในการนับถือ

ศาสนา เสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการพิมพ ์เสรีภาพในการจดัตงัสมาคม 

เสรีภาพในการเคลือนไหวไปมา เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

4.  ความเสมอภาค (Equality) เป็นหลกัปรัชญาเบืองตน้ของความเป็นประชาธิปไตยความ

เสมอภาคในทีนี หมายถึง ความเสมอภาคในทางการเมือง (Political Equality) ซึงในทางการเมือง ความ

เสมอภาค หมายถึงลกัษณะ ดงันี 

 4.1 ความเสมอภาคในฐานะทีมีศกัดิศรี มีเกียรติยศและมีความสาํคญัในฐานะทีเป็นมนุษย ์

 4.2 ความเสมอภาคต่อหนา้ทีกฎหมาย 

 4.3. ความเสมอภาคในทางโอกาส 

 4.4. สิทธิในการทางการเมืองทีจะไดเ้ท่าเทียมกนั 

5. การใชเ้สียงขา้งมาก (Majority Rule) หลกัการใชเ้สียงขา้งมากประกอบดว้ยเกณฑ์ต่าง ๆ 

ดงันี 

 5.1. ถือเสียงขา้งมากเป็นบรรทดัฐานในการดาํเนินงาน 

 5.2. ถือเสียงขา้งมากเป็นบรรทดัฐานในการตดัสินปัญหา 

 5.3. ถือเสียงขา้งมากเป็นบรรทดัฐานในการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 

 5.4. ถือเสียงขา้งมากเป็นหลกัในกระบวนการปกครองประชาธิปไตย 

 5.5. ใชเ้สียงขา้งมากโดยถือหลกัความเสมอภาค 

 5.6. การใชเ้สียงขา้งมากนีตอ้งประกอบกบัหลกัในการเคารพเสียงขา้งนอ้ย 

 5.7. เมือเสียงขา้งมากลงมติอยา่งไรแลว้ เสียงขา้งนอ้ยจะตอ้งยอมรับและปฏิบติั42 

 

 

                                                             
42จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์ ฉบับพืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : สาํนักพิมพไ์ทยวฒันา

พานิช, 2527), หนา้ 251-256. 
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วสุิทธิ โพธิแท่น กล่าวว่าหลกัเกณฑส์าํคญัของประชาธิปไตยมีดงันี  

1.  เชือในอาํนาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty): ซึงถือว่าความตอ้งการของปวง

ชนเพือผลประโยชน์ร่วมกนัของสงัคมเป็นสิงทีตอ้งดาํเนินตาม อาํนาจอธิปไตยของปวงชนนี แสดงให้

เห็นไดจ้าก 

1.1 การเลือกตงั (Election) ประชาชนจะเลือกคนทีจะไปทาํหน้าที “ปกครอง” แทนตน 

องคก์ารในการปกครองสูงสุดนนัคือ รัฐบาล (Government) ในความหมายทีกวา้งซึงโดยปรกติแยก

ออกเป็นสามส่วนคือฝ่ายนิติบญัญติั (Legislature) ทาํหน้าทีออกกฎหมาย ฝ่ายบริหาร (Executive) 

หรือรัฐบาลในความหมายทีแคบทําหน้าทีบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย คือ เป็นผูบ้ังคับใช้

กฎหมาย และฝ่ายตุลาการ (Judiciary) ทาํหนา้ทีพิจารณาพิพากษาคดีความตามขอ้กฎหมาย 

 ระบอบประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกบัระบอบการเมืองการปกครองทีพฒันาแลว้ ที

จะตอ้งปกครองไปตามกฎหมายหรือเป็นไปตามหลกันิติธรรม (The rule of law) กฎหมายใน

ระบอบประชาธิปไตยนนั เป็นขอ้กาํหนดของสงัคมทีถือว่าเป็นสิงทีสะทอ้นให้เห็นถึงเจตจาํนงของ

ปวงชน ฉะนนัอยา่งนอ้ยทีสุดในประเทศประชาธิปไตยนนั ผูอ้อกกฎหมายจะตอ้งไดรั้บเลือกตงัมา

จากราษฎรและเลือกโดยราษฎร ซึงเป็นผูมี้สญัชาติของรับ มีความเป็นผูใ้หญ่ คือ อายบุรรลุนิติภาวะ 

ไม่วิกลจริตและมีภูมิสาํเนาถินทีอยูใ่นเขตเลือกตงั 

 การเลือกตงัทีจะเรียกไดว้่าเป็นประชาธิปไตยนนัจะตอ้งมีหลกัเกณฑด์งันี 

 1)  เป็นการเลือกทีเป็นไปโดยอิสระ (Free Election)  

 2)  มีการลงคะแนนเสียงเป็นการลบั (Secret Voting) 

 3) การเลือกตอ้งเป็นไปอยา่งแทจ้ริง (Genuine Election) คือ มีทางเลือกจากผูส้มคัร

หลายคนและไม่ทาํการคดโกงดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

 4) เป็นการเลือกทีมีกาํหนดระยะเวลา (Periodic Election) คือกาํหนดไวว้่าผูที้ไดรั้บ

เลือกจะอยูใ่นตาํแหน่งไดน้านเท่าไร ถึงจะเลือกกนัใหม่ เวลาทีกาํหนดไม่ควรสันเกินไปหรือนาน

เกินไป (เท่าทีเป็นอยูใ่นประเทศประชาธิปไตยต่าง ๆ มีระยะเวลาตงัแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี เป็นส่วนใหญ่) 

 5) ผูที้ไปเลือกตงัและสมคัรรับเลือกตงั มีสิทธิเสมอภาคและใชสิ้ทธิไดท้วัถึง (Equal 

and Universal Suffrage) 

เนืองจากการเลือกตังนันเป็นวิธีทางเดียวทีจะเลือกผูป้กครองตามเจตจํานงของ

ประชาชน ระบอบประชาธิปไตยจึงจะขาดการเลือกตงัไม่ได ้

1.2  การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งอืน ในระบอบประชาธิปไตยนนัประชาชนจะตอ้งสนใจ

ในเรืองราวทีอยูล่อ้มรอบตวัเอง และโดยเฉพาะอย่างยิงจะตอ้งสนใจการเมืองคือ คอยติดตามดูว่าบทบาท

ของรัฐบาลและฝ่ายต่าง ๆ  ในวงการปกครองและบริหารเป็นไปอย่างไร และอาจมีการแสดงความคิดเห็น
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เป็นครังคราวผา่นทางเจา้หนา้ทีของรัฐหรือสือมวลชนต่าง ๆ  นอกจากนนัการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่าน 

พรรคการเมือง และหรือ กลุ่มผลประโยชน์ หรือ กลุ่มอิทธิพล ต่าง ๆ ตามวิถีทางของกฎหมายและความ

ควรไม่ควร ยอ่มเป็นการสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอยา่งดี 

1.3 การถือหลกัการตดัสินใจโดยเสียงขา้งมากทีเคารพสิทธิของเสียงขา้งน้อย ถา้เป็นไป

ไดป้ระชาธิปไตยย่อมตอ้งการความเห็นพอ้งตอ้งกนัในการดาํเนินการใด ๆ ในสังคมของทงัหมด 

แต่มนุษยเ์ราต่างจิตต่างใจ จะหาความเป็นเอกฉันท์ในทุกเรืองย่อมลาํบาก จึงถือเสียงขา้งมากที

เคารพสิทธิพืนฐานของเสียงขา้งนอ้ยเป็นเครืองช่วยในการตดัสินใจ 

2.  เชือในหลกัเสรีภาพ เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยไม่ไดห้มายความว่าทาํอะไรก็ได ้

แต่หมายถึง การทีบุคคลสามารถกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํการสิงหนึงสิงใดก็ไดที้ไม่ละเมิด

ผูอื้น 

3.  เชือในหลกัเสมอภาค เสมอภาคในทีนีหมายถึงความเสมอภาคพืนฐานทีพอจะทาํให้

ประชาชนในสงัคมเดียวกนัเท่าเทียมกนัไดใ้นประเด็นสาํคญั มิไดห้มายความว่าเท่าเทียมกนัทุกเรือง 

ความเสมอภาคทีสาํคญัคือ เสมอภาคตามกฎหมายทีกฎหมายจะตอ้งใชก้บัทุกคนโดยเสมอกนัและโดย

ยติุธรรม เสมอภาคทางสงัคมม่มีการแบ่งชนัวรรณะเพือดูถูกดูแคลนเอารัดเอาเปรียบกนั เสมอภาคใน

โอกาสทีจะใชค้วามสามารถทีตนมีในทางสุจริตไดเ้ต็มที เสมอภาคในทางการเมืองทีจะเลือกตวัแทน

หรือทีจะสมคัรรับเลือกตงั และเสมอภาคในการไดรั้บหลกัประกนัความมนัคงทางเศรษฐกิจในอตัรา

หนึง 

4.  เชือในหลกัเหตุผลและหลกัภราดรภาพของมนุษย ์คือ จะต้องยึดเหตุผลเป็นสําคัญ 

นอกจากนนัยงัตอ้งรักใคร่ใหค้วามเคารพซึงกนัและกนัในสังคม จึงจะร่วมมือกนัทาํประโยชน์แก่

สังคมส่วนรวมได ้ทงันียงัรวมไปถึงการคาํนึงถึงชาติบา้นเมือง ในฐานะเป็นหน่วยงานใหญ่ของ

ประชาชาติทีทุกคนมีสิทธิทีจะอยูอ่าศยัไดรั้บความคุม้ครองให้ปลอดจากภยัอนัตราย ไดรั้บบริการ

สาธารณะต่าง ๆ ทุกคนจึงควรตอ้งมีหน้าทีรักษาประเทศชาติและทาํนุบาํรุงให้เจริญรุ่งเรืองโดย

ความสามคัคีกลมเกลียวกนั และสนบัสนุนความดีงามของกนัและกนั 

5.  มีรัฐบาลและกลไกลของรัฐบาลทีสอดคลอ้งและดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์สําคัญ ๆ 

ขา้งตน้นนัได ้โดยทวัไปเท่าทีเป็นจริง ระบอบประชาธิปไตยอาจมีรัฐบาลรูปใดรูปหนึงในสามรูป

ดังต่อไปนี เช่น ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา คือ มีผูแ้ทนราษฎรทีประชาชนเลือกมาโดยตรง, 

ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี คือ ประชาชนเป็นผูเ้ลือกประธานาธิบดี, ประชาธิปไตยแบบผสม

กึงรัฐสภากึงประธานาธิบดี คือ ประชาชนเป็นผูเ้ลือกประธานาธิบดี และเลือกผูแ้ทนราษฎร43     

                                                             
43วิสุทธิ  โพธิแท่น,  อะไรนะ  ประชาธิปไตย , อา้งแลว้, หนา้ 23-27. 
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ทินพันธ์ นาคะตะ กล่าวว่า หลกัการของระบอบประชาธิปไตยถือว่าสําคัญจะต้อง

ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 5 ประการ คือ 

1. หลกัอาํนาจอธิปไตย หมายถึง การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนเป็น

เจา้ของอาํนาจอธิปไตย ประชาชนจึงมีอาํนาจในการกาํหนดตวัผูป้กครองแต่งตงัและถอดถอนโดย

ผ่านกระบวนการเลือกตงั มีโอกาสเลือกคนดีเป็นผูน้ ํา โดยประชาชนตอ้งมีสิทธิเสรีภาพในการ

เลือกตงั ซึงเป็นการแสดงออกของการเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย มีความเชือมนัในสติปัญญาและ 

เหตุผลของมนุษยใ์นการตดัสินใจเลือกผูน้าํ เปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนใหญ่เขา้มากาํหนดการ

ตดัสินใจใชน้โยบายสาธารณะ 

2. หลกัเสรีภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชอิ้สระภาพทีตนมีอยู่ แสดงออกซึงความ

คิดเห็น หรือการกระทาํการอยา่งหนึงอยา่งใดไดด้ว้ยตนเอง ไม่ถกูจาํกดัโดยบุคคลอืนโดยประชาชน

จะตอ้งมีสิทธิเสรีภาพในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ เสรีภาพในการพดู เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การ

สมาคม และการไดรั้บความคุม้ครองจากการรบกวนของเจา้หนา้ทีรัฐ มีอิสระในการประชุม ชุมนุม

เคลือนไหวทงัคดัคา้นและสนบัสนุนการตดัสินใจของรัฐบาล 

3.  หลกัความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกนัในเรืองของโอกาส ประชาชนตอ้งมี

โอกาสทีจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเสมอภาคกนัตามกฎหมาย มีโอกาสทีจะไดรั้บการบริการจาก

รัฐอย่างเท่าเทียมกันในเรืองการศึกษา การสาธารณสุข สวสัดิภาพ สวสัดิการ มีโอกาสได้รับ

การศึกษาในขนัตาํ สิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

4.  หลกักฎหมาย หมายถึง กฎหมายทีบญัญติัขึนมาใชต้้องสนองตอบผลประโยชน์ของ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยกฎหมายต้องบัญญัติโดยตัวแทนทีได้รับมอบหมายจาก

ประชาชนมาทาํหนา้ทีบญัญติักฎหมายให้เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน มีการบงัคบัใช้

กฎหมายกับประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนต้องได้รับความคุ้มครองจาก

กระบวนการทางกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

5.  หลกัเสียงขา้งมาก หมายถึง ระบบการตดัสินใจทีตงัอยู่บนพืนฐานของการปกครองโดยคน

ขา้งมากและคุ้มครองสิทธิคนขา้งน้อย การเคารพในกติกาการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึงการ

ปกครองระบอบนีมุ่งเนน้ทีจะสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคมการตดัสินใจทางการเมืองยึด

หลักเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ก็ย ังเคารพเสียงข้างน้อยทีจะมีโอกาสตรวจสอบคัดค้านหรือ

วิพากษว์ิจารณ์ เพือสะทอ้นใหป้ระชาชนเห็นว่าการตดัสินใจของฝ่ายเสียงขา้งมากเป็นไปโดยสุจริตใจ44 

                                                             
44ทินพนัธ์  นาคะตะ, ศาสตร์และศิลป์การเมืองการบริหารไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการเอกสารและตาํราสมาคมรัฐปะศาสนศาสตร์นิดา้, 2541), หนา้ 8-12. 
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สมบัต ิ ธํารงธัญวงศ์ กล่าวว่า ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพือประโยชน์ของ

ประชาชน เนืองจากอาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และประชาชนเป็นผูก้าํหนดตวัผูป้กครอง 

ดงันัน การใชอ้าํนาจทางการเมืองของผูป้กครอง จะตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน 

ไม่ใช่ประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก ถ้าเมือใดปรากฎว่าผูป้กครองมิได้ใช้อาํนาจเพือ

ประโยชน์สุขของประชาชน ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผูป้กครองในฐานะทีเป็นเจ้าของอาํนาจ

อธิปไตยไดต้ลอดเวลา 

ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยซึงประกอบไปด้วยหลักการสําคัญที

เปรียบเสมือนแก่นของประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 

1.  หลกัอาํนาจอธิปไตยของปวงชน (Popular Sovereignty): ในหลกัการขอ้ นีจะเป็นเรือง

ของการใหค้วามสาํคญักบัอาํนาจอธิปไตยทีจะตอ้งเป็นของประชาชน เพือให้การปกครองเป็นของ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง โดยประชาชนมีอาํนาจในการเลือกผูแ้ทนทีจะเขา้ไปปกครองและรวมไปถึง

อาํนาจในการถอดถอนผูแ้ทนทีตนเองเลือกเขา้ไปอีกดว้ย 

2.  หลกัเสรีภาพ (Liberty): ในหลกัการข้อนีจะเป็นการให้ความสําคัญกับเสรีภาพของ

ประชาชน ซึงเสรีภาพเหล่านีจะตอ้งมีการกาํหนดขอบเขตทีชดัเจน เพือป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิด

ซึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน 

3.  หลกัความเสมอภาค (Equality): หลกัการในข้อนีให้ความสําคญักบัความเสมอภาค 

ถึงแมว้่ามนุษยเ์ราจะเกิดมามีความแตกต่างกนั แต่ความแตกต่างเหล่านีเป็นเพียงความแตกต่างกนั

ทางกายภาพ สาํหรับความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยนันจะให้ความสาํคญักบัความเสมอ

ภาคทางโอกาส ซึงหมายถึงประชาชนจะมีโอกาสทีเท่ากนัในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

การศึกษา 

4.  หลกักฎหมาย (Rule of Law): หลกัการในข้อนีจะให้ความสําคัญกับ การบัญญัติ

กฎหมายทีคาํนึงถึงประโยชน์ของประชาชน โดยมีความชอบธรรม บงัคบัใชก้บัประชาชนอย่าง

ยติุธรรมมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือก ปฏิบติัว่าจะใชก้บับุคคลใดหรือชนชนัใด 

5.  หลกัเสียงขา้งมาก (Majority Rules, Minority right): ระบอบประชาธิปไตยยึดหลกัว่า 

การตดัสินใจใด ๆ ทางการเมืองตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ จึงกาํหนดให้ใช้

เสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์นการตดัสิน ในขณะเดียวกนั45 

                                                             
45สมบัติ ธาํรงธัญวงศ์, การเมือง : แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพ์ครังที 14, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2547), หนา้ 24.   
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วิทยากร เชียงกูล ไดก้ล่าวว่า ระบอบประชาธิปไตย อยู่บนรากฐานหลกัการทีสําคญั 5 

ประการ คือ 

1.  หลกัการอาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึงการเป็นเจา้ของโดยใช้

อาํนาจทีมีตามกระบวนการเลือกตงัอยา่งอิสระและทวัถึงในการใหไ้ดม้าซึงตวัผู ้ปกครองและผูแ้ทน

ของตนรวมทงัประชาชนมีอาํนาจในการคดัคา้นและถอดถอนผูป้กครองและผูแ้ทนทีประชาชน เห็น

ว่ามิไดบ้ริหารประเทศในทางทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรมรํารวยผดิปกติ 

2.  หลกัเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํอย่าง

ใดอย่างหนึงตามทีบุคคลต้องการ ตราบ เท่าทีการกระทาํของเขานัน ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลอืน หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสงัคมและความมนัคงของประเทศชาติ 

3.  หลกัความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงทรัพยากรและ

คุณค่าต่าง ๆ ของสงัคม ทีมีอยูจ่าํกดัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ถกูกีดกนัดว้ยสาเหตุแห่งความแตกต่าง

ทางชนัวรรณะทางสงัคม ชาติพนัธุ ์วฒันธรรมความเป็นอยู ่ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดว้ยสาเหตุอื 

4.  หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรือหลกันิติธรรม การใหค้วามคุม้ครองสิทธิขนัพืนฐาน

ของประชาชนทงัในเรืองสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิ์น การแสดงออก การดาํรงชีพ ฯลฯ อย่างเสมอ

หน้ากนัโดยผูป้กครองไม่สามารถใชอ้าํนาจใด ๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้

และไม่สามารถใชอ้ภิสิทธิอยูเ่หนือกฏหมาย หรือเหนือกว่าประชาชนคนอืน ๆ ได ้

5.  หลกัการเสียงขา้งมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกบัการเคารพในสิทธิของเสียงขา้งน้อย 

(Minority Rights) การ ตดัสินใจใด ๆ ทีส่งผลกระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตงั

ผูแ้ทนของประชาชนเขา้สู่ระบบการเมืองการตดัสินใจของฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลา

การ ยอ่มตอ้งถือเอาเสียงขา้งมากทีมีต่อเรืองนนั ๆ เป็นเกณฑใ์นการตดัสินทางเลือก โดยถือว่าเสียง

ขา้งมากเป็นตวัแทนทีสะทอ้นความตอ้งการ/ข้อเรียกร้องของ ประชาชนหมู่มาก หลกัการนีตอ้ง

ควบคู่ไปกบัการ เคารพและคุม้ครองสิทธิเสียงขา้งนอ้ยดว้ย ทงันีก็เพือเป็นหลกัประกนัว่า ฝ่ายเสียง

ขา้งมากจะไม่ใชว้ิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวก

ตนอยา่งสุดโต่ง แต่ตอ้งดาํเนินการเพือประโยชน์ของประชาชนทงัหมด เพือสร้างสงัคมทีประชาชน

เสียงขา้งนอ้ย รวมทงัชนกลุ่มนอ้ย ผูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างสันติสุข โดยไม่มี

การเอาเปรียบกนัและสร้างความขดัแยง้ในสงัคมมากเกินไป46   

                                                             
46บทความ งานวิชาการของ รศ.วิทยากร เชียงกลู,  

http://witayakornclub.wordpress.com/2007/06/26/democratic/, 24 JANUARY 2014. 
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สรุปได้ว่า หลกัการประชาธิปไตยนนัเปรียบเสมือนแก่นของระบบการปกครอง ดงันนัหลกั

ประชาธิปไตย จึงเป็นการใช้อาํนาจของประชาชน โดยประชาชน และเพือประชาชน ก็คือ

ประชาชนมีอาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน อาํนาจในการกาํหนดตวัผูป้กครองแต่งตงัและถอดถอน

ผูป้กครอง, มีเสรีภาพในการพดู การแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการชุมนุมเคลือนไหวทงัคดัคา้น

และสนับสนุนการตดัสินใจของรัฐบาล, มีความเสมอภาค ความเท่าเทียมกนัในเรืองของโอกาส

ในทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการศึกษา ไดรั้บความเป็นธรรมทางกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

โดยมุ่งเนน้ทีจะสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสงัคม, และถือว่าเสียงขา้งมากเป็นตวัแทนที

สะทอ้นความตอ้งการ ขอ้เรียกร้องของ ประชาชนหมู่มาก แต่ก็ยงัเคารพในอาํนาจของประชาชน

เสียงขา้งนอ้ย ทีจะมีโอกาสตรวจสอบคดัคา้นหรือวิพากษว์ิจารณ์ เพือสะทอ้นใหป้ระชาชนโดยรวม

เห็นว่าการตดัสินใจของฝ่ายเสียงขา้งมากเป็นไปโดยสุจริตใจหรือไม่ 

 

2.6 สภาพพนืทีทําการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมทิ ี2.1 แสดงโครงสร้าง สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 

 

ปลดักรุงเทพมหานคร 

สถาบันพฒันาข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 

กองกลาง 

สํานักงานปกครองและทะเบยีน 

สํานักงานกฎหมายและคดี 

กองงานผู้ตรวจ

ราชการ

กองประชาสัมพนัธ์ 

กองการต่างประเทศท่องเทยีว 

กองการเจ้าหน้าที   

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
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สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร มีอาํนาจหนา้ทีความรับผิดชอบเกียวกบัราชการประจาํทวัไป

ของกรุงเทพมหานคร และราชการทีมิไดก้าํหนดให้เป็นหน้าทีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะซึง

ประกอบ ดว้ย สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร กองกลาง กองการเจา้หน้าที สาํนักงาน

กฎหมายและคดี สาํนกังานปกครองและทะเบียน สาํนักงานตรวจสอบภายใน กองประชาสัมพนัธ ์

กองงานผูต้รวจราชการ กองการต่างประเทศ 

สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร มีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการพฒันาขา้ราชการ

และบุคคลต่าง ๆ ดว้ยกระบวนการฝึกอบรม ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ วิธีดาํเนิการฝึกอบรมและพฒันา

ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร รวมทงัส่งเสริมให้ขา้ราชการและลูกจา้งมีโอกาส

พฒันาตนเองดว้ยการศึกษาเพิมเติม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทงัในประเทศและต่างประเทศ และ

พฒันาคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัหนา้ทีอืนทีเกียวขอ้ง 

กองกลาง มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด

กรุงเทพมหานคร และผูช่้วยปลดักรุงเทพมหานคร การจดัเตรียมเอกสารและสรุปขอ้มูลประกอบการ

ประชุม การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ การสรุปเรือง และทาํบนัทึกความเห็นประกอบเอกสารก่อนทีจะ

นาํเสนอปลดักรุงเทพมหานครและรองปลดักรุงเทพมหานคร งานด้านสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ

ภายนอกทีติดต่อ กบักรุงเทพมหานครและสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร การประสานงานในดา้นงาน

พระราชพิธีต่าง ๆ งานประชุมร่วมกบัหน่วยงานภายนอก กรุงเทพมหานครเกียวกบัการให้บริการและ

อํานวยความสะดวกในเรืองการจัดสถานที  และดูแลรักษาความสะอาดของศาลาว่าการ 

กรุงเทพมหานคร 1 และ 2 และรอบนอก ดูแลรักษาความปลอดภยั  ดูแล และจดัสถานทีจอดรถบริเวณ

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บริการเก็บ ค้นหา และทาํลายเอกสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ

กรุงเทพมหานคร เป็นศนูยก์ลางการเก็บเอกสารสาํคญัไวใ้นระบบ ไมโครฟิลม์ เป็นหน่วยการคลงัของ

สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร  โดยควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบฎีกาหรือความถูกตอ้งของเอกสาร 

การเบิกจ่ายเงิน และการพสัดุในสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร งานการเงินและงบประมาณ การบญัชี 

และพัสดุของกองกลาง และงานอืน ๆ ทีมิได้ก ําหนดให้ เป็นหน้าทีของกองใดในสํานักปลัด

กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ 

กองการเจา้หนา้ที  มีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครที

อยูใ่นอาํนาจของปลดักรุงเทพมหานครและผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่  การบรรจุแต่งตงั 

การโอน  การขอกลบัเขา้รับราชการ การเลือนระดบั การเลือนขนัเงินเดือน การดาํเนินการทางวินัย 

การสอบคดัเลือก การประเมินบุคคลเพือแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ การทะเบียนประวติั 

การจดัทาํบญัชีถือจ่าย การขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ การ

ดาํเนินการเกียวกบัสวสัดิการขา้ราชการและลูกจา้งกรุงเทพมหานคร การรับรองบตัรเหรียญราชการ
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ชายแดน การรับรองบตัรเหรียญพิทกัษ์เสรีชน การออกจากราชการ การลูกจา้ง และปฏิบติัหน้าทีอืนที

เกียวขอ้ง 

สาํนกังานกฎหมายและคดี มีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการใหค้าํปรึกษาดา้นระเบียบกฎหมาย

แก่กรุงเทพมหานคร  ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ประสานงานกบัสาํนกังานอยัการสูงสุดในการ

ว่าต่างและแกต่้างคดีแพ่งทุกชนัศาล  ดาํเนินคดีลม้ละลายและดาํเนินการบงัคบัคดีให้แก่ส่วนราชการ 

หน่วยงาน และการพาณิชยข์องกรุงเทพมหานคร รวมทังแก้ต่างคดีทงัคดีแพ่งและคดีอาญาให้แก่

ขา้ราชการทีถกูฟ้องในฐานะทีเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัราชการตามหนา้ที  พิจารณาคาํร้องอุทธรณ์ของผู ้

เสียภาษีในการขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีป้ายและภาษีบาํรุงทอ้งทีใหม่  

ตรวจร่างสญัญา การขอขยายหรือต่ออายสุญัญา พิจารณาการขอจดทะเบียนขอต่ออายุ และขอเลือนชนั

ทะเบียนผูรั้บจา้งเหมาของกรุงเทพมหานคร พิจารณาร่างกฎหมาย  ขอ้บญัญติัและระเบียบต่าง ๆ ของ

กรุงเทพมหานคร  รวบรวมกฎหมายขอ้บญัญติัระเบียบและคาํพิพากษาต่าง ๆ ทีเกียวกบัอาํนาจหน้าที

ของกรุงเทพมหานคร  และปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู ้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครมอบหมาย 

สาํนกังานปกครองและทะเบียน มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัการศึกษา ปรับปรุง กาํกบั  ติดตาม

ประเมินผล สนบัสนุน  ตรวจสอบและดาํเนินการเกียวกบัการทะเบียนปกครอง การทะเบียนราษฎร การ

ทะเบียนทั วไป การปกครองท้องที การวางแผนงาน ประสานงานและอาํนวยการเลือกตังและการทาํ

ประชามติ การรักษาความสงบเรียบร้อย งานความมนัคงภายใน งานราชการส่วนภูมิภาค และหน้าทีอืนที

เกียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

สาํนักงานตรวจสอบภายใน มีอาํนาจหน้าทีเกียวกับการจัดทาํแผนการตรวจสอบ การ

ตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาํเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด การ

ตรวจสอบพิเศษ การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบ IT สรุปวิเคราะผลการตรวจสอบ

และรายงานการตรวจตามแผนการตรวจสอบ พฒันาระบบการตรวจสอบภายใน ศึกษาคน้ควา้

รวบรวมกฎหมาย และระเบียบทีเกียวกับงานตรวจสอบภายใน จัดทาํและปรับปรุงคู่ มือการ

ตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยรับตรวจ ให้คาํปรึกษา แนะนําเกียวกับการ

ตรวจสอบภายใน ควบคุมดูแลศูนยข์อ้มูลวิชาการดาํเนินการจดัฝึกอบรมในเรืองเกียวขอ้งกบังาน

ตรวจสอบ  

กองประชาสัมพนัธ์ มีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัการวางแผนการประชาสัมพนัธ์ การผลิต

เอกสารและสือการประชาสมัพนัธต่์าง ๆ เผยแพร่ต่อสือมวลชนทุกประเภท การรวบรวมวิเคราะห์และ

ชีแจงข่าวเกียวกบักรุงเทพมหานคร การสร้างภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหว่างประชาชนกับ
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หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร การประสานงานและประชาสัมพันธ์  การท่องเทียวของ

กรุงเทพมหานคร และปฏิบติัหนา้ทีอืนทีเกียวขอ้ง 

กองงานผูต้รวจราชการ มีหนา้ทีความรับผดิชอบเกียวกบัการจดัทาํแผนและคู่มือการตรวจ

ราชการ การช่วยอาํนวยการตรวจราชการ และร่วมออกตรวจราชการกบัผูต้รวจราชการ การจดัทาํ

รายงานและผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ การวิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจ

ในภาพรวม การประเมินผลการตรวจราชการ การศึกษาและพฒันาระบบการตรวจราชการของ

กรุงเทพ- มหานคร และการปฏิบติัหนา้ทีอืนทีเกียวขอ้ง 

กองการต่างประเทศ มีหน้าทีเกียวกับงานพิธีการ การรับรองราชอาคันตุกะและแขก

ต่างประเทศ งานโครงการและแลกเปลียนระหว่าประเทศของกรุงเทพมหานคร งานเรขานุการใน

การประชุมระหว่าประเทศ จดัทาํขอ้มลู บนัทึกขอ้มลู การบนัทึกการประชุม แปลเอกสาร บทความ 

หนงัสือข่าว วีดิทศัน์ ตีความเอกสาร สญัญา คาํบรรยาย ร่างโตต้อบจดหมาย กลกัรองโครงการความ

ช่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามประเมินผลทุนการศึกษา อบรม ดูงาน ประสานโครงการระหว่าง

ประเทศ47 

 

2.7 งานวจิยัทีเกียวข้อง 

 ปรีชา ประสิทธิเม ได้ศึกษาวิจยัเรือง “ความรู้เกียวกับประชาธิปไตยของกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษา พบว่า กรรมการองค์การบริหารส่วน

ตําบลทุกคนมีความรู้เกียวกับประชาธิปไตยตังแต่ปานกลางถึงระดับมาก และตัวแปรไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความรู้เกียวกบัประชาธิปไตยกรรมการบริหารส่วนตาํบลอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

อยา่งใด48 

 สวรรค์ อ่อนบุญ ไดศึ้กษาวิจัยเรือง “ทศันคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนายก

องค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัเลย” ผลการศึกษา พบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลใน

                                                             
47การจดัโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การแบ่งส่วนราชการ การกาํหนด

กรอบอตัรากาํลงั และหนา้ทีความรับผดิชอบของหน่วยงาน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร และ

มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งของกรุงเทพมหานคร สาํนกังาน ก.ก. 30 กนัยายน 2552 หนา้ 22. 

        48ปรีชา ประสิทธิเม, “ความรู้เกียวกบัประชาธิปไตยของกรรมการบริหารองค์การบริหาร

ส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง), 2542, 150 หนา้.   
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จงัหวดัเลยมีความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดบัปานกลางคือ ร้อยละ 62.90 

รองลงมา คือ มีความรู้อยูใ่นระดบัดีคือ ร้อยละ 27.10 และมีความรู้ในระดบัไม่ดีคือ ร้อยละ 10.0049 

 ร้อยโท ครีีบูรณ์ จาํปาเทศ ไดศึ้กษาเรือง “ความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตยของพลทหารกอง

ประจาํการค่ายกาํแพงเพชรอคัรโยธิน อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร” ผลการวิจยั พบว่า  

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.80 มีระดับ

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีภูมิภาคอยู่ทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คิดเป็นร้อยละ 48.80 มีระยะเวลารับราชการ ไม่เกิน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.80  

2. พลทหารกองประจาํการค่ายกาํแพงเพชรอคัรโยธิน อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร

มีความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตย โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง แต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พล

ทหารกองประจาํการมีความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตย ดา้นอุดมการณ์ประชาธิปไตย อยู่ในระดบัมาก 

ส่วนอีก 2 ดา้น คือ ดา้นการปกครองแบบประชาธิปไตย และดา้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยู่ในระดบั

ปานกลาง  

3. พลทหารกองประจาํการทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตย

แตกต่างกัน และพลทหารกองประจาํการทีมีระยะเวลารับราชการแตกต่างกัน มีความเข้าใจเรือง

ประชาธิปไตยดา้นการปกครองแบบประชาธิปไตย และดา้นวิถีชีวิตประชาธิปไตยแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนนอกจากนนัไม่พบความแตกต่าง  

4. พลทหารกองประจาํการค่ายกาํแพงเพชรอคัรโยธิน อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 

ไดเ้สนอขอ้เสนอแนะเกียวกบัปัญหาทีสาํคญัเกียวกบัความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตย ทีสาํคญั คือ  

4.1  ไม่เขา้ใจเรืองประชาธิปไตย ไม่รู้จักสิทธิขนัพืนฐานของตนเอง มีความเบือหน่าย

การเมือง และไม่ยอมไปใชสิ้ทธิ จึงควรให้ความรู้ทีถูกตอ้งและแทจ้ริง โดยการเผยแพร่ตามหมู่บา้น 

ต่าง ๆ ประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน และการใชม้าตรการต่าง ๆ  

4.2  เสียงขา้งนอ้ยไม่ปฏิบติัตามเสียงส่วนขา้งมาก ทีผา่นการเห็นชอบแลว้ ทาํให้เกิดการ

ชุมนุมเรียกร้องการใชค้วามคิดส่วนตวัมาตดัสินปัญหาทุกคนต่างเห็นแก่ตวั คิดแต่จะเอาตวัรอดเพียง

อยา่งเดียว จึงควรมีการปฏิบติัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยอมรับเสียงขา้งมากตามหลกัประชาธิปไตย 

รัฐบาลหรือหน่วยงานแกไ้ขอย่างจริงจงั ประชาชนตอ้งเคารพหลกัเหตุและผล โดยไม่เน้นความ

                                                             

        49สวรรค ์อ่อนบุญ, “ทศันคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลในจงัหวดัเลย”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลยั), 2551, 129 หนา้.  
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รุนแรง ควรใชห้ลกัประชาธิปไตยในการหาขอ้ยติุ เช่น การทาํประชามติควรหยดุการแข่งขนัเพือชิง

ดีชิงเด่น ใหรู้้จกัคาํว่าพอเพียง 

4.3 ระบบทุนนิยมทาํใหเ้กิดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนมากเกินไป ประชาชนยงั

ไม่ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งทวัถึง จึงควรส่งเสริมใหใ้ชร้ะบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ประชาชนจะ

ไดมี้ภูมิคุม้กนั ผูมี้หนา้ทีเกียวขอ้งตอ้งดูแลช่วยเหลือตามความจาํเป็น50 

 ทองปักษ์ วรจักษ์ ได้ศึกษาเรือง “ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ผล

การศึกษา พบว่า  

1.  ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาํบลขา้วงาม อาํเภอ

วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น เรียงตามค่าเฉลีย

มากไปนอ้ย พบว่า ดา้นความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นวฒันธรรมทางการเมือง 

และดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามลาํดบั  

2. ประชาชนทีมี เพศ อายุ และระดบัการศึกษา ต่างกนั ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการ

ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยในตาํบลข้าวงาม อาํเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ 

3.  ประชาชนมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัความคิดเห็น ดงันี  

3.1  ความมีการส่งเสริม การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในตาํบลเรือง

กระบวนการเรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหม้ากยงิขึน  

3.2  ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจของประชาชนตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงั

น้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา กับหน่วยงานอืน ๆ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวดั

กรุงเทพ เมืองพทัยา เพือใหท้ราบถึงปัจจยัทีก่อใหเ้กิดความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง  

 

 

 

                                                             

        50ร้อยโท คีรีบูรณ์ จาํปาเทศ “ความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตยของพลทหารกองประจาํการ

ค่ายกาํแพงเพชรอคัรโยธิน อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหา

บัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั), 2551, 114 หนา้. 
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3.3  ควรศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่กบัการวิจยัเชิงปริมาณ เพือจะไดเ้ปรียบเทียบถึงความรู้

ความเขา้ใจในเรืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงัน้อย     

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา51 

 สมฤทัย โทนสูงเนิน ไดศึ้กษาวิจัยเรือง “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับสิทธิและ

เสรีภาพของชาวไทย กรณีศึกษาประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร” ผล

การศึกษา พบว่า ประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นของ

ประชาชนเกียวกบัสิทธิและเสรีภาพอยูใ่นระดบัมาก52 

ร้อยตาํรวจเอก สุรพงษ์ สายวงศ์ ไดท้าํวิจยัเรือง ทศันคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : 

ศึกษาเฉพาะกรณี เจา้หนา้ทีกองปราบปราม พบว่า เจา้หนา้ทีกองปราบปราม มีทศันคติทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเจ้าหน้าทีตาํรวจทีมีสถานภาพสมรส 

ภูมิลาํเนา และระดบัการศึกษาต่างกนัมีทศันคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนั แต่ที

มีอาย ุอายรุาชการ ชนัยศ ลกัษณะทีปฎิบติังาน และรายไดต่้างกนั มีทศันทศันคติทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.0553 

วิริสมาหลา  เกิดอยู่  ได้ศึกษาวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต” ผลการศึกษา พบว่า นกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยั

เกษมบณัฑิต การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ

มากกว่า 30 ปีขึนไปประกอบอาชีพรับราชการ  สถานภาพสมรส  และมีรายได้เฉลียต่อเดือน

มากกว่า 20,000 บาท ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมและรายดา้น  3  ดา้น  อยู่ใน

ระดบัแลว้แต่โอกาส  ไดแ้ก่  ด้านการแสดงความคิดเห็นและความสนใจทางการเมือง  ดา้นการ

ตรวจสอบและการใชสิ้ทธิ  และดา้นการติดตามข่าวสารบา้นเมือง ปัจจยัทีมีผลต่อการมีส่วนร่วม

                                                             
51ทองปักษ์ วรจกัษ์, “ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย : 

ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตร 

มหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั, 2553), 148 หนา้. 

          52สมฤทยั โทนสูงเนิน, “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกบัสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย 

กรณี ศึกษาประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาว รีย ์ ก รุง เทพมหานคร ”,  สารนิพนธ์ รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต, 2554), 135 หนา้.  
53ร้อยตาํรวจเอก สุรพงษ์ สายวงศ,์. “ทศันคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะ

กรณี เจา้หนา้ทีกองปราบปราม”. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์, 2554, 137 หนา้. 
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ทางการเมืองพบว่า  อาย ุ สถานภาพ  รายได ้ มีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต54 

กรุณา ขันทอง ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ความรู้เรืองประชาธิปไตยของพนักงาน บริษทั รอยลัอินดสัตรีย ์

(ไทยแลนด ์) มหาชน  จาํกดั” ผลการศึกษา พบว่า 1) พนักงาน บริษทัรอยลัอินดสัตรีย ์(ไทยแลนด ์)  มหาชน 

จาํกดั ทีตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 18.6 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 

76.9 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 69.4 มีรายไดต่้อเดือนที 10,001-15,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 54.1 และมีภูมิลาํเนามาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 64, 2) ความรู้เรืองประชาธิปไตย

ของพนกังานบริษทั รอยลัอินดสัตรีย ์(ไทยแลนด ์) มหาชน จาํกดั โดยรวมทงั 3 ดา้น คือ (1) ดา้นรูปแบบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย (2) ดา้นอุดมการณ์ของประชาธิปไตย และ (3) ดา้นการเลือกตงั อยู่ในระดบัมาก, 

3) พนกังานทีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนา แตกต่างกนั มีความ รู้เรืองประชาธิปไตย 

โดยรวมทัง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน และเมือแยกทดสอบในแต่ละด้าน พบว่า พนักงานทีมีระดบัการศึกษา

แตกต่างกนั มีความรู้เรืองประชาธิปไตยแตกต่างกนั พนกังานทีมีอายแุตกต่างกนัมีความรู้เรืองประชาธิปไตย

แตกต่างกนั และพนกังานทีมีภูมิลาํเนาแตกต่างกนั มีความรู้เรืองประชาธิปไตยแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนนอกนันไม่พบความแตกต่าง, 4) พนักงานไดเ้สนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที

สาํคญัคือ (1) การปกครองมีความหยอ่นยาน ไม่เด็ดขาด เอาเปรียบคนจน คนรวยคือ ผูมี้อาํนาจ แนวทางแกไ้ข

คือ ให้มีกฎหมายรัฐ ธรรมนูญทีตัดสิทธินักการเมืองทุจริตคอรัปชั น (2) การแสดงความคิดเห็นกนัมาก

จนเกินไปจนเกิดความขัดแยง้เกิดการชุมนุมประท้วง แนวทางแก้ไขคือ ให้ความรู้ด้านกฎหมายและ

ประชาสัมพนัธ์และรณรงค์ในสิทธิและเสรีภาพอย่างทั วถึง เพราะประชาชนยงัขาดความรู้ในหลกัการ

ปกครองและการแสดงออกของระบอบประชาธิปไตย (3) มีนายทุน มีผูอุ้ปถมัภ์ คนจนตกเป็นเหยือและถูก

มองเป็นปัญหาสังคม แนวทางแก้ไขคือ รัฐควรจะส่งเสริมให้การศึกษาให้ความรู้แก่ภาคประชาชน (4) 

ประชาธิปไตยตอ้งฟังเสียงขา้งมากทีเป็นประโยชน์กบัคนหมู่มาก แนวทางแกไ้ขคือ ควรมีการฟังเสียงขา้ง

มากทีไม่สร้างความเดือดร้อนใหค้นหมู่มาก โดยใหมี้การตรวจสอบจากภาครัฐ55    

                                                             
54วิริสมาหลา  เกิดอยู่ , “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท

มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต), 2554, 140 หนา้. 
55กรุณา ขันทอง, “ความรู้เรืองประชาธิปไตยของพนักงานบริษัทรอยลัอินดัสตรีย ์(ไทยแลนด์) 

มหาชน  จํากัด”,  สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั),  2554, 155 หนา้. 
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 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้อง จึงกล่าวได้ว่า ระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองเพือประโยชน์ของประชาชน เนืองจากอาํนาจอธิปไตยเป็นของ

ประชาชน และประชาชนเป็นผูก้าํหนดตวัผูป้กครอง ดงันัน การใชอ้าํนาจทางการเมืองของผูป้กครอง 

จะตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์สุขของประชาชน ไม่ใช่ประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก ถา้เมือใด

ปรากฎว่าผูป้กครองมิไดใ้ชอ้าํนาจเพือประโยชน์สุขของประชาชน ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผูป้กครอง

ในฐานะทีเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยไดต้ลอดเวลา 

 

2.8 สรุปกรอบแนวคดิทีใช้ในการวจิยั 

ในการศึกษาวิจยั เรือง การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกั

ปลดักรุงเทพมหานคร ในครังนีจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งต่าง ๆ ทีได้

ยกมากล่าวถึงในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกแนวคิดโดยมีรายละเอียดและความสาํคญัของแต่ละตวัแปร 

ดงัต่อไปนี 

ตวัแปรอสิระ 

 ประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ ระดบัการศึกษา จากกรอบแนวคิดของ ทองปักษ์ วรจกัษ์56  

ระดบัเงินเดือน จากกรอบแนวคิดของ กรุณา ขันทอง57    

ความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จากกรอบแนวคิดของ สวรรค์ อ่อนบุญ58 

ตวัแปรตาม 

  ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย 5 ดา้น มาจากหลกัการสาํคญัทีเปรียบเสมือนแก่น

ของประชาธิปไตย 5 ประการ สมบัต ิธํารงธัญวงศ์59 

 

 

                                                             
56ทองปักษ ์วรจกัษ,์ “ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษา

เฉพาะกรณี ตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

, อา้งแลว้, 146 หนา้. 
57กรุณา ขันทอง, “ความรู้เรืองประชาธิปไตยของพนักงานบริษัทรอยลัอินดัสตรีย ์(ไทยแลนด์) 

มหาชน จาํกดั”, สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, อา้งแลว้, 155 หนา้. 
58สวรรค ์อ่อนบุญ, “ทศันคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลในจงัหวดัเลย” , สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑติ, อา้งแลว้, 129 หนา้. 
59สมบติั  ธาํรงธญัวงศ,์ การเมอืง : แนวความคดิและการพฒันา, อา้งแลว้, หนา้ 24. 
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ตวัแปรอสิระ                                                           ตวัแปรตาม 

(Independent Variables)                                          (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทใีช้ในการวจิยั 

การศึกษาความรู้การปกครองแบบ 

ประชาธิปไตย 5 ด้าน 
 

 

-    ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 

 -  ดา้นหลกัเสรีภาพ 

 -  ดา้นหลกัความเสมอภาค    

 -  ดา้นหลกักฎหมาย 

 -  ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก 

     

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ระดบัเงินเดือน 

- ความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย 

 



 

 

 

 

บทที 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัเรือง “การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนักปลดั

กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพือให้ดาํเนินการวิจยัมีความ

ถูกต้องและสามารถนําข้อมูลมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันางานวิจยั ผูว้ิจยัได้กาํหนดขนัตอนและ

วิธีดาํเนินการวิจยั ดงันี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวิจยั 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.6 การวิเคราะห์ขอ้มลูและประมวลผล 

3.7 สถิติทีใชใ้นการวิจยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.1.1 ประชากร 

 ไดแ้ก่ บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัสิน 1,150 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ทีไดจ้ากการเปิดตารางสาํเร็จของเครซี

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ซึงจาํนวนประชากร 1,150 คน จดัอยูใ่นช่วงชนัที 1,200 คน จึงมี

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 291 คน 

 

3.2 เทคนิควธีิการสุ่มตวัอย่าง 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 
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ในการวิจัยผูว้ิจ ัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักปลดักรุงเทพมหานคร แลว้นํามาหาอตัราส่วนของประชากร

(Proportional to Size) เพือหากลุ่มตวัอย่างแยกแต่ละหน่วยงาน ดงักล่าวแลว้จึงใชว้ิธีการสุ่มอย่าง

แบบง่าย (Simple random sampling)โดยมีขนัตอนการสุ่มดงันี 

1. แบ่งประชากรเป็นชนัภูมิ โดยใชห้น่วยงานเป็นตวัแบ่งชนัภูมิ 

2. กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชนัภูมิตามสดัส่วน 

3. ทาํการสุ่มแต่ละชนัภูมิตามจาํนวนทีกาํหนดไว ้ 

แลว้นาํประชากรในแต่ละหน่วยงานมาทาํการสุ่มเพือหากลุ่มตวัอย่างโดยใชเ้ทคนิคการสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)โดยผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีสร้างขึนนาํไปแจก

ใหก้บับุคลากรในหน่วยงานสาํนักปลดักรุงเทพมหานครจนครบตามผลการคาํนวณกลุ่มตวัอย่าง 

จากตาราง 3.1 จนครบ ตามจาํนวน 291 คน 
 

ตารางที 3.1 แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างโดยจําแนกบุคลากรออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ

ในสังกดัสํานักปลดักรุงเทพมหานคร 
 

หน่วยงาน ประชากร วธิีคาํนวณ กลุ่มตวัอย่าง 

สถาบนัพฒันาขา้ราชการ 

กรุงเทพมหานคร  

222 291× 222÷1,150 56 

กองกลาง 272 291× 272÷1,150 69 

กองการเจา้หนา้ที   250 291× 250÷1,150 63 

สาํนกังานกฎหมายและคดี   73 291× 73÷1,150 18 

สาํนกังานปกครองและทะเบียน 67 291× 67÷1,150 17 

สาํนกังานตรวจสอบภายใน  71 291× 71÷1,150 18 

กองประชาสมัพนัธ ์ 105 291× 105÷1,150 27 

กองงานผูต้รวจราชการ 63 291× 63÷1,150 16 

กองการต่างประเทศ 27 291× 27÷1,150 7 

รวม   1,150 คน  291 
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3.3 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัยในครังนี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  เชิงปริมาณ 

(Quantitative) และแบบทดสอบ (Test) ซึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออก 4 

ตอน คือ 

ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และระดบัเงินเดือน ผูว้ิจยัใชล้กัษณะคาํถามแบบการเลือกตอบ (Check list) จาํนวน 

4 ขอ้ 

ตอนที 2 เป็นความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึงเป็นคาํถามเชิงบวกและ

เชิงลบซึงมีลกัษณะแบบปลายปิด จาํนวน 10 ขอ้ เป็นแบบทดสอบ (Test) ชนิด ถูก-ผิด โดยขอ้ที

ตอบคาํตอบถกูได ้1 คะแนน และขอ้ทีตอบคาํตอบไม่ถกูได ้0 คะแนน 

  ขอ้ 1, 2, 3, 5, 8, และขอ้ 10  คาํตอบทีถกู คือ (ถกู)  ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

  ขอ้ 4, 6, 8, และขอ้ 9 คาํตอบทีถกูคือ (ผดิ) ไดข้อ้ละ 1 คะแนน 

การแปลผลคะแนน  ผูว้ิจ ัยได้ประเมินคะแนนความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ความรู้ดี ปานกลาง และ ไม่ดี 

ความกวา้ของอนัตรภาคชนั      =     คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด          

                                                                          จาํนวนระดบั 

                                                       =                   10-0       

                                                     3 

                                                       =      3.33 

จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแบ่งระดบัความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้

ดงันี 

คะแนน 0.00 – 3.33 หมายถึง มีความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดบั 

ความรู้ไม่ดี 

คะแนน 3.34 – 6.66 หมายถึง มีความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดบั 

ปานกลาง 

คะแนน 6.67 – 10.00 หมายถึง มีความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน

ระดบั ความรู้ดี 

โดยใช้สถิติความถี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งความรู้ออกเป็น 3 ระดบั คือ ความรู้ดี ปานกลาง และ
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ไม่ดี และนาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเทียบเกณฑ์การแบ่งคะแนน โดยใชเ้กณฑ์การ

ประเมินของเบนจามิน เอส บลมู ดงันี 

“ร้อยละ     0 – 59      หมายถึง     ความรู้ไม่ดี            คะแนน    0 – 5    คะแนน 

ร้อยละ      60 – 79      หมายถึง     ความรู้ปานกลาง    คะแนน    6 – 7    คะแนน 

ร้อยละ      80 – 100    หมายถึง      ความรู้ดี              คะแนน    8 – 10  คะแนน”1 

ตอนที 3 เป็นคาํถามเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร 

สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ในดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน ดา้นหลกัเสรีภาพ ดา้น

หลกัความเสมอภาค ดา้นหลกักฎหมาย และดา้นหลกัเสียงขา้งมาก จาํนวน 25 ขอ้ ผูว้ิจยัใชล้กัษณะ

คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคริท ์(Likert Scales) ซึงแบ่งเป็น 5 ระดบั 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนขึนอยูก่บัลกัษณะของขอ้คาํถามดงันี 

  มากทีสุด เท่ากบั  5  คะแนน 

  มาก  เท่ากบั  4 คะแนน 

  ปานกลาง เท่ากบั  3 คะแนน 

 นอ้ย เท่ากบั 2 คะแนน 

  นอ้ยทีสุด เท่ากบั  1 คะแนน 

เมือรวบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถีแลว้ จะใชค้ะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอย่างมาพิจารณา

ระดบัความคิดเห็น ซึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 

 

                       คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด                  5 – 1            4 

          _____________________________________________   =   _______________  =  _______  = 0.80 

 จาํนวนชนั                      5          5 

 

ซึงทาํใหไ้ดเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี 
 

           คะแนนเฉลยี        แปลความหมาย 

4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดบัการศึกษาความรู้มากทีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดบัการศึกษาความรู้มาก  

                                                             
1สวรรค์  อ่อนบุญ, “ทศันคติทางการเมืองระบบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลในจังหวดัเลย” สารนิพนธ์หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั), 2551, หนา้ 67. 
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2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดบัการศึกษาความรู้ปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดบัการศึกษาความรู้นอ้ย 

1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดบัการศึกษาความรู้นอ้ยทีสุด 

โดยใชส้ถิติความถี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งความรู้ออกเป็น 5 ระดบั คือ ความรู้มากทีสุด, ความรู้มาก, ความรู้

ปานกลาง, ความรู้นอ้ย, และความรู้นอ้ยทีสุด แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

 “ร้อยละ  0-19  หมายถึง  ความรู้นอ้ยทีสุด  คะแนน  0-24    คะแนน 

     ร้อยละ  20-39  หมายถึง  ความรู้นอ้ย           คะแนน  25-49   คะแนน 

     ร้อยละ  40-59     หมายถึง  ความรู้ปานกลาง    คะแนน  50-75   คะแนน 

     ร้อยละ  60-79     หมายถึง  ความรู้มาก         คะแนน  75-99   คะแนน 

     ร้อยละ  80-100   หมายถึง  ความรู้มากทีสุด    คะแนน  100-125 คะแนน” 

ตอนที 4 ขอ้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด คือ 

ผูต้อบแบบสอบถามจะไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น 

  

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวจิยั 

เครืองมือทีใชใ้นการทาํวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีขนัตอนในการสร้าง ดงันี 

 3.4.1 ขันตอนการสร้างเครืองมอื 

  1.  ศึกษาทฤษฎี ตาํรา เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

  2.  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากตาํรา เอกสาร และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครืองมอื 

1. นาํแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนมา เสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธต์รวจสอบ

และแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา 

2. นําแบบสอบถามทีแก้ไขปรับปรุงจากคณะอาจารยที์ปรึกษาไปให้ผูเ้ชียวชาญ

จาํนวน 3 ท่านพิจารณาเพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา โดยใช ้I.O.C มาตรวจสอบและ

ความถกูตอ้งของภาษา ซึงผูเ้ชียวชาญทรงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
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       วุฒิการศึกษา  M.A. (Political Science) 

     Mahatma Gandhi University, India 

     Ph.D. (Political Science) 

     Banaras Hindu University, India 

   ตาํแหน่ง  ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  

     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 2. รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมติร 

  วุฒิการศึกษา   ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

   M.A. Ph.D (Political Science),  

   University of Delhi, India 

     ตาํแหน่ง   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง  

     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
 

 3. นายศรีอาํพร  ปานเกต ุ

 วุฒกิารศึกษา                 ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

   สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

                    ตาํแหน่ง                      นกัวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ  

   ฝ่ายเผยแพร่ กองประชาสมัพนัธ ์ 

   สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 
 

  3.  นาํแบบสอบถามทีผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ และขอ้เสนอแนะกลบัมาปรับปรุงแกไ้ข

อีกครังหนึงแลว้ใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบ 

  4.  นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใช ้(Try-Out) กบับุคลากรทีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างทีสํานักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน แลว้นาํผลการตอบ

แบบสอบถาม ไปหาค่าความเชือมั นของเครืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิอัลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 
 

 =                  1k
k
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2
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S
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เมือ  =   ค่าความเชือมนัของเครืองมือ 
s

t

2
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     k =   จาํนวนขอ้ของเครืองมือ 

                                        =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

                                 =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 ไดค่้าความเชือมนัของเครืองมือทงัฉบบัเท่ากบั 0.89 ซึงแสดงผลเอาไวอ้ย่างละเอียดใน

ภาคผนวก จ 

  5.  นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารย์

ทีปรึกษาแลว้จึงนาํไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครังนี มีขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยตนเอง

ตามขนัตอน ดงันี 

3.5.1  ผูว้ิจยัไดท้าํหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บขอ้มูลจากสาํนักงานบัณฑิต

วิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลางถึง ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตบางกอกใหญ่ 

เพือขออนุญาตในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทดสอบ (Try-out) จ ํานวน 30 ชุด และถึงปลัด

กรุงเทพมหานคร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร เพือขออนุญาต และขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 291 ชุด 

3.5.2 ผูว้ิจ ัยได้นําแบบทดสอบ (Try-out) จ ํานวน 30 ชุด ไปแจกให้กับบุคลากรใน 

สาํนกังานเขตบางกอกใหญ่ และแบบสอบถามจาํนวน 291 ชุด ไปแจกให้กบับุคลากร สาํนักปลดั

กรุงเทพมหานคร โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามทัง 9 หน่วยงาน และได้เก็บ

รวบรวมขอ้มลูกลบัคืนหลงัจากผูต้อบแบบสอบถามไดต้อบเสร็จเรียบร้อยแลว้ดว้ยตนเอง 

3.5.3 ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีรับคืนทงัจาก

บุคลากรใน สาํนกังานเขตบางกอกใหญ่ และบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร แบบสอบถามมี

ความสมบูรณ์ทุกฉบบั คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์แลว้จึงนาํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติต่อไป  

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในการวิจยัครังนี   ไดด้าํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

เครืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล โดยการจาํแนกกลุ่มตวัอย่าง

ตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดย

ใชส้ถิติความถี  (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

si2

st2
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ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนัก

ปลดักรุงเทพมหานคร โดยสถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย คือ แบบสอบถามเพือทดสอบความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย มีทงัหมด 25 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของ

ปวงชน 5 ขอ้, ดา้นหลกัเสรีภาพ 5 ขอ้, ดา้นหลกัความเสมอภาค 5 ขอ้, ดา้นหลกักฎหมาย 5 ขอ้ และ 

ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก 5 ขอ้  

ตอนที 3  ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากรสาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร กบัขอ้มลูทวัไปดา้นเพศ ใชก้ารทดสอบค่า

ที (t-test) ส่วนขอ้มูลทั วไปดา้นอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และความรู้พืนฐานในทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA or  

F - test) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็น

รายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

ตอนที 4  รวบรวมขอ้เสนอแนะเกียวกบัการส่งเสริมการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถี (Frequency) และ

นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบคาํบรรยาย 

 

3.7 สถิตทิีใช้ในการวจิยั 

การวิจยัเรืองนี มีสถิติทีใชใ้นการทาํวิจยัซึงไดแ้ก่ 

3.7.1 สถิตกิารบรรยาย (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉลีย ( X ) และค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สาํหรับบรรยายขอ้มลูทวัไป 
 

1. การหาค่าร้อยละ (Percentage)2 
 

  P =  
N

Xx100
 

                                       P =  ค่าร้อยละ 

  X = จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

  N =  จาํนวนประชากร 
 
 

                                                             

 2นิภา เมธธาวิชยั, วทิยาการวจิยั, (กรุงเทพมหานคร : สถาบนัราชภฏัธนบุรี, 2553), หนา้ 128. 
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2. การหาค่าเฉลยี (Mean) หรือมชัฌมิเลขคณติ3 
 

x   =  N
x

 

x  =  ค่าเฉลีย 

X =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถาม 

N =  จาํนวนประชากร 

 

 3. การหาค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)4 
 

S =  
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

S = ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

fX =  ผลรวมของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละระดบั 

N =  จาํนวนประชากร 
 

 4. การทดสอบสมมตฐิาน (t-test)5 

   t     =       

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX




 

        เมือ t  = ค่าที - เทสท ์(t- test Independent) โดยที df = n1+ n2-2 

X1 , X2 = ค่าเฉลียของคะแนนกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

 S1
2 

 ,  S2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 

 n1  , n2 = จาํนวนคะแนนของกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ตามลาํดบั 
 

                                                             

 3ส่งศรี ชมภูวงศ์, การวิจัย, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช, 

2547), หนา้ 55. 

 4ลว้น สายยศ และองัคนา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยา-

สาส์น, 2540), หนา้ 53. 

 5พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วธิีการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่

ล่าสุด), (กรุงเทพมหานคร : สาํนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ ประสานมิตร, 2543), หนา้ 183. 
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 5.  การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) ใช้

วิเคราะห์เพือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม โดยใชสู้ตร6 
 

  F            =    
w

b

MS
MS  

 F    =   อตัราส่วนของความแปรปรวน 

 MSb =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 MSw =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 

                                                             

 6นิภา เมธธาวิชยั, วทิยาการวจิยั, อา้งแลว้, หนา้ 110. 



 

 

 บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรือง “การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึงผูว้ิจยัไดต้งัวตัถุประสงคข์องการ

วิจยั (Research  Objectives) ไว ้3 ประการ คือ 

 1.  เพือศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร 

 2.  เพือเปรียบเทียบระดบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร 

สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ทีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และระดบัความรู้พืนฐาน

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั 

 3.  เพือศึกษาข้อเสนอแนะเกียวกับการส่งเสริมการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

 ในการวิจยัครังนีกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรสาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 291 คน

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการเปิดตารางสาํเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัวิจัย ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนันนาํแบบสอบถามทีรวบรวม

ไดม้าดาํเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพือ

คาํนวณหาค่าสถิติสาํหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐานการวิจยัใหค้รบถว้นตามทีตงัไว ้มีลาํดบั

ขนัตอนดงันี 

4.1 สญัลกัษณ์ทีใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.2 ขนัตอนการวิเคราะห์ขอ้มลู 

4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

4.1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพือความเขา้ใจทีตรงกันในการแปลความหมายขอ้มูล จึงกาํหนดสัญลกัษณ์ทีใชใ้นการ

เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูดงันี 

X  แทน ค่าเฉลีย (Mean) 
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 S.D. แทน ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 t  แทน ค่าสถิติทีใชพิ้จารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ t (t – distribution) 

 F แทน ค่าสถิติทีใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F - 

distribution) 

df แทน ชนัแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS แทน ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Squares) 

 MS แทน  ค่าเฉลียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square) 

* แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

 

4.2 ขันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยนําเสนอการวิจัยในรูปตาราง โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม

สาํเร็จรูป  ซึงวิเคราะห์ขอ้มลูเป็น 4 ตอนดงันี 

 ตอนที 1 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล โดยการจาํแนกกลุ่มตวัอย่างตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดบัเงินเดือน และความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยใชส้ถิติความถี  

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยสถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลว้นาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย คือ แบบสอบถามเพือทดสอบ

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย มีทงัหมด 25 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

หลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 5 ขอ้, ดา้นหลกัเสรีภาพ 5 ขอ้, ดา้นหลกัความเสมอภาค 5 ขอ้, 

ดา้นหลกักฎหมาย 5 ขอ้ และ ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก 5 ขอ้ 

ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจยัใช้การทดสอบค่า t-test การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (ONE – WAY ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe) 

 ตอนที 4 ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร 

สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจงความถี (Frequency) และนําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบคาํบรรยาย 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร ทีตอบแบบสอบถาม  

ในการวิจยัเรืองนีกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษา ไดแ้ก่ บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ศึกษา

จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 291 คน ซึงมีคุณลกัษณะขอ้มลูทวัไปเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยใชก้าร

วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นาํเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย  
 

ตารางที 4.1   แสดงจาํนวน และร้อยละ ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 

หญิง 

131 

160 

45.00 

55.00 

รวม 291 100.00 
 

จากตารางที 4.1  พบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 160 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และ เป็นเพศชาย จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  

 
 

ตารางที 4.2   แสดงจาํนวน และร้อยละข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

18-28 ปี 

29-39 ปี 

40-50 ปี 

51 ปีขึนไป 

33 

105 

102 

51 

11.30 

36.10 

35.10 

17.50 

รวม 291 100.00 
 

 

จากตารางที 4.2 พบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ส่วใหญ่มีอาย ุอายุ 29-39 ปี จาํนวน 105 

คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาอายุ 40-50 ปี จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และน้อยทีสุด

อาย ุ18-28 ปี  จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.3   แสดงจํานวน และร้อยละข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการ

ศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

26 

34 

53 

178                   

8.90 

11.70 

18.20 

61.20 

รวม 291 100.00 
 

จากตารางที 4.3 พบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 61.20 รองลงมา ระดบัการศึกษาอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 และน้อยทีสุด ระดับการศึกษามธัยมศึกษา

ตอนตน้ จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 ตามลาํดบั 
 

ตารางที 4.4   แสดงจํานวน และร้อยละข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับ

เงินเดือน 
 

ระดับเงนิเดือน จาํนวน ร้อยละ 

ตาํกว่า 9,000 บาท   

9,001 – 12,285 บาท  

12,286 – 15,000 บาท  

มากกว่า 15,000 บาท 

3 

71 

87 

130 

1.00 

24.40 

29.90 

44.70 

รวม 291 100.00 
 

จากตารางที 4.4 พบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน มากกว่า 

15,000 บาท จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมา คือ ระดบัเงินเดือน 12,286 – 15,000 

บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท จาํนวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.5   แสดงจํานวน และร้อยละ ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร จาํแนกรายข้อ 

 

ข้อท ี ความรู้ 

รู้ ไม่รู้ 
รวม 

(ร้อยละ) 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกว่า 18 ปี 

อาํนาจนิติบัญญัติ, อาํนาจบริหาร, และอาํนาจตุลา

การ ถือเป็นอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

ประเทศไทยเริมมีการปกครองในระบอบประชา - 

ธิปไตยเมือวนัที 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

รัฐสภาประกอบด้วย สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และศาล

รัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 กาํหนดให้

การเลือกตงัเป็นหนา้ทีของประชาชน ผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิเลือก 

ตงัโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรจะตอ้งเสียสิทธิทางการเมือง 

คณะรัฐมนตรีจัดอยู่ในกลุ่มของสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร 

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยเคารพในการ

ตดัสินหรือมติของเสียงส่วนมาก โดยไม่สนใจเสียงข้าง

นอ้ย 

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กาํหนดใหส้มาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรมี จาํนวน 500 คน 

การเมืองเป็นเรืองของนักการเมืองหรือข้าราชการ

ระดับสูง ประชาชนธรรมดาไม่ควรเข้าไปยุ่งเกียว

ตอ้งปล่อยใหเ้ขาทาํหนา้ทีแทนเราในทุกเรือง 

หลกัการสาํคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ 

หลกัอาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลกัเสรีภาพ 

หลกัเสมอภาค หลกักฎหมาย และหลกัเสียงขา้งมาก  

274 (94.2) 

 

245 (84.2) 

 

238 (81.8) 

 

151 (51.9) 

 

 

205 (70.4) 

 

147 (50.5) 

 

 

197 (67.7) 

 

216 (74.2) 

 

 

205(70.4) 

 

 

245(84.2) 

17 (5.8) 

 

46 (15.8) 

 

53 (18.2) 

 

140(48.1) 

 

 

86 (29.6) 

 

144 (49.5) 

 

 

94 (23.3) 

 

75 (25.8) 

 

 

86 (29.6) 

 

 

46(15.8) 

291 (100.0) 

 

291 (100.0) 

 

291 (100.0) 

 

291 (100.0) 

 

 

291 (100.0) 

 

291 (100.0) 

 

 

291 (100.0) 

 

191 (100.0) 

 

 

291 (100.0) 

 

 

291(100.0) 

รวม 212 (73.0) 79 (27.0) 291 (100.0) 
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จากตารางที 4.5 พบว่า บุคลากร ทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของ บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 291 คน โดยรวมมีผูต้อบ ถูก 

จาํนวน 212 ราย และ ผูต้อบ ไม่ถกู จาํนวน 79 ราย ดงัมีรายละเอียดดงันี 

1.  บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกว่า 18 ปี สาํหรับผูที้ตอบคาํถาม ถูก ถือว่า รู้ มีจาํนวน 

274 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถูก ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.8 

2.  บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

อาํนาจนิติบญัญติั, อาํนาจบริหาร, และอาํนาจตุลาการ ถือเป็นอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 

สาํหรับผูที้ตอบคาํถาม ถกู ถือว่า รู้ มีจาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถูก 

ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 

3. บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

ประเทศไทยเริมมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมือวนัที 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 สาํหรับผูที้

ตอบคาํถาม ถกู ถือว่า รู้ มีจาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถูก ถือว่า ไม่รู้ 

มีจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 

4. บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

รัฐสภาประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และศาลรัฐธรรมนูญ สาํหรับผูที้ตอบคาํถาม ถูก ถือ

ว่า รู้ มีจาํนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถูก ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 140 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.1 

5. บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 กาํหนดให้การเลือกตงัเป็นหน้าที ของประชาชน ผู ้

ไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตงัโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรจะตอ้งเสียสิทธิทางการเมือง สาํหรับผูที้ตอบคาํถาม 

ถกู ถือว่า รู้ มีจาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถกู ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 86 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 

6. บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

คณะรัฐมนตรีจดัอยู่ในกลุ่มของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สําหรับผูที้ตอบคาํถาม ถูก ถือว่า รู้ มี

จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถกู ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 144 คน คิดเป็น

ร้อยละ 49.5 

7. บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยเคารพในการตดัสินหรือมติของเสียงส่วนมาก โดยไม่
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สนใจเสียงขา้งนอ้ย สาํหรับผูที้ตอบคาํถาม ถกู ถือว่า รู้ มีจาํนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 และผู ้

ทีตอบคาํถาม ไม่ถกู ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 

8.  บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กาํหนดใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมี จาํนวน 500 คน สาํหรับผูที้ตอบ

คาํถาม ถกู ถือว่า รู้ มีจาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถูก ถือว่า ไม่รู้ มี

จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 

9.  บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

การเมืองเป็นเรืองของนกัการเมืองหรือขา้ราชการระดบัสูง ประชาชนธรรมดาไม่ควรเขา้ไปยุ่งเกียว

ตอ้งปล่อยใหเ้ขาทาํหนา้ทีแทนเราในทุกเรือง สาํหรับผูที้ตอบคาํถาม ถูก ถือว่า รู้ มีจาํนวน 205 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.4 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถกู ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 

10. บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขอ้ทีว่า 

หลกัการสาํคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ หลกัอาํนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลกั

เสรีภาพ หลกัเสมอภาค หลกักฎหมาย และหลกัเสียงขา้งมาก สาํหรับผูที้ตอบคาํถาม ถูก ถือว่า รู้ มี

จาํนวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 และผูที้ตอบคาํถาม ไม่ถูก ถือว่า ไม่รู้ มีจาํนวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.8 
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ตารางที 4.6   แสดงค่าความถี และร้อยละ ของความรู้พนืฐานในทางการเมอืงแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  
 

ระดับความรู้ ค่าคะแนน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. 

2. 

3. 

ความรู้ดี 

ความรู้ปานกลาง 

ความรู้ไม่ด ี

8-10 

5-7 

1-4 

128 

146 

17 

44.0 

50.2 

5.8 

รวม 291 100.0 

 

              จากตารางที 4.6 พบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความรู้พืนฐานในทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 5-7 คะแนน, รองลงมามีความรู้อยูใ่นระดบัดี 

คือ 8-10 คะแนน และมีความรู้ระดบัไม่ดี คือ 1-4 คะแนน ตามลาํดับ เมือพิจารณาคะแนนรวม

ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร จาก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่ามีความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยตาํสุด 3 คะแนน 

และสูงสุด 10 คะแนน โดยมีคะแนนความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเฉลียอยู่ที 

7.30 คะแนน  
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        ตอนที 2 การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิเคราะห์การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรสาํนัก

ปลดักรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้

นาํเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 4.7   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน 
 

ด้านท ี การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย X  S.D. แปลผล 

1. ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 4.30 0.99 มากทีสุด 

2. ดา้นหลกัเสรีภาพ 4.39 0.82 มากทีสุด 

3. ดา้นหลกัความเสมอภาค 4.40 0.96 มากทีสุด 

4. ดา้นหลกักฎหมาย 4.57 0.89 มากทีสุด 

5. ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก 4.06 1.11 มาก 

รวม 4.34 0.95 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.7 พบว่า บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณารายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลีย

จากสูงสุดไปตาํสุด คือ ด้านหลกักฎหมาย รองลงมา คือ ด้านหลกัความเสมอภาค และดา้นทีมี

ค่าเฉลียตาํสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.8   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

อาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 
 

ข้อท ี ด้านหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน X  S.D. แปลผล 

1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที

อาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน 

 

4.32 

 

0.99 

 

มากทีสุด 

2. ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อาํนาจประชา 

ธิปไตยเป็นของประชาชนโดยใชอ้าํนาจผา่นทางสมาชิก

สภา ผูแ้ทนราษฎรทีมาจากการเลือกตงั 

 

 

4.17 

 

 

0.94 

 

 

มาก 

3. องค์ก ร  แ ละน โยบ ายข องปร ะเท ศต้อ ง เ ป็ นสิ ง ที

ประชาชนเป็นผูเ้ลือกขึนมา ไม่ใช่เลือกโดยกองทพั หรือ

ของพรรคการเมืองใด 

 

 

4.25 

 

 

1.00 

 

 

มากทีสุด 

4. ประ ชา ชนทุ กค นต้องมี โอ กาสใน กา รออ กเ สีย ง

ประชามติ ในเรืองทีมีความสาํคญัต่อประเทศ 

 

4.51 

 

0.89 

 

มากทีสุด 

5. ประชาชนเป็นเจ้าของอาํนาจมีหน้าทีตรวจสอบ, การ

คดัคา้น และ ถอดถอนผูป้กครองและผูแ้ทนทีปกครอง

โดยมิชอบ 

 

 

4.26 

 

 

1.15 

 

 

มากทีสุด 

รวม 4.30 0.99 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.8 พบว่า บุคลากรสํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน  อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียมากไปน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ ประชาชน

ทุกคนตอ้งมีโอกาสในการออกเสียงประชามติในเรืองทีมีความสาํคญัต่อประเทศ รองลงมาไดแ้ก่ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองทีอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ

ประชาชน และขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อาํนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยใชอ้าํนาจผ่านทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีมาจาก

การเลือกตงั ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.9   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านหลัก

เสรีภาพ 
 

ข้อท ี ด้านหลกัเสรีภาพ X  S.D. แปลผล 

1. การชุมนุมตอ้งไม่รบกวนเสรีภาพของบุคคลอืนทวัไป 4.57 0.10 มากทีสุด 

2 การชุมนุมทางการเมืองเป็นเสรีภาพขันพืนฐานของ

ระบอบประชาธิปไตย 

 

4.02 

 

1.10 

 

มาก 

3. ประชาชนสามารถชุมนุมไดโ้ดยสงบและตอ้งปราศจาก

อาวุธ 

 

4.45 

 

0.98 

 

มากทีสุด 

4. หลักเสรีภาพของประชาชนต้องตังอยู่บนความชอบ

ธรรมแห่งเหตุผลและคุณธรรม 

 

4.49 

 

0.99 

 

มากทีสุด 

5. ผูมี้อาํนาจในระบอบประชาธิปไตยจะไม่ใช้อาํนาจใน

การจาํกดัเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นในรูปของการ

พดูและการเขียนของประชาชน 

 

 

4.44 

 

 

0.94 

 

 

มากทีสุด 

รวม 4.39 0.82 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.9 พบว่า บุคลากรสํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ด้านหลกัเสรีภาพ อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลาํดับตามค่าเฉลียมากไปน้อย ดังนี ข้อทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ การชุมนุมต้องไม่รบกวน

เสรีภาพของบุคคลอืนทวัไป  รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัเสรีภาพของประชาชนตอ้งตงัอยู่บนความชอบ

ธรรมแห่งเหตุผลและคุณธรรม และข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การชุมนุมทาง

การเมืองเป็นเสรีภาพขนัพืนฐานของระบอบประชาธิปไตย ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.10   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักความ

เสมอภาค 
 

ข้อท ี ด้านหลกัความเสมอภาค X  S.D. แปลผล 

1. มนุษยมี์ความแตกต่างในเรืองความสามารถ แต่ควรเสมอ

ภาคในดา้นโอกาส 

 

4.46 

 

0.99 

 

มากทีสุด 

2. รัฐบาลตอ้งทาํงานอยา่งโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ฝ่ายคา้น

และประชาชนสามารถควบคุมและตรวจสอบการทาํงาน

การเมืองและอาํนาจรัฐได ้

 

 

4.55 

 

 

0.88 

 

 

มากทีสุด 

3. สังคมในระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมทียอมรับใน

ความแตกต่าง 

 

4.00 

 

1.11 

 

มาก 

4. รัฐบาลตอ้งสร้างหลกัประกนัว่าประชาชนทุกคนจะไดรั้บ

การคุม้ครองอยา่งเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมายฉบบัเดียวกนั 

 

4.49 

 

0.97 

 

มากทีสุด 

5. ในระบอบประชาธิปไตยต้องมีการจัดการเลือกตังทีเสรี

และยติุธรรมสาํหรับประชาชนทุกคน 

 

4.52 

 

0.86 

 

มากทีสุด 

รวม 4.40 0.96 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.10 พบว่า บุคลากรสํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้

เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียมากไปนอ้ย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ รัฐบาลตอ้งทาํงานอยา่งโปร่งใส

และเปิดโอกาสใหฝ่้ายคา้นและประชาชนสามารถควบคุมและตรวจสอบการทาํงานการเมืองและ

อาํนาจรัฐได ้รองลงมาไดแ้ก่ ในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีการจดัการเลือกตงัทีเสรีและยุติธรรม

สําหรับประชาชนทุกคน และข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นสงัคมทียอมรับในความแตกต่าง  ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.11   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

กฎหมาย 
 

ข้อ

ที 

ด้านหลกักฎหมาย 
X  S.D. แปลผล 

1. กฎหมายควรแสดงเจตจาํนงของประชาชนมิใช่ของ

เผด็จการทหารผูน้าํทางศาสนาหรือพรรคการเมืองทีตงั

ขึนมาเอง 

 

4.54 

 

0.89 

 

มากทีสุด 

2. หลกักฎหมาย หมายความว่าไม่มีบุคคลใด,ประชาชนคน

ใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้

 

4.48 

 

0.96 

 

มากทีสุด 

3. กฎหมายของระบอบประชาธิปไตยตอ้งปกป้องคุม้ครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

 

4.56 

 

0.88 

 

มากทีสุด 

4. หลกักฎหมาย คือมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัในการปกครอง 

ไม่ใช่ปกครองตามใจชอบ 

 

4.67 

 

0.79 

 

มากทีสุด 

5. ระบบศาลต้องมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมของฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายบริหาร 

 

4.59 

 

0.91 

 

มากทีสุด 

รวม 4.57 0.89 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.11 พบว่า บุคลากรสํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ด้านหลกักฎหมาย อยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียมากไปนอ้ย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ หลกักฎหมาย คือมีรัฐธรรมนูญ

เป็นหลกัในการปกครอง ไม่ใช่ปกครองตามใจชอบ รองลงมาไดแ้ก่ ระบบศาลตอ้งมีความเขม้แข็ง

และเป็นอิสระไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายบริหาร และขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุด 

ได้แก่ หลกักฎหมาย หมายความว่าไม่มีบุคคลใด, ประชาชนคนใดมีสิทธิอยู่เหนือกฎหมายได ้

ตามลาํดบั 
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ตารางที 4.12   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสียง

ข้างมาก 
 

ข้อท ี ด้านหลกัเสียงข้างมาก X  S.D. แปลผล 

1. การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เป็นวิธีการในการจัดตัง

รัฐบาล และเป็นหลกัในการตดัสินประเด็นสาธารณะต่าง ๆ 

 

4.09 

 

1.07 

 

มาก 

2. คนส่วนนอ้ยตอ้งมีความเชือมนัว่ารัฐบาลจะคุม้ครองสิทธิ 

และความเป็นตวัตนของพวกเขาอยา่งเต็มที 

 

3.78 

 

1.21 

 

มาก 

3. การประนีประนอมเท่านนัทีจะทาํใหส้งัคมทีมีเสรี สามารถ

ตกลงกนัได ้และเป็นการตกลงทีถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์

และคุม้ครองเสียงขา้งนอ้ย 

 

 

3.94 

 

 

1.17 

 

 

มาก 

4. รัฐบาลหรือเสียงส่วนใหญ่ทีมาจากการเลือกตังหรือการ

แต่งตงัก็ตามไม่สามารถริดรอนสิทธิเสียงส่วนนอ้ยได ้

 

4.31 

 

1.06 

 

มากทีสุด 

5. หลกัเสียงขา้งมากถือว่าขอ้เสนอทีไดรั้บเสียงขา้งมากจากที

ประชุม ก็จะไดรั้บเลือกใหน้าํไปปฏิบติั ทงันีเพราะถือไดว้่า

เป็นขอ้เสนอทีมีเหตุผลของคนส่วนใหญ่ 

 

 

4.17 

 

 

1.05 

 

 

มาก 

รวม 4.06 1.11 มาก 
 

              จากตารางที 4.12 พบว่า บุคลากรสํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงข้างมาก อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงลาํดบัตามค่าเฉลียมากไปน้อย ดงันี ขอ้ทีมีค่าเฉลียสูงสุด อยู่ในระดบัมากทีสุด ไดแ้ก่ รัฐบาล

หรือเสียงส่วนใหญ่ทีมาจากการเลือกตงัหรือการแต่งตงัก็ตามไม่สามารถลิดรอนสิทธิเสียงส่วนน้อย

ได ้รองลงมา อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ หลกัเสียงขา้งมากถือว่าขอ้เสนอทีไดรั้บเสียงขา้งมากจากที

ประชุม ก็จะไดรั้บเลือกใหน้าํไปปฏิบติั ทงันีเพราะถือไดว้่าเป็นขอ้เสนอทีมีเหตุผลของคนส่วนใหญ่ 

และข้อทีมีค่าเฉลียตาํสุด อยู่ในระดับมาก ได้แก่ คนส่วนน้อยต้องมีความเชือมนัว่ารัฐบาลจะ

คุม้ครองสิทธิ และความเป็นตวัตนของพวกเขาอยา่งเต็มที ตามลาํดบั 
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ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 

ผูว้ิจัยไดต้ังสมมติฐานการวิจยัไวว้่า บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานครทีมี เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และระดับความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย แตกต่างกนั ใชก้ารวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย ( X ) 

และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติสาํหรับเปรียบเทียบขอ้มูล 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าสถิติที (t-

test) ค่าสถิติเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ค่าสถิติ (One-Way ANOVA or F-test) 

นาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 4.13   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 

ด้าน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 131 4.70 0.62 มากทีสุด 

หญิง 160 4.78 0.63 มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.63 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.13 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมี เพศ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามเพศ 

พบว่า มากทีสุด คือ เพศ หญิง รองลงมา คือ เพศชาย ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.14   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน  จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 131 4.70 0.62 -0.99 0.33 

หญิง 160 4.78 0.63   
 

              จากตารางที 4.14 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีเพศต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่ต่างกนั  
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ตารางที 4.15   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 131 4.56 0.85 มากทีสุด 

หญิง 160 4.59 0.80 มากทีสุด 

รวม 291 4.58 0.82 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.15 พบว่า บุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือ

แยกตามเพศ พบว่า มากทีสุด คือ เพศหญิง รองลงมา คือ เพศชาย ตามลาํดบั 
 

 

ตารางที 4.16   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย

ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัอํานาจประชาธิปไตยของปวง

ชน  จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 131 4.56 0.85 -0.30 0.77 

หญิง 160 4.59 0.80   
 

              จากตารางที 4.16 พบว่า บุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีเพศ มีการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที 4.17   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

เสรีภาพ จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 131 4.63 0.83 มากทีสุด 

หญิง 160 4.63 0.78 มากทีสุด 

รวม 291 4.63 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.17 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครมีการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ด้านหลกัเสรีภาพอยู่ในระดับมากทีสุด เมือจาํแนกตามเพศ มากทีสุด คือ เพศหญิง

รองลงมา คือ เพศชาย ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที 4.18   

 

 

แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย 

ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านที 2 ด้านหลกัเสรีภาพ  จําแนกตาม

เพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 131 4.63 0.83 0.03 0.98 

หญิง 160 4.63 0.78   
 

จากตารางที 4.18 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีเพศต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ ไม่ต่างกนั  
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ตารางที 4.19   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

ความเสมอภาค  จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 131 4.63 0.79 มากทีสุด 

หญิง 160 4.59 0.80 มากทีสุด 

รวม 291 4.61 0.80 มากทีสุด 
 

จากตารางที 4.19 พบว่า บุคลากรสํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามเพศ 

พบว่า มากทีสุด คือ เพศชาย รองลงมา คือ เพศหญิง ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.20   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธปิไตยของ

บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัความเสมอภาค   จาํแนกตามเพศ 
 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 131 4.63 0.79 0.43 0.67 

หญิง 160 4.59 0.80   
 

จากตารางที 4.20 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีเพศ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค ไม่ต่างกนั  
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ตารางที 4.21   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

กฎหมาย  จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 131 4.67 0.78 มากทีสุด 

หญิง 160 4.80 0.72 มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.75 มากทีสุด 
 

จากตารางที 4.21 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามเพศ พบว่า 

มากทีสุด คือ เพศหญิง รองลงมา คือ เพศชาย ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.22   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย

ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกักฎหมาย จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 131 4.67 0.78 -1.45 0.15 

หญิง 160 4.80 0.72   
 

จากตารางที 4.22 พบว่า บุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีเพศ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.23  แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัเสียง

ข้างมาก จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 131 4.44 0.83 มากทีสุด 

หญิง 160 4.29 0.77 มากทีสุด 

รวม 291 4.35 0.80 มากทีสุด 
 

จากตารางที 4.23 พบว่า บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามเพศ พบว่า 

มากทีสุด คือ เพศชาย รองลงมา คือ เพศหญิง ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.24   แสดงผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัเสียงข้างมาก  จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ X  S.D. t. Sig. 

ชาย 4.44 0.83 1.57 0.12 

หญิง 4.29 0.77   

รวม 4.37 0.80  
 

จากตารางที 4.24 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีเพศ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.25   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน  

จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

18-28 ปี 

29-39 ปี 

40-50 ปี 

51 ปีขึนไป 

33 

105 

102 

51 

4.73 

4.83 

4.79 

4.47 

0.45 

0.53 

0.60 

0.86 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.63 มากทีสุด 
 

จากตารางที 4.25 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามอายุ พบว่า 

มากทีสุด คือ อาย ุ29-39 ปี รองลงมา คือ 40-50 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ51 ปีขึนไป ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.26   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน  จาํแนก

ตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    4.83 

109.06 

    3 

287 

1.61 

0.38 

4.24 0.01* 

รวม 113.89 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.26 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมี อายุ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น  แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 

0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  
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ตารางที 4.27   แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน  

จาํแนกตามอาย ุด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อาย ุ
18-28 ปี 

( X =4.64) 

29-39 ปี 

( X =4.63) 

40-50 ปี 

( X =4.71) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

18-28 ปี 

( X =4.64) 

 

- 

 

0.10 
 

 

-0.07 
 

 

-0.26 

29-39 ปี 

( X =4.63) 

 

- 

 

- 

 

0.03 

 

 

 (0.01*) 

40-50 ปี 

( X =4.71) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (0.01*) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.27 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีอายุ 40-50 ปี, และอายุ 29-39 ปี มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย  โดยรวมทงั 5 ด้าน แตกต่างกบั บุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไป โดยที

บุคลากรทีมีอายุ 40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย  โดยรวมทัง 5 ดา้น 

มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป, และ บุคลากรทีมีอาย ุ29-39 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น มากกว่าบุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไปเช่นกนั นอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.28   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18-28 ปี 

29-39 ปี 

40-50 ปี 

51 ปีขึนไป 

33 

105 

102 

51 

4.64 

4.63 

4.71 

4.20 

0.55 

0.82 

0.57 

1.20 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มาก 

รวม 291 4.58 0.82 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.28 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามอาย ุ

พบว่า มากทีสุด คือ อายุ 40-50 ปี รองลงมา คือ อายุ 18-28 ปี  และน้อยทีสุด คือ อายุ 51 ปีขึนไป 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.29   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัอาํนาจประชาธปิไตย

ของปวงชน จาํแนกตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    9.49 

186.55 

    3 

287 

3.16 

0.65 

4.90 0.01* 

รวม 196.03 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.29 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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ตารางที 4.30   แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่การศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักอํานาจ

ประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามอายุ ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

อาย ุ
18-28 ปี 

( X =4.64) 

29-39 ปี 

( X =4.63) 

40-50 ปี 

( X =4.71) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

18-28 ปี 

( X =4.64) 

 

- 

 

0.01 
 

 

-0.07 
 

 

0.44 

29-39 ปี 

( X =4.63) 

 

- 

 

- 

 

0.08 

 

 (0.00*) 

40-50 ปี 

( X =4.71) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (0.00*) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.30 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย  ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน  แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีอายุ 40-50 ปี, และอายุ 29-39 ปี มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยด้านหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 

แตกต่างกบั บุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไป โดยทีบุคลากรทีมีอายุ 40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน มากกว่าบุคลากรทีมีอายุ 51 

ปีขึนไป, และ บุคลากรทีมีอาย ุ29-39 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกั

อาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไปเช่นกนั นอกนันไม่พบความ

แตกต่างเป็นรายคู่   
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ตารางที 4.31   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสรีภาพ  จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18-28 ปี 

29-39 ปี 

40-50 ปี 

51 ปีขึนไป 

33 

105 

102 

51 

4.67 

4.74 

4.73 

4.20 

0.48 

0.67 

0.72 

1.17 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มาก 

รวม 291 4.63 0.80 มากทีสุด 
 

จากตารางที 4.31 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามอายุ พบว่า มาก

ทีสุด คือ อาย ุ29-39 ปี รองลงมา คือ อาย ุ40-50 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ51 ปีขึนไป ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.32   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสรีภาพ  จําแนก

ตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

  11.91 

175.07 

    3 

287 

3.97 

0.61 

6.56 0.00* 

รวม 186.98 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.32 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที 

0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)  
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ตารางที 4.33   แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสรีภาพ 

จาํแนกตามอาย ุด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อาย ุ
18-28 ปี 

( X =4.67) 

29-39 ปี 

( X =4.74) 

40-50 ปี 

( X =4.73) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

18-28 ปี 

( X =4.67) 

 

- 

 

0.08 
 

 

0.06 
 

 

0.47 

29-39 ปี 

( X =4.74) 

 

- 

 

- 

 

0.02 

 

(0.00*) 

40-50 ปี 

( X =4.73) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(0.00*) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.33 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีอายุ 29-39 ปี, และอายุ 40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยด้านหลกัเสรีภาพ แตกต่างกับ บุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไป โดยที

บุคลากรทีมีอายุ 29-39 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยด้านหลกัเสรีภาพ 

มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป, และ บุคลากรทีมีอาย ุ40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยดา้นหลกัเสรีภาพ มากกว่าบุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไป เช่นกนั นอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.34   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัความเสมอภาค  จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18-28 ปี 

29-39 ปี 

40-50 ปี 

51 ปีขึนไป 

33 

105 

102 

51 

4.61 

4.67 

4.71 

4.31 

0.50 

0.72 

0.70 

1.16 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.61 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.34 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามอาย ุ

พบว่า มากทีสุด คือ อายุ 40-50 ปี รองลงมา คือ อายุ 29-39 ปี และน้อยทีสุด คือ อายุ 51 ปีขึนไป 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.35   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักความเสมอภาค 

จาํแนกตามอาย ุ
 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    5.76 

177.94 

    3 

287 

1.92 

0.62 

3.10 0.03* 

รวม 183.37 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.35 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
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ตารางที 4.36   แสดงผลการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่  การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัความเสมอภาค จาํแนก

ตามอาย ุด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อาย ุ
18-28 ปี 

( X =4.67) 

29-39 ปี 

( X =4.74) 

40-50 ปี 

( X =4.73) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

18-28 ปี 

( X =4.67) 

 

- 

 

0.06 
 

 

0.10 
 

 

0.29 

29-39 ปี 

( X =4.74) 

 

- 

 

- 

 

0.04 

 

0.45 

40-50 ปี 

( X =4.73) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (0.00*) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.20) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.36 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไปแตกต่างกบับุคลากรทีมีอายุ 40-50 

ปีขึนไป โดยบุคลากรทีมีอาย ุ40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกั

ความเสมอภาค มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.37   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกักฎหมาย  จาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18-28 ปี 

29-39 ปี 

40-50 ปี 

51 ปีขึนไป 

33 

105 

102 

51 

4.91 

4.87 

4.78 

4.29 

0.29 

0.61 

0.67 

1.12 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.75 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.37 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามอายุ พบว่า 

มากทีสุด คือ อาย ุ18-28 ปี รองลงมา คือ อาย ุ29-39 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ51 ปีขึนไป ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.38   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกักฎหมาย จาํแนกตาม

อาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

  12.96 

149.24 

    3 

287 

4.32 

0.52 

8.34 0.00* 

รวม 162.20 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.38 พบวา่ บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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ตารางที 4.39  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักกฎหมาย จําแนก

ตามอาย ุด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

อาย ุ
18-28 ปี 

( X =4.91) 

29-39 ปี 

( X =4.87) 

40-50 ปี 

( X =4.78) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.29) 

18-28 ปี 

( X =4.91) 

 

- 

 

0.04 
 

 

0.12 
 

 

 (0.00*) 

29-39 ปี 

( X =4.87) 

 

- 

 

- 

 

0.08 

 

 (0.00*) 

40-50 ปี 

( X =4.78) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (0.00*) 

51 ปีขึนไป 

( X =4.29) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.39 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุ ต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั 0.05 จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไป แตกต่างกบับุคลากรทีมีอายุ 18-28 ปี, 

29-39 ปี, 40-50 ปีขึนไป โดยทีบุคลากรทีมีอายุ 18-28 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไป, บุคลากรทีมีอายุ 29-39 ปี มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีอายุ 51 ปี

ขึนไป, และ บุคลากรทีมีอาย ุ40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกั

กฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไปเช่นกนั นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  
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ตารางที 4.40   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสียง

ข้างมาก  จาํแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n   S.D. แปลผล 

18-28 ปี 

29-39 ปี 

40-50 ปี 

51 ปีขึนไป 

33 

105 

102 

51 

4.45 

4.36 

4.40 

4.18 

0.67 

0.81 

0.85 

1.77 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มาก 

รวม 291 4.35 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.40 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามอายุ พบว่า 

มากทีสุด คือ อาย ุ18-28 ปี รองลงมา คือ อาย ุ40-50 ปี และนอ้ยทีสุด คือ อาย ุ51 ปีขึนไป ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.41   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  ด้านหลกัเสียงข้างมาก  จาํแนก

ตามอาย ุ
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    2.19 

183.68 

    3 

287 

0.73 

0.64 

1.13 0.34 

รวม 185.87 290  
 

              จากตารางที 4.41 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีอายุต่างกนั มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.42   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

  3 

71 

87 

130 

4.67 

4.80 

4.78 

4.68 

0.58 

0.58 

0.44 

0.75 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.63 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.42 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยรวมทงั 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุด 

เมือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มากทีสุด ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

รองลงมา คือ ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และน้อยทีสุด คือ ระดับการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนตน้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.43   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    0.84 

112.83 

    3 

287 

0.28 

0.39 

0.72 0.54 

รวม 113.67 290  
 

              จากตารางที 4.43 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่ต่างกนั  
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ตารางที 4.44   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

  3 

71 

87 

130 

4.33 

4.61 

4.69 

4.52 

1.16 

0.78 

0.69 

0.89 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.59 0.81 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.44 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือ

จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า รองลงมา คือ ระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.45   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักอํานาจประชาธิปไตย

ของปวงชน จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    1.65 

189.42 

    3 

287 

0.55 

0.66 

0.84 0.47 

รวม 191.07 290  
 

              จากตารางที 4.45 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน ไม่แตกต่าง

กนั  
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ตารางที 4.46   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

เสรีภาพ  จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

  3 

71 

87 

130 

4.33 

4.73 

4.66 

4.56 

1.16 

0.76 

0.64 

0.91 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.63 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.46 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รองลงมา คือ ระดบัตาํอนุปริญญา

หรือเทียบเท่า และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.47  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกัเสรีภาพ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    1.67 

184.25 

    3 

287 

0.56 

0.64 

0.87 0.46 

รวม 185.92 290  
 

              จากตารางที 4.47 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.48   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

ความเสมอภาค  จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

  3 

71 

87 

130 

4.33 

4.68 

4.63 

4.57 

1.16 

0.75 

0.59 

0.92 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.61 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.48 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบั

การศึกษา พบว่า มากทีสุด คือ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รองลงมา คือ ระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.49   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักความเสมอภาค

จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    0.81 

183.68 

    3 

287 

0.27 

0.64 

0.42 0.74 

รวม 184.49 290  
 

              จากตารางที 4.49 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัการศึกษา ต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.50   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกักฎหมาย  จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

  3 

71 

87 

130 

4.33 

4.80 

4.76 

4.71 

1.16 

0.73 

0.48 

0.88 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.75 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.50 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ด้านหลกักฎหมาย อยู่ในระดับมากทีสุด  เมือจาํแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า รองลงมา คือ ระดบัอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.51   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย 

ด้านหลกักฎหมายของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกักฎหมาย จาํแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    0.93 

160.72 

    3 

287 

0.31 

0.56 

0.56 0.64 

รวม 161.65 290  
 

              จากตารางที 4.51 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.52   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสียงข้างมาก จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 

 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

  3 

71 

87 

130 

4.33 

4.34 

4.47 

4.28 

1.15 

0.81 

0.75 

0.83 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.35 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.52 พบว่า บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานครมีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.53   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย

ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสียงข้างมาก จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    1.83 

183.68 

    3 

287 

0.61 

0.64 

0.95 0.42 

รวม 185.51 290  
 

              จากตารางที 4.53 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.54   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

โดยรวมทัง 5 ด้าน จาํแนกตามระดับเงินเดือน 
 

ระดับเงนิเดือน n   S.D. แปลผล 

 ตาํกว่า 9,000 บาท 

 9,000- 12,285 บาท 

 12,286 – 15,000 บาท 

 มากกว่า 15,000 บาท 

  26 

  34 

  53 

178 

4.58 

4.53 

4.66 

4.83 

0.86 

0.90 

0.62 

0.50 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.63 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.54 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท รองลงมา คือ ระดบัเงินเดือน 12,286 – 

15,000 บาท และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัเงินเดือน 9,000- 12,285 บาท ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.55   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย

ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน จาํแนกตามระดับเงนิเดอืน
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    4.02 

109.06 

    3 

287 

1.34 

0.38 

3.51 0.02* 

รวม 113.08 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.55 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือน ต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
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ตารางที 4.56  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานกัปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน จําแนก

ตามระดับเงินเดือน ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ระดับเงนิเดือน 

ตาํกว่า 9,000 

บาท 

( X =4.58) 

9,000 – 12,285  

บาท 

( X =4.53) 

12,286- 15,000  

บาท 

( X =4.66) 

มากกว่า 15,000 

บาท 

( X =4.83) 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

( X =4.58) 

 

- 

 

0.05 
 

 

-.08 
 

 

-.25 

9,000 – 12,285 บาท 

( X =4.53) 

 

- 

 

- 

 

-.13 

 

 (0.00*) 

12,286 – 15,000 บาท 

( X =4.66) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.17 

มากกว่า 15,000 บาท 

( X =4.83) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.56 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท แตกต่าง

กบับุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท โดยทีบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 

15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น มากกว่าบุคลากร

ทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.57   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน จาํแนกตามระดับเงินเดือน 
 

ระดับเงนิเดือน n   S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

9,000- 12,285 บาท 

12,286 – 15,000 บาท 

มากกว่า 15,000 บาท 

  26 

  34 

  53 

178 

4.35 

4.29 

4.53 

4.70 

1.16 

1.19 

0.85 

0.61 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.59 0.81 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.57 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือ

จาํแนกตามระดบัเงินเดือน พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท  รองลงมา คือ 

ระดับเงินเดือน12,286 – 15,000 บาท และน้อยทีสุด คือ ระดับเงินเดือน 9,000- 12,285 บาท 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.58   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านอาํนาจประชาธิปไตยของ

ปวงชน  จาํแนกตามระดับเงินเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    6.96 

183.68 

    3 

287 

2.32 

0.64 

3.64 0.01* 

รวม 190.64 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.58 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือน ต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ

ของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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ตารางที 4.59  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านอาํนาจประชาธิปไตยของ

ปวงชน  จาํแนกตามระดับเงินเดือน ด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

 

ระดับเงนิเดือน 

ตาํกว่า 9,000 

บาท 

( X =4.35) 

9,000 – 12,285 

บาท 

( X =4.29) 

12,286 – 15,000 

บาท 

( X =4.53) 

มากกว่า 15,000 

บาท 

( X =4.70) 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

( X =4.35) 

 

- 

 

0.05 
 

 

-.18 
 

 

 (0.00*) 

9,000 – 12,285 

บาท 

( X =4.29) 

 

- 

 

- 

 

-.23 

 

 (0.00*) 

12,286 – 15,000 

บาท 

( X =4.53) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.17 

มากกว่า 15,000 

บาท 

( X =4.70) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.59 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นที 1 ดา้นอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 

มากกว่า 15,000 บาท  แตกต่างกบัระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และ 9,000 – 12,285 บาท โดย

ทีบุคลากรทีมีระดับเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ดา้นอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 

9,000 บาท และ มากกว่าบุคลากรทีมีระดับเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท นอกนันไม่พบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.60   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

เสรีภาพ  จาํแนกตามระดับเงินเดือน 
 

ระดับเงนิเดือน n   S.D. แปลผล 

 ตาํกว่า 9,000 บาท 

 9,000- 12,285 บาท 

 12,286 – 15,000 บาท 

 มากกว่า 15,000 บาท 

  26 

  34 

  53 

178 

4.35 

4.32 

4.55 

4.75 

1.29 

1.27 

0.72 

0.56 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.63 0.96 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.60 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท  รองลงมา คือ ระดบัเงินเดือน 12,286 – 

15,000 บาท และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท ตามลาํดบั 

 

ตารางท ี4.61   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสรีภาพ จําแนก

ตามระดับเงินเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    8.34 

177.58 

    3 

287 

2.78 

0.62 

4.49 0.00* 

รวม 185.92 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.61 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือน ต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
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ตารางที 4.62  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักเสรีภาพ จําแนก

ตามระดับเงินเดือนด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ระดับเงนิเดือน 

ตาํกว่า 9,000 

บาท 

( X =4.35) 

9,000- 12,285 

บาท 

 ( X =4.32) 

12,286 – 15,000 

บาท 

 ( X =4.55) 

มากกว่า 

15,000 บาท 

( X =4.75) 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

 ( X =4.35) 

 

- 

 

0.02 
 

 

-.20 
 

 

 (0.00*) 

9,000- 12,285 บาท 

 ( X =4.32) 

 

- 

 

- 

 

-.22 

 

 (0.00*) 

12,286 – 15,000 บาท 

( X =4.55) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.21 

มากกว่า 15,000 บาท 

( X =4.75) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.62 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท แตกต่างกบั

บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และ 9,000- 12,285 บาท โดยทีบุคลากรทีมีระดบั

เงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ 

มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และ มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 

9,000 – 12,285 บาท นอกนนัไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.63   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

ความเสมอภาค จาํแนกตามระดับเงินเดือน 
 

ระดับเงนิเดือน n   S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

9,000- 12,285 บาท 

12,286 – 15,000 บาท 

มากกว่า 15,000 บาท 

  26 

  34 

  53 

178 

4.50 

4.35 

4.47 

4.72 

1.11 

1.23 

0.85 

0.58 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.61 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.63 พบว่า บุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานค มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ด้านความเสมอภาค อยู่ในระดับมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดับ

เงินเดือน พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท รองลงมา คือ ระดบัเงินเดือนตาํ

กว่า 9,000 บาท และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัเงินเดือน 9,000- 12,285 บาท ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.64   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านความเสมอภาค

จาํแนกตามระดับเงินเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    5.70 

177.94 

    3 

287 

1.90 

0.62 

3.07 0.03* 

รวม 183.64 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 

              จากตารางที 4.64 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นความเสมอภาค แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 

 

 



 99

ตารางที 4.65  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านความเสมอภาค จาํแนก

ตามระดับเงินเดือนด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ระดับเงนิเดือน 

ตาํกว่า 9,000 

บาท 

 ( X =4.50) 

9,000- 12,285 

บาท 

( X =4.35) 

12,286 – 15,000 

บาท 

 ( X =4.47) 

มากกว่า 

15,000 บาท 

 ( X =4.72) 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

 ( X =4.50) 

 

- 

 

0.15 
 

 

0.03 
 

 

-.22 

9,000- 12,285 บาท 

( X =4.35) 

 

- 

 

- 

 

-.12 

 

 (0.00*) 

12,286 – 15,000 บาท 

( X =4.47) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 (0.00*) 

มากกว่า 15,000 บาท 

( X =4.72) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.65 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นความเสมอภาค แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท แตกต่าง

กบับุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000- 12,285 บาท และ 12,286 – 15,000 บาท โดยทีบุคลากรทีมี

ระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นความ

เสมอภาค มากกว่าบุคลากรทีมีระดบั9,000- 12,285 บาท และ 12,286 – 15,000 บาท นอกนันไม่พบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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ตารางที 4.66  แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกักฎหมาย  จาํแนกตามระดับเงินเดือน 
 

ระดับเงนิเดือน n   S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

9,000- 12,285 บาท 

12,286 – 15,000 บาท 

มากกว่า 15,000 บาท 

  26 

  34 

  53 

178 

4.58 

4.21 

4.72 

4.88 

1.10 

1.23 

0.74 

0.47 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.75 มากทีสุด 
 

จากตารางที 4.66 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานครมีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท  รองลงมา คือ ระดบัเงินเดือน 12,286 – 

15,000 บาท และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.67   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักกฎหมาย จําแนก

ตามระดับเงินเดือน 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

   13.74 

149.24 

    3 

287 

4.58 

0.52 

8.88 0.00* 

รวม 162.98 290  
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

จากตารางที 4.67 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือน ต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติที 0.05 จึงทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffé) 
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ตารางที 4.68  แสดงผลการวเิคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลกักฎหมาย จําแนก

ตามระดับเงินเดือนด้วยวธิีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

ระดับเงนิเดือน 

ตาํกว่า 9,000 

บาท 

 ( X =4.58) 

9,000- 12,285 

บาท 

 ( X =4.21) 

12,286 – 15,000 

บาท 

 ( X =4.72) 

มากกว่า 

15,000 บาท 

( X =4.88) 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

 ( X =4.58) 

 

- 

 

 (0.00*) 
 

 

0.14 
 

 

 (0.00*) 

9,000- 12,285 บาท 

 ( X =4.21) 

 

- 

 

- 

 

 (0.00*) 

 

 (0.00*) 

12,286 – 15,000 บาท 

 ( X =4.72) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.16 

มากกว่า 15,000 บาท 

 ( X =4.88) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

              จากตารางที 4.68 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติทีระดบั 0.05 จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ โดยทีบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท มี

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํ

กว่า 9,000 บาท และระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท, บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 

บาท มีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ด้านหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีระดับ

เงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท, และบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 12,286 – 15,000 บาท มีความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 

บาท      
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ตารางที 4.69   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

เสียงข้างมาก จาํแนกตามระดับเงินเดือน 

 

ระดับเงนิเดือน n   S.D. แปลผล 

ตาํกว่า 9,000 บาท 

9,000- 12,285 บาท 

12,286 – 15,000 บาท 

มากกว่า 15,000 บาท 

  26 

  34 

  53 

178 

4.46 

4.24 

4.43 

4.34 

1.10 

0.70 

0.72 

0.80 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.35 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.69 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นเสียงขา้งมาก อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัเงินเดือน 

พบว่า มากทีสุด คือ ระดับเงินเดือนตาํกว่า 9,000 บาท รองลงมา คือ ระดบัเงินเดือน 12,286 – 

15,000 บาท และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.70   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านเสียงข้างมาก จาํแนกตาม

ระดับเงินเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    1.17 

186.55 

    3 

287 

0.390 

0.65 

0.60 0.61 

รวม 187.72 290  
 

              จากตารางที 4.70 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นเสียงขา้งมาก ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.71   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมทัง 5 ด้าน จําแนกตามระดับความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย 
 

ระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบ

ประชาธิปไตย 
n   S.D. แปลผล 

ความรู้ไม่ดี 

ความรู้ปานกลาง 

ความรู้ดี 

 17 

146 

128 

4.70 

4.78 

4.82 

0.39 

0.67 

0.60 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.63 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.71 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัความรู้

พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัความรู้ดี รองลงมา คือ ระดบั

ความปานกลาง และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัความรู้ไม่ดี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.72   แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการศึกษาการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  โดยรวมทัง 5 ด้าน

จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    0.58 

112.32 

    2 

288 

0.29 

0.39 

0.75 0.48 

รวม 112.90 290  
 

              จากตารางที 4.72 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 

5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.73   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ด้านหลักอํานาจ

ประชาธิปไตยของปวงชน จําแนกตามระดับความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย 
 

ระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืง

แบบประชาธิปไตย 
n   S.D. แปลผล 

ความรู้ไม่ดี 

ความรู้ปานกลาง 

ความรู้ดี 

 17 

146 

128 

4.54 

4.64 

4.65 

0.79 

0.94 

0.64 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.59 0.81 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.73 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือ

จาํแนกตามระดบัความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัความรู้ดี 

รองลงมา คือ ระดบัความปานกลาง และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัความรู้ไม่ดี ตามลาํดบั ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.74  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร  ด้านหลกัอาํนาจประชาธปิไตย

ของปวงชน จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    0.74 

288.66 

    2 

288 

0.37 

0.66 

0.56 0.58 

รวม 289.40 290  
 

              จากตารางที 4.74 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นอาํนาจ

ประชาธิปไตยของปวงชน ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.75   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

หลกัเสรีภาพ จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

ระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบ

ประชาธิปไตย 
n   S.D. แปลผล 

ความรู้ไม่ดี 

ความรู้ปานกลาง 

ความรู้ดี 

 17 

146 

128 

4.55 

4.70 

4.82 

0.393 

0.895 

0.716 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.63 0.801 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.75 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัความรู้

พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัความรู้ดี รองลงมา คือ ระดบั

ความปานกลาง และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัความรู้ไม่ดี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.76   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านที 2 ด้านหลัก

เสรีภาพ  จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    2.16 

184.32 

    2 

288 

1.08 

0.64 

1.70 0.19 

รวม 186.56 290  
 

              จากตารางที 4.76 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกั

เสรีภาพ ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.77   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

ความเสมอภาค จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

ระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบ

ประชาธิปไตย 
n   S.D. แปลผล 

ความรู้ไม่ดี 

ความรู้ปานกลาง 

ความรู้ดี 

17 

146 

128 

4.54 

4.67 

4.76 

0.44 

0.89 

0.70 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.61 0.79 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.77 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นความเสมอภาค อยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัความรู้

พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัความรู้ดี รองลงมา คือ ระดบั

ความปานกลาง และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัความรู้ไม่ดี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.78   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านความเสมอภาค จําแนก

ตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    1.60 

181.44 

    2 

288 

0.80 

0.63 

1.26 0.29 

รวม 183.04 290  
 

              จากตารางที 4.78 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นความ

เสมอภาค ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 4.79   แสดงค่าเฉลยี ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลัก

กฎหมาย จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

ระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบ

ประชาธิปไตย 
n   S.D. แปลผล 

ความรู้ไม่ดี 

ความรู้ปานกลาง 

ความรู้ดี 

17 

146 

128 

4.76 

4.68 

4.81 

0.44 

0.86 

0.62 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.74 0.75 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.79 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบั

ความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัความรู้ดี รองลงมา คือ 

ระดบัความปานกลาง และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัความรู้ไม่ดี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.80   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้านหลักกฎหมาย

จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    1.24 

160.43 

    2 

288 

0.62 

0.56 

1.11 0.33 

รวม 161.67 290  
 

              จากตารางที 4.80 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกั

กฎหมาย ไม่แตกต่างกนั  

 

 

 

 



 108

ตารางที 4.81   แสดงค่าเฉลีย ( X ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ด้าน

เสียงข้างมาก จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

ระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบ

ประชาธิปไตย 
n X  S.D. แปลผล 

 ความรู้ไม่ดี 

ความรู้ปานกลาง 

ความรู้ดี 

 17 

146 

128 

4.47 

4.38 

4.30 

0.80 

0.77 

0.84 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

มากทีสุด 

รวม 291 4.35 0.80 มากทีสุด 
 

              จากตารางที 4.81 พบว่า บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นเสียงขา้งมาก อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือจาํแนกตามระดบัความรู้

พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย พบว่า มากทีสุด คือ ระดบัความรู้ดี รองลงมา คือ ระดบั

ความปานกลาง และนอ้ยทีสุด คือ ระดบัความรู้ไม่ดี ตามลาํดบั 

 

ตารางที 4.82   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านเสียงข้างมาก 

จาํแนกตามระดับความรู้พนืฐานทางการเมอืงแบบประชาธิปไตย 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

    1.02 

186.55 

    3 

287 

0.34 

0.65 

0.52 0.60 

รวม 187.57 290  
 

              จากตารางที 4.82 พบว่า บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครทีมีระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นเสียง

ขา้งมาก ไม่แตกต่างกนั  
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ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเกียวกับการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจัยได้ตังค ําถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire)  สําหรับให้ผูต้อบ

แบบสอบถาม เกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนักปลดั

กรุงเทพมหานคร และใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี (Frequency) แล้วนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย ปรากฏดงัตารางต่อไปนี 
 

ตารางที 4.83 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านหลัก

อาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 
 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. จดัอบรมใหบุ้คลากรไดรู้้ดา้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยว่าเรา

มีอาํนาจโดยใชอ้าํนาจผา่นทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

11 

 

 จากตารางที 4.83 พบว่า บุคลากรมีข้อเสนอแนะเกียวกับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน คือ จดัอบรมให้บุคลากรไดรู้้ดา้นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยว่าเรามีอาํนาจโดยใชอ้าํนาจผา่นทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

ตารางที 4.84 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านหลัก

เสรีภาพ 
 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. เพิมองคค์วามรู้เรืองการยอมรับความแตกต่างในระบอบบประชาธิปไตย 9 
 

 จากตารางที 4.84 พบว่า บุคลากรมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ด้านหลกัเสรีภาพ คือ เพิมองค์ความรู้เรืองการยอมรับความแตกต่างในระบอบบ

ประชาธิปไตย 
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ตารางที 4.85 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านหลัก

ความเสมอภาค 
 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. สร้างความเชือมนัใหก้บับุคลากรว่าไม่มีบุคคลใดมีสิทธิอยูเ่หนือ

กฎหมายได ้

8 

 

 จากตารางที 4.85 พบว่า บุคลากรมีข้อเสนอแนะเกียวกับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค คือ สร้างความเชือมนัให้กบับุคลากรว่าไม่มีบุคคลใดมีสิทธิอยู่

เหนือกฎหมายได ้

 

ตารางที 4.86 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านหลัก

กฎหมาย 
 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้พิมองคค์วามรู้ดา้นหลกักฎหมายพร้อมให้

เขา้ใจว่าไม่มีบุคคลใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้  

6 

 

 จากตารางที 4.86 พบว่า บุคลากรมีข้อเสนอแนะเกียวกับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย คือ เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้พิมองคค์วามรู้ดา้นหลกักฎหมายพร้อมให้

เขา้ใจว่าไม่มีบุคคลใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้  
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ตารางที 4.87 แสดงค่าความถข้ีอเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกยีวกบัการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ด้านหลัก

เสียงข้างมาก 
 

ลาํดบัท ี ข้อเสนอแนะ ความถ ี

1. ใหค้วามเชือมนักบับุคลากรโดยการนาํเสนอการคุม้ครองสิทธิทีมีต่อ

คนส่วนนอ้ยทีไดรั้บทีเห็นผลจริง 

15 

 

 จากตารางที 4.87 พบว่า บุคลากรมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก คือ ใหค้วามเชือมนักบับุคลากรโดยการนาํเสนอการคุม้ครอง

สิทธิทีมีต่อคนส่วนนอ้ยทีไดรั้บทีเห็นผลจริง 



 

  

 

บทที 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรือง “การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดั

กรุงเทพมหานคร”  นีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร  เพือเปรียบเทียบระดับ

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมี เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และระดบัความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั  และเพือ

ศึกษาขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนัก

ปลดักรุงเทพมหานคร 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ บุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 291 คน

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชนัภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม

หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสํานักปลดักรุงเทพมหานคร แลว้นํามาหาอตัราส่วนของประชากร

(Proportional to Size) เพือหากลุ่มตวัอย่างแยกแต่ละหน่วยงาน ดงักล่าวแลว้จึงใชว้ิธีการสุ่มอย่าง

แบบง่าย (Simple random sampling)  ใหต้อบแบบสอบถามจนครบตามจาํนวนของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่

จาํกดัว่าเป็นเพศชายหรือหญิง และไดท้าํการเก็บรวบรวมได ้291 ชุด 
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ประกอบดว้ย ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทวัไปปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระดับเงินเดือน และระดบัความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย จาํนวน 5 ขอ้ ลกัษณะของคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที 2 เป็น

แบบสอบถามความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร จาํแนก

เป็น 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน ดา้นหลกัเสรีภาพ ดา้นหลกัความเสมอภาค 

ดา้นหลกักฎหมาย และด้านหลกัเสียงขา้งมาก จาํนวน 25 ขอ้ ลกัษณะของแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert Scale) และตอนที 3 เป็นขอ้คาํถามปลายเปิด 

จาํนวน 5 ขอ้ เกียวกบัการส่งเสริมความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดั

กรุงเทพมหานคร 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่ง คือ 

บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร จนครบ การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบ
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แบบสอบถาม ใชก้ารวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์

หาค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบระดบัความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ใชก้ารทดสอบ t-test สาํหรับขอ้มลู จาํแนก

ตามเพศ ส่วนขอ้มลูจาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา  ระดบัเงินเดือน และระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย ใชก้ารทดสอบ F-test หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทาง

สถิติผู ้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ต่อด้วยวิธีหาความแตกต่างรายคู่ ของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และ

ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนักปลดั

กรุงเทพมหานคร ใชก้ารวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แลว้เรียงลาํดับ

ความถี (Frequency) 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรทีตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 และเป็นเพศชาย 

จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  บุคลากรทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ อายุ 29-39 ปี 

จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมา อายุ 40-50 ปี จาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.10 และน้อยทีสุดอายุ 18-28 ปี  จ ํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.30  บุคลากร ทีตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จาํนวน 178 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.20 รองลงมา ระดบัการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 

และนอ้ยทีสุด ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 บุคลากร ที

ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.70 รองลงมา คือ ระดบัเงินเดือน 12,286 - 15,000 บาท จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.90 

และน้อยทีสุด คือ ระดบัเงินเดือน     ตาํกว่า 9,000 บาท   จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ

บุคลากร ทีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อยู่

ในระดบัมากทีสุดคือ 5-7 คะแนน, รองลงมามีความรู้อยู่ในระดบัดี คือ 8-10 คะแนน และมีความรู้

ระดับไม่ดี คือ 1-4 คะแนน ตามลาํดบั เมือพิจารณาคะแนนรวมความรู้พืนฐานในทางการเมือง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่ามี

ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยตาํสุด 3 คะแนน และสูงสุด 10 คะแนน โดยมี

คะแนนความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเฉลียอยูที่ 7.30 คะแนน ตามลาํดบั 
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5.1.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานัก

ปลดักรุงเทพมหานคร  พบว่า โดยรวมทงั 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากสูงสุดไปตาํสุด คือ ดา้นหลกักฎหมาย, ดา้นหลกัความเสมอภาค, ดา้น

หลกัเสรีภาพ, ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน และดา้นหลกัเสียงขา้งมาก 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

เงินเดือน และระดบัความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ทีแตกต่างกนั  

1.  บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ทีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

2. บุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ทีมีอายุแตกต่างกัน มีมีความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.05 

3. บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยโดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

4.   บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมีระดับเงินเดือนแตกต่างกนั มีความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 

0.05  

5.  บุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร ทีมีระดบัความรู้พืนฐานทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยแตกต่างกนั มีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อ เสนอแนะเกียวกับการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดงันี 

1.  สร้างความเชือมนักบับุคลากรโดยการนาํเสนอการคุม้ครองสิทธิทีมีต่อคนส่วน

นอ้ยทีไดรั้บและเห็นผลไดจ้ริง 

2.  จัดอบรมให้กับบุคลากรเพือให้ทราบถึงหลักการด้านการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยว่าเรามีอาํนาจโดยใชอ้าํนาจผา่นทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

3. เพิมองคค์วามรู้เรืองการยอมรับความแตกต่างทางความคิดในระบอบประชาธิปไตย 

4.  สร้างความเชือมนัใหก้บับุคลากรว่าไม่มีบุคคลใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้

5.  เปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดเ้พิมองคค์วามรู้ดา้นหลกักฎหมายพร้อมชีใหเ้ห็นว่าไม่มี

บุคคลใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้  
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5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

 จากการสรุปผลการวิจยัสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งันี 

 5.2.1 การวิเคราะห์ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร 

  ผลการวิจัย การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย โดยรวมทัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากทีสุด  ซึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปรีชา  

ประสิทธิเม ไดศึ้กษาวิจยัเรือง ความรู้เกียวกบัประชาธิปไตยของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน

ตาํบลในจงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา พบว่า กรรมการองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกคนมีความรู้

เกียวกับประชาธิปไตยตงัแต่ปานกลางถึงระดับมาก ทีเป็นเช่นนีอภิปรายผลได้ว่า เพราะบุคลากร 

สาํนกัปลดักรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความสนใจและเขา้ใจในการปกครองแบบประชาธิปไตย ทงั  

5 ดา้น โดยให้ความสาํคญัและนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัตลอดเวลา เลยทาํให้มีความรู้ในระดบัมาก

ทีสุด และเป็นไปตามมาตรฐานทีรัฐบาลต้องการ จึงเป็นเรืองทีดียิงทีบุคลากรสาํนักปลดักรุงเทพ - 

มหานคร ซึงเป็นบุคลากรของรัฐจาํเป็นต้องมีความรู้ด้านการปกครองทีเป็นหลกัสําคัญยิงในการ

ปกครองประเทศ จะต้องมีความรู้อยูใ่นระดบัมากทีสุด ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ทงั 5 ดา้น ทีมีอยู่ในระดบัมากทีสุด อาจไดม้าจากการเพาะบ่ม

ของสภาพทางสังคม ไม่ว่าทีบา้น ทีทาํงาน ในชุมชนทีอาศยัอยู ่ซึงการทาํวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบั

แนวคิดเกียวกบัความรู้ของ สงวน สุทิเลศิอรุณ ไดก้ล่าวถึง ความรู้ (Knowledge) เป็นพฤติกรรมขนัตน้

ซึงผูเ้รียบเรียงเพียงแต่จาํได ้อาจจะโดยการนึกได ้หรือโดยการมองเห็น ไดย้ินก็จาํได ้ไดแ้ก่ ความรู้

เกียวกบัคาํจาํกดัความ ขอ้เท็จจริง ทฤษฏี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกปั้ญหา มาตรฐาน เป็นตน้ การจาํ

หรือระลึกได้นีไม่ไดใ้ช้กระบวนการของการใช้ความคิดซาํซ้อน, สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ ทีกล่าวถึง

ความรู้ว่าเกิดจากการศึกษาซึงมีอยู่ 3 แบบคือ 1. การศึกษาทีเป็นทางการหรือการศึกษาในระบบมี

กฎหมายรองรับ เช่นการเรียนในชนัเรียน 2. การศึกษานอกระบบ ไม่ไดใ้ชส้ถานศึกษาแต่เป็นการ

เรียนรู้ในภาคปฏิบติั  3. การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นพรสวรรค์ของแต่ละคน และส่วนหนึงเกิดไดจ้าก

การสั งสมจากการปฏิบติั, ทัศนา  พฤติการณ์กิจ  ให้ความหมายของความรู้ เป็นพฤติกรรมขนัตน้ที

ผูเ้รียนสามารถจาํแนกได ้โดยการนึกหรือการมองเห็น และการไดย้นิก็ทาํใหบุ้คคลสามารถจาํสิงต่างๆ

ได ้ซึงอาจเป็นความรู้ในดา้นคาํจาํกดัความ ความหมาย ขอ้เท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง และวิธีการ

แก้ปัญหา ส่วนความเข้าใจ เป็นความสามารถในการสือสารความหมายของสิงทีเรียนรู้ โดยไม่

จาํเป็นตอ้งนาํไปสัมพนัธ์กบัสิงอืน, Davenport, T. H., และ L. Prusak, Boston (ดาเวนพอร์ต ที เอ็ช 

และ แอล พรูสัก) ให้ความหมายไวใ้น “Working Knowledge: How Organization Manage What They 
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Know” ว่า ความรู้ คือ “กรอบของการผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบท และ

ความรู้แจง้อยา่งชาํชอง ซึงจะเป็นกรอบสาํหรับประเมินค่า และการนาํประสบการณ์สารสนเทศใหม่ ๆ 

มาผสมรวมดว้ยกนั”, ศาสตราจารย์นายแพทย์ วจิารณ์  พานิช ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความรู้คือ ขอ้มูล

และสารสนเทศทีผสมผสานกบัประสบการณ์  ความรอบรู้ในบริบท   การแปลความหมาย  การแสดง

ความคิดเห็น โดยเป็นสารสนเทศทีมีคุณค่าสูง ทีพร้อมจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการตดัสินใจ หรือใชใ้น

การทาํงาน, กู๊ด (Good )ไดใ้หค้าํจาํกดัความวา่ ความรู้ เป็นการรวบรวม ขอ้เท็จจริง ความจริง หลกัการ

และข่าวสาร ซึงผ่านเข้าสู่สมองและความนึกคิดของมนุษย์, และ สมศักดิ ศรีสันติสุข  ได้ให้

ความหมายว่า ความรู้เกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ทีมนุษยป์ระสบทงัทางธรรมชาติและทาง

สงัคม เราอาจกล่าวไดว้่ามนุษยมี์ความสมัพนัธร์ะหว่างสิงแวดลอ้มและสงัคม หมายความว่า เมือมนุษย์

เกิดมาจะตอ้งพึงพาสิงแวดลอ้มทังทางธรรมชาติและสังคม ซึงจะมีบทบาทสาํคญัต่อการดาํรงของ

มนุษย ์มนุษยจ์ะตอ้งเขา้ใจสิงแวดลอ้มและสงัคม และรู้จกัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน ทงัทีมาจาก

สิงแวดลอ้มและสังคม กล่าวอีกนัยหนึงก็คือ มนุษยจ์ะตอ้งหาความรู้ต่าง ๆ เพือให้เกิดความเข้าใจ

สาเหตุ และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคม ซึงความรู้ของมนุษยไ์ดมี้

การพฒันามามากมาย และมีหลายระดบัความรู้ตามความสามารถและพืนฐานของมนุษย ์ซึงแบ่งตาม

ทศันะต่าง ๆ ไดด้งันี 

1) ทศันะของบุคคลทวัไป ยอ่มมีลกัษณะทีแตกต่างกนัไปตามพืนฐานและความ สามารถ

ของแต่ละบุคคล บุคคลทวัไปในทีนีจะหมายถึงประชาชนทวัไป ทีประกอบอาชีพทีไม่ไดเ้กียวขอ้ง

กบัการเรียนการสอน เช่น ชาวไร่ ชาวนา พ่อคา้ นักธุรกิจ เป็นตน้ บุคคลทวัไปเหล่านีมีทศันะต่อ

ความหมายของความรู้ทีเกิดจากความรู้และความเขา้ใจการถ่ายทอดสืบต่อมาจากประเพณี บุคคล

เหล่านีอาจจะมีความรู้ในระดบัปฏิบติั ไม่ใช่นามธรรม บางทีเขามีความรู้แต่ไม่สามารถถ่ายทอด

ออกมาใหผู้อื้นรับรู้ได ้

2) ทศันะของนักวิชาการ ความรู้ในความหมายของนักวิชาการ ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ 

เนืองจากนกัวิชาการสนใจเรืองของขอ้เท็จจริงทีสามารถพิสูจน์ได ้ความรู้นันจะตอ้งมีเหตุและผล 

สามารถทีจะสังเกตได ้เทียงตรง และเชือถือได้ นักวิชาการจึงสนใจทีจะคน้ควา้หาความรู้อย่างมี

ระบบตามแขนงวิชาการของตน เพือทีจะนาํความรู้นนัสร้างเป็นทฤษฎีต่อไป จึงกล่าวไดว้่า ความรู้

ในทัศนะของนักวิชาการ ก็คือองค์ความรู้ทีมีลกัษณะทีสามารถกล่าวเป็นความคิดรวบยอด มี

ลกัษณะของนามธรรมเป็นส่วนมาก อาจจะเห็นว่า แต่ละสาขาวิชาการต่าง ๆ ก็จะมีความรู้ในแขนง

วิชาการนนั ๆ แตกต่างกนัไป บุคคลต่างสาขาความรู้ อาจจะไม่เขา้ใจลึกซึงเท่ากบับุคคลในสาขานัน 

และถา้เป็นบุคคลธรรมดาก็จะไม่เขา้ใจในคาํศพัทห์รือแนวความคิดของนกัวิชาการต่าง ๆ เหล่านนั 
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3) ทศันะของนกัปฏิบติั ความหมายของความรู้ของนักปฏิบติัเกียวขอ้งกบัความเขา้ใจใน

เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทังทางธรรมชาติและทางสังคม ทีอธิบายได้ในลกัษณะที

สามารถนําไปใช้ได้ เราอาจกล่าวได้ว่า นักปฏิบัติเป็นบุคคลทีเชือมโยงระหว่างความรู้ของ

นกัวิชาการและบุคคลทวัไป เพือนาํความรู้นนัลงไปทาํประโยชน์ใหแ้ก่ส่วนรวม ระดบัของความนึก

คิดความลึกซึงของความรู้ อาจจะอยูใ่นรูปธรรมและนามธรรมของบุคคลทวัไป 

เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงันี 

1) ด้านหลักอํานาจประชาธิปไตยของปวงชน  การศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 

โดยรวมมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมฤทัย โทนสูงเนิน ได้

ศึกษาวิจัยเรือง “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกบัสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย กรณีศึกษา : 

ประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของ

ประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานครเกียวกบัสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยอยู่

ในระดบัมาก 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ได้แก่ ข้อทีว่า ประชาชนทุกคนต้องมีโอกาสในการออกเสียง

ประชามติในเรืองทีมีความสาํคญัต่อประเทศ ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า บุคลากรมีความรู้ว่า

ประชาชนทุกคนตอ้งมีอาํนาจในการตดัสินใจในทุก ๆ เรือง ทีสาํคญัต่อประเทศชาติ ซึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สมฤทัย โทนสูงเนิน ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกบัสิทธิ

และเสรีภาพของชาวไทย กรณีศึกษาประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร” ผล

การศึกษา พบว่า ประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร มีระดบัความคิดเห็นของ

ประชาชนดา้นสิทธิอยู่ในระดบัมาก แต่สอดคลอ้งกับแนวคิดของ สมิท และซูร์เชอร์ (Smit and 

Shucher) ใหค้วามหมายว่า ประชาธิปไตย คือ การปกครองโดยประชาชนในทางปฏิบติั หมายถึงว่า 

อาํนาจทีจะตดัสินใจประเด็นปัญหาสาํคญัของนโยบายสาธารณะตอ้งอยูก่บัคนจาํนวนมากหรือขา้ง

มากของชุมชนนนั และในการตดัสินใจเช่นนนัแต่ละคนจะออกเสียงไดเ้สียงเดียวไม่มีใครจะมีเสียง

ไดม้ากกว่าหนึงเสียงดงันนัประชาธิปไตยจึงจะอธิบายว่าไดแ้ก่รัฐบาลโดยความยินยอมและความ

เสมอภาคทางการเมืองประชาชนใหอ้าํนาจโดยทางตรง (เช่นในการลงมติยนืยนั หรือในการประชุม

ชาวเมือง) หรือโดยออ้มผา่นสถาบนัตวัแทนซึงบทบาทของประชาชนจะมาจาํกดัอยูที่บตัรเลือกตงัที

จะบงัคบัความรับผดิชอบใหบ้งัเกิดแก่ผูที้ไดรั้บมอบอาํนาจไป 

ข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อาํนาจ

ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยใชอ้าํนาจผ่านทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีมาจากการ

เลือกตงั ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า บุคลากรมีความรู้ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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อาํนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยใชอ้าํนาจผ่านทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซึงถือเป็น

อาํนาจสูงสุด ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิริสมาหลา  เกิดอยู่  ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต” ผลการศึกษา พบว่า 

ภาพรวมอยูที่ระดบัแลว้แต่โอกาส ผลจากการวิจยัพบว่านักศึกษามีส่วนร่วมดา้นการตรวจสอบและ

รับรองสิทธิเกียวกบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตงัทงัระดบัประเทศและทอ้งถินมากทีสุด  และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ กล่าวถึงลกัษณะสาํคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตย  คือ 

ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย, ประชาชนมีอาํนาจสูงสุดในรัฐ 

2) ด้านหลกัเสรีภาพ การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนัก

ปลดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัเสรีภาพ โดยรวมมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สมฤทัย โทนสูงเนิน ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกบัสิทธิ

และเสรีภาพของชาวไทย กรณีศึกษา : ประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร” ผล

การศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานครเกียวกบั

สิทธิและเสรีภาพของชาวไทยอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ข้อทีว่า การชุมนุมต้องไม่รบกวนเสรีภาพของบุคคลอืน

ทวัไป ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า บุคลากรมีความรู้ทีว่าประชาชนทุกคนมีเสรีภาพทีเสมอกนั 

ดงันนัจะมารบกวนกนัไม่ได ้นอกจากแต่ละคนจะสมคัรใจเอง ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมฤทัย 

โทนสูงเนิน ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกบัสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย 

กรณีศึกษาประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า บุคคลยอ่ม

มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพดู การเขียน การโฆษณา หรือการสือความหมายโดยวธีิอืน ๆ  มี

ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จรูญ สุภาพ ไดส้รุปความหมาย

ของคาํว่า ประชาธิปไตย ว่าหมายถึง ความปรารถนาทีตอ้งการรักษาไวซึ้งความสาํคญัของตนเอง 

และความเสมอภาคในทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง การดาํรงชีวิตเพือความผาสุกร่วมกนัโดยมี

เจตนารมณ์ของประชาชนเป็นเครืองนาํทาง และ รูปแบบการปกครองและวิถีชีวิตทีถือเอาเสรีภาพเป็น

หลกัสาํคญั 

ข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า การชุมนุมทางการเมืองเป็นเสรีภาพขนัพืนฐาน

ของระบอบประชาธิปไตย ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายไดว้่า บุคลากรมีความรู้ ว่าการจะเรียกร้อง

อะไรให้ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพตอ้งรวมกลุ่มกันในการชุมนุมเรียกร้อง ซึงถือ เป็นพืนฐานของ

ระบอบประชาธิปไตย เพราะถือว่าเป็นหลกัเสรีภาพ ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมฤทัย โทนสูง

เนิน ได้ศึกษาวิจัยเรือง “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย 

กรณีศึกษาประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า บุคคลยอ่ม
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มีเสรีภาพในการชุมชุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึงมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ  จรูญ สุภาพ ไดก้ล่าวว่า รากฐานของประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ (Freedom) เสรีภาพ

เป็นเครืองเกือกลูทีทาํใหม้นุษยส์ามารถใชปั้ญญา และเหตุผลอย่างเต็มที ดว้ยเหตุนี เสรีภาพจึงเป็น

ปัจจยัทีสาํคญัยงิของประชาธิปไตย เสรีภาพหมายถึง โอกาสทีบุคคลจะทาํในสิงทีปรารถนาไดโ้ดย

จะถกูควบคุมนอ้ยทีสุด แต่ขณะเดียวกนัการใชเ้สรีภาพหรือการกระทาํดงักล่าว จะตอ้งไม่ขดัขวาง

ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยศีลธรรมอนัดีของประชาชน ไม่ละเมิดเสรีภาพของบุคคลอืน เสรีภาพ

ทีสาํคญัจะตอ้งมีกฎเกณฑห์รือหลกัประกนัทีแน่นอน เพราะเป็นสิงทีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิต

ของมนุษย ์และการมีหลกัประกนัก็เพือว่าจะไม่มีผูอื้นหรือผูห้นึงผูใ้ดละเมิดเสรีภาพทีสาํคญันันได ้

เสรีภาพสาํคญัซึงรัฐธรรมนูญทวัไปยอมรับ ไดแ้ก่ เสรีภาพในการนบัถือศาสนา เสรีภาพในการพูด

และแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการพิมพ ์เสรีภาพในการจดัตังสมาคม เสรีภาพในการเคลือน 

ไหวไปมา เสรีภาพในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ 

3)  ด้านหลกัความเสมอภาค การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร 

สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัความเสมอภาค โดยรวมมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากทีสุด ซึง

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สวรรค์ อ่อนบุญ ได้ศึกษาวิจัยเรือง “ทัศนคติทางการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัเลย” ซึงการประเมินผลแบ่งเป็น 3 

ระดบั คือ ระดบัดี, ระดบัปานกลาง และระดบัไม่ดี ผลการศึกษา พบว่า นายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบลในจงัหวดัเลยมีทศันคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย ดา้นหลกัความเสมอภาค อยู่ใน

ระดบัดี  

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า รัฐบาลตอ้งทาํงานอย่างโปร่งใสและเปิดโอกาส

ให้ฝ่ายคา้นและประชาชนสามารถควบคุมและตรวจสอบการทาํงานการเมืองและอาํนาจรัฐได ้ 

ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปรายได้ว่า บุคลากรมีความรู้ และเขา้ใจว่าการทาํงานของรัฐบาลนัน

ประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบไดถ้า้ไม่โปร่งใสก็สามารถทีจะคา้นหรือร้องเรียนไดเ้พราะ

ถือว่าเป็นการเขา้ถึงทรัพยากร ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวรรค์ อ่อนบุญ ไดศึ้กษาวิจยัเรือง 

“ทศันคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัเลย” ผล

การศึกษา พบว่า ประชาชนทุกคน ไม่ว่าคนรวยคนจน จะตอ้งมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการไดรั้บ

การศึกษา การประกอบอาชีพ การไดรั้บบริการทางสาธารณสุข ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

วทิยากร เชียงกูล ไดก้ล่าวว่า ระบอบประชาธิปไตย อยูบ่นรากฐานหลกัการทีสาํคญั คือ หลกัความ

เสมอภาค การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนสามารถเขา้ถึงทรัพยากรและคุณค่าต่าง ๆ ของสงัคม ที

มีอยูจ่าํกดัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ถกูกีดกนัดว้ยสาเหตุแห่งความแตกต่างทางชนัวรรณะทางสังคม 

ชาติพนัธุ ์วฒันธรรมความเป็นอยู ่ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดว้ยสาเหตุอืน 
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ข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า สังคมในระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมที

ยอมรับในความแตกต่าง ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปราย บุคลากรมีความรู้ว่า ระบอบประชาธิปไตย

เป็นสังคมทียอมรับในความแตกต่าง เพือทีจะให้โอกาสทุกคนไดร้ับบริการทีเท่าเทียม ซึง

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สวรรค์ อ่อนบุญ ได้ศึกษาวิจัยเรือง “ทัศนคติทางการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตยของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัเลย” ผลการศึกษา พบว่า คนไทยนับ

ถือศาสนาพุทธน่าจะมีสิธิต่างๆ มากกว่าผูน้บัถือศาสนาอืนๆ เพราะศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจาํ

ชาติและมีคนนบัถือมากทีสุด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทินพันธ์  นาคะตะ กล่าวว่า “ หลกัการ

ของระบอบประชาธิปไตยถือว่าสาํคญัจะตอ้งประกอบดว้ย  หลกัความเสมอภาค หมายถึง ความเท่า

เทียมกนัในเรืองของโอกาส ประชาชนตอ้งมีโอกาสทีจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเสมอภาคกนัตาม

กฎหมาย มีโอกาสทีจะไดรั้บการบริการจากรัฐอยา่งเท่าเทียมกนัในเรืองการศึกษา การสาธารณสุข 

สวสัดิภาพ สวสัดิการ มีโอกาสไดรั้บการศึกษาในขนัตาํ สิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

4) ด้านหลักกฎหมาย การศึกษาการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกักฎหมาย โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมากทีสุด 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวรรค์ อ่อนบุญ ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ทศันคติทางการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวดัเลย” ผลการศึกษา พบว่า นายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัเลยมีทศันคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยดา้นหลกันิติ

ธรรม อยูใ่นระดบัดี 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า หลกักฎหมาย คือ มีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัในการ

ปกครอง ไม่ใช่ปกครองตามใจชอบ ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปราย บุคลากรมีความรู้และเขา้ใจว่าการ

ทีรัฐบาลจะเขา้มาปกครองนนัตอ้งดาํเนินงานตามรัฐธรรมนูญทีกาํหนดไว ้เพราะถือว่ารัฐธรรมนูญ เป็น

กฎทีบญัญติัขึนมาเพือตอ้งสนองตอบผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ สวรรค์ 

อ่อนบุญ ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ทศันคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลในจงัหวดัเลย” ผลการศึกษา พบว่า ขอ้ทีว่านักการเมืองทีใชเ้งินซือเสียงสร้างอิทธิพล 

สร้างความรํารวยกบัธุรกิจ และครอบครัวของตนเองแมจ้ะบกพร่องบา้งแต่จุดมุ่งหมายทีแทจ้ริงคือ

การทาํเพือประโยชน์ส่วนรวม ซึงไม่ควรทีจะรังเกียจหรือว่าเขา เป็นเช่นนีอาจทาํให้มองเห็นว่าการ

มองนนัมองเพียงดา้นเดียว หรือบางครังอาจมองถึงความคล่องตวัเพราะระบบราชการไทยนันมีการ

ทาํงานทีล่าช้าไม่ทนักบัเหตุการณ์ และอาจมองว่ามนัคือ ความเสรีในการประกอบอาชีพ และถา้

ประชาธิปไตยสมบูรณ์อาจกลายเป็นทุนนิยมก็ได้ จึงควรใช้หลกักฎหมายเข้ามาควบคุม ซึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ทินพันธ์  นาคะตะ กล่าวว่า “หลกัการของระบอบประชาธิปไตยถือว่า

สาํคญัจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั คือ หลกักฎหมาย หมายถึง กฎหมายทีบญัญติัขึนมาใช้
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ตอ้งสนองตอบผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยกฎหมายตอ้งบญัญติัโดยตวั

แทนทีไดรั้บมอบหมายจากประชาชนมาทาํหนา้ทีบญัญติักฎหมายใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ

ประชาชน มีการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั ประชาชนตอ้งได้รับ

ความคุม้ครองจากกระบวนการทางกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 

ข้อทีม ีค่า เฉลียน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว ่า หลกักฎหมาย หมายความว่าไม่มีบุคคลใด

ประชาชนคนใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปราย บุคลากรมีความรู้และ

เขา้ใจว่ากฎหมายเป็นการปกป้องสิทธิใหก้บัประชาชนทุกคน ดงันนั ประชาชนแต่ละคนจะอยูเ่หนือ

กฎหมายไม่ได ้ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สวรรค์ อ่อนบุญ ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ทศันคติทาง

การเมืองระบอบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลในจังหวดัเลย” ด้านหลัก

กฎหมาย ผลการศึกษา พบว่า ขอ้ทีว่ากฎหมายไม่จาํเป็นตอ้งบงัคบัใชเ้หมือนกนั เพราะคนมีฐานทาง

ตาํแหน่งหนา้ทีการงาน สงัคมเศรษฐกิจต่างกนั การมองเช่นนีเป็นการมองแบบรัฐศาสตร์เป็นการ

มองโดยใช้ความเป็นอยู่ในสังคมประกอบจึงควรแยกแยะให้ออกจากความเป็นหลกัการ  แต่

สอดคลอ้งกับแนวคิดของ วิทยากร เชียงกูล ได้กล่าวว่าระบอบประชาธิปไตย อยู่บนรากฐาน

หลกัการทีสาํคญั คือ หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรือหลกันิติธรรม การให้ความคุม้ครองสิทธิ

ขนัพืนฐานของประชาชนทงัในเรืองสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิ์น การแสดงออก การดาํรงชีพ ฯลฯ 

อย่างเสมอหน้ากนัโดยผูป้กครองไม่สามารถใชอ้าํนาจใด ๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนได ้และไม่สามารถใชอ้ภิสิทธิอยูเ่หนือกฎหมาย หรือเหนือกว่าประชาชนคนอืน ๆ ได ้

5.  ด้านหลกัเสียงข้างมาก การศึกษาการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก 

ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองปักษ์ วรจกัษ์ ไดศึ้กษาเรือง “ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ผล

การศึกษา พบว่า ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก 

ข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า รัฐบาลหรือเสียงส่วนใหญ่ทีมาจากการเลือกตัง

หรือการแต่งตงัก็ตามไม่สามารถลิดรอนสิทธิเสียงส่วนนอ้ยได ้ ทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปราย ไดว้่า

บุคลากรมีความรู้และเขา้ใจ ว่าถึงแมเ้สียงส่วนใหญ่จะเลือกเจาะจงลงไปว่าตอ้งการอย่างนี แต่ก็ตอ้ง

เคารพกบัเสียงส่วนนอ้ยดว้ย เพราะจะมีโอกาสตรวจสอบคดัคา้นหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพือสะทอ้นให้

ประชาชนเห็นว่าการตดัสินใจของฝ่ายเสียงขา้งมากเป็นไปโดยสุจริตใจ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ทองปักษ์ วรจกัษ์ ไดศึ้กษาเรือง “ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษา พบว่า การออก
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เสียงขา้งมากในสภาถือว่าเป็นฝ่ายชนะและฝ่ายเสียงขา้งนอ้ยตอ้งยอมรับฟัง ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ กรุณา ขันทอง ไดศึ้กษาเรือง “ความรู้เรืองประชาธิปไตยของพนักงานบริษทั รอยลัอินดสัตรีย์

(ไทยแลนด)์ มหาชน  จาํกดั” ผลการศึกษา พบว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือเสียงขา้งมากใน

การปกครอง  ซึงไม่จาํเป็นตอ้งสนใจเสียงขา้งน้อย แต่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทินพันธ์ นาคะตะ 

กล่าวว่า “ หลกัการของระบอบประชาธิปไตยถือว่าสาํคญัจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั คือ หลกั

เสียงขา้งมาก หมายถึง ระบบการตดัสินใจทีตังอยู่บนพืนฐานของการปกครองโดยคนขา้งมากและ

คุม้ครองสิทธิคนขา้งน้อย การเคารพในกติกาการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึงการปกครอง

ระบอบนีมุ่งเนน้ทีจะสนองความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคมการตดัสินใจทางการเมืองยึดหลกั

เสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์แต่ก็ยงัเคารพเสียงขา้งนอ้ยทีจะมีโอกาสตรวจสอบคดัคา้นหรือวิพากษ์วิจารณ์ 

เพือสะทอ้นใหป้ระชาชนเห็นว่าการตดัสินใจของฝ่ายเสียงขา้งมากเป็นไปโดยสุจริตใจ 

 ข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ทีว่า คนส่วนน้อยตอ้งมีความเชือมนัว่ารัฐบาลจะ

คุม้ครองสิทธิ และความเป็นตวัตนของพวกเขาอย่างเต็มทีผลปรากฏเป็นเช่นนีอภิปราย บุคลากรมี

ความรู้และเขา้ใจถึงแมจ้ะเป็นเสียงส่วนน้อยก็ตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธิเท่าเทียมกบัเสียงขา้งมาก

ตลอดเวลา ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรุณา ขันทอง ไดศึ้กษาเรือง “ความรู้เรืองประชาธิปไตย

ของพนกังานบริษทั รอยลัอินดสัตรีย(์ไทยแลนด ์) มหาชน จาํกดั” ผลการศึกษา พบว่า การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดตามอาํนาจของคนหมู่มาก

โดยไม่เห็นแก่กฎหมายใด ๆ ทงัสิน และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิทยากร เชียงกูล ไดก้ล่าวว่า

ระบอบประชาธิปไตย อยู่บนรากฐานหลกัการทีสาํคญั คือ หลกัการเสียงขา้งมาก (Majority rule) 

ควบคู่ไปกบัการเคารพในสิทธิของเสียงขา้งน้อย (Minority Rights) การ ตดัสินใจใด ๆ ทีส่งผล

กระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตงัผูแ้ทนของประชาชนเขา้สู่ระบบการเมืองการ

ตดัสินใจของฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ ย่อมตอ้งถือเอาเสียงขา้งมากทีมีต่อเรือง

นนั ๆ เป็นเกณฑใ์นการตดัสินทางเลือก โดยถือว่าเสียงขา้งมากเป็นตวัแทนทีสะทอ้นความตอ้งการ/

ขอ้เรียกร้องของ ประชาชนหมู่มาก หลกัการนีตอ้งควบคู่ไปกบัการ เคารพและคุม้ครองสิทธิเสียง

ขา้งนอ้ยดว้ย ทงันีก็เพือเป็นหลกัประกนัว่า ฝ่ายเสียงขา้งมากจะไม่ใชว้ิธีการพวกมากลากไปตาม

ผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสความนิยมของพวกตนอย่างสุดโต่ง แต่ต้องดาํเนินการเพือ

ประโยชน์ของประชาชนทงัหมด เพือสร้างสังคมทีประชาชนเสียงข้างน้อย รวมทงัชนกลุ่มน้อย 

ผูด้อ้ยโอกาสต่าง ๆ สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติสุข โดยไม่มีการเอาเปรียบกนัและสร้างความ

ขดัแยง้ในสงัคมมากเกินไป 
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 5.2.2 การศึกษาวเิคราะห์การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร

สํานักปลดักรุงเทพมหานคร ทีม ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และระดับความรู้พนืฐาน

ทางการเมอืงแบบประชาธิปไตยต่างกนั มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1)  จากสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีเพศต่างกนั มีความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้

ทงันีอธิบายไดว้า่เนืองจากเพศเป็นปัจจยัส่วนบุคคล ถึงแมจ้ะแตกต่างกนั แต่ก็ไม่มีผลต่อความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะแต่ละเพศนันต้องมีความรู้ทีได้สั งสมมา และถูกปลูกฝังมา

ค่อนข้างเหมือนกนั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรุณา ขันทอง ไดศึ้กษาเรือง “ความรู้เรือง

ประชาธิปไตยของพนกังาน บริษทั รอยลัอินดสัตรีย ์(ไทยแลนด)์ มหาชน จาํกดั” ผลการศึกษา พบวา่  

พนกังานทีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้เรืองประชาธิปไตยแตกต่างกนั ผลการวิจยัพบว่า ความรู้เรือง

ประชาธิปไตย โดยรวมทัง 3 ด้านไม่แตกต่างกันพนักงานทีมีเพศแตกต่างกัน มีความรู้เรือง

ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนั  

2)  จากสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีอายตุ่างกนั มีความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนั ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันี

อธิบายไดว้่าเนืองจากอายเุป็นปัจจยัส่วนบุคคล เมือแตกต่างกนั ยอ่มมีผลต่อความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเพราะทุก ๆ ช่วงอายุนันต้องประสบพบเจอเรืองราวต่าง ๆ มาไม่เหมือนกัน ซึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทองปักษ์ วรจกัษ์ ไดศึ้กษาเรือง “ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณี ตาํบลขา้วงาม อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” 

ผลการศึกษา พบว่า 1. ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตาํบลขา้ว

งาม อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น เรียงตาม

ค่าเฉลียมากไปนอ้ย พบว่า ดา้นความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดา้นวฒันธรรมทาง

การเมือง และดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามลาํดบั 2. ประชาชนทีมี เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ต่างกนั ความรู้ของประชาชนทีมีต่อการปกครองในรบอบ ประชาธิปไตยในตาํบลขา้วงาม 

อาํเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ซึง

เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้และเมือทาํการวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้

การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทัง 5 ด้าน  

จาํแนกตามอาย ุผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทีมีอายุ 40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป, และบุคลากรทีมีอาย ุ29-39 ปี 

มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปี

ขึนไปเช่นกนั จึงทาํใหคิ้ดไดว้่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไปอาจเริมมีความรู้สึกปล่อยวางกบัเรืองของ
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การเมืองการปกครองหรือไม่ก็รู้สึกเบือหน่ายกบัปัญหาการเมืองของประเทศจึงไม่ให้ความสาํคญั

เท่าทีควรกบัเรืองของความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น และเมือแยกวเิคราะห์

ความความแตกต่างเป็นรายดา้น เริมจากดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน พบว่า บุคลากรที

มีอาย ุ40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของ

ปวงชน มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป, และ บุคลากรทีมีอาย ุ29-39 ปี มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน มากกวา่บุคลากรทีมีอาย ุ51 ปี

ขึนไปเช่นกนั จึงทาํใหคิ้ดไดว้่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป เริมรู้สึกเบือหน่ายกบันกัการเมือง, พรรค

การเมือง, ทีไม่เคยทาํประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง เนืองจากในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อาํนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยใชอ้าํนาจผ่านทางสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรทีมาจากการเลือกตงั, ด้านหลกัเสรีภาพ บุคลากรทีมีอายุ 29-39 ปี มีการศึกษาความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกัเสรีภาพ มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป, และ บุคลากรทีมี

อาย ุ40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกัเสรีภาพ มากกวา่บุคลากรที

มีอาย ุ51 ปีขึนไปเช่นกนั จึงทาํใหว้ิเคราะห์ไดว้่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป อาจมองวา่แมก้ารชุมนุม

ทางการเมืองเป็นเสรีภาพขนัพืนฐานของระบอบประชาธิปไตยแต่การชุมนุมอาจเกิดขึนจากกลุ่ม

พรรคการเมืองมีมิชอบธรรมก็เป็นได,้ ดา้นหลกัความเสมอภาค บุคลากรทีมีอาย ุ40-50 ปี มีการศึกษา

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกัความเสมอภาค มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป 

จึงทาํใหว้ิเคราะห์ไดว้่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป อาจมองว่าสังคมในระบอบประชาธิปไตยเป็น

สงัคมทียอมรับในความแตกต่าง จึงทาํใหค้นทีมีอายมุากขึนรู้สึกปล่อยวางและขอดผูลงานของเดก็รุ่น

ใหม่ไฟแรง, ดา้นหลกักฎหมาย บุคลากรทีมีอายุ 18-28 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีอายุ 51 ปีขึนไป, บุคลากรทีมีอายุ 29-39 ปี มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึน

ไป, และ บุคลากรทีมีอายุ 40-50 ปี มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยดา้นหลกั

กฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไปเช่นกนั จึงทาํใหว้ิเคราะห์ไดว้่าบุคลากรทีมีอายุ 51 ปี

ขึนไป อาจมองว่าหลกักฎหมาย หมายความว่าไม่มีบุคคลใด,ประชาชนคนใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมาย

ได ้ทุกเรืองจึงอยูใ่นดุลยพินิจของศาลไม่ว่าเรืองการเมืองหรือเรืองทวัไป, ส่วนในเรืองความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสียงขา้งมากนนัไม่มีความแตกต่างทางอาย,ุ ในงานวิจยันีอาจ

วิเคราะห์ไดอี้กว่าเนืองจากกลุ่มตวัอยา่งบุคลากรทีมีอาย ุ51 ปีขึนไป มีจาํนวนนอ้ยกว่ากลุ่มประชากร

ในระดบัอายอืุน  

3) จากสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึงไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีอธิบายไดว้่าเนืองจากระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัส่วนบุคคล ถึงแมจ้ะแตกต่าง

กนั ยอ่มไม่มีผลต่อความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะระดบัการศึกษา เป็นช่วงความคิด

ของแต่ละวยัในการแสวงหาความรู้โดยมีหลกัการศึกษาทีเหมือนกนั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ร้อยโท คีรีบูรณ์ จําปาเทศ ไดศึ้กษาเรือง “ความเข้าใจเรืองประชาธิปไตยของพลทหารกอง

ประจาํการค่ายกาํแพงเพชรอคัรโยธิน อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร” ผลการวิจยัพบว่า  

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 20-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.80 มีระดบัการศึกษาใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีภูมิภาคอยูที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อย

ละ 48.80 มีระยะเวลารับราชการ ไม่เกิน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.80 2. พลทหารกองประจาํการ

ค่ายกาํแพงเพชรอคัรโยธิน อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาครมีความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตย 

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางแต่เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า พลทหารกองประจาํการมีความ

เขา้ใจเรืองประชาธิปไตย ดา้นอุดมการณ์ประชาธิปไตย อยูใ่นระดบัมาก ส่วนอีก 2 ดา้น คือ ดา้นการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย และดา้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย อยูใ่นระดบัปานกลาง 3. พลทหารกอง

ประจาํการทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความเขา้ใจเรืองประชาธิปไตยแตกต่างกนั 

4) สมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มี

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น แตกต่างกนั ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงั

ไว ้ทงันีอธิบายไดว้่าเนืองจากระดบัเงินเดือน เป็นปัจจยัส่วนบุคคลทีสาํคญัในการดาํรงชีวิต ซึงมีผล

ต่อความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะระดบัเงินเดือนบ่งบอกว่าการมีประสบการณ์ในการ

ทาํงานทีมากหรือไม่ก็มีความรู้ในระดบัสูง ก็ยอ่มจะแสดงใหเ้ห็นว่า มีความคิดความอ่านทีแตกต่าง

กนัไปบา้ง และดา้นทีมีความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ัดคือ ด้านหลกัเสียงขา้งมาก วิเคราะห์ได้ว่า

บุคลากรสาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร อาจเห็นว่าจะเขา้ข่ายพวกมากลากไป หรือเผด็จการเสียงขา้ง

มากก็เป็นได้ ซึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรุณา ขันทอง ทีได้ศึกษาเรือง “ความรู้เรือง

ประชาธิปไตยของพนกังานบริษทัรอยลัอินดสัตรีย(์ไทยแลนด)์ มหาชน จาํกดั” ผลการศึกษา พบว่า 

พนกังานทีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความรู้เรืองประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนั ผลการวิจยัพบวา่ 

ความรู้เรืองประชาธิปไตย โดยรวมทงั 3 ดา้นไม่แตกต่างกนั, พนกังานทีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั

มีความรู้เรืองประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนั แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมฤทัย โทนสูงเนิน ทีได้

ศึกษาวิจัยเรือง “ความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย กรณีศึกษา

ประชาชนเขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย ์กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษา พบว่า รายไดเ้ฉลียต่อเดือนมี

ผลต่อความสมัพนัธข์องระดบัความคิดเห็นเกียวกบัสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และเมือทาํการ

วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ของบุคลากร 

สาํนักปลดักรุงเทพมหานคร โดยรวมทงั 5 ดา้น  จาํแนกตามระดบัเงินเดือน ผลการศึกษา พบว่า 
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บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย 

โดยรวมทงั 5 ดา้น มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท นอกนันไม่พบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ จึงทาํใหคิ้ดไดว้่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท อาจเอาเวลาทีมี

อยูมุ่่งคิดถึงเรืองการหารายไดใ้หพ้อกบัค่าใชจ่้ายจนทาํใหก้ารใส่ใจหาความรู้เรืองการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเพิมเติมมีนอ้ยลง และเมือแยกวิเคราะห์ความความแตกต่างเป็นรายดา้น เริมจากดา้น

หลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน พบว่า บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท มี

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน มากกวา่

บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท 

มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 

มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาทเช่นกนั จึงทาํใหว้ิเคราะห์ไดว้่าบุคลากรทีมี

ระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท อาจมองว่า

หลักอ ํานาจประชาธิปไตยของปวงชน เป็นแค่อ ํานาจชั วคราวของประชาชนทีผ่านทาง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีมาจากการเลือกตงัเท่านนั จึงมีการใส่ใจการศึกษาความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเฉพาะช่วงเวลาทีมีการเลือกตงัเท่านัน, ส่วนบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 

15,000 บาท มองว่าประชาชนทุกคนตอ้งมีโอกาสในการออกเสียงประชามติ ในเรืองทีมีความสาํคญั

ต่อประเทศ, ในดา้นหลกัเสรีภาพ บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั มีการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ แตกต่างกนั จาํนวน 2 คู่ โดยทีบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 

มากกว่า 15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพ มากกว่า

บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และ มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 

12,285 บาท อาจเป็นไปไดว้่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และ บุคลากรทีมีระดบั

เงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท มองว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นเสรีภาพขนัพืนฐานของระบอบ

ประชาธิปไตย แต่บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท อาจมองว่าการชุมนุมตอ้งไม่

รบกวนเสรีภาพของบุคคลอืนทวัไป จึงทาํให้มองเห็นชดัว่า บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 

15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกัเสรีภาพมากว่าบุคลากรทีมี

ระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และ มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท, ใน

ดา้นความเสมอภาค แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ บุคลากรทีมีระดับเงินเดือน 

มากกว่า 15,000 บาท แตกต่างกบับุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000- 12,285 บาท และ 12,286 – 

15,000 บาท โดยทีบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท มีการศึกษาความรู้การปกครอง

แบบประชาธิปไตย ดา้นความเสมอภาค มากกว่าบุคลากรทีมีระดบั9,000- 12,285 บาท และ 12,286 – 

15,000 บาท อาจเป็นไปไดว้่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000- 12,285 บาท และ 12,286 – 15,000 
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บาท อาจมองว่าความเสมอภาคคือสังคมในระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมทียอมรับในความ

แตกต่าง ยอมรับในชีวิตความเป็นอยูที่เป็นและไม่กลา้เรียกร้องในสิทธิทีตนพึงไดจึ้งต่างกบับุคลากร

ทีมีระดับเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท ซึงอาจมองว่ารัฐบาลตอ้งทาํงานอย่างโปร่งใสและเปิด

โอกาสใหฝ่้ายคา้นและประชาชนสามารถควบคุมและตรวจสอบการทาํงานการเมืองและอาํนาจรัฐได้

คือประชาชนมีความเสมอภาคเท่ารัฐบาลทีจะระงบัยบัยงัการกระทาํทีไม่ชอบของรัฐบาล,  ดา้นหลกั

กฎหมาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ โดยทีบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 

15,000 บาท มีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีระดบั

เงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท และระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท เนือจากบุคลากรทีมีระดบั

เงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท อาจมองว่าหลกักฎหมาย คือมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัในการปกครอง 

ไม่ใช่ปกครองตามใจชอบ, บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน ตาํกว่า 9,000 บาท มีความรู้การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท, และ

บุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 12,286 – 15,000 บาท มีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกั

กฎหมาย มากกว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท ส่วนบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 

ตาํกว่า 9,000 บาท, ระดบัเงินเดือน 9,000 – 12,285 บาท,  และบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน 12,286 – 

15,000 บาทอาจมองเพียงแค่ว่าหลกักฎหมาย หมายความว่าไม่มีบุคคลใด,ประชาชนคนใดมีสิทธิอยู่

เหนือกฎหมายได ้จึงทาํใหมี้การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย ดา้นหลกักฎหมาย นอ้ย

กว่าบุคลากรทีมีระดบัเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท แต่กย็งัมีความแตกต่างในระดบัทีไม่มากนกั 

5) จากสมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรทีมีระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยต่างกนั มีความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย โดยรวมทงั 5 ดา้น ไม่

แตกต่างกนั ซึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีอธิบายไดว้่าเนืองจากระดบัความรู้พืนฐานทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตย เป็นปัจจยัส่วนบุคคล ถึงแมจ้ะแตกต่างกัน ย่อมไม่มีผลต่อความรู้การ

ปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะทุกคนต่างก็พบเจอสิงเหล่านีอยูร่อบตวั ตลอดเวลา ซึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ปรีชา ประสิทธิเม ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “ความรู้เกียวกบัประชาธิปไตยของกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัปทุมธานี” ผลการศึกษา พบว่า กรรมการองค์การบริหารส่วน

ตําบลทุกคนมีความรู้เกียวกับประชาธิปไตยตังแต่ปานกลางถึงระดับมาก และตัวแปรไม่มี

ความสมัพนัธก์บัความรู้เกียวกบัประชาธิปไตยกรรมการบริหารส่วนตาํบลอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

อยา่งใด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังนี แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากผลการวิจยั จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี 

 ผลการศึกษา ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

ซึงมีค่าแปลผล โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ดงันัน จึงควรรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดบัมากทีสุด

ต่อไป โดยการใชชี้วิตประจาํวนั บุคลากรต้องรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ อยู่ตลอด ดังนัน ควรเพิมการคิด

วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นทีเกียวกบัการปกครองแบบประชาธิปไตย เพือทีจะไดถ่้ายทอดแก่บุคคลอืน

ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ จากการสนบัสนุนของหน่วยงานนนั  ๆเป็นไปตามทีงานเขียนของ 

วิสุทธิ โพธิแท่น ทีกล่าวว่า จิตสํานึกและพฤติกรรมทีสอดคลอ้งกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยย่อม

สะทอ้นออกมาจากแบบแผนในการดาํเนินและดาํรงชีวิตแบบประชาธิปไตย ซึงเรียกรวม ๆ ว่าเป็น

วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อนัเป็นสิงทีผูเ้ขียนเห็นว่า เป็นพืนฐานหรือเป็นรากฐานที

สาํคญัในการสร้าง พฒันา และธาํรงไวซึ้งประชาธิปไตยทีมีเสถียรภาพ และเจริญรุ่งเรืองในประเทศ 

 การเสนอแนะเชิงนโยบายเป็นรายดา้นตามลาํดบัดงันี 

1)  จากผลการวเิคราะห์ข้อมูล ด้านที 1 ไดแ้ก่ ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน 

ซึงมีค่าแปลผล อยู่ในระดบัมากทีสุด ดงันัน จึงควรรักษามาตรฐานนีไว ้ให้อยู่ในระดบัมากทีสุด

ต่อไป โดยผูที้มีส่วนเกียวข้องควรประชาสัมพนัธ์และมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลกั

อาํนาจอธิปไตยอยูต่ลอดเวลา 

2)  จากผลการวเิคราะห์ข้อมูล ด้านที 2 ไดแ้ก่ ดา้นหลกัเสรีภาพ ซึงมีค่าแปลผล อยูใ่นระดบั

มากทีสุด ดงันนั จึงควรรักษามาตรฐานนีไว ้ใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุดต่อไป โดยผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง

ควรประชาสมัพนัธแ์ละมีการจดักิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นหลกัเสรีภาพอยูเ่ป็นประจาํ 

3)  จากผลการวเิคราะห์ข้อมูล ด้านที 3 ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความเสมอภาค ซึงมีค่าแปลผล อยู่

ในระดบัมากทีสุด จึงควรรักษามาตรฐานนีไว ้ใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุดต่อไป โดยผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง

ควรประชาสมัพนัธแ์ละมีการจดักิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นหลกัความเสมอภาคอยูต่ลอดเวลา 

4)  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านที 4  ไดแ้ก่ ดา้นหลกักฎหมาย ซึงมีค่าแปลผล อยู่ใน

ระดับมากทีสุด ดังนัน จึงควรรักษามาตรฐานนีไว ้ให้อยู่ในระดับมากทีสุดต่อไปโดยผูที้มีส่วน

เกียวขอ้งควรประชาสมัพนัธแ์ละมีการจดักิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นหลกักฎหมายอยูต่ลอดเวลา 

5)  จากผลการวเิคราะห์ข้อมูล ด้านที 5  ไดแ้ก่ ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก ซึงมีค่าแปลผล อยู่ใน

ระดับมากทีสุด ดังนัน จึงควรรักษามาตรฐานนีไว ้ให้อยู่ในระดับมากทีสุดต่อไปโดยผูที้มีส่วน

เกียวขอ้งควรประชาสมัพนัธแ์ละมีการจดักิจกรรมการใหค้วามรู้ดา้นหลกัเสียงขา้งมากเป็นประจาํ 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพอืการวจิยั 

จากผลการวิจัย “ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรใหผู้ว้ิจยัอืนควรเพิมขอ้มลูในส่วนของเอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้ง เพือจะไดน้ํามาอภิปรายผลไดส้อดคลอ้งมากขึน เพือจะไดเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษา

คน้ควา้งานวิจยัครังต่อไปใหส้มบูรณ์ยงิขึน จึงมีขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัในครังต่อไป ดงันี 

1.  ควรศึกษาถึงความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยในหน่วยงานอืน ๆ 

2.  ควรศึกษาถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการเกิดความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยทีมี

ประสิทธิภาพ 

3.  ควรศึกษาถึงการนาํความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยไปใชข้องบุคลากรในหน่วยงาน

อืน ๆ 
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   Mahatma Gandhi University, India 
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   Banaras Hindu University, India 

 ตาํแหน่งปัจจุบัน              ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  

   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

2. รองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมติร 
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ตาํแหน่งปัจจุบัน              อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง  

   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
 

 

3. นายศรีอาํพร  ปานเกต ุ

การศึกษา                    ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

   สาขาเทคโนโลยกีารศึกษา 

ตาํแหน่งปัจจุบัน              นกัวิชาการโสตทศันศึกษาชาํนาญการ  

   ฝ่ายเผยแพร่ กองประชาสมัพนัธ ์ 
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แบบสอบถาม 

เรือง 

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร 

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

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

คาํชีแจง 

1.  แบบสอบถามนีไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านด้วยประการใด ๆ ทังสิน เพียงแต่สํารวจ

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของท่าน เพือนําไปประกอบการวิจยัในครังนี

เท่านนั 

2.  แบบสอบถามนี เป็นส่วนหนึงของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั   

3.  กรุณาใส่ เครืองหมาย  ลงในช่องว่าง (  ) และเติมขอ้มลูลงในช่องว่างใหค้รบถว้น 

4.  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทุกขอ้ เพือความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ

สะดวกในการนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลู 

5.  ขอ้มลูทีท่านตอบแบบสอบถาม จะนาํไปใชเ้ฉพาะการวิจยัในครังนีเท่านนั 

6.  แบบสอบถามนีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที  1 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนที  2 ความรู้พืนฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ตอนที  3 การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากรสํานักปลดั

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 25 ขอ้ 

ตอนที 4  คาํถามปลายเปิดแสดงขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัการส่งเสริม

ความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 

 

 

ขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนีดว้ย 

          กฤษณะ เชือสิงห์ 

  นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 

     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
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แบบสอบถามเพอืการวจิยั 
 

ตอนที 1  ข้อมูลเกียวกับปัจจยัส่วนของบุคลากรทีตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงตามสภาพของท่าน 

 

1. เพศ 

(    )  1) ชาย     

(    )  2) หญิง 

 
 

2.อาย ุ

  (    )  1) 18-28 ปี    

(    )  2) 29-39  ปี 

             (    )  3) 40-50  ปี    

(    )  4) 51 ปี ขึนไป  

 
 

3. ระดบัการศึกษา 

  (    )  1) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   

(    )  2) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

  (    )  3) ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า   

(    )  4) ระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

  
 

4. ระดบัเงินเดือน 

  (    )  1) ตาํกว่า 9,000 บาท                                          

(    )  2) 9,000 – 12,285 บาท 

(    )  3) 12,285 – 15,000 บาท 

(    )  4) มากกว่า 15,000 บาท  
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ตอนที  2  ความรู้พนืฐานในทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 

คาํชีแจง     โปรดทาํเครืองหมาย  ลงใน (   )  หน้าขอ้ความทีเห็นว่าถูกตอ้ง หรือเครืองหมาย X 

ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความทีเห็นว่าไม่ถกูตอ้ง ตามความรู้ ความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

(   ) 1.  ประชาชนทีมีสิทธิเลือกตงัตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกว่า 18 ปี                     

(   )  2.  อาํนาจนิติบญัญติั, อาํนาจบริหาร, และอาํนาจตุลาการ ถือเป็นอาํนาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศ 

(   ) 3.  ประเทศไทยเริมมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมือวนัที 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

(   )  4.  รัฐสภาประกอบดว้ย สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และศาลรัฐธรรมนูญ                         

(   )  5.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 กาํหนดให้การเลือกตังเป็นหน้าที      

ของประชาชน ผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตงัโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรจะตอ้งเสียสิทธิทางการ

เมือง                                                                                                                    

(   )  6.  คณะรัฐมนตรีจดัอยูใ่นกลุ่มของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร                                       

(   )  7.  ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองโดยเคารพในการตดัสินหรือมติของเสียงส่วนมาก 

โดยไม่สนใจเสียงขา้งนอ้ย                                                                                

(   )  8.  ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 กาํหนดใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมี จาํนวน 500 คน             

(   )  9.  การเมืองเป็นเรืองของนกัการเมืองหรือขา้ราชการระดบัสูง ประชาชนธรรมดาไม่ควรเขา้

ไปยุง่เกียวตอ้งปล่อยใหเ้ขาทาํหนา้ทีแทนเราในทุกเรือง                                                  

(   )  10.  หลกัการสาํคญัของการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ หลกัอาํนาจอธิปไตยเป็นของปวง

ชน หลกัเสรีภาพ หลกัเสมอภาค หลกักฎหมาย และหลกัเสียงขา้งมาก                       
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ตอนที 3 การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลัด

กรุงเทพมหานคร 

คาํชีแจง  ในตอนที 2 นี แบบสอบถามมีทงัหมด 5 ดา้น รวม 25 ขอ้ให้ตอบตามความเป็นจริงโปรด

ขีด ( ) ลงในช่องทีตรงกบัความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยเพียงช่องเดียวเท่านนั 
 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

ระดับความรู้ 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุด 

(1) 

 

1. 

ด้านหลกัอาํนาจประชาธปิไตยของปวงชน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการ

ปกครองทีอาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

เป็นของประชาชน 

     

2. ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อาํนาจ

ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยใชอ้าํนาจ

ผ่านทางสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทีมาจากการ

เลือกตงั 

     

3. องค์กร และนโยบายของประเทศต้องเป็นสิงที

ประชาชนเป็นผู ้เลือกขึนมา ไม่ใช่เลือกโดย

กองทพั หรือของพรรคการเมืองใด 

     

4. ประชาชนทุกคนตอ้งมีโอกาสในการออกเสียง

ประชามติ ในเรืองทีมีความสาํคญัต่อประเทศ 

     

5. ประชาชนเป็นเจา้ของอาํนาจมีหน้าทีตรวจสอบ, 

การคัดค้าน และ ถอดถอนผูป้กครองและผู ้

แทนทีปกครองโดยมิชอบ 

     

 

1. 

ด้านหลกัเสรีภาพ 

การชุมนุมตอ้งไม่รบกวนเสรีภาพของบุคคลอืน

ทวัไป 

     

2. การชุมนุมทางการเมืองเป็นเสรีภาพขนัพืนฐาน

ของระบอบประชาธิปไตย 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ระดับความรู้ 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุด 

(1) 

3. ประชาชนสามารถชุมนุมได้โดยสงบและต้อง

ปราศจากอาวุธ 

     

4. หลัก เส รีภาพ ของปร ะชาช นต้องตังอยู่บ น

ความชอบธรรมแห่งเหตุผลและคุณธรรม 

     

5. ผูมี้อ ํานาจในระบอบประชาธิปไตยจะไม่ใช้

อาํนาจในการจํากัดเสรีภาพการแสดงความ

คิดเห็นในรูปของการพูดและการเขียนของ

ประชาชน 

     

 

1. 

ด้านหลกัความเสมอภาค    

มนุษยมี์ความแตกต่างในเรืองความสามารถ แต่

ควรเสมอภาคในดา้นโอกาส 

     

2. รัฐบาลตอ้งทาํงานอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาส

ให้ฝ่ายคา้นและประชาชนสามารถควบคุมและ

ตรวจสอบการทาํงานการเมืองและอาํนาจรัฐได ้

     

3. สังคมในระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมที

ยอมรับในความแตกต่าง 

     

4. รัฐบาลตอ้งสร้างหลกัประกนัว่าประชาชนทุกคน

จะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้

กฎหมายฉบบัเดียวกนั 

     

5. ในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีการจดัการเลือก 

ตงัทีเสรีและยติุธรรมสาํหรับประชาชนทุกคน 

     

 

1. 

ด้านหลกักฎหมาย 

กฎหมายควรแสดงเจตจาํนงของประชาชนมิใช่

ของ เผด็จการทหารผูน้าํทางศาสนาหรือพรรค

การเมืองทีตงัขึนมาเอง 

     

 



 
 

152

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

ระดับความรู้ 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุด 

(1) 

2. หลกักฎหมาย หมายความว่าไม่มีบุคคลใด,

ประชาชนคนใดมีสิทธิอยูเ่หนือกฎหมายได ้

     

3. กฎหมายของระบอบประชาธิปไตยตอ้งปกป้อง

คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

     

4. หลกักฎหมาย คือมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกัในการ

ปกครอง ไม่ใช่ปกครองตามใจชอบ 

     

5. ระบบศาลตอ้งมีความเขม้แข็งและเป็นอิสระไม่

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่าย

บริหาร 

     

 

1. 

ด้านหลกัเสียงข้างมาก 

การถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์เป็นวิธีการในการ

จดัตงัรัฐบาล และเป็นหลกัในการตดัสินประเด็น

สาธารณะต่าง ๆ 

     

2. คนส่วนน้อยต้องมีความเชือมั นว่ารัฐบาลจะ

คุม้ครองสิทธิ และความเป็นตวัตนของพวกเขา

อยา่งเต็มที 

     

3. การประนีประนอมเท่านนัทีจะทาํให้สังคมทีมีเสรี 

สามารถตกลงกนัได ้และเป็นการตกลงทีถือเสียง

ขา้งมากเป็นเกณฑแ์ละคุม้ครองเสียงขา้งนอ้ย 

     

4. รัฐบาลหรือเสียงส่วนใหญ่ทีมาจากการเลือกตัง

หรือการแต่งตังก็ตามไม่สามารถลิดรอนสิทธิ

เสียงส่วนนอ้ยได ้

     

5. หลกัเสียงขา้งมากถือว่าขอ้เสนอทีไดรั้บเสียงขา้ง

มากจากทีประชุม ก็จะไดรั้บเลือกใหน้าํไปปฏิบติั 

ทงันีเพราะถือได้ว่าเป็นข้อเสนอทีมีเหตุผลของ

คนส่วนใหญ่ 

     



 
 

153

ตอนที 4 ข้อเสนอแนะเกียวกับการส่งเสริมความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของ

บุคลากร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

คาํชีแจง  ท่านมีขอ้เสนอแนะเกียวกบัการส่งเสริมความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตย สาํนกัปลดั

กรุงเทพมหานคร อยา่งไร 

 

1. ดา้นหลกัอาํนาจประชาธิปไตยของปวงชน

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

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

2. ดา้นหลกัเสรีภาพ 

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

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

3. ดา้นหลกัความเสมอภาค    

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

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

4. ดา้นหลกักฎหมาย 

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

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

5. ดา้นหลกัเสียงขา้งมาก 

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

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

  

 

ขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามเพอืงานวจิยั 

เรือง  

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 

…………………………………………………… 

ตอนที 2 การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 

คําชีแจงโปรดเขียนเค รืองหมาย  ทีตรงกบัความรู้ของท่านทีมีต่อการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเพียงช่องเดียวเท่านัน 
 

ข้อ ข้อความ 

คะแนนความเหน็

ของผู้เชียวชาญ 

 

∑R 

I0C 

=∑R/N 

แปล

ผล 

คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

 

1. 

ด้านหลกัอาํนาจประชาธปิไตยของปวงชน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็น

กา ร ปก ค รอ ง ทีอ ํา น าจ สูงสุ ด ใน ก า ร

ปกครองประเทศเป็นของประชาชน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

2. ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อาํนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชน

โดยใชอ้าํนาจผ่านทางสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรทีมาจากการเลือกตงั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3. องคก์ร และนโยบายของประเทศตอ้งเป็น

สิงทีประชาชนเป็นผูเ้ลือกขึนมา ไม่ใช่

เลือกโดยกองทพั หรือของพรรคการเมือง

ใด 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

4. ประชาชนทุกคนตอ้งมีโอกาสในการออก

เสียงประชามติ ในเรืองทีมีความสาํคญัต่อ

ประเทศ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5. ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจมีหน้าที

ตรวจสอบ, การคัดค้าน และ ถอดถอน

ผูป้กครองและผูแ้ทนทีปกครองโดยมิชอบ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อความ 

คะแนนความเหน็

ของผู้เชียวชาญ 

 

∑R 

I0C 

=∑R/N 

แปล

ผล 

คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

 

6. 

ด้านหลกัเสรีภาพ 

การชุมนุมต้องไม่รบกวนเสรีภาพของบุคคล

อืนทวัไป 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

7. การชุมนุมทางการเมืองเป็นเสรีภาพขัน

พืนฐานของระบอบประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8. ประชาชนสามารถชุมนุมไดโ้ดยสงบและ

ตอ้งปราศจากอาวุธ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9. หลกัเสรีภาพของประชาชนตอ้งตงัอยู่บน

ความชอบธรรมแห่งเหตุผลและคุณธรรม 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10. ผูมี้อาํนาจในระบอบประชาธิปไตยจะไม่

ใชอ้าํนาจในการจาํกดัเสรีภาพการแสดง

ความคิดเห็นในรูปของการพูดและการ

เขียนของประชาชน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

11. 

ด้านหลกัความเสมอภาค    

มนุษย์มีความแตกต่างในเ รืองความ 

สามารถ แต่ควรเสมอภาคในดา้นโอกาส 

 
+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

12. รัฐบาลตอ้งทาํงานอย่างโปร่งใส และเปิด

โอกาสใหฝ่้ายคา้นและประชาชนสามารถ

ควบคุมและตรวจสอบการทํางานการ 

เมืองและอาํนาจรัฐได ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13. สงัคมในระบอบประชาธิปไตยเป็นสงัคม

ทียอมรับในความแตกต่าง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14. รัฐบาลตอ้งสร้างหลกัประกนัว่าประชาชน

ทุกคนจะไดรั้บการคุม้ครองอย่างเท่าเทียม

กนัภายใตก้ฎหมายฉบบัเดียวกนั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อความ 

คะแนนความเหน็

ของผู้เชียวชาญ 

 

∑R 

I0C 

=∑R/N 

แปล

ผล 

คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

15. ในระบอบประชาธิปไตยต้องมีการจัดการ

เลือกตงัทีเสรีและยติุธรรมสาํหรับประชาชน

ทุกคน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

 

16. 

ด้านหลกักฎหมาย 

กฎหมายควรแสดงเจตจาํนงของประชาชน

มิใช่ของ เผด็จการทหารผูน้ ําทางศาสนา

หรือพรรคการเมืองทีตงัขึนมาเอง 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

17. หลกักฎหมาย หมายความว่าไม่มีบุคคลใด,

ประชาชนคนใดมีสิทธิอยู่เหนือกฎหมาย

ได ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

18. กฎหมายของระบอบประชาธิปไตยต้อง

ปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

19. หลกักฎหมาย คือมีรัฐธรรมนูญเป็นหลกั

ในการปกครอง ไม่ใช่ปกครองตามใจ

ชอบ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

20. ระบบศาลต้องมีความเข้มแข็งและเป็น

อิสระไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายนิติ

บญัญติั และฝ่ายบริหาร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

21. 

ด้านหลกัเสียงข้างมาก 

การถือเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์เป็นวิธีการ

ในการจดัตงัรัฐบาล และเป็นหลกัในการ

ตดัสินประเด็นสาธารณะต่าง ๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

22. คนส่วนนอ้ยตอ้งมีความเชือมนัว่ารัฐบาล

จะคุม้ครองสิทธิ และความเป็นตวัตนของ

พวกเขาอยา่งเต็มที 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ข้อ ข้อความ 

คะแนนความเหน็

ของผู้เชียวชาญ 

 

∑R 

I0C 

=∑R/N 

แปล

ผล 

คนท ี

1 

คนท ี

2 

คนท ี

3 

23. การประนีประนอมเท่านนัทีจะทาํให้สังคม

ทีมีเสรี สามารถตกลงกันได้ และเป็นการ

ตกลงทีถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์และ

คุม้ครองเสียงขา้งนอ้ย 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

3 

 

1.00 

 

ใชไ้ด ้

24. รัฐบาลหรือเสียงส่วนใหญ่ทีมาจากการ

เลือกตงัหรือการแต่งตงัก็ตามไม่สามารถ

ลิดรอนสิทธิเสียงส่วนนอ้ยได ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

25. หลกัเสียงข้างมากถือว่าข้อเสนอทีได้รับ

เสียงข้างมากจากทีประชุม ก็จะได้รับ

เลือกให้นาํไปปฏิบติั ทงันีเพราะถือไดว้่า

เป็นขอ้เสนอทีมีเหตุผลของคนส่วนใหญ่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ผลการหาค่าความเชือมัน 
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ผลการวเิคราะห์ความเชือมนั (Reliability Analysis) ของแบบสอบถามเพอืงานวจิยั 

เรือง  

การศึกษาความรู้การปกครองแบบประชาธิปไตยของบุคลากร สํานักปลดักรุงเทพมหานคร 
 

 

 

Item-Total Statistics 

ข้อ 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

1. 108.300 96.976 0.399 0.893 

2. 108.467 100.947 0.160 0.899 

3. 108.333 97.816 0.351 0.894 

4. 108.033 96.378 0.449 0.892 

5. 108.100 93.128 0.566 0.889 

6. 108.033 96.654 0.385 0.894 

7. 108.633 94.309 0.461 0.892 

8. 108.167 91.247 0.679 0.886 

9. 108.033 90.447 0.761 0.883 

10. 108.067 94.616 0.692 0.887 

11. 107.867 99.016 0.379 0.893 

12. 107.767 98.806 0.703 0.890 

13. 108.300 97.734 0.331 0.895 

14. 107.900 95.541 0.651 0.888 

15. 107.900 95.886 0.622 0.888 

16. 107.800 99.614 0.455 0.892 

17. 107.900 98.300 0.428 0.892 

18. 107.800 100.441 0.447 0.893 

19. 107.767 101.013 0.406 0.893 

20. 107.767 99.289 0.638 0.891 

21. 108.267 96.823 0.430 0.892 

22. 108.733 93.582 0.426 0.894 
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Reliability Coefficients 

 N of Case   = 30 

 N of Items  = 25 

 Alpha   = 0.89 
 

 

 

 
 

Item-Total Statistics 

ข้อ 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

23. 108.400 94.110 0.517 0.890 

24. 107.967 96.102 0.587 0.889 

25. 108.100 93.610 0.668 0.887 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน  

(Krejcie and Morgan) 
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ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่าง  

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ่ม 

ตัวอย่าง 

10 10 220 140 1,200 291 

15 14 230 144 1,300 297 

20 19 240 148 1,400 302 

25 24 250 152 1,500 306 

30 28 260 155 1,600 310 

35 32 270 159 1,700 313 

40 36 280 162 1,800 317 

45 40 290 165 1,900 320 

50 44 300 169 2,000 322 

55 48 320 175 2,200 327 

60 52 340 181 2,400 331 

65 56 360 186 2,600 335 

70 59 380 191 2,800 338 

75 63 400 196 3,000 341 

80 66 420 201 3,500 346 

85 70 440 205 4,000 351 

90 73 460 210 4,500 354 

95 76 480 214 5,000 357 

100 80 500 217 6,000 361 

110 86 550 226 7,000 364 

120 92 600 234 8,000 367 

130 97 650 242 9,000 368 

140 103 700 248 10,000 370 

150 108 750 254 15,000 375 

160 113 800 260 20,000 377 

170 118 850 265 30,000 379 

180 123 900 269 40,000 380 

190 127 950 274 50,000 381 

200 132 1,000 278 75,000 382 

210 136 1,100 285 100,000 384 
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ประวตัผิู้วิจยั 
 

ชือ-สกุล : นายกฤษณะ  เชือสิงห์ 

วนั เดอืน ปี เกดิ     : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2512 

สถานทอียู่ปัจจุบนั 

 

ภูมลิาํเนาเดิม 

: 

 

: 

1180/18 ซ.เพชรเกษม แขวงวดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่  

กรุงเทพมหานคร 10600 

61/465 ม. 2 ตาํบลท่าตลาด อาํเภอสามพราน 

จงัหวดันครปฐม 73110 

การศึกษา 

พ.ศ. 2541 

                    

พ.ศ. 2552 

 

: 

 

: 

 

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเลคทรอนิค 

โรงเรียนเทคโนโลยหีมู่บา้นครู 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยากรุงเทพมหานคร 

 

ประสบการณ์การทํางาน 

พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน 

 

: 

 

เจา้พนกังานโสตทศันศึกษาชาํนาญงาน ฝ่ายเผยแผ ่ 

กองประชาสมัพนัธ ์สาํนกัปลดักรุงเทพมหานคร 
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