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การศึกษา เร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อนของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาและ
จากการเลือกตั้งโดยตรง มีค าถามในการวิจยั คือ นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาท่ีสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ
ประชาชน มีจุดแขง็-จุดอ่อน ต่างกนัอยา่งไร ? 
 วิธีการศึกษาจะใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยจะสัมภาษณ์ผ่านวิธีการเก็บข้อมูล 3 
ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อมกล่อมเกลา และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
ซ่ึงจะมีขอ้มูลทุติยภูมิร่วมดว้ย อาทิ ต ารา หนงัสือ บทความ และวทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลการศึกษา พบวา่ นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา มีจุดแข็ง ทั้งส้ิน 3 ประการ คือ 1) ประชาชน
เคยชิน และเห็นวา่สอดคลอ้งกบัการมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 2) ฝ่ายบริหารยบุสภาได ้และฝ่าย
นิติบญัญติัอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลไดท้  าใหส้ามารถเปล่ียนรัฐบาลได ้และ 3) ถา้พรรคเดียวมีเสียง
ขา้งมากจะท าใหรั้ฐบาลมีเสถียรภาพสูง และควบคุมสภาไดเ้ด็ดขาด ส่วนจุดอ่อน มีทั้งส้ิน 5 ประการ 
คือ 1) ขาดการถ่วงดุลอ านาจ  2) การบริหารงานของฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพถา้เป็นรัฐบาลผสม    

3) พรรคการเมืองอยูใ่นอ านาจของกลุ่มทุน 4) มีการทุจริตการเลือกตั้ง และการคอร์รัปชัน่อยา่งมาก 

และ5) เกิดรัฐบาลหุ่นเชิด นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด และสภาหุ่นเชิดไดง่้าย 
ส่วน นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรง มีจุดแข็ง ทั้งส้ิน 5 ประการ คือ 1) รัฐบาลมี

เสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน 2) ประชาชนสามารถแสดงเจตนารมณ์ไดโ้ดยตรงวา่ตนตอ้งการให้
ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 3) รัฐบาลมีเอกภาพ และมีเสถียรภาพนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งรัฐมนตรี
ที่มีความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งมาร่วมรัฐบาล 4) ลดส่ิงจูงใจที่จะซ้ือเสียงเพื่อให้มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากพอท่ีจะสนบัสนุนใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรี และ 5) เกิดการถ่วงดุลระหวา่ง
ฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติั  



(4) 

ในขณะท่ี จุดอ่อนของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง มี จ  านวน  4 ประการ คือ 1) ประชาชน
บางส่วนกงัวลวา่เป็นระบบประธานาธิบดีจะกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 2) การเลือกตั้งทั้ง
ประเทศถึงไม่ซ้ือเสียงก็ตอ้งใชเ้งินจ านวนมากจะท าใหค้นรวยไดเ้ปรียบ  3) ถา้รัฐบาลมาจากพรรคท่ี
มีเสียงขา้งนอ้ยในสภาจะท าให้บริหารงานยาก เพราะไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายได ้ และ4) เน่ืองจาก
นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงการถอดถอนอาจท าไดย้าก  
 ทั้งน้ีจากการศึกษาสรุปได้ว่า ควรน าระบบแบ่งแยกอ านาจเข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบ
รัฐสภาดว้ยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมือง
ของไทย ทั้งระบบการเมือง และเสถียรภาพของรัฐบาลใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 
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This study is a comparative study of strengths-weakness of prime minister 

from parliamentary system and direct election. The primary research question is: How 

different between prime minister from parliamentary system and direct election in 

terms of strengths and weakness? 

The method of study is a qualitative research which consists of three types of 

interview: in-depth interview, probe, key informants interview along with a secondary 

data including relevant textbooks, books, articles and theses.    

The results show that prime minister from parliamentary system has three 

strengths: 1) Citizens are familiar with a form of government which places the king as 

a head of the State; 2) The parliament can be dissolved by the government and 

parliament has a right to pass motions of no-confidence debate; 3) The stability of the 

government relies on the majority of the seats in the parliament which means that the 

government can take control over the parliament when it has an absolute majority of 

seats.  This study found five weakness in this system: 1) Imbalance of power; 2) A 

coalition government can occasionally lead to instability; 3) Capital group may dominate 

the political party or parties; 4) Political corruption (political machination) and 5) It is a 

chance to create “a puppet government, prime minister, or even a parliament.”     

On the other hand, the study found five strengths in the direct election: 1) The 

government is more stable than a previous system (parliamentary system); 2) Citizens 

can directly select their own prime minister; 3) The power of prime minister to 

dominate coalition parties can ensure the government stability and unity; 4) It is more 
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difficult for a prime minister candidate to buy votes in order to win the election and 5) this 

system allows checks and balances between the government and the parliament.   

However, there were four weakness in the direct election: 1) Citizens may have some 

concerns that the direct election is similar to the presidential system which may have 

an impact on the monarchy; 2) The elite still has an opportunity to win the election; 3) 

If the government has minority of seats in the parliament, it would lead to the 

difficulty in passing a law; 4) It may be difficult to be impeached a prime minister 

from direct election. 

In conclusion,  the study suggested that the parliamentary system should apply 

a direct election of prime minister and a cabinet along with a separation of power 

system in order to ensure the political and government stability.  
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  สภำพและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครอง ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน ซ่ึงประชาชนสามารถท่ีจะใชอ้  านาจไดท้ั้งโดยตรง และโดยออ้ม แต่ตอ้งอยูภ่ายใตป้รัชญาของ
ระบอบประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  2) หลกัเสรีภาพ 3) หลกั
ความเสมอภาค 4) หลกักฎหมาย และ 5) หลกัเสียงขา้งมาก ดงันั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตย
จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามปรัชญาดงักล่าว 

เน่ืองจากระบอบประชาธิปไตยโดยตรงมีขอ้จ ากดั ไม่สามารถใช้กบัสังคมขนาดใหญ่ได้
ดงันั้นระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทนจึงเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย โดยประชาชนจะท าการเลือก
ผูแ้ทนเขา้ไปท าหน้าท่ีในการปกครองประเทศ รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย
ตวัแทนมีรูปแบบหลกั 3 รูปแบบ คือ รูปแบบควบอ านาจ (ระบบรัฐสภา) รูปแบบแบ่งแยกอ านาจ 
(ระบบประธานาธิบดี) และรูปแบบผสม (ระบบก่ึงรัฐสภา) ไดแ้ก่ 

1)   รูปแบบควบอ านาจ หรือ ระบบรัฐสภา ประเทศองักฤษเป็นตน้แบบ 
นายกรัฐมนตรีมาจากเสียงขา้งมากของฝ่ายนิติบญัญติั  หรือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นผูเ้ลือก
นายกรัฐมนตรี 

2)   รูปแบบแบ่งแยกอ านาจ หรือ ระบบประธานาธิบดี ประเทศต้นแบบ คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ และด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
บริหาร หวัหนา้ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เช่น เดียวกบัฝ่ายนิติบญัญติั 

3)   รูปแบบผสม หรือ ระบบก่ึงรัฐสภา/ก่ึงประธานาธิบดี ประเทศตน้แบบ คือ 
ประเทศฝร่ังเศส โดย ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ และเป็นหัวหนา้ฝ่ายบริหาร มา
จากการเลือกตั้ งโดยตรง มีอ านาจแต่งตั้ งนายกรัฐมนตรีให้ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และ
รับผดิชอบต่อสภาผูแ้ทนราษฎร 

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรัฐสภา คือ นายกรัฐมนตรีมาจากเสียง
ขา้งมากของสภาผูแ้ทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือกนายกรัฐมนตรีอยา่งไรก็ตาม 
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ตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั การปกครองของไทยมีการปฏิวติั และ
รัฐประหารถึง 14 คร้ัง ท าใหก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยขาดความต่อเน่ือง  

ในขณะเดียวกนั ประเทศไทยมีสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งส้ิน 25 ชุด แต่มีการยุบสภาถึง 13 คร้ัง 
ซ่ึงท าให้ฝ่ายบริหารไม่มีเสถียรภาพในการบริหารและพฒันาประเทศ การท างานของระบบรัฐสภา
ไทยจึงเกิดสภาพปัญหา ขาดความต่อเน่ืองในการท างาน ในขณะเดียวกนั ระบบรัฐสภาก็ไม่เปิด
โอกาสให้มีการตรวจสอบฝ่ายบริหารไดอ้ย่างเต็มท่ีเน่ืองจากรัฐบาล และเสียงขา้งมากในสภาเป็น
พวกเดียวกนั ท าใหไ้ม่วา่จะอภิปรายไม่ไวว้างใจอยา่งไรก็ไม่สามารถถอดถอนฝ่ายบริหารได ้ 

ทั้งน้ี เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบ
ระบบรัฐสภา อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย จะพบว่าประเทศไทยมีพัฒนาการของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีไร้เสถียรภาพกว่ามาก ซ่ึงพิจารณาไดจ้าก ดชันีเสถียรภาพทางการเมือง และดชันี
การคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

เฉลิมพล แจ่มจนัทร์ (2555: 201) พบวา่ จากการส ารวจขอ้มูลในปีพ.ศ. 2552-2553 ประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนทีมีเสถียรภาพทางการเมืองมากท่ีสุด คือ เวยีดนาม ไดรั้บคะแนนร้อยละ 84 ตามดว้ย
สิงคโปร์ ไดรั้บคะแนน ร้อยละ 79 ลาว ไดรั้บคะแนน ร้อยละ 71 และมาเลเซีย ไดรั้บคะแนน ร้อยละ 
39 ในล าดบัท่ี 2, 3 และ4 ส่วนประเทศไทยไดรั้บคะแนนร้อยละ 24 อยูใ่นล าดบัท่ี 7 จากประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เน่ืองจากความไม่สงบทางการเมืองนบัตั้งแต่การรัฐประหาร ในปีพ.ศ. 2549 โดยล าดบัท่ี 8 
คือ ประเทศเมียนมาร์ ไดรั้บคะแนน ร้อยละ 20 และล าดบัท่ี 9  คือ ประเทศกมัพูชา ไดรั้บคะแนนเพียง
ร้อยละ 3 เท่านั้น (เป็นการจดัล าดบัท่ีไม่นบัรวมประเทศบรูไน) 

ส่วนดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชั่น พบว่า ประเทศท่ีมีภาพลกัษณ์การท างานอย่างโปร่งใส
ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และมีการคอร์รัปชัน่ต ่า  คือ ประเทศสิงคโปร์ ไดรั้บคะแนนท่ี ร้อยละ 98 
บรูไน ไดรั้บคะแนน ร้อยละ 74 และมาเลเซีย ไดรั้บคะแนน ร้อยละ 70 ไดล้ าดบัท่ี 1, 2 และ 3 
ตามล าดบั ส่วนประเทศไทยได ้ไดรั้บคะแนนเพียง ร้อยละ 51 อยูใ่นล าดบัท่ี 4 ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน (เฉลิมพล แจ่มจนัทร์, 2555: 201) 

จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยซ่ึงใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา แบบ
เดียวกบัประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย แต่มีเสถียรภาพทางการเมืองอยู่ในล าดบัรองสุดทา้ยของ
กลุ่ม คือ ล าดบัดีกวา่ประเทศกมัพชูา เท่านั้น  

ทั้งน้ี ประเทศไทยมีการรัฐประหารท่ีบ่อยคร้ังท าให้การท างานของระบอบประชาธิปไตย
ไม่เป็นไปโดยสม ่าเสมอ ในขณะเดียวกนัเม่ือมีรัฐบาลภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย ก็ปรากฏวา่มีการ
คอร์รัปชัน่สูง ท าให้เสถียรภาพทางการเมืองของไทยเกิดสภาพปัญหา โดยการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ทางการเมืองของไทยอาจท าการเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศในอาเซียน คือ สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
ท่ีค่อนขา้งมีเสถียรภาพทางการเมือง อาจพิจารณาไดจ้าก ตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตำรำงที ่1.1  แสดง การเปรียบเทียบเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศท่ีใชร้ะบอบประชาธิปไตย                        
                    ระบบรัฐสภา ในกลุ่มประเทศอาเซียน เฉพาะไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

 
 
ช่วงเวลำ 

กำรเปลีย่นรัฐบำลของประเทศไทย กำรเปลีย่นรัฐบำล
ของประเทศ
สิงคโปร์ 

กำรเปลีย่นรัฐบำล
ของประเทศ
มำเลเซีย 

 คร้ัง รัฐบำล รัฐประหำร/
คร้ัง 

คร้ัง รัฐบำล คร้ัง รัฐบำล 

2475-2480 8 - 2 - - - - 
2481-2490 11 เปล่ียนพรรค 1 - - - - 
2491-2500 8 เปล่ียนพรรค 3 - - - พรรคเดิม 
2501-2510 3 เปล่ียนพรรค 1 2 พรรคเดิม 3 พรรคเดิม 
2511-2520 10 เปล่ียนพรรค 3 3 พรรคเดิม 4 พรรคเดิม 
2521-2530 5 - - 2 พรรคเดิม 4 พรรคเดิม 
2531-2540 9 เปล่ียนพรรค 1 3 พรรคเดิม 2 พรรคเดิม 
2541-2550 3 เปล่ียนพรรค 1 2 พรรคเดิม 3 พรรคเดิม 
2551-ปัจจุบัน 5 เปล่ียนพรรค 1 1 พรรคเดิม 3 พรรคเดิม 

รวม 61 - 13 13 - 19 - 

 
ทั้งน้ี ลิขิต ธีรเวคิน (มติชนรายวนั , 2551 ) ได้ท าการจ าแนกเสถียรภาพทางการเมือง

ประกอบไปดว้ย 2 องคป์ระกอบ คือ 1) ระบบการเมือง ซ่ึงพิจารณาจาก รูปแบบของรัฐบาล อาทิ ใน
ระบบรัฐสภาแบบองักฤษไม่มีหลกัประกนัใดวา่รัฐบาลจะอยูใ่นอ านาจครบวาระ เช่น มีการยุบสภา 
และ 2) เสถียรภาพของรัฐบาล พิจารณาไดจ้ากการปรับคณะรัฐมนตรีอาจมีการผลดัเปล่ียนกนัเป็น
รัฐบาล เป็นตน้ โดยระบบประธานาธิบดีจะมีเสถียรภาพทั้งระบบการเมือง และรัฐบาล ส่วนระบบ
รัฐสภาจะมีปัญหาจ านวนมาก อาทิ นโยบายไม่ส าเร็จเพราะเปล่ียนรัฐบาลบ่อย นักลงทุนไม่กล้า
ลงทุนเพราะความไม่มัน่คงของรัฐบาล นกัการเมืองไม่มีความมัน่ใจวา่จะอยูค่รบวาระหรือไม่  

จะเห็นได้ว่า เสถียรภาพทางการเมืองไทย เม่ือท าการเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนท่ีใช้ระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา จะพบว่า ประเทศไทย มีสภาพปัญหาในด้าน
เสถียรภาพทางการเมืองทั้ง 2 ประการ คือ ดา้นเสถียรภาพของรัฐบาล ส่วนใหญ่รัฐบาลของไทยมา
จากรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมือง  ก่อน พ.ศ. 2544 มกัอยูไ่ม่ครบวาระเน่ืองจากมีการยุบสภาบ่อย 
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ในขณะเดียวกนั หลงั พ.ศ. 2544 นโยบายท่ีใชใ้นการหาเสียงเลือกตั้งมกัเป็นนโยบายประชานิยม คือ 
หวงัผลทางการเมืองระยะสั้นเพียงให้ไดรั้บการเลือกตั้งเท่านั้น นโยบายจึงขาดความต่อเน่ือง ส่วน
ปัญหาจากระบบการเมือง ประเทศไทยมีสภาพปัญหาจากการรัฐประหารอยูบ่่อยคร้ัง เน่ืองจาก คณะ
รัฐประหารมกัอา้งความชอบธรรมของตน อาทิ รัฐบาลท าการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นตน้ ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวไม่สามารถแกไ้ขดว้ยวถีิทางของระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เน่ืองจากกลไกในการ
ถอดถอนฝ่ายบริหารไม่สามารถกระท าไดอ้ย่างปกติ เพราะฝ่ายคา้นมีเสียงไม่พอในการถอดถอน  
อีกทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัของไทยเสียงขา้งมากยงัหลอมรวมจนเป็นกลุ่มผลประโยชน์
ทางการเมืองเดียวกนั สภาพปัญหาเช่นน้ีจึงเปิดโอกาสให้คณะรัฐประหารเขา้มาแทรกแซงทาง
การเมืองได ้โดยเฉล่ียทุกๆ 10 ปี จะมีการรัฐประหาร 1 คร้ัง 
 อยา่งไรก็ตาม การออกของรัฐบาลไม่วา่จะถูกอภิปรายไม่ไวว้างใจ หรือยุบสภาก็ตาม หาก
เป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ท่ีเปิดให้มีการใชก้ลไกในการตรวจสอบ
จัดได้ว่า เ ป็นเสถียรภาพทางการเมืองเช่นกัน หากด า เนินการภายใต้ปรัชญาของระบอบ
ประชาธิปไตย และกลไกโดยปกติของระบบรัฐสภา ในขณะเดียวกนัการยุบสภาก็ไม่ไดห้มายความ
ว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเสมอไป เน่ืองจากรัฐบาลอาจท าการยุบสภาในช่วงท่ีเห็นว่าฝ่ายรัฐบาล
น่าจะมีความไดเ้ปรียบในการเลือกตั้งก็ได ้ 

สภาพปัญหาดงักล่าวจะไม่ปรากฏ หรือพบไดน้อ้ยมาก ในประเทศท่ีใชร้ะบบรัฐสภา อยา่ง
สิงคโปร์ และมาเลเซีย ท่ีมีระบบพรรคการเมืองเขม้แข็ง รัฐบาลมีความต่อเน่ืองในการท างาน และ
ไม่นิยมใช้นโยบายประชานิยมหาเสียงในการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกนัการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงก็ไม่
ปรากฏ โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางท่ีมีภูมิคุม้กนัทาง
การเมืองดี กระบวนการใช้เงินซ้ือสิทธ์ิขายเสียงโดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และไปถอนทุนคืน
เม่ือเป็นรัฐบาลจึงไม่เกิดข้ึน ท าให้มีการคอร์รัปชัน่ต ่า และเม่ือเสถียรภาพของรัฐบาลดี เสถียรภาพ
ของระบบการเมืองจึงดีไปด้วย และเป็นการปิดช่องว่างในการเกิดการแทรกแซงวิถีท่ีไม่เป็น
ประชาธิปไตย เช่น การรัฐประหาร เน่ืองจากขาดความชอบธรรมในการยึดอ านาจ ในขณะท่ี
ประเทศไทยตอ้งแกไ้ขสภาพปัญหาของระบบการเมืองในระบบรัฐสภาเสมอมา 

ในปี พ.ศ. 2540 มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยน าแนวคิดเร่ืองการแบ่งแยกอ านาจมา
ประยุกต์ใช้ โดย ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีพน้จากการเป็น
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรท่ีเป็นรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท าให้การเมืองไทยดูเหมือนมีเสถียรภาพมากข้ึน เพราะ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบญัญติัต่างแบ่งหนา้ท่ีกนัชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาของระบบรัฐสภาใน
ดา้นการตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารได ้ทั้งน้ี สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(ม.ป.ป. ก) มองวา่ ระบบ
รัฐสภาท่ีประเทศไทยใช ้มีจุดอ่อน 7 ประการ คือ 
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1)   รัฐบาลอาจไม่มีเสถียรภาพ เพราะอาจเปล่ียนแปลงรัฐบาลบ่อย เน่ืองจากฝ่าย
บริหารมีอ านาจยบุสภาและสภามีอ านาจอภิปรายไม่ไวว้างใจ 

2)   การบริหารประเทศอาจไม่มีประสิทธิภาพ เพราะ ฝ่ายบริหารตอ้งท าทั้งหนา้ท่ี
บริหารและนิติบญัญติั พร้อมกนั โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาท่ีประชาชนมีปัญหาโครงสร้าง
พื้นฐานจ านวนมาก ท่ีตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากรัฐบาล 

3)   นายกรัฐมนตรีอาจเป็นเผด็จการจากการเลือกตั้งหากรัฐบาลมีเสียงขา้งมากเกิน 
2 ใน 3  ท าให้รัฐบาลสามารถครอบง าการตดัสินใจนโยบายของสภาไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาด โดย
ฝ่ายคา้นไม่มีโอกาสถ่วงดุลได ้

4)   ระบบตรวจสอบจะอ่อนแอ ถา้ฝ่ายคา้นมีเสียงในสภา นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 และอาจ
น าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่มากข้ึน เพราะ ไม่มีผูใ้ดสามารถตรวจสอบรัฐบาลได ้เน่ืองจากเสียงของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาล 

5)   มีโอกาสเกิดรัฐบาลผสมถา้ไม่มีพรรคใดไดรั้บเสียงขา้งมาก ท าให้รัฐบาลไม่มี
เสถียรภาพ เพราะ ตอ้งประนีประนอมผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลผสมตลอดเวลา ถา้ขดัแยง้กนั
และตกลงกนัไม่ไดน้ายกรัฐมนตรีอาจยบุสภาเพื่อจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ การบริหารจึงไม่ต่อเน่ือง 

6)   ท่ีมาของนายกรัฐมนตรีมีข้อจ ากัด เพราะข้ึนอยู่กับหัวหน้าพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่เพียง 2 พรรค 

7)   ระบบรัฐสภาท่ีนายกรัฐมนตรีตอ้งมาจากเสียงสนบัสนุนจากสภาผูแ้ทนราษฎร 
จึงเป็นตน้เหตุท่ีน าไปสู่การซ้ือสิทธิขายเสียง เพื่อใหไ้ดเ้สียงขา้งมากในการจดัตั้งรัฐบาล 
  จากสภาพปัญหาทั้ง 7 ประการ ท าให้ระบบการเมืองไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ใน
ขณะเดียวกนัเกิดการคอร์รัปชัน่จ  านวนมาก เพราะระบบการตรวจสอบอ่อนแอ มีการอุปถมัภ์กนั
ระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงสภาพปัญหาดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากธุรกิจการเมือง โดย 
นนัทวุฒิ พิพฒัน์เสรีธรรม (2550: 9-10) กล่าวว่า ประชาธิปไตยในปัจจุบนัอยูภ่ายใต ้  “ทุนนิยม
อุปถมัภ”์ ระหวา่งนกัธุรกิจ และนกัการเมือง โดยมีเง่ือนไข 3 ประการ ดงัน้ี 

1)   รูปแบบของประชาธิปไตยในปัจจุบนัตอ้งใชเ้งินจ านวนมาก การบริหารพรรค
การเมืองมีค่าใชจ่้ายสูง ตอ้งใหสิ้ทธินกัธุรกิจเป็นพิเศษเพื่อการสนบัสนุนทางการเมือง 

2)   ธุรกิจขนาดใหญ่มีอ านาจต่อรองทางธุรกิจสูง เกิดการผกูขาดทางเศรษฐกิจ 
3)   กฎหมายและหน่วยงานท่ีก ากบัไม่เขม้แข็ง เกิดความไม่โปร่งใสทั้งจากภาครัฐ

และเอกชน เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน่ไดง่้าย นอกจากน้ีรัฐบาลท่ีทุจริตยงัส่งเสริมให้ผูส้นบัสนุน 
กล่าวหาศาลและองคก์รอิสระท่ีตดัสินลงโทษวา่ 2 มาตรฐานเพื่อท าลายความน่าเช่ือถือของศาล และ
องคก์รอิสระ 

จากปัจจยั 3 ประการ ดังกล่าว ท าให้เกิดธุรกิจการเมืองข้ึน ท าให้ระบบตรวจสอบไม่มี
ประสิทธิภาพ โดย การทุจริตของประเทศไทยมีสูงมาก ดงัจะเห็นไดจ้าก ในปี พ.ศ. 2555 (องคก์ร
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ความโปร่งใสระหวา่งประเทศ, 2555) ประเทศไทยไดรั้บการจดัอนัดบัท่ี 88 จากทั้งหมด 180 ประเทศ 
โดยอยูร่ะดบัเดียวกบั กรีซ เปรู มีคะแนนความโปร่งใสเพียง 37 คะแนนจาก 100 คะแนน ขณะท่ี 
ประเทศจีนได ้39 คะแนน ซ่ึงสูงกวา่คะแนนของไทย โดยประเทศท่ีมีคะแนนความโปร่งใสสูงท่ีสุด
เท่ากนัทั้ง 3 ประเทศ คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์ ได ้90 คะแนนเท่ากนั ส่วนประเทศท่ี
มีคะแนนความโปร่งใสนอ้ยท่ีสุดมี 3 ประเทศ คือ อฟักานิสถาน โซมาเลีย และเกาหลีเหนือ โดยมี
คะแนนเท่ากนัท่ี 8 คะแนน จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยอยูใ่นระดบัคอร์รัปชัน่ท่ีถือวา่รุนแรง 

และ ในปี พ.ศ. 2556 องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ ยงับ่งช้ีอีกว่า  ประเทศไทย
ไดรั้บคะแนนความโปร่งใส เพียง 35 คะแนน เท่านั้น โดยอยูอ่นัดบัท่ี 102 ในระดบัเดียวกบั ประเทศ
เอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา  

ในขณะท่ี ธนวรรธน์ พลวชิยั (2556) เปิดเผยผลส ารวจดชันีคอร์รัปชัน่ไทย ในปี พ.ศ. 2556                 
ระบุวา่ นกัธุรกิจมีการจ่ายเงินสินบนหน่วยงานราชการมากถึง 25-35% โดยกลุ่มท่ีจ่ายมีสัดส่วน 
51.8% ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด เพิ่มข้ึนจากปีพ.ศ. 2555 ท่ีมีเพียง 38.5% ซ่ึงสร้างความ
เสียหายจากการทุจริตในปีงบประมาณ 2556 ประมาณ 235,652–329,912 ลา้นบาท หรือ คิดเป็น
สัดส่วน 2.63% ของจีดีพี  

จะเห็นไดว้่าประเทศไทยมีการคอร์รัปชั่นอย่างมหาศาล ในส่วนของพรรคการเมืองก็ไม่
สามารถจดัการกบัปัญหาดงักล่าวได ้เพราะพรรคเป็นตวัการดว้ย เน่ืองจากปัจจุบนัพรรคการเมืองมี
ความผกูพนักบักลุ่มผลประโยชน์ เช่น นกัธุรกิจ จึงมีผลประโยชน์ในลกัษณะต่างตอบแทน ท าให้
เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ Money Politics ข้ึน  

ผาสุก พงษไ์พจิตร (2548: 2) อธิบายวา่ Money Politics คือ กระบวนการท่ีนกัการเมืองใช้
เงินเพื่อผนัตวัเองเป็น 1 ในคณะรัฐมนตรีเพื่อจะไดใ้ชอ้ภิสิทธ์ิจากต าแหน่งด าเนินการและก าหนด
นโยบายเอ้ือใหต้นเอง และพรรคพวกแสวงหารายไดแ้ละก าไรใหคุ้ม้กบัการลงทุนท่ีเกิดข้ึน 

สมยศ เช้ือไทย (2548: 7) กล่าววา่ “ระบบรัฐสภาเป็นระบบท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตวัเองได ้ เน่ืองจากเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรหลอมรวมเป็นอ านาจเดียวกบัฝ่ายบริหาร จึง
เป็นการผกูขาดอ านาจทางการเมืองอยา่งส้ินเชิงโดยธุรกิจการเมือง” 

ในขณะท่ี ภาณุมาศ ทกัษณา (2554: 5) ตั้งขอ้สังเกตว่า ก่อนท่ีจะมีการประกาศยุบสภา 
พรรคการเมืองขนาดใหญ่ และมีอ านาจรัฐอยูใ่นมือ ต่างก็อาศยักฎหมายท่ีพวกเขาเขียนข้ึนมาเอง จดั
ให้มีงานเล้ียงโต๊ะจีนเพื่อระดมทุนจากบรรดาบริษทัห้างร้านต่างๆ เสมือนหน่ึงเปิดช่องให้ “นัก
ธุรกิจ” นอ้ยใหญ่ ท่ีตอ้งการท าธุรกิจกบัพรรคการเมืองท่ีมีแนวโนม้วา่จะไดจ้ดัตั้งรัฐบาลใน อนาคต 
“ไดสิ้ทธิ” ท่ีจะท าธุรกิจกบัรัฐบาลไดก่้อนคนอ่ืนท่ีประกอบอาชีพลกัษณะเดียวกนัท่ีไม่ยอม เสีย 
“เศษเงิน” ซ้ือโตะ๊จีนในงานเล้ียง           
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ดงันั้น คนท่ีจะสามารถเขา้สู่ระบบการเมืองได ้จึงตอ้งเป็นนกัธุรกิจ เพราะนกัธุรกิจมีเงินใน
การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง การก าหนดนโยบายจึงมีผลประโยชน์ทางธุรกิจแอบแฝง  

จะเห็นไดว้า่ปัญหาส าคญัของระบบรัฐสภา คือ ฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถท าการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารได ้เพราะเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มเดียวกนั ทั้งยงัก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการทุจิตเพิ่มข้ึน
ดว้ย เช่น เร่ืองของ Money Politics ท่ีนกัการเมืองพยายามท่ีจะด ารงต าแหน่งในคณะรัฐมนตรี  ดงัได้
กล่าวแลว้ 

การท่ีนายกรัฐมนตรีซ่ึงมาจากระบบรัฐสภาจะไดรั้บเลือกให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
นั้นตอ้งไดรั้บเสียงเกินก่ึงหน่ึง จึงตอ้งใชเ้งินจ านวนมากเพื่อให้ผูส้มคัรของพรรคไดรั้บเลือกตั้ง ใน
ขณะเดียวกนัเม่ือมีการอภิปราย หรือ การลงมติ ฝ่ายรัฐบาลก็จะเป็นเสียงขา้งมากเสมอ ฝ่ายคา้นไม่
สามารถท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ และถอดถอนฝ่ายบริหารได ้เพราะเป็นเสียงขา้งนอ้ยในสภา 

อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะแกไ้ขอยา่งไรภายใตร้ะบบรัฐสภา เช่น การมีองคก์รอิสระอยา่ง กกต. 
เขา้มาตรวจสอบการเลือกตั้ง และมีการยุบพรรคหากปรากฏวา่กรรมการบริหารพรรคเขา้ไปมีส่วน
ในการทุจริตในการสมคัรรับเลือกตั้ง โดยมีการยบุพรรคการเมืองไปแลว้หลายพรรค เช่น พรรคไทย
รักไทย พรรคพลงัประชาชน พรรคชาติไทย เป็นตน้  แต่ก็ไม่สามารถขจดัปัญหาทุจริตเลือกตั้งได ้
เพราะหลักการของระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภา ประชาชนจะท าการเลือก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทางตรง จากนั้นจึงให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการเลือกฝ่ายบริหาร 
คือ นายกรัฐมนตรีอีกทีหน่ึง กระบวนการดงักล่าวอาจท าให ้การไดม้าซ่ึงฝ่ายบริหารถูกบิดเบือนได ้

จึงมีผูเ้สนอให้มีการเปล่ียนแปลงการเมืองจากระบบรัฐสภาไปเป็นรูปแบบอ่ืน เพราะการ
ไดม้าซ่ึงนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา ท าใหก้ลไกตรวจสอบทางการเมืองถูกปิด และเป็นการเขา้
สู่ระบบอุปถมัภร์ะหวา่งนายกรัฐมนตรี กบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวา่ง
รูปแบบ นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา ท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือกนายกรัฐมนตรี และ
นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และ
อุปสรรคจากระบบรัฐสภา  

ทั้งน้ี จากผลการส ารวจของ ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ (2557) เร่ือง คสช.กบัการปฏิรูปการเมือง พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.57 
ระบุวา่ นายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการส ารวจ
ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เม่ือปี พ.ศ. 2540   

จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีจาก
ระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้งโดยตรง เพื่อท่ีจะไดท้  าการวิเคราะห์วา่ นายกรัฐมนตรีจากระบบ
รัฐสภาท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือกนายกรัฐมนตรี และจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน มีจุดแขง็-จุดอ่อนต่างกนัอยา่งไร? 
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1.2  ค ำถำมกำรวจิัย 

 
จากสภาพปัญหาดงักล่าว จึงไดก้ าหนดค าถามในการวจิยั 1 ค าถาม ดงัน้ี  
นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือกนายกรัฐมนตรี และ

นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีจุดแขง็-จุดอ่อน ต่างกนัอยา่งไร? 
 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

การวิจัย เ ร่ือง น้ี  ผู ้วิจ ัยจะท าการศึกษา เปรียบเทียบถึง  จุดแข็ง -จุด อ่อน ระหว่าง 
นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้ งโดยอ้อมของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรในระบบรัฐสภา และ
นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซ่ึงมีการใชแ้นวคิดการแบ่งแยกอ านาจเขา้มา
ประยุกต ์เพื่อท าการศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าทั้งสองระบบมีความแตกต่างกนัอยา่งไร โดยเฉพาะมี
จุดแข็ง-จุดอ่อน อย่างไรบา้ง โดยจะท าการศึกษาเปรียบเทียบจากประเทศท่ีเป็นตวัแบบ และใช้
ระบบรัฐสภาเหมือนประเทศไทย คือ อิสราเอล และญ่ีปุ่น ท่ีใชร้ะบบรัฐสภา และประเทศฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซียท่ีประยกุตใ์ชรู้ปแบบแบ่งแยกอ านาจดว้ย 
 

1.4  นิยำมศัพท์ 

 
1)   นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา หมายถึง นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออ้ม

ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสียงขา้งมากในฝ่ายนิติบญัญติั 
2)   นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรง หมายถึง นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน  
 

1.5  ข้อจ ำกดัในกำรวจิัย 
 

จากการคาดการณ์ขอ้จ ากดัในการท าวิจยัน่าจะมาจากการเก็บขอ้มูลเป็นหลกั รายละเอียด 
ดงัน้ี 

1)   ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชน 
2)   ขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจะใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างเพื่อไม่ใหผู้ถู้กสัมภาษณ์รู้สึกกดดนั และสร้างความเป็นกนัเอง และพยายามปรับทศันคติ
เขา้หากนัดว้ย (Open-Mindedness)  อนัจะท าใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
 

1.6  ประโยชน์ของกำรศึกษำ 
 

1)   ผลท่ีได้จากการศึกษาจะท าให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนไทยมีความเข้าใจ 
รูปแบบการเมือง ทั้งในระบบรัฐสภาและระบบแบ่งแยกอ านาจมากข้ึน 

2)   เป็นขอ้มูลในการอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในมุมมองท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 

1.7  กำรเรียบเรียงบท 
 

ในการท าวิจัย เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบ ระหว่างนายกรัฐมนตรีจากรัฐสภาและ
นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งทางตรง ประกอบดว้ยเน้ือหา จ านวน 5 บท ดงัน้ี  

บทท่ี 1 บทน า จะกล่าวถึงสภาพและความส าคญัของปัญหาจาก นายกรัฐมนตรีจากระบบ
รัฐสภา และนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรง ค าถามในการวิจยั  ขอบเขตการศึกษา นิยาม
ศพัท ์ขอ้จ ากดัในการวจิยั ประโยชน์ของการศึกษา และการเรียบเรียงบท  

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงเป็นการตรวจสอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
แนวคิดประชาธิปไตย แนวคิดรูปแบบของประชาธิปไตย โดยจะเน้นศึกษาเฉพาะรูปแบบควบ
อ านาจและรูปแบบแบ่งแยกอ านาจ อนัจะท าใหท้ราบถึงการเปรียบเทียบรูปแบบประชาธิปไตย และ
แนวคิดวฒันธรรมทางการเมือง ทั้งน้ีจะมีจะมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นตวัแบบในการศึกษาดว้ย 
ซ่ึงมีตวัแบบท่ีส าคญั คือ ประเทศอิสราเอล และประเทศญ่ีปุ่น  

บทท่ี 3 เสนอรายละเอียดเร่ืองระเบียบวิธีวิจยั ตั้งแต่ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ โดย
ผูว้ิจยัจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การตะล่อมกล่อมเกลา และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง การสังเกต และการใช้ขอ้มูลทุติยภูมิในการเก็บขอ้มูล 
โดยข้อมูลปฐมภูมิมาจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก ซ่ึงเป็นความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุ ฒิท่ี
เก่ียวขอ้ง ส่วนการตรวจสอบขอ้มูล ดา้น ความแม่นตรง และความเช่ือถือได ้ใช้วิธีการตรวจสอบ
แบบสามเส้า ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชแ้นวคิด ของ Miles and Huberman (1994) 
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บทท่ี 4 น าเสนอผลการวิจยั โดยเรียงล าดบั ดงัน้ี 1) การวิเคราะห์ จุดแข็ง-จุดอ่อน ของ
นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยออ้มของฝ่ายนิติบญัญติั และนายกรัฐมนตรี
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 2) ความเป็นไปไดใ้นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงใน
ประเทศไทย จากการเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาท่ีมาจากการ
เลือกตั้งโดยออ้มของฝ่ายนิติบญัญติั และนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

บทท่ี 5 น าเสนอบทสรุปการอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ โดยผูว้จิยัจะสรุปค าตอบของการ
วิจยัท่ีตั้งไว ้และน าเสนอประเด็นกระบวนการสร้างตวัแบบจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
และขอ้เสนอแนะในการวจิยัส าหรับอนาคต 
 



 
บทที ่2 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทน้ี ผูว้จิยัจะทบทวนวรรณกรรม จาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น

กรอบในการอธิบาย การศึกษาเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาและจากการเลือกตั้ง
โดยตรง ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 
2.1  แนวคดิระบอบประชาธิปไตย 
 

การศึกษา เร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีจากการเลือกของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ในระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แมท้ั้ง 2 ระบบ จะมีความแตกต่างกนั
ในเร่ืองของระบบและการจดัการ แต่ในดา้นแนวคิดระบอบประชาธิปไตยไม่มีความแตกต่างกนัแต่
อยา่งใด แนวคิดของระบอบประชาธิปไตย ท่ีตอ้งการใหม้นุษยอ์ยูบ่นพื้นฐานของความเสมอภาคกนั 
ก าเนิดข้ึนตั้งแต่สมยักรีก และมีการพฒันาต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั ดงัน้ี 
 

2.1.1  แนวคิดระบอบประชาธิปไตย 
ในปัจจุบนั ระบอบการเมืองท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นระบอบท่ีค านึงถึง

สิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีของมนุษย ์คือ ระบอบประชาธิปไตย โดยระบอบน้ีไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้
ความหมายท่ีแตกต่างกนัไวด้งัน้ี 

Locke (Ebenstein , 1952: 132-141) ใหท้ศันะวา่ ตามธรรมชาติแลว้มนุษยมี์สิทธิขั้นพื้นฐาน
โดยเท่าเทียมกนั รัฐบาลเกิดข้ึนจากความยินยอมของประชาชน รัฐบาลจึงตอ้งปกป้องประชาชน
เช่นเดียวกนั อาทิ ชีวติ เสรีภาพ และทรัพยสิ์น 

Montesquieu (Wanlass , 1953: 248-252) ไดท้  าการจ าแนกอ านาจอธิปไตยให้แบ่งแยก
อ านาจออกเป็น 3 ประเภท คือ บริหาร นิติบญัญติั และตุลาการ เพื่อถ่วงดุลอ านาจกนั ไม่ให้มีฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงมีอ านาจอยา่งเบด็เสร็จมากเกินไป  

Rousseau (Ebenstein , 1952: 148-155) อธิบายวา่ อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน  แต่
มนุษยต์อ้งสร้างสัญญาประชาคมข้ึนเพื่ออยู่ร่วมกนัจึงจ าเป็นตอ้งเลือกรัฐบาลเพื่อใช้อ านาจแทน 
และถา้หากประชาชนไม่พอใจรัฐบาลก็สามารถเปล่ียนแปลงรัฐบาลได ้ 
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Bentham (Burns , 2005: 48-61 )  ตั้งขอ้สังเกตวา่ ความสุขของประชาชนจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในสังคม ซ่ึงเป็นแนวคิดอรรถประโยชน์นิยม คือ 
ความสุขของประชาชนเพื่อคนมากท่ีสุด  

Schumpeter (1943: 269) ได้อธิบายว่า ในระบบการเมืองสมยัใหม่ ประชาธิปไตย คือ 
ระบอบของการปกครอง ท่ีมีระเบียบ ความรับผดิชอบต่อสาธารณชน เป็นการแสดงออกโดยตรงถึง
การแข่งขนัและความร่วมมือของผูแ้ทนจากการเลือกตั้งของประชาชน  

Dahl (1971: 1-14) ไดอ้ธิบายว่า การเป็นประชาธิปไตยมีผลดี ดงัน้ี คือ1) ผูไ้ดรั้บการ
เลือกตั้งถือวา่เป็นตวัแทนของประชาชน 2) การเลือกตั้งเป็นความสมเหตุสมผล และเป็นการแข่งขนั 
โดยอนุญาตให้ประชาชนใชค้วามสามารถในการแข่งขนั และการคดัเลือก 3) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของสังคมท่ีไดรั้บการยอมรับ เป็นการอนุญาตให้ประชาชนมีเสรีภาพมีโอกาสในการตดัสินใจอยา่ง
รอบคอบ และท าให้มีประสิทธิภาพ  4) ครอบคลุมทั้งหมด เป็นการเพิ่มความเท่าเทียมกนัของ
ประชาชนทุกคน  

Bassiouni (1998: 5) ท าการจ าแนกประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 แนวคิด ดงัน้ี 1) ประชาธิปไตย
ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ คือ เปรียบได้เป็นส่วนผสมส าคญัขั้นสุดทา้ย แบบแผนจากองค์การ
การเมืองสู่การเลือกตั้ง 2) ประชาธิปไตยในฐานะท่ีเป็นรัฐหรือสถานภาพทางสังคม คือ เป็นการบอก
เป็นนัยถึงประชาสังคม และรัฐบาลของเขา ซ่ึงรวมถึงกระบวนการทางประชาธิปไตยด้วย 3) 
ประชาธิปไตยในฐานะผลลพัธ์ คือ เป็นการเสนอให้เกิดเป็นนโยบาย และการปฏิบติัซ่ึงไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐบาล ซ่ึงอาจจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลสู่สังคม หรือ รัฐก็ได ้

จะเห็นไดว้า่นกัคิดตะวนัตกต่างเห็นพอ้ง ในแนวคิดประชาธิปไตยวา่ ควรมีสาระส าคญั คือ 
1) เป็นการปกครองโดยประชาชน ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค โดยเท่าเทียมกนั 
โดยรัฐจะตอ้งท าการปกป้องประชาชน และท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีผ่านนโยบายต่างๆ เน่ืองจาก
รัฐเป็นส่ิงท่ีประชาชนท าสัญญาประชาคมข้ึนมา หากรัฐไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ประชาชนชนก็สามาถอดถอนผูใ้ชอ้  านาจรัฐ อาทิ รัฐบาลได ้2) ตอ้งค านึงผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนใหญ่ก่อนเสมอ 3) การแบ่งแยกอ านาจในระบอบประชาธิปไตยเป็นเร่ืองส าคญั 
เพราะระบอบท่ีดีต้องมีการถ่วงดุลอ านาจกัน 4) การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคญัในการคดัเลือก
ผูป้กครอง จึงตอ้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอยา่งยุติธรรม และเท่ียงธรรม เพื่อแสดงให้เห็นวา่เป็น
ตวัแทนของประชาชนจริง และ 5) ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้โดยตรง
เช่นกนั เน่ืองจากรัฐบาลมาจากประชาชน ประชาชนจึงเป็นเจา้ของอ านาจท่ีแทจ้ริง อาทิ การท า
ประชามติ 
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ส่วนนกัคิดไทย มองถึงแนวคิดระบอบประชาธิปไตย ดงัน้ี 
จรูญ สุภาพ (2518: 321-322) ได้ท าการจ าแนกระบอบประชาธิปไตยว่าอาจจ าแนกตาม

ความหมายได ้2 ประเภท คือ 1) ความหมายอย่างแคบ อาจหมายถึง รูปบการปกครองรูปแบบหน่ึง 
ท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ประชาชนมีสิทธิท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ และ 2) ความหมาย
อยา่งกวา้ง อาจหมายถึง ปรัชญาในการด าเนินชีวิตของมนุษยท่ี์ยึดถืออุดมคติ หรือหลกับางประการ
ในการก าหนดแบบแผนระหวา่งมนุษย ์และสังคม 

ชยัอนนัต ์สมุทรวณิช (2523: 5-14) ให้ทศันะวา่ พื้นฐานส าคญัของประชาธิปไตยสมยัใหม่
ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี คือ 1) การมีความศรัทธาในความสามารถมนุษย ์2) ความเช่ือในอิสระและ
เสรีภาพของมนุษย ์3) การยอมรับในความเท่าเทียมของคน 4) อ านาจสูงสุดในการปกครอง 5) อ านาจ
อนัชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาลเกิดจากความยินยอมของประชาชน (เป็น Authority อนัเกิด
จากการยินยอมโดยประชาชน ไม่ใช่ Power ซ่ึงเป็นการบงัคบัโดยไม่สมคัรใจ) และ6) สิทธิในการ
คดัคา้นและลม้รัฐบาล (เม่ือใดท่ีผูป้กครองละเลยหรือไม่สามารถท่ีจะรักษาหรือส่งเสริมสิทธิต่างๆ
ของคนในสังคมก็เท่ากับว่าผูป้กครองไม่ท าหน้าท่ีอันควร ประชาชนย่อมมีสิทธิท่ีจะล้มล้าง
ผูป้กครองได)้ 

วิสุทธ์ิ โพธ์ิแท่น (2524: 55) ไดท้  าการจ าแนกองคป์ระกอบในระบอบประชาธิปไตย เป็น                        
5 ประเภท ดงัน้ี 1) คนส่วนใหญ่หรือทั้งประเทศจะตอ้งมีความตอ้งการประชาธิปไตย 2) คนส่วน
ใหญ่หรือทั้งหมดในสังคมมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการของสังคมอยา่งกวา้งขวาง 3) การถือ
หลกัการปกครองโดยเสียงขา้งมากโดยเคารพเสียงขา้งนอ้ย 4) คนในสังคมมีเสรีภาพในอตัราหน่ึง 
5) คนในสังคมมีความเสมอภาคในอตัราหน่ึง 

สมบติั ธ ารงธัญวงศ์ (2539: 3-7) ให้ทศันะว่า หลกัส าคญัในการเป็นประชาธิปไตยมี 5 
ประการ คือ 1) หลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 2) หลกัเสรีภาพ 3.หลกัความเท่าเทียม (ความ
เสมอภาค) 4) หลกักฎหมาย 5) หลกัเสียงขา้งมาก สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(2552: 96) ยงัอธิบายอีกวา่ ใน
ระบอบประชาธิปไตยสมยัใหม่ จะประยุกตใ์ห้สอดคลอ้งกบัหลกัการปกครองท่ีดีของ อริสโตเต้ิล โดย
ก าหนดเพิ่มเติมเร่ืองเสียงขา้งมาก ถา้เป็นเร่ืองทัว่ไปให้ใช้เสียงเกินคร่ึง แต่ถา้เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก
ข้ึนก็ตอ้งใชเ้สียงขา้งมากท่ีมากข้ึน เช่น  2 ใน 3, 3 ใน 4 หรือ 4 ใน 5 เป็นตน้  เพื่อยืนยนัวา่ระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีดี เพราะ มุ่งใชอ้  านาจเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

ลิขิต ธีรเวคิน (2545: 155-157)  ตั้งขอ้สังเกตวา่ หลกัการส าคญัของระบอบประชาธิปไตย มี
ทั้งส้ิน 4 ประการ คือ 1) ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีอ านาจสูงสุดในรัฐ  
2) ประชาชนทุกคนในรัฐมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย ตลอดจนมีสิทธิและเสรีภาพใน
ขอบเขตของกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั 3) การด าเนินการต่างๆของรัฐถือมติเสียงขา้งมากเป็นเคร่ือง
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ตดัสิน แต่คนส่วนนอ้ยก็ยงัไดรั้บการคุม้ครองทางกฎหมาย และ 4) กระบวนการของประชาธิปไตย 
คือ  วธีิการปกครองซ่ึงไดรั้บความยินยอมจากคนส่วนใหญ่ ซ่ึงแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เลือกตั้งการอภิปราย และการออกเสียงประชามติ 

ทั้งน้ี จะเห็นได้ว่านักคิดไทย เห็นสอดคล้องกับนักคิดตะวนัตก ในแง่ของรัฐเป็นส่ิงท่ี
ประชาชนสร้างข้ึน รัฐจึงตอ้งสนองนโยบายต่อประชาชน หากไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชน ประชาชนก็สามารถถอดถอนผูใ้ช้อ  านาจแทนประชาชนไดเ้สมอ เพราะประชาชนเป็น
เจา้ของอ านาจอธิปไตยท่ีแทจ้ริง ซ่ึงภายใตป้รัชญาของระบอบประชาธิปไตย  จะตอ้งประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบ 5 ประการ คือ 1) อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 2) การใชอ้ านาจตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเสียงขา้งมาก แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งฟังเสียงส่วนนอ้ยอยู ่ซ่ึงแนวคิดน้ีไดรั้บอิทธิพลอยา่งมาก 
จากลทัธิอรรถประโยชน์นิยม ของ Jeremy Bentham เพราะ ในระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทน
กลไกในการเลือกตั้ งเป็นการวดัด้วยคะแนนเสียงของคนส่วนใหญ่ 3) เช่ือในหลักเสรีภาพ                
4) เช่ือในหลกัความเท่าเทียมกนัของคน และ 5) จะตอ้งอยูใ่นระเบียบของกฎหมาย ซ่ึงหลกัการทั้ง 5 น้ี
เป็นหลกัการท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในระบอบประชาธิปไตย  

อยา่งไรก็ตามยงัมีกลไกส าคญัอ่ืนๆท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้ง หรือ
การลงประชามติ เป็นตน้ ในระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทนกลไกน้ีมีไวก้็เพื่อสะทอ้นให้เห็นว่า
ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยอยา่งแทจ้ริงในการคดัเลือกผูป้กครอง และสามารถถอดถอน
ผูป้กครองไดห้ากไม่ปฏิบติัเพื่อผลประโยชน์ของมหาชน  
 

2.1.2  รูปแบบของระบอบประชาธิปไตย 
นอกจากหลกัการของระบอบประชาธิปไตยดงักล่าว ระบอบประชาธิปไตยยงัจ าแนกได ้2 

ประเภท คือ ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง และระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทน ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

บรรพต วีระสัย, สุขุม นวลสกุล และ บวร ประพฤติดี (2520: 85) ให้ทศันะว่าระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตรง ท่ีเรียกวา่โดยตรง เพราะ ประชาชนแสดงความคิดเห็นในท่ีสาธารณะไม่ตอ้ง
ผา่นตวัแทน มีมาแลว้ตั้งแต่กรุงเอเธนส์ มีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนับา้งแต่นอ้ยมาก เช่น การประชุมในเมือง
ระดบัเล็กๆ ท่ีเรียกวา่  Town Meeting สาเหตุท่ีประชาธิปไตยโดยตรงไม่แพร่หลายก็เพราะ สามารถ
จดัข้ึนได้ในประเทศท่ีประชากรไม่มากนัก การประชุมต้องจัดบ่อยๆ ท าให้ไม่สะดวกในการ
ประกอบอาชีพ ทั้งประชาธิปไตยโดยตรงประชาชนตอ้งเอาใจใส่เป็นประจ าซ่ึงยากแก่การปฏิบติั  
ส่วนประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน เป็นการเลือกผูแ้ทนเขา้ไปท าการตดัสินใจแทนตน ผูแ้ทนไม่ไดอ้ยู่
ต  าแหน่งตลอดกาล ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีรูปแบบน้ี เพราะ บา้นเมืองใหญ่โตข้ึน และปัญหาต่างๆมี
ความซบัซอ้นมากข้ึนตอ้งใชผู้มี้ความรู้ เช่น การวางแผนเศรษฐกิจ 
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บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และ ถวลิวดี บุรีกุล (2548: 12-14) อธิบายวา่ ประชาธิปไตยโดยตรง มี
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1) ประชาชนเป็นผูริ้เร่ิม โดยการเร่ิมนั้นตอ้งมีสภาพบงัคบัให้มีการ
เร่ิมต้นตั้งแต่กระบวนการ 2) ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจคร้ังสุดทา้ย โดยพลเมืองสามารถท าได้
โดยตรงไม่ตอ้งมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงสามารถท าได ้เช่น การลงประชามติ การเสนอร่าง
กฎหมายโดยประชาชน การถอดถอนผู้แทนรายบุคคลหรือทั้ งสภา เป็นต้น ส่วนระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตวัแทน ประชาชนจะท าการเลือกผูแ้ทนเขา้ไปท าหนา้ท่ีโดยออ้ม อาจกล่าวไดว้า่
เป็นประชาธิปไตยโดยทางออ้ม ซ่ึงในบางคร้ังพบวา่ผูไ้ดรั้บเลือกใชอ้ านาจไปในทางไม่ถูกตอ้งและ
ไม่เป็นธรรม บางคร้ังการตดัสินใจประชาชนไม่ทราบเป็นไปเพื่อตนเองหรือกลุ่มของตนเอง 

โคทม อารียา (2554: 6-11) อธิบายถึง ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนกรุงเอเธนส์
เหนือกวา่ประชาธิปไตยในปัจจุบนั ใกลเ้คียงกบัระบอบประชาธิปไตยโดยตรงในอุดมคติของรุสโซ 
ประชาธิปไตยใชไ้ดดี้กบัคนกลุ่มเล็ก ประชาธิปไตยโดยตรงไม่สามารถใชไ้ดจ้ริงในโลกปัจจุบนัท่ี
ประชากรเป็นหลักล้าน จึงมีการน าระบอบประชาธิปไตยโดนตัวแทนมาใช้ ภายใต้ระบบน้ี
ประชาชนออกเสียงเลือกผูแ้ทนเพื่อท าการตดัสินใจแทน ถ้าได้รับการเลือกตั้งไปแล้วผูแ้ทนไม่
ปฏิบติัตามท่ีประชาชนคาดหวงั ประชาชนก็อาจลงคะแนนเสียงให้พน้จากต าแหน่งในการเลือกตั้ง
คร้ังต่อไป 

สมบติั ธ ารงธัญวงศ์ (ม.ป.ป. ข) ให้ทศันะว่า ระบอบประชาธิปไตยโดยตรง คือ การท่ี
ประชาชนในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยเป็นผูใ้ชอ้  านาจทั้ง นิติบญัญติั อ านาจบริหาร และอ านาจ
ตุลาการโดยตรง อาทิ การปกครองของนครรัฐเอเธนส์ ส่วนระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทน คือ 
การท่ีประชาชนในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยเป็นผูเ้ลือกตวัแทนเขา้ไปท าหนา้ท่ีในการปกครอง
แทนประชาชน ระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทน มีการเลือกตั้งเป็นกลไกส าคญัในการเลือก
ตวัแทน แต่การเลือกตั้งตอ้งสุจริต เท่ียงธรรม และโปร่งใส โดยตวัแทนประชาชนมีอ านาจอธิปไตย 
2 ประการ คือ 1) อ านาจในการเลือกผูแ้ทนเขา้ไปท าหนา้ท่ีในการปกครอง และ 2) อ านาจในการ
ตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของผูแ้ทนถา้พบวา่ผูแ้ทนไม่ไดใ้ชอ้  านาจเพื่อประชาชน ประชาชนสามารถ
ถอดถอนได ้

จะเห็นไดว้า่ ระบอบประชาธิปไตยโดยตรงสามารถใชไ้ดก้บัประเทศท่ีมีประชากรไม่มาก
นกั หรือในชุมชนขนาดเล็ก เท่านั้น ในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบนัจึงมีการใชป้ระชาธิปไตยโดย
ตวัแทน ซ่ึงมีกลไกส าคญั คือ การเลือกตั้ง ใหผู้แ้ทนท่ีมีความรู้ หรือความสามารถ ไดมี้โอกาสไปใช้
สิทธิแทนประชาชนจ านวนมาก เพราะ ย่อมเป็นการประหยดัในด้านพื้นท่ีและระยะเวลา แทนท่ี
ประชาชนทั้งหมดตอ้งนดัหมายมาประชุมรวมกนัก็เลือกผูแ้ทนเขา้ไปท าหน้าท่ี ประกอบกบับาง
ประเด็นแมจ้ะมีประชาชนทุกคนเขา้ไปร่วมประชุมอยา่งพร้อมเพรียงก็ไม่ไดห้มายความวา่เสียงส่วน
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ใหญ่จะแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได ้เช่น การวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจ หรือ การป้องกนั
ประเทศ เป็นตน้   
 

2.1.3  รูปแบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เน่ืองจากการใชร้ะบอบประชาธิปไตยโดยตรงมีขอ้จ ากดัมากมาย อาทิ  ขอ้จ ากดัในการใน

การเรียกรวมประชากรซ่ึงสามารถท าไดใ้นสถานท่ีขนาดเล็ก หรือชุมชนท่ีมีขนาดประชากรไม่มาก
นกั หรือขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลาในการระชุม เป็นตน้ จึงมีการใชร้ะบอบประชาธิปไตยโดย
ตวัแทน ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้การก าหนดรูปแบบไว ้3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบควบอ านาจ หรือ ระบบ
รัฐสภา 2) รูปแบบแบ่งแยกอ านาจ หรือ ระบบประธานาธิบดี และ 3) รูปแบบผสม หรือ ระบบก่ึง
รัฐสภา/ก่ึงประธานาธิบดี ซ่ึงทั้ง 3 รูปแบบ ไดมี้นกัวชิาการใหมุ้มมองท่ีแตกต่างกนัไว ้ดงัน้ี 

1)  รูปแบบควบอ านาจ หรือ ระบบรัฐสภา  
Linz (1985: 2-3) ให้ทศันะวา่ ระบบรัฐสภา มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 1) รัฐบาลมาจาก

การเลือกของสภา และสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 2) ประมุขของรัฐ คือ 
พระมหากษตัริย ์หรือประธานาธิบดี มีอ านาจจ ากดั 3) รัฐบาลตอ้งรับผิดชอบต่อสภา และตอ้งไดรั้บ
การสับสนุนน เช่น การลงมติจากสภา  

Shugart (2005: 325) ตั้งขอ้สังเกตว่า ระบบรัฐสภา มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 1) ฝ่าย
บริหารมาจากสภาซ่ึงมาจากพรรคการเมืองท่ีไดรั้บเสียงขา้งมาก ถา้หากไม่มีพรรคใดไดเ้สียงขา้ง
มากก็จะมีการต่อรองระหวา่งสมาชิกรัฐสภาในการตั้งรัฐบาลผสม 2) ความอยูร่อดของรัฐบาลข้ึนอยู่
กบัการรักษาเสียงขา้งมากในสภา 

นิยม รัฐอมฤต (2549: 8) ให้ทศันะว่า ระบบรัฐสภา เป็นระบบท่ีมีโครงสร้างการ
ปกครองท่ีองักฤษเป็นตวัแบบ ลกัษณะส าคญัของระบบรัฐสภา คือ รัฐบาลมาจากการจดัตั้งของ
รัฐสภา และต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา กล่าวคือ รัฐบาลอยู่ได้ด้วยความไวว้างใจจากรัฐสภา ถ้า
รัฐสภาไม่ไวว้างใจเม่ือใดเม่ือนั้นรัฐบาลก็ขาดความชอบธรรมท่ีจะอยูใ่นอ านาจต่อไป นัน่ก็คือ ไม่มี
การแบ่งแยกอ านาจกนัเด็ดขาดระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั 

วสุิทธ์ิ โพธิแท่น (2550: 83-87) อธิบายวา่  ระบบรัฐสภา มีลกัษณะ ดงัน้ี 1) ท าหนา้ท่ี
ทั้งนิติบญัญติัและทั้งรวมเอารัฐบาลท่ีเป็นฝ่ายบริหารท่ีรับผิดชอบต่อรัฐสภาดว้ย 2) ฝ่ายบริหารแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือ นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาล และกษตัริยห์รือประธานาธิบดี เป็นประมุข
ของรัฐ 3) ประมุขของรัฐแต่งตั้งหัวหน้ารัฐบาล 4) หัวหน้ารัฐบาลแต่งตั้งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีทั้งหลาย 5) คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นกลุ่มบุคคล คือ คณะรัฐมนตรีรับผิดชอบร่วมกนั 
6) รัฐมนตรีทั้งหลายมกัจะเป็นสมาชิกรัฐสภา คือเป็นทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภา 7) รัฐบาล
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รับผิดชอบทางการเมืองต่อสภา 8) หวัหนา้รัฐบาลอาจเสนอความเห็นให้ประมุขยุบสภาได ้ 9) รัฐสภา
โดยรวมมีอ านาจสูงสุด 10) รัฐบาลแมเ้ลือกจากสภาแต่รับผิดชอบต่อประชาชนเช่นกนั  11) ใน
ระบบรัฐสภา รัฐสภาเป็นศูนยร์วมอ านาจในระบบการเมือง 

เอกวิทย ์มณีธร (2552: 94-95) อธิบายวา่ ในระบบรัฐสภา ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติ
บญัญติัมีความใกลชิ้ดกนั โดยฝ่ายบริหารมาจากสภา ในการบริหารงานรัฐบาลจึงตอ้งรับผิดชอบต่อ
รัฐสภา ส่วนรัฐสภามีสิทธิท่ีจะถอดถอนรัฐบาลโดยการลงมติไม่ไวว้างใจ ในขณะเดียวกนัฝ่าย
บริหารก็มีสิทธ์ิยบุสภาไดเ้ช่นกนั  ขอ้แตกต่างระหวา่งการยบุสภาและการลงมติไม่ไวว้างใจ คือ เม่ือ
ยุบสภาแลว้สถานะของรัฐบาลก็ส้ินสุดลงพร้อมสภา ทั้งน้ีก็โดยเหตุผลวา่รัฐบาลแต่งตั้งมาจากสภา 
ส่วนการลงมติไม่ไวว้างใจรัฐบาลนั้น เม่ือรัฐสภาถอดถอนรัฐบาลแล้ว รัฐสภายงัคงด ารงอยู่เพื่อ
เลือกสรรรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป 

สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(ม.ป.ป. ค) ตั้งขอ้สังเกตวา่ ระบบรัฐสภามีลกัษณะส าคญั 5 ประการ 
ดงัน้ี 1) ประชาชนเป็นผูเ้ลือกผูแ้ทนโดยตรงเพื่อให้ท าหน้าท่ีฝ่ายนิติบญัญติัและตรวจสอบการ
ท างานของฝ่ายบริหาร 2) ฝ่ายนิติบญัญติัท่ีมีเสียงมากในสภาเป็นผูจ้ดัตั้งรัฐบาล 3) ฝ่ายนิติบญัญติั (ฝ่าย
คา้นในรัฐสภา) มีอ านาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารดว้ยการยื่นกระทูแ้ละการยื่นญตัติอภิปรายไม้
ไวว้างใจ 4) หวัหนา้ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการยบุสภา 5) ประมุขของรัฐและหวัหนา้ฝ่ายบริหารแยก
ออกจากกนั 

ดงันั้น จึงสามารถสรุปคุณลกัษณะของระบบรัฐสภาได ้ดงัน้ี 1) ฝ่ายบริหารมาจาก
การเลือกของฝ่ายนิติบญัญติั 2) ทั้งฝ่ายบริหารและนิติบญัญติัต่างมีอ านาจต่อรองกนัทั้ง 2 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการยุบสภา ท าให้พน้จากต าแหน่งทั้งฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั ส่วนฝ่ายนิติ
บญัญติัสามารถท าการอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารไดซ่ึ้งจะท าให้เป็นการพน้จากต าแหน่งเฉพาะ
ฝ่ายบริหาร เท่านั้น 3) ประมุขของรัฐและประมุขของฝ่ายบริหารแยกขาดออกจากกนั เป็นคนละคนกนั 
4) รัฐสภาเป็นองคก์รท่ีรวมศูนยอ์  านาจทางการเมือง เพราะ ฝ่ายบริหารมาจากฝ่ายนิติบญัญติั และ
ตอ้งรับผดิชอบต่อฝ่ายนิติบญัญติั 5) ฝ่ายบริหารหลอมรวมเป็นอ านาจเดียวกนักบัฝ่ายนิติบญัญติั  

อย่างไรก็ดี แม้ระบบรัฐสภาจะเป็นระบบท่ีมีการหลอมรวมอ านาจระหว่างฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบญัญติัเสียงขา้งมากท าให้ฝ่ายบริหารไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายนิติบญัญติั แต่
ระบบน้ีก็มีสภาพปัญหาเช่นกนั ทั้งน้ี ไดมี้นกัวิชาการท าการวิเคราะห์ ขอ้ดี และขอ้เสีย ของระบบ
รัฐสภาไวด้งัน้ี 

อานนท ์อาภาภิรมย ์(2528: 83-84) ให้ทศันะวา่ ระบบรัฐสภามีขอ้ดี คือ 1) ทั้งฝ่ายบริหาร
และฝ่ายนิติบญัญติัร่วมมือกนัท างาน เพราะ ทั้งสองฝ่ายมาจากแหล่งเดียวกนั คือ รัฐสภา  2) เม่ือเกิด
ความขดัแยง้ระหว่างรัฐบาลและรัฐสภา รัฐบาลก็มีสิทธิยุบสภา สภาก็มีสิทธิอภิปรายไม่ไวว้างใจ
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รัฐบาล อนัเป็นการคานอ านาจกนัส่วนขอ้เสียของระบบน้ี คือ 1) มีการขดัแยง้ในรัฐสภาอนัเป็นผล
จากพรรคการเมืองหลายพรรค และไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงขา้งมาก 2) รัฐบาลไม่มัน่คง 
เพราะ ประกอบข้ึนจากพรรคการเมืองหลายพรรค แต่ละพรรคต่างรักษาผลประโยชน์ในท่ีสุดระบบ
ก็ลม้เหลว (เฉพาะบางประเทศไม่ใช่ทั้งหมด) 

กระมล ทองธรรมชาติ (2536: 250) อธิบายว่า ระบบรัฐสภามีขอ้ดี คือ 1) ระบบน้ี
เหมาะส าหรับประเทศท่ีต้องการรักษาสถาบนัพระมหากษตัริย์หลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 2) การขดัแยง้ระหวา่งฝ่ายบริหารกบัสภาไม่มี เพราะ ฝ่ายบริหาร
มาจากเสียงขา้งมากในสภา ถา้ขดัแยง้กนัรุนแรง คือ ไม่รัฐบาลลาออกก็ยบุสภา ซ่ึงทางออกน้ีไม่มีใน
ระบบประธานาธิบดี 3) ฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อสภาท าให้ฝ่ายบริหารตอ้งระวงัตวัอยูเ่สมอ ส่วน
ขอ้เสียมีดงัน้ี 1) ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลเน่ืองจากระบบหลายพรรคหรือพรรคการเมือง
อ่อนแอ หรือมีการยุบสภาบ่อย 2) รัฐสภาเป็นผูค้วบคุมฝ่ายบริหารก็จริงแต่ในทางปฏิบติั ประเทศท่ี
ระบบพรรคพรรคเขม้แขง็ สมาชิกสภาจะไม่มีความเป็นอิสระมากนกัในการควบคุม การอภิปรายไม่
ไวว้างใจก็ท าไดล้  าบากในระบบพรรคการเมืองท่ีเขม้แขง็ 

ส่วน สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(ม.ป.ป. ค) ให้ทศันะวา่ ระบบรัฐสภามีขอ้เสีย คือ 1) รัฐบาล
ไม่มีเสถียรภาพอนัเน่ืองมาจากการอภิปรายไม่ไวว้างใจหรือการยุบสภาหรือการมีรัฐบาลผสม  2) ใน
ประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีปัญหา รัฐบาลอาจบริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพเพราะนายกรัฐมนตรี
ตอ้งท าทั้งหน้าท่ีบริหาร และหนา้ท่ีนิติบญัญติัพร้อมๆ กนั และปัญหาของประชาชนมีมาก 3) ถา้
รัฐบาลมีเสียงขา้งมากในสภาเกิน 2 ใน 3 อาจก่อให้เกิดเผด็จการจากการเลือกตั้ง 4) การถ่วงดุล
อ านาจ และการตรวจสอบอ่อนแอถา้ฝ่ายคา้นมีเสียงนอ้ยมากในสภา 5) ในประเทศดอ้ยพฒันาอาจมี
ปัญหาการทุจริตในการเลือกตั้งอยา่งแพร่หลาย  

จะเห็นไดว้่า ระบบรัฐสภามี ขอ้ดี คือ เน่ืองจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัส่วน
ใหญ่มาจากพรรคการเมืองเดียวกัน จึงท าให้ฝ่ายบริหารได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบญัญติั 
ในขณะท่ีขอ้เสีย คือ ในประเทศท่ีการเมืองดอ้ยพฒันา อาจเกิดรัฐบาลผสมจากหลายพรรคการเมือง
ท าให้รัฐบาลไร้เสถียรภาพ อาทิ การต่อรองโควตารัฐมนตรี หรือต าแหน่งอ่ืนๆ ในฝ่ายบริหาร การ
ต่อรองต าแหน่งเพื่อเป็นกรรมการบอร์ดในรัฐวสิาหกิจ เป็นตน้ 

ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบเกิดข้ึนได้ยาก รวมไปถึงท าการถอดถอนได้ยาก
เช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทย ระบบรัฐสภาไทยในอดีตมกัเกิดปัญหา อาทิ 
การเกิดพรรคร่วมรัฐบาล หรือแมก้ระทัง่การหลอมรวมกนัระหวา่งฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติัจนไม่
สามารถท าการตรวจสอบได้ เช่น ฝ่ายค้านเป็นเสียงส่วนน้อยในสภาไม่ว่าอภิปรายอย่างไรก็ไม่
สามารถถอดถอนนกัการเมืองได ้เพราะฝ่ายบริหาร และพรรคร่วมรัฐบาลครองเสียงขา้งมากในสภา 
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2)  รูปแบบแบ่งแยกอ านาจ หรือ ระบบประธานาธิบดี 
รูปแบบแบ่งแยกอ านาจ มีตน้ก าเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นตวัแบบของ

ระบบน้ี โดยฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติจะแยกขาดออกจากกัน ทั้ งน้ี ได้มีนักวิชาการได้
ท าการศึกษารูปแบบระบบไว ้ดงัน้ี 

Linz (1985: 3) ใหท้ศันะวา่ ระบบประธานาธิบดี มีลกัษณะ ดงัน้ี  1) ประธานาธิบดีมี
อ านาจเต็มท่ีในการบริหารงาน และการตั้งคณะรัฐมนตรี 2) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน และไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อรัฐสภา 3) เป็นระบบท่ีฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั
แบ่งแยกอ านาจออกจากกนั 

Shugart (2005: 325) ให้ทศันะวา่ ระบบประธานาธิบดี มีลกัษณะ ดงัน้ี 1) ไม่เหมือนกบั
ระบบรัฐสภา ประธานาธิบดีตอ้งรับผดิชอบโดยตรงต่อประชาชน เพราะ มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน 2) ประธานาธิบดีจะไม่ถูกอภิปรายไม่ไวว้างใจโดยรัฐสภา 3) ประธานาธิบดีมีอ านาจ
เตม็ในการจดัตั้งคณะรัฐมนตรี 4) ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัแบ่งแยกอ านาจกนั 

นิยม รัฐอมฤต (2549: 6-7) อธิบายว่า ระบบประธานาธิบดี เป็นระบบโครงสร้างท่ี
สหรัฐอเมริกาเป็นตน้แบบ โดยมีลกัษณะส าคญั 4 ประการ คือ 1) รัฐสภาและหวัหนา้ฝ่ายบริหารมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 2) มีการแบ่งแยกอ านาจระหวา่งฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั
ออกจากกัน กล่าวคือ ฝ่ายบริหารยุบสภาไม่ได้ และฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายไม่ไวว้างใจไม่ได ้           
3) ประมุขขงรัฐกบัหวัหนา้ฝ่ายบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกนั เป็นระบบ Strong Executive 4) ในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล รัฐสภามีอ านาจในการออกกฎหมาย แต่กฎหมายจะประกาศใช้บงัคบัตอ้ง
ไดรั้บการลงนามโดยฝ่ายบริหาร และกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา และลงนามโดยฝ่ายบริหารอาจถูก
ศาลพิพากษาวา่ไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญได ้สถาบนัศาลมีอิสระในการตดัสินคดีแต่ตอ้งตดัสินตาม
กฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา 

วิสุทธ์ิ โพธิแท่น (2550: 83-87) อธิบายวา่ ระบบประธานาธิบดี มีลกัษณะดงัน้ี 1) สภา
แยกขาดจากฝ่ายบริหาร 2) ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอยูใ่นต าแหน่ง
ระยะเวลาท่ีแน่นอน  3) หวัหน้ารัฐบาลเป็นคนเดียวกบัประมุขแห่งรัฐ 4) ประธานาธิบดีเป็นผูต้ ั้ง
รัฐมนตรี รัฐมนตรีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 5) ประธานาธิบดี คือ ผูบ้ริหาร รัฐมนตรีถือวา่เป็นผูช่้วยใน
ดา้นต่างๆเท่านั้น 6) สมาชิกสภาไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหาร 7) ประธานาธิบดีรับผิดชอบต่อ
รัฐธรรมนูญ สภาไม่มีสิทธิลงมติไม่ไวว้างใจประธานาธิบดี 8) ประธานาธิบดีไม่สามารถยุบสภาได ้
9) ไม่มีการหลอมรวมของฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั 10) ประธานาธิบดีรับผิดชอบต่อผูเ้ลือกตั้ง
โดยตรง 11) ไม่มีศูนยร์วมอ านาจในระบบการเมือง เน่ืองจากองคก์ารกระจายอ านาจกนัออกไป 
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เอกวิทย ์มณีธร (2552: 95-97) ตั้งขอ้สังเกตว่า ระบบประธานาธิบดีถือว่าอ านาจ
อธิปไตยมาจากประชาชน ประมุขของรัฐกบัประมุขของฝ่ายบริหารเป็นคนเดียวกัน และได้รับ
เลือกตั้งจากประชาชน การปกครองระบบน้ี แยกอ านาจฝ่ายบริหารและนิติบญัญติัออกจากกนั ผูใ้ช้
อ  านาจทั้งสองฝ่ายเป็นอิสระไม่ข้ึนต่อกนัอีกดว้ย จึงให้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไดรั้บเลือกจากการเลือกตั้ง 
จากประชาชนโดยตรง ประธานาธิบดีจึงตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชน รัฐมนตรีจะท าหน้าท่ีเป็น
ผูช่้วยของประธานาธิบดี ประธานาธิบดีมีอ านาจเด็ดขาดในการแต่งตั้ง และสามารถปลดออกจาก
ต าแหน่งได ้ส่วนสภาจะมีความเป็นอิสระในการออกกฎหมาย ประธานาธิบดีไม่สามารถยุบสภาได ้
และสภาไม่สามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจประธานาธิบดีได้เช่นกัน นอกจากน้ีไม่มีสิทธิไปเป็น
รัฐมนตรี หากประสงคจ์ะเป็นรัฐมนตรีตอ้งลาออกจากต าแหน่งก่อน 

สมบติั ธ ารงธญัวงศ์ (ม.ป.ป. ค) อธิบายวา่ ระบบประธานาธิบดี มีลกัษณะส าคญั 5 
ประการ คือ 1) ประชาชนเป็นผูเ้ลือกตั้งฝ่ายนิติบญัญติัโดยตรง 2) ประชาชนเป็นผูเ้ลือกตั้งฝ่าย
บริหารโดยตรง โดยให้หวัหนา้ฝ่ายบริหารท าหนา้ท่ีประมุขของประเทศดว้ย 3) ฝ่ายนิติบญัญติัไม่มี
อ านาจในการยื่นญตัติอภิปรายไมไ้วว้างใจรัฐบาล  4) ฝ่ายบริหารไม่มีอ านาจยุบสภา 5) ประมุขของ
รัฐและหวัหนา้ฝ่ายบริหารเป็นคนเดียวกนั 

ดงันั้น สามารถสรุปคุณลกัษณะของระบบประธานาธิบดี  ไดด้งัน้ี 1) ประชาชนเป็น
ผูเ้ลือกฝ่ายนิติบญัญติั และหวัหนา้ฝ่ายบริหารโดยตรง 2) ประมุขของรัฐและหวัหนา้ฝ่ายบริหารเป็น
คนเดียวกนั  3) ทั้ง 2 ฝ่ายฐานะเท่าเทียมกนั แบ่งแยกอ านาจออกจากกนั เพราะฝ่ายบริหารไม่ไดม้า
จากฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหารจึงรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ใช่ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร
จึงยุบสภาไม่ได ้และฝ่ายนิติบญัญติัก็อภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารไม่ได ้4) รัฐมนตรีเป็นเพียง
ผูช่้วยของประธานาธิบดี 5) สมาชิกของฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถด ารงต าแน่งในฝ่ายบริหารได ้แยก
ฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติัออกจากกนัชดัเจน 

อยา่งไรก็ดี ในระบบน้ีก็มีทั้งขอ้ดี และเสียเช่นกนั โดยมีนกัวิชาการท าการวิเคราะห์
ถึง ขอ้ดี ขอ้เสีย ไวด้งัน้ี 

อานนท ์อาภาภิรมย ์(2528: 86) ให้ทศันะวา่ ระบบประธานาธิบดี มีขอ้ดี คือ 1) เม่ือ
รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาในขณะเดียวกนัไม่ได้ ประธานาธิบดีจึงมีสิทธิเลือกผูเ้ช่ียวชาญเป็น
รัฐมนตรี รัฐมนตรีบริหารงานเต็มเวลา เพราไม่ต้องไปประชุมสภา 2) ประธานาธิบดีมีอ านาจ
เด็ดขาด เป็นอสระจากการควบคุมของรัฐสภา ส่วนขอ้เสียของระบบน้ี คือ ในกรณีท่ีประธานาธิบดี
สังกดัพรรคการเมืองท่ีเป็นเสียงขา้งน้อยในรัฐสภา ประธานาธิบดีจะประสบปัญหาในการผา่นร่าง
กฎหมายของรัฐบาล  
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กระมล ทองธรรมชาติ (2536: 247-249) อธิบายว่า ระบบประธานาธิบดี มีขอ้ดี คือ               
1) ฝ่ายบริหารเป็นอิสระจากการควบคุมจากสภา สามารถอยู่ไดจ้นครบวาระ 2) ประธานาธิบดี
สามารถแต่งตั้งรัฐมนตรี และท่ีปรึกษาต่างๆอยา่งเสรี 3) ประธานาธิบดีมีความยืดหยุน่ในการท างาน
สูง ไม่ตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากสภาเสมอไป 4) ไม่จ  าเป็นตอ้งมีพรรคการเมืองท่ีเขม้แข็งและมีวินยั
เหมือนระบบรัฐสภา เพราะรัฐบาลไม่ตอ้งขอความไวว้างใจจากรัฐสภา 5) รัฐสภาสามารถควบคุม
การท างานของฝ่ายบริหารดา้นรายละเอียด เช่น เรียกขา้ราชการมาให้ขอ้มูลต่อรัฐสภา สภามีอิสระ
ในการท างาน ส่วนขอ้เสียของระบบน้ี คือ 1) แมฝ่้ายบริหารจะมีเสถียรภาพ แต่ไม่ไดห้มายความวา่
จะบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าส าเร็จข้ึนอยูก่บัความร่วมมือกบัรัฐสภา 2) ประธานาธิบดีอาจ
เพิ่มพนูอ านาจของตน จนอาจจะเสียหลกัการแบ่งแยกอ านาจได ้

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (ม.ป.ป. ค) ให้ทัศนะว่า ระบบประธานาธิบดี มีข้อเสีย 2 
ประการ ดงัน้ี 1) การเลือกตั้งฝ่ายบริหารมีหลายขั้นตอน และเป็นการเลือกตั้งทั้ งประเทศจึงมี
ค่าใชจ่้ายสูง  2) ถา้หวัหนา้ฝ่ายบริหารและเสียงขา้งมากในสภามาจากคนละพรรคจะท าให้การผา่น
กฎหมายของฝ่ายบริหารมีความยากล าบาก 

การแบ่งแยกอ านาจระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายบริหารก็อาจเกิดปัญหาไดเ้ช่นกนั 
กรณีท่ีส าคญั คือ การท่ีฝ่ายบริหาร และเสียงขา้งมากในนิติบญัญติัเป็นคนละพรรคการเมืองกนั ฝ่าย
บริหารก็จะท าการผา่นร่างกฎหมายไดอ้ยา่งยากล าบาก เช่น ในปีพ.ศ. 2556  นายบารัคโอบามา เป็น
ประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต มีนโยบายจะก่อเพดานหน้ีของภาครัฐให้มากข้ึน แต่ในสภา
ผูแ้ทนราษฎรส่วนใหญ่มาจากพรรครีพลบัลิกนั ท าให้การผ่านร่างกฎหมายยืดเยื้อ ส่วนขอ้ดีของ
ระบบน้ี คือ ลดการควบอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบญัญติั ท าให้กลไกในการตรวจสอบ
ท างานไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกนั ความสัมพนัธ์ของระบบน้ี ฝ่ายบริหารจะบุบสภา
ไม่ได้ และฝ่ายนิติบญัญติัจะอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารไม่ได้ ท  าให้การท างานของฝ่ายนิติ
บญัญติัและฝ่ายบริหารมีความมัน่คงมากยิง่ข้ึน สามารถท างานไดค้รบวาระ จะเห็นไดว้า่ ระบบน้ีจะ
มีความมัน่คงในดา้นการท างานมากกวา่ระบบรัฐสภา ซ่ึงอาจถูกถอดถอนจากอีกฝ่ายได ้ 

3)  รูปแบบผสม หรือ ระบบก่ึงรัฐสภา 
ในระบบก่ึงรัฐสภา/ก่ึงประธานาธิบดี ไดมี้การพฒันามาจากประเทศฝร่ังเศษ ในสมยั

ของประธานาธิบดี ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ ซ่ึงท าให้การเมืองฝร่ังเศษมีเสถียรภาพมากข้ึน ทั้ งน้ีมี
นกัวชิาการต่างๆไดท้  าการวเิคราะห์ระบบ ไวด้งัน้ี 

Veser (1997: 42-43) ให้ทศันะวา่ ระบบก่ึงรัฐสภามีลกัษณะ ดงัน้ี 1) ประธานาธิบดี
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 2) ประธานาธิบดีมีอ านาจในการครอบง าฝ่ายบริหาร
ค่อนขา้งมาก 3) ประธานาธิบดีไม่ตอ้งรับผดิ แต่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตอ้งรับผิดชอบต่อ
สภา  
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ไพโรจน์ ชยันาม (2515: 33) อธิบายวา่ ระบบก่ึงรัฐภา มีลกัษณะดงัน้ี 1) ประมุขแห่ง
รัฐไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 2) รัฐบาลซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้จะเป็นสมาชิกของ
สภาดว้ยไม่ได ้3) รัฐสภาอาจลงมติให้คณะรัฐมนตรีลาออกจากต าแหน่งได ้4) ประมุขของฝร่ังเศส
อาจยบุสภาไดโ้ดยไม่ตอ้งขอความเห็นชอบจากรัฐบาล และมีสิทธิท่ีจะใหป้ระชาชนลงประชามติได้
บางกรณี 

นิยม รัฐอมฤต (2549: 7) ตั้งขอ้สังเกตว่า ระบบก่ึงรัฐสภา เป็นโครงสร้างท่ีวิวฒันาการ
มาจากประเทศฝร่ังเศส มีลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 1) ในการปกครองประเทศรัฐสภายงัคงท า
หน้าท่ีนิติบญัญติั แต่งตั้งรัฐบาล และควบคุมการบริหาร นายกรัฐมนตรีตอ้งรับผิดชอบต่อรัฐสภา 
คือ อาจถูกถอดถอนดว้ยการลงมติไม่ไวว้างใจ 2) ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐมีอ านาจบริหาร
บางประการ เช่น การทหาร การต่างประเทศ รวมทั้งฐานะผูป้ระนอมไกล่เกล่ียแห่งชาติ ดว้ยฐานะ
ดงักล่าว ประธานาธิบดีมีอ านาจยุบสภาโดยไม่ตอ้งขอให้ฝ่ายบริหารลงนามก ากบั หรือปลดรัฐบาล
โดยไม่ตอ้งรอให้สภาลงมติอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล นอกจากน้ีประธานาธิบดียงัสามารถน า
ประเด็นปัญหาใหป้ระชาชนลงประชามติไดอี้กดว้ย 

วสุิทธ์ิ โพธิแท่น (2550: 129) ให้ทศันะวา่ ระบบก่ึงรัฐสภา มีลกัษณะ ดงัน้ี 1) ประชาชน
เลือกตั้ งประธานาธิบดีโดยตรง ประธานาธิบดีเป็นทั้ งประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร 2) 
ประธานาธิบดีแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรีตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ 3) ประธานาธิบดีมี
อ านาจจริงในการบริหารประเทศร่วมกบันายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอ่ืนๆ 4) นายกรัฐมนตรีเป็น
หัวหน้าคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อประชาชนผ่านสภาผูแ้ทนราษฎร 5) นายกรัฐมนตรีในนาม
คณะรัฐมนตรีมีสิทธิเสนอร่างกฎหมายใหส้ภาพิจารณาประกาศใชไ้ด ้6) สภาผูแ้ทนราษฎร (สภาสูง
ถา้มี) เป็นผูอ้อกกฎหมายทุกประเภท 7) สภาผูแ้ทนราษฎรตั้งกระทูถ้าม และเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีรายบุคคลได ้แต่ไม่สามารถท ากบัประธานาธิบดีได ้  

เอกวิทย ์มณีธร (2552: 98-99) อธิบายว่า ระบบก่ึงรัฐสภา มีลกัษณะ ดงัน้ี 1) การ
แบ่งแยกอ านาจของฝ่ายบริหารและนิติบญัญติัไม่แยกขาดจากกนัเหมือนระบบประธานาธิบดี แต่ไม่
ผูกพนัใกล้ชิดเหมือนระบบรัฐสภา  2) ประชนชนเป็นผูเ้ลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง โดยใช้
วิธีการเลือกตั้ง 2 รอบ ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งประมุขของรัฐ ประธานาธิบดีเป็นผูเ้ลือก
นายกรัฐมนตรี บริหารงานร่วมกบันายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 3) ฝ่ายบริหารตอ้งรับผิดชอบ
ต่อฝ่ายนิติบญัญติั ในขณะเดียวกนัตอ้งรับผิดชอบต่อประธานาธิบดีอีกดว้ย ส่วนประธานาธิบดีของ
ฝร่ังเศสไม่ต้องรับผิด ในระบบน้ี ฝ่ายบริหารไม่สามารถยุบสภาได้โดยตรง จะต้องเสนอ
ประธานาธิบดี หากประธานาธิบดีเห็นชอบจึงสามารถยบุสภาได ้
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สมบติั ธ ารงธัญวงศ์ (ม.ป.ป. ค) ให้ทศันะว่า ระบบก่ึงรัฐสภา มีลกัษณะ ดงัน้ี 1)
ประชาชนเป็นผูเ้ลือกฝ่ายนิติบญัญติัโดยตรง 2) ประชาชนเป็นผูเ้ลือกหวัหน้าฝ่ายบริหาร โดยตรง 
และหวัหนา้ฝ่ายบริหารท าหนา้ท่ีประมุขของประเทศ  แต่ผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งจะตอ้งไดค้ะแนนเกิน
ก่ึงหน่ึงของผูใ้ช้สิทธ์ิ มิฉะนั้นให้น าผูท่ี้ได้รับคะแนนเสียงอนัดบัหน่ึง และอนัดบัสองมาเลือกตั้ง
ใหม่ภายในสองสัปดาห์ 3) ประมุขของประเทศมีอ านาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
รัฐบาลและผูช่้วยประมุขในการบริหารประเทศ และประมุขมีอ านาจในการถอดถอนนายกรัฐมนตรี
ดว้ย 4) ประมุขของประเทศมีอ านาจในการยุบสภาเม่ือสภามีอายุครบหน่ึงปีข้ึนไป 5) ประมุขของ
ประเทศมีอ านาจในการน าประเด็นทางการเมืองไปท าประชามติได ้

กล่าวโดยสรุป ระบบก่ึงรัฐสภามีคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 1) ประมุขของฝ่ายบริหาร
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงจะใชก้ารเลือกตั้ง 2 รอบ หากไม่ไดรั้บเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเกิน
คร่ึงหน่ึงของผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 2) ประมุขของรัฐเป็นผูแ้ต่งตั้งหวัหนา้ฝ่ายบริหาร 3) ประมุขของ
รัฐสามารถยุบสภาได้ เม่ือสภามีอายุครบ 1 ปีข้ึนไป 4) สภาผูแ้ทนราษฎรสามารถอภิปรายไม่
ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีได ้แต่ไม่สามารถท ากบัประมุขของรัฐได ้5) ประมุขของรัฐมีอ านาจในการ
น าประเด็นทางการเมืองไปท าประชามติได ้

ทั้งน้ี ความแตกต่างท่ีส าคญัของการเลือกตั้งในระบบประธานาธิบดีท่ีมีสหรัฐอเมริกา
เป็นตน้แบบ กบั ระบบก่ึงรัฐสภาท่ีฝร่ังเศสเป็นตน้แบบ ก็คือ ประธานาธิบดีของฝร่ังเศสมาจากการ
เลือกตั้ งโดยตรงของประชาชน ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ และแต่งตั้ ง
นายกรัฐมนตรีใหเ้ป็นหวัหนา้รัฐบาล ส่วนระบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีจะเป็นทั้งประมุขของ
รัฐ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร เฉพาะกรณีของสหรัฐอเมริกา เท่านั้น ประธานาธิบดีจะมาจากคณะผู ้
เลือกตั้งท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากประชาชน และไปท าการเลือกประธานาธิบดีอีกทีหน่ึง ในบางคร้ัง
จึงไม่อาจสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน เช่น กรณี การเลือกตั้งประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริการะหว่าง จอร์จ บุช กบั อลักอร์ ในปี 2000 แมจ้อร์จ บุช จะไดรั้บคะแนนเสียง Electoral 
Vote มากกวา่ อลักอร์ แต่คะแนน Popular Vote ของ อลักอร์มากกวา่ จอร์จ บุช ในขณะเดียวกบับาง
ประเทศท่ีใช้ระบบประธานาธิบดีแต่ประยุกต์ใช้การเลือกตั้ง 2 รอบก็กระท าได ้อาทิ ในประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี ระบบน้ีก็มีขอ้เสียเช่นเดียวกนั ดงัจะเห็นไดด้งัน้ี 

สมศกัด์ิ เก่ียวก่ิงแก้ว (2525: 169) ให้ทศันะว่า ระบบก่ึงรัฐสภามีขอ้เสีย ดงัน้ี 1)
คณะรัฐมนตรีของประเทศท่ีใช้ระบบน้ีอยู่ในฐานะล าบาก เพราะตอ้งคอยเอาใจเจา้นายถึงสอง 
เน่ืองจากทั้งประธานาธิบดีและรัฐสภาต่างก็มีอ านาจให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพน้จาก
ต าแหน่งได ้ในขณะเดียวกนัคณะรัฐมนตรีอาจร่วมประชุม และอภิปรายในสภาไดแ้ต่ไม่มีสิทธิออก
เสียง 2) มกัมีปัญหาในอ านาจหน้าท่ีซ้อนทบักันของประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี เพราะ 
ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐ และมีบทบาททางการบริหารดว้ย 
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สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(ม.ป.ป ค) ตั้งขอ้สังเกตวา่ ระบบก่ึงรัฐสภามีขอ้เสีย ดงัน้ี 1) การ
เลือกตั้งหวัหนา้ฝ่ายบริหาร เป็นการเลือกตั้งทั้งประเทศและตอ้งไดเ้สียงเกินคร่ึงของผูม้าใชสิ้ทธ์ จึง
อาจเลือกตั้งมากกวา่หน่ึงคร้ังท าให้มีค่าใชจ่้ายสูง 2) สภาผูแ้ทนราษฎรอาจถูกยุบไดเ้ม่ือขดัแยง้กบั
หวัหนา้ฝ่ายบริหารท าให้ไม่มีเสถียรภาพ 3) นายกรัฐมนตรีตอ้งลาออก หรือ ถูกหวัหนา้ฝ่ายบริหาร
ปลดไดถ้า้แพญ้ตัติการอภิปรายไม่ไวว้างในในสภาผูแ้ทนราษฎร 4) ถา้หวัหน้าฝ่ายบริหาร และ
พรรคท่ีคุมเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากคนละพรรค อาจเป็นอุปสรรคในการบริหาร
ประเทศของฝ่ายบริหาร  

การท่ีระบบก่ึงรัฐสภาใช้การเลือกตั้ง 2 รอบ นอกจากจะท าให้เกิดการส้ินเปลืองใน
ดา้นของค่าใช้จ่ายแลว้ ในระบบน้ียงัอาจเผชิญปัญหาท่ีคลา้ยกบัระบบรัฐสภา คือ นายกรัฐมนตรี 
และฝ่ายนิติบญัญติั ต่างไม่สามารถอยูค่รบวาระได ้ โดยฝ่ายนิติบญัญติัจะใชก้ารอภิปรายไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรี ส่วนประธานาธิบดีสามารถยุบสภาได ้ในระบบน้ีประธานาธิบดีจึงมีความมัน่คง
สูงสุด เท่านั้น ในขณะท่ีนายกรัฐมนตรี และฝ่ายนิติบญัญติัจะมีความมัน่คงทางการเมืองนอ้ยกวา่ 
 

2.2  แนวคดิวฒันธรรมทางการเมอืงกบัระบอบประชาธิปไตย  
 
 วฒันธรรมทางการเมือง เป็นตวัสะทอ้นถึงพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในประเทศ
นั้นๆ การมีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีดีก็จะส่งเสริมการพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้เป็นไป
ในทางท่ีดีดว้ยเช่นกนั โดยแนวคิดวฒันธรรมทางการเมืองกบัระบอบประชาธิปไตย มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
 2.2.1  ความหมายของวฒันธรรมทางการเมือง 
 ส าหรับ แนวคิดท่ีเก่ียวกับวฒันธรรมทางการเมืองได้มีนักวิชาการ ได้ให้ความหมายไว้
ต่างๆ ดงัน้ี 
 Beer (1958: 32) ไดนิ้ยามความหมายวา่ วฒันธรรมทางการเมือง คือ ค่านิยม ความเช่ือ และ
ทศันคติเก่ียวกบัการท างานของรัฐบาล และส่ิงท่ีรัฐบาลควรจะท า 
 Pye (1966: 104-105) ใหท้ศันะวา่ วฒันธรรมทางการเมือง คือ ทศันคติ ความเช่ือ ความรู้สึก
เก่ียวกบักระบวนการทางการเมือง ซ่ึงครอบคลุมทั้งอุดมการณ์ทางการเมือง และการปฏิบติัของแต่
ละบุคคลในระบบการเมือง  
 Kavanagh (1972: 12) อธิบายว่า วฒันธรรมทางการเมือง ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
ทางสังคมเท่านั้น แต่เป็นวฒันธรรมรอง ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมในแต่ละสังคม ซ่ึงท าให้
วฒันธรรมทางการเมืองมีการแสดงออกท่ีไม่เหมือนกนั อาทิ ในเยอรมนัตะวนัออก ประชาชนจะ
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ต่อตา้นระบอบประชาธิปไตย โครงสร้างของแต่ละครอบครัวมีลกัษณะอ านาจนิยม โดยมีตวัแบบ 
คือ Adolf Hitler ซ่ึงส่งผลไปถึงพฤติกรรมทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง และการตดัสินใจทาง
การเมืองในรูปแบบต่างๆ 
 Rosenbuam (1975: 3-4) อธิบายวา่ วฒันธรรมทางการเมือง อาจมองไดใ้น 2 มิติ คือ 1)ระดบัท่ี
ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัชีวติการเมือง ซ่ึงวฒันธรรมทางการเมืองเป็นพื้นฐานการศึกษาอยา่งลุ่มลึกใน
แต่ละบุคคล อาทิ ความรู้สึกท่ีมีต่อระบบการเมือง และ 2) ส่ิงท่ีมีร่วมกนัของสังคมในการก าหนด
ความเช่ือ หรือความโนม้เอียงไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ให้มีองคป์ระกอบในระบบการเมืองลกัษณะ
เหมือนกนั  
 Inglehart and Welzel (2005: 2-10) ให้ทศันะว่า วฒันธรรมทางการเมือง เป็นค่านิยม 
ตลอดจนทศันคติทางการเมือง  โดยการมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบ Civic Culture คือ ประชาชน
เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจ านวนมาก จะสนบัสนุนการพฒันาประชาธิปไตย 
 จะเห็นไดว้่า นกัคิดตะวนัตก ต่างเห็นพอ้งกนัว่า วฒันธรรมทางการเมือง คือ ทศันคติของ
ประชาชนท่ีมีต่อระบบการเมืองนั้นๆ ซ่ึงครอบคลุมทั้ง อุดมการณ์ทางการเมือง ค่านิยม ตลอดจน
ความเช่ือ ซ่ึงอาจส่งผลจากระดบัทศันคติไปสู่พฤติกรรมทางการเมือง อาทิ การเลือกตั้ง เป็นตน้ 
ส่วนความคิดเห็นของ Goldfarb (2012: 24) ตั้งขอ้สังเกตว่า แนวคิดของวฒันธรรมทางการเมืองมี
ความหลากหลายจ านวนมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากทฤษฎีการท าให้เป็นสมยัใหม่ และการมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัการเมืองหลงัสงครามเยน็ กล่าวคือ วฒันธรรมทางการเมืองเป็นผลมาจากการพฒันา 
และชาวอเมริกนัรวมถึงชาติตะวนัตกกลายเป็นตวัแบบในด้านของวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ระบอบประชาธิปไตย คือ Civic Culture   
 ส่วนนกัคิดไทย มองถึงแนวคิดวฒันธรรมทางการเมือง ดงัน้ี 
 วิชยั ตนัศิริ (2539: 19) ไดนิ้ยามความหมาย วฒันธรรมทางการเมือง ในความหมายอย่าง
กวา้ง อาจหมายถึง วถีิชีวติ ในความหมายอยา่งแคบ อาจหมายถึง นิติธรรม ศิลปหตัถกรรม ศีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยมีขอ้สมมติฐานว่า วฒันธรรมของสังคมมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมทาง
การเมือง 
 จรัส สุวรรณมาลา (2550: 1-20) อธิบายวา่ วฒันธรรมทางการเมือง คือ แบบแผน ความเช่ือ 
ทศันคติ ค่านิยม ท่าทีซ่ึงหลอมรวมเป็น อุปนิสัยทางการเมือง วฒันธรรมทางการเมืองเป็นพื้นฐาน
วถีิชีวติของพลเมือง และเป็นระเบียบรากฐานของการจดัระเบียบทางการเมือง ซ่ึงก่อก าเนิดสถาบนั
สถาบนัการเมืองในสังคมนั้นๆ 
 พฤทธิสาณ ชุมพล (2550: 97) ให้ทศันะวา่ การศึกษาวฒันธรรมทางการเมือง ไม่ไดมุ้่งเนน้
แต่โครงสร้างทางการเมืองเท่านั้น แต่มุ่งเนน้ตีความวา่คนมีความเช่ืออยา่งไรเก่ียวกบัโครงสร้าง และ
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พฤติกรรมดงักล่าว เป็นแนวทางการอธิบายว่า ท าไมคนจึงมีพฤติกรรมทางการเมืองออกมาใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

 จะเห็นได้ว่า ทั้ งนักตะวนัตก และนักคิดไทยต่างเห็นพอ้งกันในแนวคิดวฒันธรรมทาง
การเมือง จึงสรุปไดว้า่ วฒันธรรมทางการเมืองก็คือ ทศันคติของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อระบบการเมือง
นั้นๆ โดยการศึกษาในดา้นวฒันธรรมทางการเมือง จะเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมทางการเมืองของ
คนในสังคม ต่อระบบการเมือง 
 
 2.2.2  แบบแผนของทศันคติบุคคลทีม่ีต่อระบบการเมือง 
 แบบแผนทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อระบบการเมืองสามารถท าการพิจารณาได้จาก ความ
โนม้เอียง 3 ลกัษณะ จากแนวคิดของ Almond (1965: 368) ดงัน้ี 

1) ความโนม้เอียงเก่ียวกบัความรู้ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ และความเช่ือของแต่
ละบุคคลท่ีมีต่อระบบการเมือง และส่วนต่างๆ ของระบบการเมือง 

2) ความโน้มเอียงเก่ียวกบัความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อระบบ
การเมืองและส่วนต่างๆของระบบการเมือง 

3) ความโนม้เอียงเก่ียวกบัการประเมินค่า หมายถึง การใชดุ้ลพินิจ และการตดัสินใจ
ในการใหค้วามเห็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักิจกรรมทางการเมือง และปรากฏการณ์ทางการเมือง 
 จะเห็นไดว้่า การท่ีบุคคลจะเขา้สู่กระบวนการรู้ต่อระบบการเมือง บุคคลนั้นจะตอ้งมีการ
เรียนรู้ และท าความเขา้ใจในเบ้ืองแรกก่อน ซ่ึงการพฒันาความเขา้ใจจะน าไปสู่การเป็นความรู้สึก 
และน าไปสู่การเป็นกรอบทศันคติท่ีแต่ละบุคคลจะใช้ประเมินค่าของระบบการเมือง รวมไปถึง
ปรากฏการณ์ต่างๆทางการเมือง  
 
 2.2.3  ลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมือง 
 Almond and Verba (1965: 17-20) พบว่ากลุ่มคนในสังคมต่างๆ จะมีลกัษณะวฒันธรรม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั 3 ลกัษณะ 

1) วฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบ เป็นวฒันธรรมทางการเมืองของบุคคลท่ีไม่
มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการเมืองเลย และไม่คิดว่าตนเองมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมืองแบบน้ีไดจ้ะพบในกลุ่มคนท่ีมีความยากจน และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงขาดการพฒันาศกัยภาพของตนเองเน่ืองจากมีฐานะยากจนและขาด
โอกาสในการเรียนรู้ในการเขา้ไปมีส่วนร่วมของระบบการเมือง 
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2) วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า เป็นวฒันธรรมทางการเมืองของบุคคลท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วๆ ไปแต่ไม่สนใจท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการ และไม่มีความรู้สึกวา่ตนเองมีความหมายหรืออิทธิพลต่อระบบการเมือง 

ลกัษณะวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า จะพบไดใ้นชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่ 
จึงท าให้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัระบบการเมืองมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ดี ลกัษณะของ
วฒันธรรมทางการเมืองแบบน้ี ประชาชนมกัเช่ือฟังในค าสั่งของรัฐและปฏิบติัตามกฎหมาย 

3) วฒันธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม เป็นวฒันธรรมทางการเมืองท่ีบุคคลมีความรู้
และความเขา้ใจดีมากยิง่ข้ึน ใหค้วามส าคญัในการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ลกัษณะวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม มกัจะพบในประเทศท่ีส่วนใหญ่เป็น
ชนชั้นกลาง เช่น กลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียท่ีประชาชนไม่มีความแตกต่างในด้านของชนชั้น
มากนัก หรือประเทศท่ีพฒันาแล้ว เน่ืองจากสภาพปัญหาด้านความยากจนมีน้อย ประชาชนจึงมี
โอกาสในการศึกษาระบบการเมือง และเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากวฒันธรรมทางการเมือง ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ
นอกจากระบบการเมือง เช่น สภาพของเศรษฐกิจ สภาพของสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
Almond and Verba (1965: 17-20) จึงสรุปวา่ ประชาชนจะมีลกัษณะทางการเมืองแบบผสมผสาน 
ซ่ึงมี 3 ประการ ดงัน้ี 

1)  วฒันธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมแบบไพร่ฟ้า ประชาชนส่วนใหญ่
ยอมรับอ านาจของผูน้ า ประชาชนพฒันาความจงรักภกัดีไปสู่ระบบการเมืองท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง
กว่า เผ่า หมู่บา้น ยอมรับอ านาจรัฐบาลกลางให้อยู่เหนือกว่า แต่ยงัไม่สนใจเรียกร้องสิทธิทางการ
เมืองรวมไปถึงไม่คิดวา่ตนเองมีอิทธิพลต่อระบบการเมือง 

ลักษณะวฒันธรรมทางการเมืองแบบน้ี อาจพบได้ในประเทศก าลังพัฒนาซ่ึง
ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นส่วนมาก เช่น กรณีของ
ประเทศลาว ระดบัการพฒันาแมอ้ยู่ในประเทศสังคมนิยมแต่ก็มีความเหล่ือมล ้าสูง เช่น คนลาวสูง 
(เผ่าแมว้-เยา้) และลาวเทิง(กลุ่มชนท่ีพูดภาษามอญ-เขมร) ซ่ึงเป็นคนชายขอบในประเทศลาว จะมี
โอกาสในการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองต ่า เพราะ มีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา 
ในขณะท่ีชาวลาวลุ่ม (ชาวไต) จะเขา้ไปมีส่วนร่วมมากกวา่ อยา่งไรก็ดีระดบัการมีส่วนร่วมดงักล่าว
ลว้นไดรั้บอิทธิพลจากรัฐบาลกลางทั้งส้ิน ไม่ไดเ้ป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากประชาชนตั้งแต่คร้ัง
แรก และประชาชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจคร้ังสุดทา้ย 

2)  วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเร่ิมมีความ
สนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง เกิดการเรียกร้องสิทธิทางการเมือง แต่ใน
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ขณะเดียวกนัประชาชนบางส่วนเพิกเฉยและไม่มีส่วนร่วมทางการเมือง ในช่วงแรกรูปแบบน้ีอาจไม่
มัน่คง แต่เม่ือด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จะมีอิทธิพลให้กลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่
ฟ้าหรืออ านาจนิยมปรับทศันคติเขา้สู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ลกัษณะวฒันธรรมทางการเมืองแบบน้ี พบได้ในประเทศท่ีเร่ิมมีชนชั้นกลางใน
สังคมมากข้ึน แต่ยงัมีประชาชนบางส่วนไม่สนใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ยงัมีการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียง และมีการแทรกแซงทางการเมือง เช่น การรัฐประหาร ซ่ึงพบได ้อย่าง ประเทศไทย 
การเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองจะกระจุกตวัอยู่ในเขตเมืองหลวง และเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีระดบั
การพฒันาทางเศรษฐกิจมากข้ึนเท่านั้น แต่ในเขตชนบทประชาชนยงัขาดโอกาสในการปรับทศันคติ 
และการเขา้ไปมีส่วนร่วมในระบบการเมือง ในขณะเดียวกนัก็มีความคิดเห็นท่ีขดัแยง้อย่างคู่ตรง
ขา้มนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2549 ท าให้เกิดการวิพากษ์ วิจารณ์กนัในระบบการเมืองมาก
ยิ่งข้ึน จากการท่ีประชาชนก่อนหน้านั้นไม่เคยสนใจในระบบการเมืองเลย ก็กลบักลายเป็นสนใจ
มากข้ึน จนถึงขั้นเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเขา้ไปต่อรองอ านาจทางการเมือง เช่น กลุ่มพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
และ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์
อนัมีพระมหากษตัรอิยท์รงเป็นประมุข (กปปส.) เป็นตน้  

3)  วฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบผสมแบบมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ประเทศเกิดใหม่ และเป็นปัญหาในการพฒันาวฒันธรรมทางการเมือง กล่าวคือ ประชาชนเหล่าน้ีมี
วฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบ แต่ถูกการปลุกเร้า เช่น ลทัธิชาตินิยม จึงน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ซ่ึงจะปกป้องเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์ของตนเอง โดยกลุ่มอาจมีโครงสร้างแบบ
อ านาจนิยม หรือเป็นแบบประชาธิปไตยก็ได ้ลกัษณะความขดัแยง้น้ีท าให้โครงสร้างทางการเมือง
ไม่อิงอยูก่บัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

เน่ืองจากลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบผสมแบบมีส่วนร่วม ยงั
ขาดความแน่นอนในเร่ืองของโครงสร้างทางการเมืองจึงอาจส่งผลให้พฤติกรรมทางการเมืองของ
ประชาชนมีทศันคติท่ีดี หรือไม่ดีก็ได้ โดยลกัษณะเช่นน้ี ตามความคิดเห็นของ ทิวากร แก้วมณี 
(2553: 5) ใหท้ศันะวา่ พบไดใ้นประเทศท่ีมีความขดัแยง้ทางการเมืองกนั ไม่ประนีประนอมกนั เช่น 
ในอาฟริกาท่ีหลายเผา่มีส านึกผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั ทั้งยงัตั้งขอ้สังเกตวา่ประเทศ
ไทยเองเร่ิมมีพฒันาการเขา้สู่วฒันธรรมประเภทน้ีดว้ย เน่ืองจากมีความขดัแยง้ทางการเมืองสูง 

จะเห็นได้ว่า วฒันธรรมทางการเมืองจะมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ เน่ืองจากสภาพของสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นไปในทิศทางท่ีดีหรือไม่
ดีก็ได ้ข้ึนอยูก่บับริบทของสังคมนั้นๆ จึงท าให้สภาพของวฒันธรรมทางการเมืองในแต่ละประเทศ
มีการแสดงออกต่อระบบการเมืองมีลกัษณะเฉพาะของประเทศนั้นๆ ดว้ย 
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2.2.4  ความส าคัญของวฒันธรรมทางการเมืองต่อการพฒันาทางการเมือง 
Pye and Sidney (1965: 534-543) ให้ทศันะวา่ วฒันธรรมทางการเมืองส่งผลต่อการพฒันา

ทางการเมือง ใน 5 มิติ ดงัน้ี  
1)  การสร้างเอกลกัษณ์ของชาติ คือ การสร้างเอกลกัษณ์ร่วมกนั มีวฒันธรรมทาง

การเมืองร่วมกนั  
2)  ความรู้สึกผูกพนักบัเพื่อนร่วมชาติและความไวว้างใจกนั คือ ในสังคมนอกจาก

การมีความผกูพนัต่อชาติแลว้ ยงัตอ้งมีความผูกพนัในระดบับุคคลดว้ย ซ่ึงหากขาดความเช่ือใจกนั
แลว้อาจมีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีไม่ดี เช่น ในงาน ของ Robert D. Putnam (1993) บ่งช้ีวา่ ชาวอิตาลี
ทางภาคใต ้โดยเฉพาะในเกาะซิซีลีประชาชนจะขาดความไวว้างใจกนัมากกว่าชาวอิตาลีท่ีอยู่ใน
ภาคเหนือ 

3)  ความเขา้ใจ และความคาดหวงัต่อรัฐบาล คือ การประเมินของประชนต่อการ
ด าเนินงานของรัฐบาล   

4)  ความเข้าใจต่อการตัดสินใจทางการเมือง คือ ความเข้าใจของประชาชนใน
ระเบียบนโยบายในพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ เป็นตน้ ซ่ึงประชาชนอาจไม่ยอมรับในกติกา
นั้นๆก็ได ้  

5)  รูปแบบการแสดงออกทางการเมือง คือ การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางการเมือง
ซ่ึงสามารถท าไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 1.แบบอุดมการณ์ ยดึหลกัปรัชญา และแนวคิดทฤษฎีเป็นพื้นฐาน 
และ2.แบบปฏิบติัการ คือ เนน้การปฏิบติัมากกวา่หลกัปรัชญา และแนวคิดทฤษฎี 

วิวฒัน์ เอ่ียมไพรวนั (2528: 154-155) ตั้งขอ้สังเกตว่า ความส าคญัของวฒันธรรมทางการเมือง 
มี 2 ประการ คือ 1) วฒันธรรมทางการเมืองเสริมสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กบัระบบ
การเมือง ทั้งน้ีไม่วา่ระบบการเมืองนั้นๆจะมีลกัษณะเผด็จการหรือประชาธิปไตยก็ตาม ซ่ึงจะเป็นผล
ให้ระบบการเมืองราบร่ืน ประชาชนให้การสนับสนุนและร่วมมือกบัรัฐบาล 2) วฒันธรรมทาง
การเมืองเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการกระตุน้ให้มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ในประเด็นน้ีจะเก่ียวขอ้ง
กบัวฒันธรรมทางการเมืองแบบใหม่ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากความคิดตะวนัตก ซ่ึงส่วนมากมกัปรากฏ
เป็นวฒันธรรมทางการเมืองของชนชั้นน าของสภาพสังคมล้าสมยั จึงตอ้งเปล่ียนแปลงให้ดีข้ึน 
อย่างไรก็ตาม วฒันธรรมทางการเมืองอาจเป็นตวัขดัขวงหรือคดัคา้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้
เช่นกนั อาทิ เหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 

ในการพฒันาการทางการเมือง นอกจากระบบการเมืองซ่ึงสามารถน าตวัแบบน าไปสู่การ
พัฒนาได้แล้ว วฒันธรรมทางการเมืองเองก็คือ แก่นของระบบการเมืองนั้ นๆท่ีจะเข้าไปสู่
ความส าเร็จ เพราะ ระบบการเมืองอาจถ่ายทอดจากประเทศหน่ึงสู่ประเทศหน่ึงได ้แต่วฒันธรรม
ทางการเมืองจะผกูติดอยูก่บัค่านิยมในสังคมนั้นๆ ดงันั้นการจะพฒันาการเมืองให้ดี ประชาชนตอ้ง
มีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีดีอีกดว้ย 
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2.2.5  รูปแบบของวฒันธรรมทางการเมือง 
รูปแบบของวฒันธรรมทางการเมืองสามารถท าการจ าแนก ไดเ้ป็น 2 ประเภทท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1)  วฒันธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม  
วฒันธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม เป็นวฒันธรรมทางการเมืองท่ีไม่เอ้ือการ

พฒันาประชาธิปไตย แมก้ารปกครองจะอยูใ่นรูปแบบประชาธิปไตยก็ตาม วฒันธรรมทางการเมือง
แบบอ านาจนิยม มีลกัษณะการใชอ้ านาจเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ในบางคร้ังก็ขาดการค านึงถึง
หลกัสิทธิมนุษยชน และไม่ไดม้องถึงความสัมพนัธ์ของมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั  เป็นตน้ ทั้งน้ี ไดมี้
นกัวชิาการ อธิบายถึงวฒันธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม ไว ้ดงัน้ี 

เกษียร เตชะพีระ (2547: 3-19) อธิบายว่า วฒันธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม 
สามารถเห็นไดช้ดัเจนในสมยัของ ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีลกัษณะ 7 ประการ คือ 
1) การสร้างเสียงขา้งมาก โดยครอบง าส่ือมวลชนท าให้ไม่มีเสียงคา้นจากมติสาธารณะได ้ 2) มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน การปราบปรามการทุจริตเป็นการท าลายฝ่ายตรงขา้มทางการเมืองแทน 3)
เสียงท่ีเห็นต่างถูกผลกัให้กลายเป็นเสียงขา้งน้อย 4) สิทธิของเสียงขา้งน้อยถูกปฏิเสธ มกัอา้งว่า
ตนเองมาจากการเลือกตั้ง พวกเห็นต่างถูกผลกัใหก้ลายเป็นพวกไม่เคารพกติกา 5) มกัประนามผูเ้ห็น
ต่างวา่ไม่รักชาติ ปล่อยข่าวสร้างกระแสความจงเกลียดจงชงัให้คนไทย 6) การก่อร้ายโดยรัฐ อาทิ 
การส่งเก็บตามบญัชีด า ก่อนท่ีจะมีค าพิพากษาของศาลใหถึ้งท่ีสุด และ7) พร้อมท่ีจะเพิกเฉยต่อความ
เดือดร้อนของกลุ่มทางการเมืองอ่ืนท่ีไม่ใช่กลุ่มตน 

ชยัวฒัน์ สถาอานนัท ์(2548: 212-270) ให้ทศันะว่า ประชาธิปไตยแบบอ านาจนิยม
สามารถเกิดข้ึนได ้กรณีตวัอย่าง อาทิ การแกปั้ญหา 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในสมยัของทกัษิณ  
ชินวตัร เช่น การท่ีรัฐใชค้วามรุนแรงต่อชาวมุสลิมอยา่งรุนแรงในเหตุการณ์ตากใบ มีผูเ้สียชีวิตในท่ี
เกิดเหตุทนัที 6 คน หรือการท าสงครามยาเสพติด ซ่ึงเป็นการฆ่าตดัตอนกวา่ 2,500 ศพ เป็นสัญญาณ
วา่รัฐใชค้วามรุนแรงท่ียอมรับไดใ้นการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ จึงเป็นประชาธิปไตยแบบอ านาจ
นิยมเพราะรัฐสร้างความรุนแรงซ่ึงบุคลิกภาพแบบน้ีเป็นแบบอ านาจนิยม โดย Adorno (Adorno, 
Frenkel-Brunswik, Levinson and Sanford, 1950: 228) อธิบายวา่ บุคลิกแบบอ านาจนิยม อาจมอง
ไดเ้ช่น การใช้ความรุนแรงกบัชาวยิวกลายเป็นเร่ืองท่ียอมรับได ้จากบุคคลท่ีเกลียดชงัชาวยิว หรือ 
การใหป้ระชาชนยดึลทัธิบูชาตวับุคคลมากกวา่เหตุผล และการไม่ยอมรับความเสมอภาคของแต่ละ
บุคคล เป็นตน้   

จะเห็นไดว้า่ วฒันธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม เป็นวฒันธรรมท่ีขดัขวางการ
พฒันาระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากขดัต่อปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย เช่น การไม่เคารพ
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ในความเสมอภาคของมนุษย ์ในขณะเดียวกนัก็ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน และความรุนแรงก็
ถูกสร้างใหก้ลายเป็นส่ิงท่ียอมรับได ้อาทิ การอุม้ฆ่าทนายสมชาย นีละไพจิตร ซ่ึงเกิดข้ึนในสมยัของ
รัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร เน่ืองจากทนายสมชายมกัเป็นทนายแกต่้างให้กบัผูต้อ้งหามุสลิมใน 3 จงัหวดั
ภาคใต ้หรือแมก้ระทัง่การฆาตกรรมนายกรทพ วิริยะ หรือชิปป้ิงหมู ท่ีมีขอ้มูลการเล่ียงภาษีของ
บริษทัชินแซทเทินไลท ์โดยทั้ง 2 คดีน้ียงัไม่สามารถหาผูก้ระท าผิดได ้จะเห็นไดว้า่เป็นการกระท า
โดยไม่สนวิธีการ รัฐบาลท่ีบริหารโดยชนชั้นน าแบบน้ีจึงมีลกัษณะของ Machiavellian คือ ท าทุก
อยา่งเพื่อเป้าหมายโดยไม่สนวธีิการ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะเป็นไปเพียงเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นน าไม่ก่ี
กลุ่ม หรือการมีผลประโยชน์ทบัซอ้น เป็นตน้ 

2)  วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ในปัจจุบนั ประเทศส่วนใหญ่ทัว่โลก ลว้นปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย โดย

ยึดหลักการสากล คือ เช่ือในเร่ืองของ ความเสมอภาค และเสรีภาพ ซ่ึงหลักการน้ีน าไปสู่การ
ขบัเคล่ือนพฤติกรรมทางการเมืองของประเทศท่ีปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยให้มีวฒันธรรม
ทางการเมืองท่ีดีดว้ย ทั้งน้ีการจะมีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประชาธิปไตย ไดมี้
นกัวชิาการ และนกัคิด ไดม้องถึง หลกัการในการพฒันาวฒันธรรมทางการเมือง ไวด้งัน้ี 

ทินพนัธ์ นาคะตะ (2539: 20) ใหท้ศันะวา่ วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มี
ลกัษณะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 1) สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดมัน่ในศกัด์ิศรี 
ความเสมอภาค และเสรีภาพของบุคคล 2) เคารพในกติกาของระบอบประชาธิปไตย 3) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 4) การมีส านึกในหนา้ท่ีพลเมืองและมีความเช่ือมัน่
ในตนเอง และ 5) การมองโลกในแง่ดี และการเช่ือใจผู ้อ่ืน รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ และไม่มี
วฒันธรรมทางการเมืองแบบเผด็จการ 

ประมวล รุจนเสรี  (2551: 33-34) อธิบายวา่ วฒันธรรมทางการเมืองท่ีเหมาะสมกบั
ระบอบประชาธิปไตยมีทั้งส้ิน 4 ประการ คือ 1) การร่วมมือปฏิบติัทางการเมือง และการเปิดให้ภาค
ประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ 2) การปฏิบติัของคนส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบั
ค่านิยมนั้นๆ 3) ตอ้งท าให้เกิดการอภิปรายสาธารณะอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการรักษาผลประโยชน์ 
อยา่งเป็นรูปธรรม และเกิดความเขา้ใจ และ 4) ตอ้งมีพื้นท่ีสาธารณะในการอภิปราย น ามาซ่ึงความ
เขา้ใจอนัสมดุลและความเห็นท่ีแตกต่าง 

นอกจากการยึดหลักปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยแล้ว ประชาชนต้องไม่มี
วฒันธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม ซ่ึงลกัษณะของวฒันธรรมแบบน้ี ไดรั้บอิทธิพลจากลทัธิ
การเมือง เช่น เผด็จการทหาร เป็นต้น ทั้ งน้ีหากมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่
พฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆ ไม่ส่งเสริมหรือขดักบัหลกัปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย ก็
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จดัได้ว่า ประเทศนั้นๆ เป็นประเทศท่ีมีประชาธิปไตยต ่า ซ่ึงพบไดเ้ช่น กรณีของประเทศพม่า ท่ี
ปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553 และมีหลายรัฐในองค์การสหประชาชาติให้
การรับรองฐานะดงักล่าว แต่พฤติกรรมของคนกลบัไม่เป็นประชาธิปไตย เช่น ในปีพ.ศ. 2556 กรณี
ชาวพุธและมุสลิมเข่นฆ่ากนัเอง (Hate Crime) เป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชงั ลกัษณะเช่นน้ี
ไม่อาจเรียกไดว้า่มีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได ้

 
2.2.6  วฒันธรรมทางการเมืองไทย 
วฒันธรรมทางการเมืองของไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน่ืองจากหากพิจารณาในแง่

ประวติัศาสตร์แล้ว ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองข้ึนของชาติตะวนัตกเลย จึงได้รับอิทธิพลและ
แนวคิดแบบตะวนัตกไม่มากนกั องคค์วามรู้เก่ียวกบักบัการเมือง และการปกครองกระจุกตวัเฉพาะ
ชนชั้นน า และชนชั้นกลางท่ีเร่ิมมีมากข้ึนเท่านั้น อยา่งไรก็ดี แมว้่าจะมีการปฏิวติั 2475 เปล่ียนการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตยแลว้ ก็ยงัปรากฎวา่ คนไทยยงั
ยึดติดกบัวฒันธรรมแบบดั้งเดิม เช่น นิยมระบบอุปถมัภ์ พึงพอใจในการยึดระบบอาวุโส มากกว่า
การยดึหลกัเหตุและผล ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ถึงแมร้ะบบการเมืองและการปกครองจะเปล่ียนไปแลว้ 
แต่พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยยงัไม่เปล่ียนไปนกั ยงัคงมีอิทธิพลแฝงอยูไ่ม่มากก็นอ้ย ซ่ึงจะ
เห็นไดจ้าก แนวคิดของนกัวชิาการต่างๆ ดงัน้ี 

กมล สมวิเชียร (2514: 35-37) ให้ทศันะว่า วฒันธรรมทางการเมืองไทย มีลกัษณะแบบ
อิสระนิยม ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการขดัเลาในครอบครัว โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธ 
แต่เม่ือบุคคลนั้นเติบโตข้ึนจะไดรั้บอิทธิพลจากสังคมโดยรวม ท่ีแฝงไปดว้ยแนวคิดแบบเจา้ขุนมูล
นาย ผา่นกระบวนการศึกษาในโรงเรียนท่ีรัฐเป็นผูค้วบคุม  

เกษม ศิริสัมพนัธ์ (2546: 24) ให้ทศันะวา่ การซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง กลายเป็นวฒันธรรมทาง
การเมืองของคนไทยไปแลว้ โดยนกัการเมืองจะน าปัจจยัต่างๆ จูงใจชาวบา้นให้เลือกตนเองแลกกบั
คะแนนเสียง ถา้หากวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดไม่มีเงินก็ยากท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง เป็นพฤติกรรม
ทางการเมืองท่ีไม่ถูกตอ้งแต่ก าจดัไดย้าก 

พิทยา มาศมินทร์ไชยนรา (2548: 91) อธิบายวา่ สังคมไทยในปัจจุบนั มีวฒันธรรมทาง
การเมืองแบบผสมผสาน คือ แบบไพร่ฟ้ามีส่วนร่วมทางการเมือง แมว้่าในทางการเมืองจะเป็น
ประชาธิปไตยจะมีนัยแบบตะวนัตก แต่ในทางปฏิบัติก็ยงัแฝงกล่ินอายแบบไทยๆท่ียงัคงไว้
วฒันธรรมแบบไพร่ฟ้า 

เอกวิทย ์มณีธร (2552: 134) อธิบายวา่ วฒันธรรมทางการเมืองไทย เป็นมรดกตกทอดของ
ระบบการเมืองไทยแต่โบราณ โดยนบัตั้งแต่เปล่ียนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย มิไดมี้
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การเปล่ียนทศันคติของคนไทยต่อการปกครองแบบอ านาจสิทธ์ิขาดแต่อย่างใด เพียงแต่เปล่ียน
อ านาจจากพระมหากษตัริยไ์ปสู่ผูมี้อ  านาจทางการเมือง เท่านั้น  

อุไรวรรณ ธนสถิต (2552: 1-14) ท าการจ าแนกวฒันธรรมทางการเมืองไทยเป็น 3 ระบบ 
คือ 1) ระบบเจา้ขุนมูลนาย ซ่ึงอ านาจกระจุกตวัเฉพาะชนชั้นน าทางการเมือง 2) ระบบราชการ คือ 
ชนชั้นปกครองไทยประกอบด้วย ทหาร ขา้ราชการพลเรือน และนักวิชาการ มีอิทธิพลในระบบ
การเมือง และปลูกฝังว ัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้า และ3) ระบบความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ คือ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเด็กและผูใ้หญ่ท่ีต่างอุปการะกนั ซ่ึงมี 3 ประเภท ดงัน้ี 1) ระบบผูน้ าอาวุโสใน
พรรคการเมือง ระบบน้ีผูอ้าวุโสผูกขาดผลประโยชน์ทางการเมือง ไม่ชอบการเปล่ียนแปลง                     
2) วฒันธรรมของขวญั เป็นเร่ืองของผลประโยชน์ต่างตอบแทน เช่น การกินตามน ้ าพอท านานเขา้ก็
เป็นการคอร์รัปชัน่ ไม่ใช่ระบบคุณธรรม และ3) วฒันธรรมแบบวงศาคณาญาติ เป็นการดึงเอาวงศา
คณาญาติเขา้มาในระบบการเมืองเป็นมรดกตกทอด  

จะเห็นได้ว่า มีหลายประการส าคญัท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาประชาธิปไตย โดยเฉพาะใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทน คนไทยยอมรับเร่ืองการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ซ่ึงก่อให้เกิดสภาพ
ปัญหาในการไดต้วัแทนเขา้ไปท าหน้าท่ีในการบริหารประเทศ เพราะ จะตอ้งมีการคอร์รัปชัน่เพื่อ
รับผลประโยชน์คืนเสมอ ซ่ึงวงจรน้ีท าใหเ้กิดการเขา้สู่อ านาจของฝ่ายนิติบญัญติั คือ ประชาชนเลือก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะท าการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกทีหน่ึง ซ่ึง
การเลือกเช่นน้ี ไม่ไดท้  าการเลือก เพราะ เป็นคนดีมีความรู้ และความสามารถ แต่ท าการเลือกเพราะ
เป็นการให้ต่างตอบแทน และทา้ยท่ีสุดน าไปสู่การปิดตวัของกลไกในการตรวจสอบ เพราะ ฝ่าย
บริหารและนิติบญัญติักลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์เดียวกนั ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาเฉพาะของการ
เมืองไทยท่ีใชร้ะบบรัฐสภา แต่จะไม่พบปัญหาดงักล่าวในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ประเทศองักฤษ 
หรือ ประเทศญ่ีปุ่น เพราะ คนในสังคมมีพฤติกรรมในการเลือกผูแ้ทนอยา่งมีเหตุมีผล ส่วนใหญ่จะ
พิจารณาถึงเร่ืองของความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การท างานมากกว่าการรับสินน ้ าใจ 
หรือสินบน เล็กนอ้ยๆ 

ในขณะท่ีสังคมไทย บุคคลจะไดรั้บเลือกตั้งจ  าเป็นตอ้งมีเงิน หากขาดเงินก็ยากท่ีจะไดรั้บ
การเลือกตั้ง เพราะในกรณีท่ีไดรั้บเลือกตั้งแลว้ยงัตอ้งคอยอุปถมัภบ์รรดาหวัคะแนน หรือไม่ก็ตอ้ง
ใชจ่้ายในกิจการสาธารณะ เช่น งานบวช หรืองานแต่ง ซ่ึงไม่เก่ียวกบัขอ้งกบัการสนบัสนุนในการ
ท างานแต่อย่างใดเลย แต่หากไม่สนับสนุนปัจจยัเหล่าน้ี ผูส้มคัรก็จะไม่ไดรั้บการเลือกตั้ง เพราะ 
ประชาชนรู้สึกวา่ห่างเหินกบัผูส้มคัร จึงเป็นลกัษณะของวฒันธรรมไทยแบบเฉพาะท่ีไม่เอ้ือต่อการ
พฒันาประชาธิปไตย 
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2.3  แนวคดิประชาธิปไตยกบับริบทของสังคม 
 
แนวคิดประชาธิปไตยกบับริบทของสังคม เป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงกระบวนการพฒันา

สังคมใหเ้ขา้สู่ชนชั้นกลาง แนวคิดน้ีไดรั้บอิทธิพลโดยตรงจากปรัชญาการเมืองของ อริสโตเต้ิล โดย
เน้นการพฒันาประชาชนท่ีอยู่ในระดบัรากหญา้หรือฐานรากของสังคม ให้เขา้สู่ความเป็นชนชั้น
กลางมากข้ึน โดยชนชั้นท่ีมากท่ีสุดจะเป็นชนชั้นกลาง 

ไชยนัต ์ไชยพร (2550: 41) อธิบายวา่ “การปกครองแบบประชาธิปไตยจะมีปัญหามาก หาก
สังคมมีความแตกต่างทางฐานะชนชั้นของผูค้นแยกเป็นสองขั้ว แต่การปกครองแบบประชาธิปไตย
จะมีปัญหานอ้ยหากสังคมมีความแตกต่างทางชนชั้นไม่มาก” 

ทั้งน้ี อริสโตเต้ิล ไดใ้ห้ความส าคญัของการพฒันาทางการเมืองโดยชนชั้นกลางไว ้เพราะ 
เป็นชนชั้นท่ีไม่สุดโต่งเกินไปดา้นใดดา้นหน่ึง ซ่ึงจะท าให้ระบอบประชาธิปไตยมีความมัน่คงข้ึน  
แนวคิด สมบติั ธ ารงธัญวงศ์ (2555) ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า บริบทของสังคมท่ีต่างกนัมีผลต่อการ
พฒันาการของระบอบประชาธิปไตยท่ีต่างกนั โดยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมท่ีดอ้ยพฒันา ซ่ึงมีโครงสร้างฐานะประชากรเป็นสามเหล่ียมหน้าจัว่        และ
สังคมท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงมีโครงสร้างฐานะประชากรเป็นส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั         โดยอธิบายให้
เห็นความแตกต่างวา่ 
 
                     คนรวยมีรายไดสู้ง 
 
           
                   คนจนมีรายไดน้อ้ย 
                   
 

                                       
 
 

 

ภาพที ่2.1  แสดงบริบทสังคมดอ้ยพฒันา 
  

1) ในสังคมก าลงัพฒันา หรือดอ้ยพฒันา จะมีลกัษณะโครงสร้างฐานะประชากรเป็น
สามเหล่ียมหนา้จัว่ กล่าวคือ มีสองชนชั้นใหญ่ภายในสังคม คือ  ชนชั้นท่ีเป็นคนรวยและมีรายไดสู้ง 
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ซ่ึงมีจ  านวนนอ้ยภายในสังคม ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่ภายในสังคมจะเป็น คนจนมีรายไดน้อ้ย ซ่ึงมี
จ านวนมากภายในสังคมโดยสังคมไทยอยูใ่นตวัแบบน้ี  

ในสังคมดอ้ยพฒันา หรือก าลงัพฒันา มองวา่ ปัญหารากเหงา้ของประเทศจริงๆเกิด
จากความเหล่ือมล ้ าของสังคมท่ีท าให้เกิดสภาพรวยกระจุกจนกระจาย โครงสร้างพื้นฐานเป็นรูป
สามเหล่ียมหน้าจัว่ การตดัสินใจส่วนใหญ่จะมาจากคนจนมีรายนอ้ย การตดัสินใจจะมีความอิสระ
นอ้ย เพราะ การตดัสินใจจะค านึงถึงผลประโยชน์เฉพาะหนา้ และความผกูพนัส่วนตวัเป็นหลกั โดย
ไม่ได้ค  านึงถึงคุณสมบติัท่ีดีของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และประชาชนมกัเป็นเหยื่อของผูส้มคัรรับ
เลือกตั้ง จึงท าให้นกัการเมืองท่ีดอ้ยคุณธรรมมีโอกาสเป็นผูป้กครองมากกวา่ ประชาชนผูเ้ลือกตั้ง
มกัจะรอรับอามิสสินจา้งจากผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นท่ีมาของการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 
 
 
                                     คนรวยจ านวนนอ้ย 
                           
                                ชนชั้นกลาง 

                        
                          คนจนจ านวนนอ้ย 
  
  

 
 

ภาพที ่2.2  แสดงบริบทสังคมท่ีพฒันาแลว้ 
  

2) ในสังคมท่ีพฒันาแลว้ จะมีชนชั้นใหญ่กลุ่มเดียว คือ ชนชั้นกลาง ในขณะท่ีชนชั้น
อ่ืนอีกสองชนชั้น คือ กลุ่มของคนรวย และ กลุ่มของคนจน จะมีจ านวนนอ้ยกวา่ ซ่ึงจะสามารถพบ
เห็นไดใ้นประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น กลุ่มประเทศในยุโรปตะวนัตก และอเมริกา โดยการตดัสินใจ
ของชนชั้นกลางมีความเป็นอิสระมากกว่า โดยจะค านึงคุณสมบติัท่ีดีของผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็น
ส าคญั จึงท าให้มีโอกาสไดค้นดีเป็นผูป้กครองมากกว่า ประชาชนผูใ้ช้สิทธ์ิมกัจะบริจาคเงินให้
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีตนสนบัสนุน และไม่มีปัญหาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

ทั้งน้ี การท่ีสังคมไทยซ่ึงเป็นประเทศก าลงัพฒันา อยู่ในโครงสร้างฐานะประชากร
เป็นสามเหล่ียมหนา้จัว่ สืบเน่ืองมาจากการกระจายรายไดท้างเศรษฐกิจท่ีไม่เท่าเทียม การท่ีสังคม
แบ่งออกเป็น 2 ชนชั้น คือ คนจน กบัคนรวยจ านวนมาก ท าให้เกิดสภาพปัญหาดา้นวฒันธรรมทาง
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การเมืองท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตย เพราะ การท่ีสังคมมีคนจนจ านวนมาก 
ประชาชนจะอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของนกัการเมือง ขาดการตดัสินใจอย่างอิสระ ขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และขาดการตรวจสอบนักการเมืองอีกดว้ย ซ่ึงสภาพปัญหาน้ีไม่น าไปสู่การพฒันา
ประชาธิปไตย เพราะ ประชาชนมีแนวโนม้วา่จะเลือกคนท่ีไม่ดีเขา้ไปปกครองสูงกวา่หากมีการยื่น
ผลประโยชน์ให้ เช่น การใชน้โยบายประชานิยม เป็นตน้ ซ่ึงน าไปสู่การเกิดข้ึนของการผกูขาดการ
ตดัสินใจของประเทศโดยนกัการเมือง อีกทั้ง การท่ีประชาชนขาดความเขา้ใจในระบบการเมือง ยงั
อาจถูกท าให้เช่ือจากส่ือของรัฐบาลได้ ท าให้รัฐบาลท่ีไม่ดีมีเสียงสนับสนุนจากประชาชน
กระบวนการถอดถอนนกัการเมืองท่ีไม่ดีจึงกระท าไดย้ากข้ึนมาก  

ดังนั้น หากต้องการพฒันาระบอบระบอบประชาธิปไตยแล้ว ต้องท าการพฒันา
ว ัฒนธรรมทางการเมืองของประชนในสังคมให้ เ กิด ข้ึนควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะวฒันธรรมทางการเมืองก็คือส่ิงท่ีประชาชนแสดงออกถึงค่านิยมทางการเมือง
นั้นๆในสังคม  

ทั้งน้ี สาเหตุส าคญัท่ีท าให้การพฒันาการเมืองในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนั 
เน่ืองมาจากการท่ีประชาชนในแต่ละประเทศมีความโนม้เอียงต่อกิจกรรมทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั 
ซ่ึงเป็นผลมาจากพื้นฐานทางสังคม และค่านิยมของแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั ท าให้การปลูกฝัง
ใหมี้ลกัษณะพฤติกรรมทางการเมือง แบบ Civic Culture ซ่ึงมีฐานคิดจากกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
อยา่งสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบ จึงยงัไม่สามารถใชไ้ดเ้ต็มรูปแบบในประเทศก าลงัพฒันา อยา่งไทย 
อาทิ ขอ้จ ากดัในเร่ืองของ ทศันคติท่ียงัไม่ไดรั้บการปลูกฝังอยา่งเตม็ท่ีผา่นการขดัเกลาดว้ยการศึกษา 
และการเกิดข้ึนของชนชั้นกลางท่ีท าใหเ้อ้ือต่อการศึกษายงันอ้ย 
 

2.4  แนวคดิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน 
 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง จดัไดว้า่ เป็นกลไกท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง เพราะ ประชาชน
จะเป็นผูเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง หรือ การถอดถอนบุคคล
ต่างๆตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว ้เน่ืองจากอยู่ภายใตฐ้านแนวคิดท่ีว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน ประชาชนจึงเป็นผูท้  าการเลือกผูป้กครอง และสามารถถอดถอนได ้เป็นการช้ีให้เห็นว่า 
ประชาชนก็สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยตรง ไม่เฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้น ซ่ึงแนวคิดการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง มีดงัน้ี 
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2.4.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน มีนกัวิชาการต่างๆ ไดนิ้ยามความหมาย 

ดงัน้ี 
Pateman (1970: 1 ) ให้ทศันะวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ เป็นการเปิดโอกาสกลุ่ม

ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัใหมี้สิทธ์ท่ีจะเสนอขอ้เสนอต่างๆ ในการน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
Pennock and Champman (1975) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การใช้

ประชาธิปไตยโดยตรงของพลเมือง ซ่ึงไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัใดเป็นการเฉพาะ อาทิ เร่ืองของเพศ เป็นการ
มีส่วนร่วมโดยเท่าเทียมกนัทุกคน 

Martiniello (2005: 3) ตั้งขอ้สังเกตวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การท าความเขา้ใจ
เก่ียวกับพลเมืองขนาดใหญ่ ซ่ึงหมายถึง การจดัการความสัมพนัธ์ และการตอบสนองของกลุ่ม
ชุมชนทางการเมือง ไม่เหมือนกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามประเพณีนิยม เฉพาะ การเลือกตั้ง
เท่านั้ น แต่ยงัหมายความถึง การเคล่ือนไหวทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน เช่น การคดัค้าน การ
ประทว้ง รวมไปถึงการคว  ่าบาตร เป็นตน้ 

Klein (2005: 1) อธิบายวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
สาธารณชน ซ่ึงสามารถกระท าไดห้ลายประการ อาทิ การเลือกตั้ง รวมไปถึงการเขา้ร่วมกบัพรรค
การเมือง การลงสมคัรรับเลือกตั้ง หรือแมก้ระทัง่การรวมกลุ่มทางการเมืองในการสนบัสนุนรัฐบาล 
ซ่ึงเป็นสิทธ์ิทางการเมืองท่ีกระท าได ้

Weitz-Shapiro and Winters (2008: 4) ให้ทศันะวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย เป็นความต้องการของประชาชนท่ีจะเสนอ
นโยบาย เช่น การลงประชามติจากกลุ่มต่างๆ ทางการเมือง ซ่ึงอาจจะเป็นการรวมกลุ่มภายใต้
กฎหมาย หรือการคดัคา้นกฎหมายดว้ยก็ได ้ 

จะเห็นไดว้่านกัคิดตะวนัตก ต่างมองเห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
ประชาชน ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะส าคญัในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ ดงัน้ี          
1) ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยตรง เพราะรัฐบาลเป็นพียงตวัแทนของ
ประชาชนในการใช้อ านาจ ซ่ึงประชาชนก็สามารถใช้อ านาจโดยตรงได้ อาทิ การลงประชามติ            
2) ในระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทนการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส าคญัมากในการ
คดัเลือกผูป้กครอง ประชาชนจึงมีส่วนร่วมไดไ้ม่เฉพาะการเลือกตั้ง เท่านั้น ยงัอาจท าการรวมกลุ่ม
ทางการเมือง หรือลงสมคัรรับเลือกตงัดว้ยก็ได้ 3) เม่ือรัฐไม่ตอบสนองต่อปรัชญาของระบอบ
ประชาธิปไตยและความต้องกรของประชาชน ประชาชนก็อาจมีส่วนร่วมทางการเมืองในเชิง
คดัคา้นได ้อาทิ การประทว้ง จนไปถึงการคว  ่าบาตรก็ได ้ 
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ส่วนนกัคิดไทย และส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร อธิบายแนวคิดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไว ้ดงัน้ี 

สถิต นิยมญาติ (2524: 18 ) อธิบายวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การท าให้ประชาชน
ไดรั้บผลประโยชน์ในแง่ของความรู้ ตลอดจนเร่ืองของทกัษะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม และสร้าง
ความเรียบร้อยแก่สังคม 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2546: 8) ให้ทศันะวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การท่ีประชาชน
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง การเขา้ไปก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบติั รวมทั้งการ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในการพิจาณาผลกระทบจากนโยบาย อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงนโยบายในคร้ัง
ต่อไป 

ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร (2554: 9) นิยาม การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ 
เป็นกิจกรรมท่ีประชาชนกระท าทางการเมืองโดยความสมคัรใจ เพื่อเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจูงใจ
ทางออ้ม เช่น พรรคการเมือง หรือบุคคลต่างๆให้เขา้ไปผลกัดนันโยบายสาธารณะทั้งทางตรง และ
ทางออ้มต่อรัฐ   

จะเห็นไดว้า่นกัคิดตะวนัตกส่วนใหญ่จะมองถึง กิจกรรมท่ีประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วน
ร่วมทางการเมือง อาทิ การลงประชามติ การเลือกตั้ง รวมไปถึงการคดัคา้นในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็น
การแสดงให้เห็นวา่ ประชาชนสามารถกรท ากิจกรรมทางการเมืองอะไรไดบ้า้งในการเขา้ไปมีส่วน
ร่วมทางการเมือง  ส่วนนกัคิดไทยจะมองในแง่ของ การพฒันาทกัษะ และกลยุทธ์ของประชาชนใน
การเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการเป็นฝ่ายก าหนดนโยบายให้รัฐปฏิบติัตามความ
ตอ้งการของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีประชาชนตั้งข้ึน อย่างไรก็ตาม ทั้งนกัคิดตะวนัตกและนกัคิดไทย 
ต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไดโ้ดยตรง ซ่ึงประชาชนมี
สิทธ์ิท่ีจะเสนอ และขบัเคล่ือนนโยบายของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
น าไปสู่การตอบสนองของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองท่ีประชาชนตั้งข้ึนมา 
 จึงสรุปไดว้่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ การท่ีประชาชนเขา้ไปท าการอย่างใดอย่าง
หน่ึงในกิจกรรมทางการเมือง โดยมีฐานคติว่า เป็นพื้นท่ีของประชาชนท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ตั้งแต่เร่ิม จนกระทัง่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ย โดยไม่มีรัฐเขา้ไปท าการช้ีน าประชาชน โดย การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอาจเป็นไปในทางสนบัสนุนรัฐบาล หรือการคดัคา้นรัฐบาลก็ได ้
 
 2.4.2  รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถกระท าไดห้ลายวิธี โดยมีการตั้งขอ้สังเกตว่า 
อะไรบา้งท่ีประชาชนสามารถกระท าได ้และประชาชนไม่ควรกระท า ทั้งน้ีก็เพื่อบ่งช้ีขอบเขตของ
ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองนัน่เอง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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สิทธิพนัธ์ พุทธหุน (2529: 13-17) ให้ทศันะวา่ การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถท า
ได้ดงัน้ี 1) กิจกรรมเลือกตั้ง เช่น การออกเสียงลงคะแนน รณรงค์หาเสียง 2) การลอบบ้ี โดยการ
ติดต่อบุคคล กบัเจา้หน้าท่ีรัฐ และผูน้ าทางการเมือง เพื่อตดัสินนโยบาย 3) กิจกรรมองค์กร ซ่ึง
เก่ียวกบัการเขา้ร่วมของสมาชิกในองคก์ร หรือกลุ่มผลประโยชน์ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อไปมีอิทธิพลใน
การตดัสินนโยบายของรัฐ 4) การติดต่อ เป็นการกระท าของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มเล็กๆ ท าการ
ติดต่อ เช่น การติดต่อส่วนตวั และ 5) การใช้ก าลงัรุนแรง การใช้ก าลงัรุนแรงบางคร้ังอาจมุ่งหวงั
เปล่ียนแปลงผูน้ าทางการเมือง เช่น ปฏิวติัรัฐประหาร  หรือจราจลก็ได ้บางคร้ังเป็นการยากจะบอก
วา่ผดิกฎหมายหรือถูกกฎหมายข้ึนอยูก่บัแต่ละประเทศ และตามกาละเทศะ เช่น หากรัฐเป็นผูก้ระท า
ความรุนแรงประชาชนก็ยอ่มท่ีจะตอบโตไ้ด ้

โกวิท วงศสุ์รวฒัน์ (2546: 31) ให้ทศันะวา่ ประชาชนสามารถเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง
ได ้5 รูปแบบ ดงัน้ี 1) การออกเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นการแสดงออกของประชาชนเพื่อท าการเลือก
รัฐบาล 2) การออกเสียงประชามติ ประชาชนมีอ านาจในการตดัสินปัญหา เช่น การลงประชามติ
เก่ียวกบัรัฐธรรมนูญ ซ่ึงพบไดใ้น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นตน้ 3) ประชาชนมีสิทธิเสนอร่าง
กฎหมาย การเสนอร่างกฎหมายไม่เฉพาะฝ่ายนิติบญัญติัเท่านั้นท่ีกระท าได ้แต่ประชาชนสามารถ
เสนอไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย  4) ประชาชนสามารถตดัสินปัญหาส าคญัท่ี
เก่ียวกบัรัฐได ้เช่น การลงคะแนนเสียงท่ีจะเปิด สถานบริการโสเภณีอยา่งถูกกฎหมาย เป็นตน้ และ
5) ประชาชนสามารถเปล่ียนผู ้ด ารงต าแหน่งส าคัญในรัฐบาลได้ เช่น การใช้สิทธิถอดถอน
นกัการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(2553: 374-381) อธิบายวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยความหมายท่ี
เป็นรูปธรรม หมายถึงการแสดงออกซ่ึงการกระท าทางการเมือง ซ่ึงมีวตัถุประสงค์  4 ประการ คือ   
1) การก าหนดตวัผูป้กครอง เป็นการแสดงออกของประชาชนถึงการเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย 
ผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง 2) การผลักดันการตดัสินใจของรัฐบาล โดยกลุ่มอิทธิพล และ
ผลประโยชน์หากยิ่งมีมากจะท าให้การแข่งขนัมีความยุติธรรมมากข้ึน หากมีน้อยจะท าให้การ
ตดัสินใจเป็นของคนกลุ่มน้อย ดงันั้น ในการสร้างความเสมอภาค ประชาชนตอ้งมีการรวมกลุ่ม
จ านวนมากเพื่อต่อรองผลประโยชน์ 3) การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ประชาชนมีสิทธิในการ
สนบัสนุนและการคดัคา้นการกระท าของรัฐบาล อาทิ การพดู 4) การชุมนุมเคล่ือนไหวทางการเมือง 
ประชาชนกระท าไดภ้ายใตก้ฎหมายท่ีเป็นประชาธิปไตย 

จะเห็นไดว้า่รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนค่อนขา้งมีความหลากหลาย 
การเลือกตั้งเป็นเพียงกลไกหน่ึงของการมีส่วนร่วมทางการเมือง เท่านั้น ประชาชนยงัสามารถเขา้ไป
มีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ ไดอี้ก อาทิ การผลกัดนัการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นกระบวนการ
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เคล่ือนไหวของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในทางการเมือง เพราะ การรวมกลุ่มดงักล่าวต่างก็ตอ้งการ
ต่อรองผลประโยชน์ในทางการเมือง ใหน้โยบายน าไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
วิพากษ์วิจารณ์ไดด้้วย เน่ืองจากหลกัการในระบอบประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล รัฐบาล
รับผดิชอบต่อประชาชน ดงันั้น ตอ้งมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดเ้สมอ ในขณะเดียวกนัถา้
ประชาชนเห็นวา่ รัฐบาลท าไม่ถูกไม่ควร เช่น ลุแก่อ านาจ มีการทุจริต ประชาชนยอ่มสามารถถอด
ถอนไดเ้ช่นกนั  

อย่างไรก็ดี รูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าว เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานใน
ระบอบประชาธิปไตย เท่านั้น ในบางคร้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจเป็นการต่อตา้นรัฐอยา่ง
รุนแรง เช่น การใช้ความรุนแรงเพื่อเปล่ียนตวัผูน้ าทางการเมือง นอกจากประชาชนจะรวมตวักนั
เป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองแลว้ ในบางคร้ังประชาชนอาจท าการต่อตา้นรัฐบาลไดโ้ดยตรง 
ซ่ึงอาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีมีความรุนแรงไดเ้ช่นกนั อาทิ การก่อจลาจลของประชาชนในลิเบีย เม่ือ
ปีพ.ศ. 2554 ต่ออดีตประธานาธิบดี Muammar Gaddafi เน่ืองจากความไม่พอใจของประชาชนท่ีถูก
ปกครองประเทศอย่างเผด็จการ ซ่ึงท าให้มีคนจน และคนว่างงานในประเทศจ านวนมาก หรือ         
ในยูเครน ประชาชนได้ท าการก่อจลาจลต่ออดีตประธานาธิบดี Yanukovych ในปีพ.ศ. 2556 
เน่ืองจากไม่พอใจท่ีอดีตประธานาธิบดีไปสานสัมพนัธ์กบัรัสเซียมากกวา่สหภาพยโุรป  
 
 2.4.3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึง ในการท่ีจะเขา้
ไปมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนมาจากฐานคติอะไร และเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมการเขา้ไป
มีส่วนร่วมทางการเมืองในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไดมี้นกัวชิาการ มองถึงปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

Millbrah and Goel (1977: 30-32) ให้ทศันะวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง มี  2 ประการ คือ 1) ปัจจยัด้านส่ิงเร้าจากสภาพแวดล้อม คือ ลกัษณะของระบบสังคม และ
สภาพทางการเมือง ท่ีแต่ละบุคคลจะน าเอาเฉพาะข่าวสารท่ีตนเองตอ้งการรับรู้มาเป็นกรอบทศันคติ
ของตน ซ่ึงบุคคลท่ีแมอ้ยูส่ภาพแวดลอ้มเดียวกนั อาจมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่เหมือนกนั 2) ปัจจยั
เก่ียวกบัลกัษณะบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ประการ คือ 1) พนัธุกรรม 2) แรงขบั 3) บุคลิกภาพ 4) ร่างกาย
กบัจิตใจ และ5) ทศันคติต่างๆ 

อนุภาพ ถิรลาภ (2528: 25-26) อธิบายว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ความเกรงใจ
ต่อผูท่ี้มีสถานภาพสูงกวา่ ความเช่ือในตวัผูน้ า การค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน การไม่พอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มการยอมรับในอ านาจรัฐ และฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

บูฆอรี ยีหมะ (2550: 168) ให้ทศันะว่า ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมี
ทั้งส้ิน 4 ประการ คือ 1) ระดบัการศึกษา คนท่ีมีการศึกษาสูงจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกวา่คนท่ี
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มีการศึกษานอ้ย เช่น การเขา้ประชุม การอภิปราย และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 2) ชนชั้นทางสังคม 
ชนชั้นกลางจะมีบทบาททางการเมืองในระดบัท่ีมากกวา่ชนชั้นล่าง ซ่ึงเป็นผลจากการเขา้ถึงในดา้น
ขอ้มูลข่าวสารมากกวา่ มีรายไดม้ากกวา่ และมีทกัษะทางการเมือง 3) ความคิด ความเช่ือทางการเมือง 
เช่น หากเช่ือวา่การเมืองเป็นเร่ืองเฉพาะ ของคนมีบุญวาสนา ระบบความเช่ือดงักล่าว จะกนัคนออก
สู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง และ  4) ความรู้สึกวา่ตนเองสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองได ้เช่น ถา้ประชาชนมองวา่ ตนเองไม่มีความส าคญัในทางการเมือง เพิกเฉยทางการเมือง 
ระบบการเมืองจะไม่มีการเปล่ียนแปลง  
 จะเห็นได้ว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถท าการจ าแนกได้เป็น               
2 ประเภท คือ 1) ปัจจยัภายใน เช่น พนัธุกรรม แรงขบั และทศันคติต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยั
เฉพาะบุคคล ในส่วนน้ีเฉพาะพนัธุกรรม ซ่ึงก าหนดโดยยนี เท่านั้น ท่ีไม่สามารถท าการเปล่ียนแปลง
ได้ และ 2) ปัจจยัภายนอกในท่ีน้ีคือสภาพแวดล้อม ซ่ึงอาจท าให้ปัจจยัภายในเปล่ียนไปได้ เช่น 
บุคลิกภาพ และทศันคติ 
 
 2.4.4  การมีส่วนร่วมทางการเมืองกบัการเลอืกตั้ง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้ง มีความส าคญัต่อระบอบประชาธิปไตย
โดยตวัแทนมาก เพราะ เป็นการคดัเลือกบุคคลต่างๆให้เขา้ไปท าหนา้ท่ีในการบริหารประเทศ โดย 
ตามความคิดเห็น ของ อ าพล คณารีย์ (2530: 1) ให้ทศันะว่า “การปกครอง การเมือง และการ
เลือกตั้ง เก่ียวพนัจนแยกออกจากกนัไม่ได้ ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย และเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวข้องกับทุกๆคนในประเทศ โดยไม่อาจเล่ียงได้ เพราะ เป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิต
ประจ าวนั” ซ่ึงจะเห็นไดว้่าในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง ผูกกบั ระบบการเมืองและการ
ปกครอง จนแยกไม่ออก เพราะการเลือกตั้งเป็นตวัก าหนดการได้มาซ่ึงฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติ
บญัญติั ซ่ึงจะใช้อ านาจท่ีได้รับจากประชาชนในการปกครองประเทศ ทั้งน้ี ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองกบัการเลือกตั้ง สามารถจ าแนก ได ้องคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 

1)   แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกบัการเลือกตั้ง 
ศรีสมภพ จิตรภิรมยศ์รี (2545: 442) อธิบายวา่ กิจกรรมการมีส่วนร่วมมี 2 ประการ 

คือ 1) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ เช่น การรณรงคห์าเสียง การเลือกตั้ง และ2) การมีส่วนร่วม
อยา่งไม่เป็นทางการ อาทิ การทา้ทายต่อสถาบนัท่ีมีอยู ่หรือการต่อตา้นวฒันธรรมกระแสหลกั โดย
การมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การเลือกตั้งมีความส าคญัในระบอบประชาธิปไตย 

แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกบัการเลือกตั้งนั้น บทบาทของประชาชนไม่
เฉพาะเม่ือเขา้ไปท าการเลือกตั้งแต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ประชาชนสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม



42 

ทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งไดซ้าเห็นว่าไม่อยู่ภายใตก้รอบของระบอบประชาธิปไตย 
เช่น การคดัคา้นผลการเลือกตั้ง หรือ แมก้ระทัง่การคว  ่าบาตรการเลือกตั้งก็สามารถกระท าได ้เช่น 
กรณีการทุจริตเลือกตั้งในปีพ.ศ. 2500 ของจอมพลแปลก พิบูลยส์งคราม ซ่ึงเป็นทั้งนายกรัฐมนตรี 
และหัวหน้าพรรคมนงัคศิลาในขณะนั้น ไดท้  าการทุจริตการเลือกตั้งอย่างกวา้งขวาง อาทิ การพบ
บตัรเลือกตั้งจ  านวนหน่ึงในเขตดุสิต ซ่ึงลงคะแนนให้กบัพรรคเสรีมนงัคศิลาก่อนวนัเลือกตั้ง การ
สับเปล่ียนหีบท่ีใช้ในการเลือกตั้ง รวมไปถึงมีการท าร้ายประชาชนท่ีไม่ไดเ้ลือกขา้งกบัฝ่ายรัฐบาล 
เป็นตน้ ประชาชนก็ไม่จ  าเป็นตอ้งรอค าสั่งจากรัฐให้รัฐสั่งการอีกต่อไป เพราะ รัฐไดก้ลายเป็นฝ่าย
ผูก้ระท าต่อประชาชน ขาดการเคารพในกติกาของระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถท่ีจะท า
การต่อตา้นรัฐไดเ้ช่นกนั อาทิ การประทว้ง การคดัคา้นรูปแบบต่างๆ หรือแมก้ระทัง่การคว  ่าบาตร 
เป็นตน้ 

2)   หลกัการของการเลือกตั้ง 
สรญา คนัธารัตนกุล (2548: 23-25) ไดท้  าการจ าแนก หลกัส าคญัในการเลือกตั้งมี

ทั้งส้ิน 7 ประการ ดงัน้ี 1) ความเสมอภาค การเลือกตั้งของทุกคนเท่าเทียมกนั 1 เสียง 1 คะแนน 2) ความ
ยุติธรรม ตอ้งตามบทกฎหมาย ปราศจาคอิทธิพลทางการเมือง 3) มีการก าหนดระยะเวลา มีการ
ก าหนดระยะเวลาแน่นอนในการเลือกตั้ง เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได ้4) ให้สิทธิเลือกตั้ง
เป็นการทัว่ไป ไม่กดักนับุคคลใด อนัเน่ืองมาจาก เพศ เช้ือชาติ หรือศาสนา 5) การลงคะแนนลบั 
ประชาชนตอ้งไดรั้บการคุม้ครองในการเลือกตั้ง ไม่เปิดเผยการออกเสียงอนัน ามาซ่ึงอนัตรายของผู ้
ลงคะแนน 6) ความเป็นอิสระ ปราศจากการบีบบงัคบั ข่มขู่ให้เลือกตั้ง เป็นไปอยา่งอิสระเสรี และ 
7) การเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง การเลือกตั้งตอ้งบริสุทธ์ิ ยติุธรรม และไม่คดโกง 

หลกัการของการเลือกตั้ง มีองคป์ระกอบดงักล่าว เพื่อบ่งช้ีวา่ ในระบอบประชาธิปไตย  
การเลือกตั้งท่ีดีนั้นตอ้งเป็นการเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิ และยติุธรรม ซ่ึงจะท าใหไ้ดม้าซ่ึงตวัแทนท่ีตรงกบั
ความตอ้งการของประชาชนอีกดว้ย 

3)   ประเภทของการเลือกตั้ง 
อรุณี ปริศนานทักุล (2552: 40-42) ให้ทศันะวา่ การเลือกตั้งสามารถท าได ้2 วิธี คือ                

1) การเลือกตั้งโดยตรง คือการท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงไปท าการเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงมีขอ้ดี คือ ไดผู้แ้ทน
ตามเจตจ านงของประชาชน ยากแก่การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง เพราะผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งจ  านวนมาก ผูส้มคัร
รับเลือกตั้งรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง และมีความใกล้ชิดกับประชาชน ส่วนข้อเสีย คือ 
ประชาชนอาจเลือกผูแ้ทนท่ีไม่มีความรู้ความสามารถก็ได้ 2) การเลือกตั้ งโดยอ้อม คือ การท่ี
ประชาชนเลือกผูแ้ทน แลว้ผูแ้ทนไปท าการเลือกบุคคลอีกชั้นหน่ึง มีขอ้ดี คือ การเลือกตั้งโดยออ้ม
เป็นการกรอง คือประชาชนเลือกผูแ้ทน ผูแ้ทนจึงท าการคดัเลือกผูท่ี้เหมาะสมอีกทีหน่ึง ขอ้เสียของ
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ระบบน้ี คือ มีการทุจริตซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียงไดง่้าย ไม่มีอะไรรับประกนัว่าประชาชนไดผู้แ้ทนตาม
เจตจ านงคข์องประชาชน ประชาชนจึงขาดความสนใจทางการเมือง 

ทั้งน้ี ในการได้มาซ่ึงตัวแทนของประชนชน ประชาชนก็อาจท าการเลือกได้ 2 
รูปแบบ คือ  1) การเลือกตั้งโดยตรง และ2) การเลือกตั้งโดยออ้ม ในปัจจุบนัน้ีประเทศไทยจะพบ
การเลือกตั้ งโดยตรง เพียงแค่ระดับท้องถ่ิน เช่น อบต. อบจ. เทศบาลต่างๆ เมืองพทัยา และ
กรุงเทพมหานคร เท่านั้น ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูแ้ทนของประชาชนในการไดม้าซ่ึงรัฐบาลโดยตรง 
ทั้งน้ี การไดม้าซ่ึงฝ่ายบริหารของไทยนั้น จะมาจากการเลือกทางออ้มของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
กล่าว คือ ประชาชนเลือกสภาผูแ้ทนราษฎร และสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการเลือกหัวหน้าฝ่าย
บริหารอีกทีหน่ึง ซ่ึงประเทศไทยประสบปัญหาส าคญั เช่น ขาดการแบ่งอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบญัญติั ท าให้กลไกตรวจสอบแมจ้ะมีแต่กระท าไดย้าก ซ่ึงในระบอบประชาธิปไตยนั้น
กลไกในการถอดถอนเป็นส่ิงส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นการไม่ให้ผูใ้ช้อ  านาจแทนประชาชน อาทิ 
รัฐบาลกระท าการส่ิงใดท่ีขาดความยุติธรรม และไม่เป็นไปเพื่อส่วนรวม หากกลไกการถอดถอน
เกิดสภาพปัญหาเช่นน้ี ยอ่มหมายความวา่ ประชาชนในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตยไม่ใช่เจา้ของ
อ านาจท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากไม่สามารถถอดถอนนกัการเมืองท่ีไม่ดีไดอ้นัขดัต่อปรัชญาของระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

2.4.5  ความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส าคญั เพราะ เป็นการแสดงออกของประชาชนในฐานะ
เจ้าของอ านาจอธิปไตย ซ่ึงกลไกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองนอกจากส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแลว้ ยงัเกิดผลดีต่อทั้ง ประชาชน และ รัฐบาล ดงัน้ี 
 Institute and Consensus Building Institute (2003: 2) บ่งช้ีวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองมี
ความส าคญั 7 ประการ คือ 1) ท าใหก้ฎหมายมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 2) ท าใหไ้ดรั้บการสนบัสนุน
ทางการเมืองเพิ่มข้ึน 3) ท าให้ผลลพัธ์ท่ีออกมาดีข้ึน เพราะ กระบวนการตดัสินใจมีประชาชนเขา้
ร่วม ทั้งยงัท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ดว้ย 4) การน านโยบายไปสู่การปฏิบติัสามารถท าไดง่้ายข้ึน   
5) เกิดความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน 6) เป็นการปกป้องผูอ้อกนโยบาย เกิดการรับผิดชอบร่วม
ระหว่างผูอ้อกนโยบาย และประชนท่ีร่วมตดัสินใจ และ7) ท าให้เกิดค ามัน่สัญญาจริงระหว่าง
ประชาชนกบัรัฐบาล และท าใหเ้กิดการปรึกษาอยา่งรอบคอบ 
 Kazmierkiewicz and Frelak (2011: 6) อธิบายวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีความส าคญั 
เพราะเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์แบบบูรณาการ ท่ีเกิดข้ึนตั้ งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 17 และมีการ
อภิปรายอย่างกวา้งขวาง โดยเป็นท่ียอมรับร่วมกนัว่าเป็นเคร่ืองมือของผูอ้พยพ เน่ืองจากผูอ้พยพ
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จ านวนมากในยุโรปมีอ านาจท่ีจ ากดั และตอ้งการโน้มน้าวให้ท าตามนโยบายของพวกเขา การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นการสร้างอ านาจการต่อรองกบัรัฐ เพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายของกลุ่ม
ใหน้ าไปสู่การปฏิบติั 

จนัทนา สุทธิจารี (2544: 411-412) ให้ทศันะวา่ ความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองข้ึน
อยูก่บั ลกัษณะของระบบการเมือง อาทิ หากระบบการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งระดบัชาติและทอ้งถ่ินมีความส าคญัมาก ตั้งแต่การคดัเลือก
ผูแ้ทน และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมไปถึงการประทว้ง เป็นตน้ เพราะ จะท าให้
ประชาชนได้รับตวัแทนของประชาชนจริงๆ แต่ในระบบการเมืองแบบเผด็จการ อ านาจในการ
ปกครองจะข้ึนอยูก่บัผูมี้อิทธิพลทางการเมืองไม่ก่ีคน ในระบบน้ีประชาชนจะไม่มีความส าคญั และ
ผูป้กครองจะออกระเบียบต่างๆเพื่อความมัน่คงอ านาจทางการเมืองของตน  
 สรุปไดว้า่ ความส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น หากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างจริงจงัก็ตอ้งอยูภ่ายใตร้ะบอบประชาธิปไตย จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
แต่ถา้หากอยูใ่นระบอบเผด็จการประชาชนก็จะมีส่วนร่วมนอ้ยลง ทั้งน้ี กลไกการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองนอกจากท าให้ประชาชนมีอ านาจต่อรอง และนโยบายน าไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงัแลว้ ยงั
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศระหว่างประชาชน และรัฐบาลดว้ยอย่าง
รัดกุมดว้ย เพราะ รัฐบาลตอ้งขอความคิดเห็นของประชาชนในเร่ืองส าคญัเสมอก่อนการปฏิบติั เช่น 
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการรวมรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง กบั การศึกษาเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีจาก
รัฐสภาและจากการเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมทั้ง งานวิจยั หนงัสือ และบทความท่ี
เก่ียวขอ้ง พบวา่ มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ดงัน้ี  
 
 2.5.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องของไทย 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีสามารถท าการจ าแนกได ้3 ประเภท คือ 1) งานวิจยัท่ีสนบัสนุนแนวคิด
ระบบรัฐสภา 2) งานวิจยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดระบบแบ่งแยกอ านาจ และ3) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
สามารถท าการจ าแนก ได ้ดงัน้ี 

1)   งานวจิยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดระบบรัฐสภา 
จากการศึกษางานวจิยัท่ีสนบัสนุนแนวคิดระบบรัฐสภา ไดแ้ก่ 
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คึกฤทธ์ิ ปราโมทย,์ ม.ร.ว. (2530: 8) ใหท้ศันะวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
กระท าไม่ได ้โดยมีความคิดเห็นวา่ “การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกบัการเลือกประธานาธิบดี 
เมืองไทยมีในหลวงประทบัอยู ่หากไปบอกวา่ดี แลว้ท่านบอกจะลาออกข้ึนมา จะท าอยา่งไร ใครจะ
ไปหยดุรถพระอาทิตย”์ 

จรูญ สุภาพ (ไชยนัต ์ไชยพร, 2549: 41) ตั้งขอ้สังเกตวา่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรง ไม่สามารถท าการยอมรับได ้เพราะ นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง ก็จะมีอ านาจบารมี 
ถึงขนาดอาจทา้ทายพระราชอ านาจได้ เพราะการท่ีสามญัชนคนหน่ึงไดรั้บคะแนนเสียงจากการ
เลือกตั้งโดยตรง ก็จะมีสถานะเป็นศูนยร์วมจิตใจขวงปวงชนชาวไทยดว้ยอยา่งยากท่ีจะปฏิเสธได ้

วนัชยั พรหมภา (2555: 10-17) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
ถูกหลกัวิชาหรือไม่ ? พบว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่สามารถท่ีจะกระท าได ้เพราะ 
เป็นการลดทอนพระราชอ านาจของพระมหากษตัริย ์ท าให้นายกรัฐมนตรีกลายเป็นตวัแทนของ
ประชาชนแทนพระมหากษัตริย์ และเป็นการล่วงละเมิดพระราชอ านาจ อีกทั้ งการเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงเป็นการเปล่ียนรูปแบบ ราชอาณาจกัร เป็น สาธารณรัฐ ผิดทั้งรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอาญา 

จะเห็นไดว้า่ ประเด็นส าคญัท่ีมีการคดัคา้นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ก็คือ 
ประเด็นความกังวลว่า  หากมีการเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะกระทบต่อสถาบัน
พระมหากษตัริยซ่ึ์งด ารงต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ และศูนยร์วมจิตใจของประชาชน เพราะหากมีการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจท าให้ศูนยร์วมจิตใจของประชาชนไปอยูท่ี่นายกรัฐมนตรีแทนก็
เป็นได้ อย่างไรก็ตามต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ และหัวหน้าฝ่ายบริหารมีความแตกต่างกัน ซ่ึง
พิจารณาได้จากบทบาทเน่ืองจากประมุขแห่งรัฐมีหน้าท่ีด้านพิธีการเป็นส าคญั ส่วนหัวหน้าฝ่าย
บริหารจะใชอ้ านาจในการปกครองประเทศ ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงมีความแตกต่าง
กนัดา้นบทบาท  

2)   งานวจิยัท่ีสนบัสนุนระบบแบ่งแยกอ านาจ 
จากการศึกษางานวจิยัท่ีสนบัสนุนระบบแบ่งแยกอ านาจ ไดแ้ก่ 
พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย (2512: 23-32) ได้ท าการศึกษา เร่ือง  ประชาธิปไตยกับ

กระบวนการเมืองในประเทศไทย พบวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะท าให้นายกรัฐมนตรี
เป็นผู ้น าและเป็นศูนย์ผนึกพลังของปวงชน เป็นเสาหลักการปกครอง โดยการเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงน้ี จะใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัภายใตร้ะบบ
รัฐสภา โดยมีขอ้ดี 5 ประการ คือ 1) การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรงช่วยท าให้ประชาชนเป็น
พลงัทางการเมืองข้ึนมา 2) ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีข้ึนอยู่กบัผูเ้ลือกตั้ง ไม่ข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุน
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ของขา้ราชการ 3) การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเป็นการกระตุน้ให้พรรคการเมืองรักษา
ช่ือเสียงและหลกัการของพรรคมากข้ึน 4) รัฐประหารจะท าไดย้ากมาก เพราะ นายกรัฐมนตรีเป็น
ศูนยร์วมประชาชน และ 5) นายกรัฐมนตรีกลายเป็นสถาบนัทางการปกครอง ในกรณีท่ีมีพรรค
การเมืองหลายพรรค และสภามีความแตกแยก 

กระมล ทองธรรมชาติ (2516: 1-38) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การพฒันาการเมืองเพื่อความ
มัน่คงแห่งชาติ พบว่า ควรให้มีการแบ่งแยกอ านาจระหวา่งฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารออกจาก
กนั โดยใหน้ายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สภานิติบญัญติัและฝ่ายบริหาร
มีฐานะเท่าเทียมกนั ใช้อ านาจเป็นอิสระต่อกนั ตรวจสอบการใช้อ านาจของกันและกันได้ โดย
พระมหากษตัริยเ์ป็นจะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยใหป้ระธานรัฐสภาเป็นผูล้ง
สนองพระบรมราชโองการ ในส่วนของการถอดถอนฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีสิทธ์ิท่ี
จะอภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีได ้โดยใชเ้กณฑ์ 3 ใน 4 เม่ือเห็นว่านายกรัฐมนตรีบริหาร
ประเทศอยา่งผดิพลาดร้ายแรง ในขณะท่ีนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธ์ท่ีจะขอพระบรมราชโองการในการ
ยบุสภา 

ธีรภทัร์ เสรีรังสรรค์  (2553: 21-28) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง การเลือกตั้งฝ่ายบริหาร
โดยตรงกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจแก่สังคม พบว่า ควรจะมีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรง แต่
ใหใ้ชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติัภายใตร้ะบบประธานาธิบดี โดยให้ใชว้ิธีการ
เลือกตั้ ง 2 รอบแบบ ระบบก่ึงรัฐสภา ในขณะท่ีความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
นายกรัฐมนตรี เป็นไปตามระบบรัฐสภา ประธานรัฐสภาเป็นผูส้นองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี จากความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัในระบบแบ่งแยก
อ านาจจะท าให้ฝ่ายบริหารยุบสภาไม่ได้ และสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้ เว ้น กรณี
นายกรัฐมนตรีท าผิดอยา่งร้ายแรง ให้ใชม้ติของสภาผูแ้ทนราษฎร 3 ใน 4 และตอ้งมีการจ ากดัวาระ 
เช่น วาระเดียว 6 ปี หรือ 2 วาระ วารละ 4 ปีก็ได ้

สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์และคณะ (2557) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง กรอบการปฏิรูปการเมือง
ใหม่ พบวา่ ควรให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีโดยตรงจะท าให้รัฐบาลไม่ตอ้ง
ข้ึนกับจ านวนของสส .ในสภา นายกรัฐมนตรีมีอิสระมากข้ึน โดยวิธีการเลือกตั้ ง คือ  ให้
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจดัท าบญัชีรายช่ือ Cabinet List ส าหรับการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร
โดยตรง ซ่ึงตอ้งมีเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูม้าใช้สิทธ์ิเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี มิฉะนั้นให้น าพรรค
การเมืองท่ีไดรั้บคะแนนเลือกตั้งในล าดบัท่ี 1 และล าดบัท่ี 2 มาท าการแข่งขนัใหม่  โดยการสมคัร
ตอ้งยื่นสมคัรโดยพรรคการเมือง และให้นายกรัฐมนตรีรักษาการเป็นผูน้ าความกราบบงัคลทูลเพื่อ
โปรดเกลา้ฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
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โดยกลไกในการถ่วงดุลใหเ้ป็นไปตามรูปแบบแบ่งแยกอ านาจ และให้ฝ่ายนิติบญัญติั
โดยเฉพาะฝ่ายคา้นสามารถตรวจสอบและฟ้องคดีต่อศาลการเมืองได้โดยตรง ทั้งน้ีในส่วนของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ไม่จ  าเป็นตอ้งสังกดัพรรค
การเมือง จ านวน 350 คน  เขตละไม่เกิน 3 คน ส่วนสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จงัหวดัละ 1 คน และจากสาขาอาชีพ อีกจ านวน 77 คน สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์และคณะ (2557) 

จะเห็นไดว้า่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง สามารถกระท าได ้2 วิธีท่ีส าคญั คือ            
1) การให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยประยุกต์ใช้วิธีการเลือกตั้ง 2 รอบแบบ
ประเทศฝร่ังเศส 2) การใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งหากไม่ไดค้ะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง
จึงใชว้ธีิการเลือกตั้ง 2 รอบเช่นกนัแต่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี พร้อมกบัคณะรัฐมนตรีดว้ย เป็น
การเลือกแบบ Cabinet List ทั้งน้ี การเลือกตั้งโดยการใชเ้สียงขา้งมาก 2 รอบ เป็นการบ่งช้ีให้เห็นถึง
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในการท่ีจะเลือกใครให้เขา้สู่ฝ่ายบริหารอย่างแทจ้ริงท าให้
นายกรัฐมนตรีท่ีผา่นการเลือกตั้งรูปแบบน้ีตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชนสูงมาก ประกอบกบัเป็นใช้
เขตเลือกตั้งทั้งประเทศยงัท าใหก้ารทุจริตเลือกตั้งท าไดย้าก อีกดว้ย  

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจสามารถกระท าได้ทั้ง 2 วิธี 
ข้ึนอยู่กับบริบทของสังคมในขณะนั้ นด้วยๆ โดยความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและ
พระมหากษตัริยน์ั้นต่างเห็นพอ้งตอ้งกนั ให้ใช้รูปแบบตามระบบรัฐสภา คือ ให้พระมหากษตัริยมี์
พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการการเลือกตั้งโดยตรง ซ่ึงเป็นการยืนยนัถึง
สถานะของพระมหากษตัริยว์า่ทรงอยูใ่นฐานะประมุขแห่งรัฐ และอยูเ่หนือการเมือง  

ส่วนความสัมพนัธ์ของฝ่ายบริหารกบัฝ่ายนิติบญัญติันั้น อาจสามารถกระท าได ้2 วิธี
เช่นกนั คือ 1) ใช้ความสัมพนัธ์แบบระบบรัฐสภา คือ ให้นายกรัฐมนตรีสามารถท าการยุบสภาได ้
และใหส้ภาผูผู้แ้ทนราษฎรสามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารไดเ้ช่นกนั ซ่ึงเป็นการเปิดให้เขา้
สู่การใช้กลไกในการตรวจสอบของระบบรัฐสภา ท าให้เกิดการถ่วงดุลกัน และ 2) การใช้
ความสัมพนัธ์ภายใตรู้ปแบบระบบแบ่งแยกอ านาจโดยนายกรัฐมนตรีไม่สามารถยุบสภาได้ และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่สามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารได ้เวน้แต่ฝ่ายบริหารกระท าผิด
อยา่งร้ายแรงก็อาจใหก้ารถอดถอนได ้อาทิ การก าหนดใชเ้กณฑเ์สียงขา้งมาก ตอ้งใชม้ติ 3 ใน 4 ของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ ซ่ึงท าใหเ้กิดความมัน่คงทางการเมืองของผูด้  ารงต าแหน่งมากข้ึน 

3)   งานวจิยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานวจิยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
เขียน นิรันดร์นุตย,์ ภคัพงษ ์พหลโยธิน และวชัรา ธิตินนัท ์(2549: 9-29) ไดท้  าการศึกษา 

เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
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พบวา่ ประเทศฟิลิปินส์ใช ้รูปแบบระบบประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ของประเทศฟิลิปปินส์มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ประธานาธิบดีจะด ารงต าแหน่งทั้ง
ประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร  โดยประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไม่จ  าเป็นตอ้ง
สังกดัพรรคการเมืองเดียวกันก็ได้ ต่างฝ่ายต่างมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ด ารง
ต าแหน่งไดค้ร้ังเดียว มีวาระละ 6 ปี ส่วนส.ส.ด ารงต าแหน่งในฝ่ายบริหารไดแ้ต่ตอ้งลาออกจากฝ่าย
นิติบญัญติัก่อน ส าหรับกลไกในการถอดถอนประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีนั้น จะเป็น
อ านาจเฉพาะของวุฒิสภา ซ่ึงใชใ้นการ Impeachment กรณีฝ่ายบริหารกระท าผิดอยา่งร้ายแรง โดย
ใชเ้กณฑ ์ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของสมาชิกวฒิุสภาทั้งหมด 

วิทย์ บณัฑิตกุล (2555: 44-45) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การถอดถอนประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย พบวา่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่มีอ านาจขอเปิดอภิปรายไม่ไวว้างใจประธานาธิบดี 
หรือรองประธานาธิบดี แต่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถถอดถอนประธานาธิบดี และรอง
ประธานาธิบดีได ้โดยตอ้งใชเ้กณฑ์ ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมด และ
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจึงเสนอให้สภาท่ีปรึกษา
ประชาชนลงมติถอดถอนได ้

จะเห็นไดว้า่ การเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรงก็มีการประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมในแต่ละ
ประเทศ อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ ซ่ึงแม้จะได้รับอิทธิพลจากการเคยเป็นเมืองข้ึนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา แต่ไม่ไดใ้ชรู้ปแบบ Electoral Vote แต่ให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งฝ่ายบริหารได้
โดยตรง ทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี โดยไม่จ  าเป็นตอ้งสังกดัพรรคการเมืองเดียวกนัก็
ได ้ซ่ึงท าใหเ้อ้ือต่อการไดรั้บเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรมากข้ึนหากเป็นรัฐบาลผสม ในขณะ
ท่ีประเทศอินโดนีเซียมีกลไกในการถอดถอนฝ่ายบริหารท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยนอกจาก
ให้ฝ่ายนิติบญัญติัใช้เกณฑ์เสียงข้างมากแล้ว ยงัมีการผสมผสานการใช้อ านาจตุลาการโดยศาล
รัฐธรรมนูญเป็นผูพ้ิจารณา และตรวจทานการออกจากต าแหน่งของฝ่ายบริหารอีกดว้ย ซ่ึงท าให้เกิด
เสถียรภาพทางการเมืองของฝ่ายบริหารมากข้ึน เพราะ ฝ่ายนิติบญัญติัยอ่มไม่สามารถถอดถอนฝ่าย
บริหารโดยง่าย หากไม่ใช่การกระท าผดิท่ีร้ายแรง  
 
 2.5.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องของต่างประเทศ 
 จากการศึกษาพบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

Sezgin (2001: 78) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง The Implication of the Direct Election in 
Israel พบวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประเทศอิสราเอล จะใชก้ารเลือกตั้ง 2 รอบ โดย
หากไม่มีผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากเกินก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง ให้มีการแข่งขนัต่อในรอบท่ี 2 
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โดยให้ผูท่ี้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดในรอบแรก ล าดับท่ี 1 และ2 มาท าการแข่งขนักันภายใน 2 
สัปดาห์ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงในการเลือกตั้งมากท่ีสุดจะไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี
จะมีเวลา 45 วนัในการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ฝ่ายนิติบัญญัติลงมติรับรอง ทั้ งน้ีคร่ึงหน่ึงของ
คณะรัฐมนตรีตอ้งเป็นสมาชิกของฝ่ายนิติบญัญติั อีกทั้งผูส้มคัรต าแหน่งนายกรัฐมนตรียงัตอ้งสังกดั
พรรคการเมืองอีกดว้ย  

Kawamura (2010: 7-12) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง Is The Indonesian President Strong or Weak? 
พบว่า จากปัญหาการมีพรรคการเมืองหลายพรรค และความตอ้งการสร้างเสถียรภาพของรัฐบาล 
อินโดนีเซียจึงจดัให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 โดยใช้รูปแบบระบบ
ประธานาธิบดี คือ ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  
ประธานาธิบดีด ารงต าแหน่งประมุขของรัฐ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ผูส้มคัรประธานาธิบดีตอ้ง
สังกดัพรรค  ผูไ้ม่สังกดัพรรคไม่ได้รับอนุญาติให้สมคัรรับเลือกตั้ง ในขณะท่ีวิธีเลือกตั้งใช้การ
เลือกตั้ง 2 รอบ ผูส้มคัรท่ีคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
ประธานาธิบดี แต่ถา้ไม่มีใครไดรั้บเสียงเกินก่ึงหน่ึง ก็จะเลือกตั้งในคร้ังท่ี 2 โดยน าผูท่ี้ไดรั้บคะแนน
เสียงสูงสุดในรอบแรก 2 คนแข่งขนักนั ในคร้ังน้ีผูไ้ดรั้บคะแนนสูงสุดจะเป็นประธานาธิบดี  โดยมี
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งไม่กิน 2 วาระ คร้ังละ 5 ปี 

Rheuben (2006: 82-95) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง  A Presidential Prime Minister  : Japan ‘s 
Direct Election Debate พบวา่ มีการเสนอใหเ้ลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงในญ่ีปุ่น เน่ืองจากความ
อ่อนแอในการควบคุมระบบราชการญ่ีปุ่น และการก าหนดนโยบาย รวมไปถึงปัญหารัฐบาลผสม
จากพรรคร่วมรัฐบาล อยา่งไรก็ดี แผนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประเทศญ่ีปุ่นประสบ
กบัความลม้เหลว เน่ืองจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงมองวา่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรงเป็นการลดทอนพระราชอ านาจของพระจกัรพรรดิ และท าให้นายกรัฐมนตรีกลายเป็น
ตวัแทนของประชาชน 

Salomon (2010: 84-102) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง Israeli Politics in the Aftermath of The 
Failed Experiment  พบวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงซ่ึงมีการเร่ิมใชต้ั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535-
พ.ศ. 2544 ในประเทศอิสราเอลประสบกบัความลม้เหลว เน่ืองจากปัญหาความไร้เสถียรภาพของ
พรรคร่วมรัฐบาล และตอ้งเชิญกบัการต่อรองของพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กเสมอ 
โดยเฉพาะเสียงสนบัสนุนในสภาของฝ่ายบริหารมีจ านวนนอ้ยมาก เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรในปีพ.ศ. 2539 แมพ้รรคลิคุดจะเป็นแกนน าจดัตั้งรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีโดยตรง คือ 
Benjamin Netanyahu แต่จากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมด 120 คน พรรคลิคุดมีสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรเพียง 32 คน เท่านั้น  



50 

จะเห็นไดว้า่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ประสบปัญหา 2 ประการท่ีส าคญั ไดแ้ก่   
1) ในประเทศท่ีมีพระมหากษตัริย ์เป็นประมุขแห่งรัฐ อาทิ ประเทศญ่ีปุ่น จะมีกลุ่ม Ultra Royalist 
คอยคดัคา้นเสมอ เน่ืองจากความกงัวลถึงสถานะของนายกรัฐมนตรีท่ีอาจเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนได ้และ 2) เสถียรภาพของรัฐบาล ท่ีจะเขา้ไปสู่การบริหารประเทศ เน่ืองจากหากรัฐบาล
เป็นเสียงขา้งนอ้ยในสภาผูแ้ทนราษฎร เหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้อยา่งประเทศอิสราเอล จะท าให้
เกิดสภาพปัญหาในการออกกฎหมายของรัฐบาลเป็นอยา่งมาก  

ทั้งน้ี ในการศึกษาเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้ ง
โดยตรง ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  ไปใช้ในการพรรณนาปรากฏการณ์ ให้มี
ลกัษณะบูรณาการ และน าไปสู่การตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1  การออกแบบการวจิัยและระเบียบวธิีวจิัย 
 
 ในการออกแบบการวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัน้ี ผูว้ิจ ัยจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
เน่ืองจากในงานวจิยัน้ี เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาความรู้สึกนึกคิดท่ีมีสภาพแวดลอ้มเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึง
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบั ความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์ท่ีศึกษากบัสภาพแวดลอ้ม ซ่ึง
สะทอ้นฐานคติความคิดของแต่ละบุคลจากการสัมภาษณ์ เพื่อมองเห็นปรากฏการณ์ต่างในภาพรวม 
และใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัยจึงจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยจะใช้การ
สัมภาษณ์ และการศึกษาแนวปรากฏการณ์วทิยาในการศึกษา มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

3.1.1   การสัมภาษณ์ 
 ในกระบวนการท าวจิยั จะเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษาดว้ยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและระเบียบ
วิธีวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัจะใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ และจะใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลเชิงลึกและเหมาะสมกบัระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงจะใชก้ารเก็บขอ้มูล 3 (สุภางค ์จนัทวานิช, 
2553: 77-79) ประเภทจากการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

1) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเป็นการหนัความสนใจของผู ้
ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดท่ีสนใจ เพราะผูถู้กสัมภาษณ์บางคร้ังอาจไม่ต้องการทราบเหตุผลหรือ
ขอ้เท็จจริงในทุกขั้นตอน จึงเลือกสัมภาษณ์เอาแต่จุดท่ีตอ้งการ พยามยามโยงเข้าหาประเด็นท่ี
สัมภาษณ์ 

2) การตะล่อมกล่อมเกลา (Probe) โดยเป็นการลว้งเอาส่วนลึกของความคิดออกมา 
ใชว้าทศิลป์เพื่อใหผู้ต้อบเล่าเร่ืองมาทั้งหมด โดยรุกผูต้อบดว้ยวิธีต่างๆ เช่น ตั้งค  าถามจากเหตุการณ์
สมมติ เพื่อใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นและเปรียบเทียบเหตุการณ์ 

3) การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informant Interview) เป็นการสัมภาษณ์โดย
ก าหนดตวัผูต้อบบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะ ผูต้อบมีขอ้มูลดี กวา้งขวาง โดยผูว้ิจยัจะ
ก าหนดวา่ใครบา้งเป็นผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เม่ือก าหนดตวัไดถู้กตอ้งแลว้จึงด าเนินการสัมภาษณ์ 
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โดยในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) ทั้งน้ี หากจ าแนกการสัมภาษณ์ ตามเทคนิคการสัมภาษณ์แลว้ จะมี 3 ประเภท คือ 1) การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และ3) การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง ทั้งน้ีในงานวิจยัน้ีจะใช้เฉพาะแบบท่ี 2 เน่ืองจาก แบบท่ี 1 จะท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์ถูก
ภาวะกดดนัจากโครงสร้างค าถามมากเกินไป ค าถามไม่มีความยืดหยุน่ ท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์ไม่อยาก
พดูขอ้มูลทั้งหมด ในขณะท่ีแบบท่ี 3 จะท าให้ผูถู้กสัมภาษณ์เปิดโอกาสพูดแบบไม่ตรงประเด็นมาก
เกนไป จนไม่สามารถระบุได้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดให้ใช้ การ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง  

โดยเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผน และจดัเตรียมชุดค าถามไวล่้วงหนา้ มีการด าเนินงาน
เป็นทางการ แต่จะให้มีความยืดหยุน่ในค าถามมากข้ึน โดยอาจออกนอกกรอบท่ีวางไวไ้ดแ้ต่จ ากดั
เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการสัมภาษณ์ เท่านั้น ซ่ึงจะมีประโยชน์ในการน ามาวิเคราะห์และ
พรรณนาปรากฏการณ์เพิ่มเติม และจะใชก้ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพื่อท่ีจะท าความสนิมสนมกบัผู ้
ถูกสัมภาษณ์ ท าให้มองปรากฏการณ์อยา่งเป็นธรรมชาติและเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย ทั้งน้ี ในการศึกษา
คร้ังน้ีจะใช ้การสังเกต และ การจดบนัทึกภาคสนาม เพื่อท าให้การสัมภาษณ์เชิงลึก มีความสมบูรณ์
มากยิ่งข้ึน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การสังเกต 2) การซกัถาม 3.การจดบนัทึก (สุภางค ์
จนัทวานิช, 2553: 46-47) โดยในการสังเกตจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์จาก
ลกัษณะอาการท่ีแสดงออก ควบคู่ไปกบัการซกัถาม และจะมีการจดบนัทึกขอ้มูลไว ้

 
 3.1.2  การศึกษาแนวปรากฏการณ์วทิยา 
  ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพอยูบ่นฐานคิดของแนวคิดปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) 
ซ่ึงเป็นการดึงปรากฏการณ์บางอย่างในสังคม และใชแ้นวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการอธิบาย 
เน้นการพรรณนาแบบ (Deductive)  ซ่ึงประเด็นท่ีได้ท าการวิจัย น้ี  มีลักษณะสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) เพราะตอ้งบูรณาการ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวิทยาการเมือง ในการเขา้
มาพรรณนาปรากฏการณ์จึงควรใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพในการเป็นเคร่ืองมือเพื่อแสวงหา
ค าตอบ  
 ส าหรับการวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology Research)  มีความส าคญัในการ
อธิบายปรากฏการณ์ โดยอาศยัหลกัปรัชญาเป็นเคร่ืองมือในการอธิบายปรากฏการณ์ ซ่ึง ชาย โพธิสิตา 
(2549: 189-191) ไดอ้ธิบายการวจิยัแนวปรากฏการณ์วทิยา ไว ้ดงัน้ี   
 ปรากฏการณ์วิทยาเป็นปรัชญาหรือภาวการณ์มีอยู่ของมนุษย ์ไม่ใช่วิธีการวิจยัแต่นกัวิจยั
น ามาใช้เสมือนเป็นวิธีการเพื่อศึกษาปรากฏการณ์ท่ีชีวิตบุคคลไดป้ระสบมา การวิจยัแบบน้ีมุ่งท า
ความเขา้ใจความหมายประสบการณ์ชีวติบุคคลไดป้ระสบมาเป็นหลกั 
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 ทั้งน้ี การศึกษาเป็นอะไรก็ได้ท่ีนกัวิจยัเห็นว่ามีแง่มุมท่ีน่าสนใจหรือมีประโยชน์ในการ
ปฏิบติัต่างๆ เช่น การใชชี้วิตของนกับวช การใชชี้วิตของทหารเกณฑ์ การเจ็บป่วย เป็นตน้ การวิจยั
น้ีใหค้วามสนใจ คือ ความหมายในทศันะของผูท่ี้ไดรั้บประสบการณ์นั้นมีความหมายอะไรส าหรับ
ผูท่ี้ไดป้ระสบ การวิจยัแนวปรากฏการณ์วิทยา อาศยัแนวคิดและทศันะจากปรากฏการณ์วิทยา ท่ีมี
ความหมายว่า การศึกษาว่าคนเราบอกหรือบรรยายปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีตนได้รับมาด้วยการ
วิเคราะห์ การรับรู้ และความหมายของส่ิงท่ีเราประสบเป็นการกระตุ้นความตระหนักรู้ของเรา 
ประสบท่ีเราสัมผสันั้นต้องไดรับการบรรยาย อธิบาย และตีความจึงจะเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ชนิดเดียวกนัย่อมมีแก่นแทอ้นัเดียวกนั คือ การเขา้ใจตรงกนั ทั้งน้ี ในการวิเคราะห์
นกัวจิยัจะน าประสบการณ์ของคนมาท าการเปรียบเทียบเพื่อหาลกัษณะร่วมกนัของประสบการณ์  
 

3.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 
 ในการวิจยัน้ี จะท าการสัมภาษณ์ ทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 1) นกัวิชาการ 2) นักการเมือง                     
3) ภาคเอกชน 4) ภาครัฐ 5) ภาคประชาชน จ านวนทั้งส้ิน 21 คน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) นกัวิชาการ จะท าการสัมภาษณ์นกัวิชาการ ทาง รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
สังคมวิทยา และนิติศาสตร์ ทางกฎหมายมหาชน โดยตอ้งเป็นผูท้รงคุณวุฒิจบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือ ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ รองศาสตราจารย ์ข้ึนไป  จ  านวน 11 คน 

2) นกัการเมือง จะท าการสัมภาษณ์นกัการเมือง จาก 2 พรรคการเมือง  จ  านวน 2 คน 
และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน อีกจ านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 3 คน 

3) ภาคเอกชน จะท าการสัมภาษณ์นักธุรกิจ เฉพาะผูด้  ารงต าแหน่งฝ่ายบริหาร
ระดบัสูง คือ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั หรือ ผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป โดยเป็นบริษทัเอกชนขนาด
ใหญ่ ท่ีมีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท ข้ึนไป จ านวน 1 คน 

4) ภาครัฐ จะท าการสัมภาษณ์ขา้ราชการ  ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงข้ึนไป 
จ านวน 1 คน และ เจา้พนกังานปกครองทอ้งท่ี (ก านนั) อีก จ  านวน 1 คน รวมทั้งส้ิน 2 คน 

5) ภาคประชาชน จะท าการสัมภาษณ์ภาคประชาชน จ านวน 4 กลุ่ม  คือ กลุ่ม วนั
อาทิตยสี์แดง คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ี
สมบูรณ์อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (กปปส.) เครือข่ายนกัศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศ
ไทย (คปท.) และเครือข่ายนกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ  านวนทั้งส้ิน 4 คน 
 ประเด็นท่ีจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดงัน้ี 

1)  ความคิดเห็นต่อฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารของไทย  
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2)  ความคิดเห็นในการใช้แนวคิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรงเขา้มาประยุกต์
ในระบบรัฐสภา  

3)  ขอ้เสนอในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทางตรง 
ทั้งน้ี การตั้งค  าถามจะท าค าถามแบบปลายเปิด โดยอาจมีค าถามบางประเด็นท่ีจะถามเชิงลึก

มากเฉพาะบางกลุ่ม คือ นกัวิชาการและนกัการเมือง โดยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มอ่ืนแสดงทศันคติท่ี
เก่ียวขอ้งมากเป็นพิเศษโดยค าถามจะไม่เจาะจงเต็มท่ี เพราะ ค าถามบางค าถามมีเน้ือหาเชิงวิชาการ
สูงยากแก่การตอบส าหรับผูท่ี้ไม่ไดมี้ประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรง จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับให้
เหมาะสมแต่ละกรณี ทั้งน้ี ผูส้ัมภาษณ์จะระบุช่ือจริงตามท่ีท าการสัมภาษณ์ โดยจะท าการแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ว่า เป็นผูย้ินดีในการเปิดเผยช่ือและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ จะมีการ
บนัทึกเทป และจดบนัทึกดว้ย ซ่ึงมีรายช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1  แสดงรายช่ือผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง กลุ่ม 

ดร.ทนง พิทยะ กรรมการ บริษทั น ้าประปาไทย จ ากดั 
(มหาชน), อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
การคลงั และอดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พาณิชย ์

ภาคเอกชน 

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย,                                      
อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

นกัการเมือง 

ศาสตราจารย ์ดร.นิสดารก ์
เวชยานนท ์

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ,                       
สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ                         

นกัวชิาการ 

ศาสตราจารย ์ดร.บรรเจิด  
สิงคะเนติ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒั-
นบริหารศาสตร์, กรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ 

นกัวชิาการ 

คุณปัณณธร กุฎีรัตน์ ผูป้ระสานงานเครือข่ายนกัศึกษา              
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ภาคประชาชน 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษา  และ                
การเรียนรู้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นกัวชิาการ 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

  

รายช่ือ ต าแหน่ง กลุ่ม 

พ.ต.ท.ดร.พงษธ์ร ธญัญศิริ ผูต้รวจราชการกระทรวงยติุธรรม ภาครัฐ 

รองศาสตราจารย ์ดร.พิชาย 
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

คณบดีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 

นกัวชิาการ 

ศาสตราจารย ์ดร.ลิขิต            
ธีรเวคิน 

ราชบณัฑิต สาขาวชิา รัฐศาสตร์และ                   
รัฐประศาสนศาสตร์ ส านกัธรรมศาสตร์
และการเมือง ราชบณัฑิตยสถาน , อดีต
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย 

นกัวชิาการ 

ร.ต.อ.ดร.วเิชียร ตนัศิริคงคล อาจารยป์ระจ าภาควชิารัฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บูรพา 

นกัวชิาการ 

รองศาสตราจารย ์วทิยากร 
เชียงกลู 

คณบดีกิตติคุณวทิยาลยันวตักรรมสังคม 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

นกัวชิาการ 

ดร.สุชาติ ผวิงาม ขา้ราชการบ านาญ อดีตอาจารยป์ระจ า
ภาควชิารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นกัวชิาการ 

คุณสุริยะใส กตะศิลา ผูป้ระสานงานเครือข่ายนกัศึกษาปฏิรูป
ประเทศไทย 

ภาคประชาชน 

รองศาสตราจารย ์ดร.
สุรสิทธ์ิ วชิรขจร 

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการเมืองและ
ยทุธศาสตร์การพฒันา คณะพฒันาสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ 

นกัวชิาการ 

คุณสมบติั บุญงามอนงค ์ ประธานกลุ่มวนัอาทิตยสี์แดง ภาคประชาชน 

รองศาสตราจารย ์สายฝน 
สุเอียนทรเมธี 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนยล์  าปาง 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

นกัวชิาการ 

คุณเอกณฎั พร้อมพนัธ์ โฆษก คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเ้ป็น 

ภาคประชาชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

  

รายช่ือ ต าแหน่ง กลุ่ม 

 ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 

คุณอคัรเดช ล่องดุริยางค ์ ก านนัต าบลกะเฉด อ าเภอเมือง จงัหวดั
ระยอง 

ภาครัฐ 

คุณอาจินต ์กิตติพล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกะเฉด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

นกัการเมือง 

ศาสตราจารย ์ดร.อุดม                  
ทุมโฆษิต 

อาจารยป์ระจ าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ , 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

นกัวชิาการ 

คุณอภิรักษ ์โกษะโยธิน รองหวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ นกัการเมือง 

 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1)   ข้อมูลปฐมภูมิ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้ค  าถามแบบ
ปลายเปิด โดยจะท าการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และเนน้การสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ในกรณีจ าเป็น
จึงใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์

2)   ข้อมูลทุติยภูมิ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เช่น หนังสือ ต ารา 
บทความ วทิยานิพนธ์ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
 ในส่วนของการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัจะท าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อเป็นการออกแบบค าถามในการวิจยั จากนั้นจึงน าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตรวจสอบ
ความแม่นย  าของค าถาม และจะท า Pre-Test จ านวน 5 คน เพื่อทดลองความเขา้ใจของผูถู้กสัมภาษณ์ 
และน าไปปรับปรุงใหมี้ความแม่นย  าสูงข้ึน จากนั้นจึงท าการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมกบัการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม อดัเทป และจดบนัทึกขอ้มูล ส าหรับขอ้มูลทุติยภูมิ ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาขอ้มูลอย่าง
รอบคอบ โดยจะเนน้เอกสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง และจะท าการตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งอา้งอิง
ท่ีมีความน่าเช่ือถือ  
 



57 

3.4  การตรวจสอบข้อมูล 
 

การตรวจสอบขอ้มูลก็เพื่อยนืยนัในเร่ือง ของ  ความเท่ียงตรง และความเช่ือถือได ้โดยผูว้ิจยั
จะใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลโดยวิธีสามเส้า ตามแนวคิด ของ สุภางค ์จนัทวานิช (2553: 128-130)  ซ่ึงมี
วธีิการตรวจสอบ 4 วธีิ ดงัน้ี 

1)  การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ี
ผูว้ิจยัได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งท่ีจะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

(1) แหล่งเวลา หมายถึง  ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ เช่น ถา้ผูว้ิจยั
เคยสังเกตผูป่้วยโรคจิตเวลาเชา้ ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผูป่้วยเวลาบ่ายและเวลาอ่ืนดว้ย 

(2) แหล่งสถานท่ี หมายถึง  ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะเหมือนกนัหรือไม่  เช่น 
ผูป่้วยโรคจิตมีอาการคลุม้คลัง่เม่ืออยูใ่นบา้น ถา้หากไปอยูท่ี่อ่ืนจะยงัมีอาการคลุม้คลัง่หรือไม่ 

(3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิม
หรือไม่ เช่น เคยซักถามบุตรชายผูป่้วยเปล่ียนเป็นซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล หรือเปล่ียนจาก
ปัจเจกบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

 2) การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) คือ ตรวจสอบว่า 
ผูว้จิยัแต่ละคนจะไดข้อ้มูลแตกต่างกนัอยา่งไร โดยเปล่ียนตวัผูส้ังเกต แทนท่ีจะใชผู้ว้ิจยัคนเดียวกนั
สังเกตโดยตลอด ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูลภาคสนาม ควรเปล่ียนให้มีผูว้ิจยั
หลายคน 

 3) การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวา่ 
ถา้ผูว้ิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด 
ปกตินกัวจิยัจะตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎีไดย้ากกวา่ตรวจสอบดา้นอ่ืน 

 4) การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ 
การใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่
กบัการซกัถาม พร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย ทั้งน้ี การตรวจแบบสาม
เส้ามีสาระส าคญั คือ ไม่ปักใจเช่ือในขอ้มูลใดขอ้มูลหน่ึงโดยตรง ตอ้งใชว้ิธีการอ่ืนในการหาขอ้มูล
มาเปรียบเทียบกนั และเลือกใชข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือและเท่ียงตรงท่ีสุด 
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3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างองคค์วามรู้และการตอบค าถามในการวจิยั โดยผูว้จิยัจะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล ตามแนวคิดของ 
Miles and Huberman (1994) โดยมีวธีิการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  จ  าแนกขอ้มูลตามประเด็นท่ีคน้พบ 
2)  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเด็นต่างๆ 
3)  แปลผลสรุป  

 โดยจะน าขอ้มูลท่ีคน้พบ มาท าการจ าแนกประเด็นออกเป็นประเด็นย่อยๆให้ครบ จากนั้น
จึงวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของประเด็นต่างๆ อนัจะท าให้ทราบถึงความเช่ือมโยงกนั จากนั้นจึง
น าไปสู่การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลผลสรุป 
 
 
 



 
บทที ่4  

 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจยัเร่ือง “ศึกษาเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้ง
โดยตรง” ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูล ถึง จุดแขง็ – จุดอ่อน ของ นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา
ท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ท่ีมาจากการรวมรวมขอ้มูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยพิจารณาได ้ดงัน้ี 

 
4.1  จุดแขง็ของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา  

 
 จากการศึกษาพบวา่ นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากระบบรัฐสภามีจุดแขง็ทั้งส้ิน 3 ประการ ดงัน้ี 
 
 4.1.1  ประชาชนเคยชิน และเห็นว่าสอดคล้องกบัการมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 จากการศึกษาพบวา่ จุดแข็งของระบบรัฐสภา ดา้นประชาชนเคยชิน และเห็นวา่สอดคลอ้ง
กบัการมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  ปัณณธร กุฎีรัตน์ (2557) ให้ทศันะว่า ระบบรัฐสภาเป็นระบบท่ีประเทศไทยใช้ตั้งแต่ ปี 
2475 ประชาชนชนยอ่มมีความเคยชิน และความคุน้เคยสูง อีกทั้งเม่ือมีสภาพปัญหาเกิดข้ึนในระบบ
รัฐสภา นักการเมืองอาจแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น เพราะมีประสบการณ์สั่งสมมายาวนานใน
ระบบน้ี ในขณะเดียวกนั ประชาชนเห็นวา่ระบบรัฐสภายงัสอดคลอ้งกบัการมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข เน่ืองจากมีประชาชนบางส่วนมีความกงัวลว่าหากเปล่ียนรูปแบบของระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่
ระบบรัฐสภาจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่ ระบบรัฐสภาเป็นระบบท่ีประเทศไทยใช้นบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 โดยหลงั
การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตย ระบบ
รัฐสภาไดบ้่มเพาะประสบการณ์ใหแ้ก่ประชาชนในดา้นทศันคติอยา่งยาวนาน 

ในขณะเดียวกนั ตามทศันะของ กระมล ทองธรรมชาติ (2536: 250) อธิบายวา่ ระบบรัฐสภามี
ข้อดี คือ ระบบน้ีเหมาะส าหรับประเทศท่ีต้องการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากการ
เปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 
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 จึงเป็นการอธิบายไดว้า่ มีประชาชนบางส่วนให้ทศันะวา่ ระบบรัฐสภาสอดคลอ้งกบัการมี
สถาบนัพระมหากษตัริย์ เน่ืองจาก พระมหากษตัริยจ์ะด ารงต าแหน่งประมุขของประเทศ และ                        
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯนายกรัฐมนตรีซ่ึงเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ท าให้ประชาชนมีความ
เคยชินในการรับรู้ และเขา้ใจไดง่้ายต่อการเมืองในระบบรัฐสภา  

 
4.1.2  ฝ่ายบริหารยุบสภาได้ และฝ่ายนิติบัญญัติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ท าให้

สามารถเปลีย่นรัฐบาลได้ 
จากการศึกษา พบว่า ในระบบรัฐสภาฝ่ายบริหารสามารถยุบสภาได ้และฝ่ายนิติบญัญติั

อภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลท าใหส้ามารถเปล่ียนรัฐบาลได ้โดยมีรายะละเอียด ดงัน้ี 
สุรสิทธ์ิ วชิรขจร  (2557) ตั้งขอ้สังเกตวา่ ในระบบรัฐสภาของไทย แม ้ฝ่ายบริหารจะไม่เคย

ถูกถอดถอนโดยฝ่ายนิติบญัญติัไดเ้ลยก็ตาม แต่ยงัเป็นการเปิดให้มีการใช้กลไกในการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหาร เช่น การอภิปรายเร่ือง ส.ป.ก. 4-01 ของพรรคประชาธิปัตยเ์ม่ือเกิดการอภิปรายข้ึนก็ท า
ให้ฝ่ายบริหารไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได ้พรรคร่วมรัฐบาลก็เร่ิมตั้งค  าถามกบัรัฐบาล โดย
ระบบรัฐสภายงัเปิดใหมี้กลไกในการอภิปรายไม่ไวว้างใจท าใหส้ามารถเปล่ียนรัฐบาลได ้

อภิรักษ์ โกษะโยธิน (2557) อธิบายว่า ในระบบรัฐสภายงัเปิดให้มีการใช้กลไกระหว่าง  
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั  ในการเปล่ียนรัฐบาลได้ ในขณะเดียวกนัถา้หากนายกรัฐมนตรีมี
วฒันธรรมทางการเมืองท่ีดี อาจลาออกเองโดยไม่ตอ้งใชก้ารยุบสภา หรือการอภิปรายไม่ไวว้างใจก็
ได ้คือระบบรัฐสภายงัมีกลไกการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงแต่การออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 
ของคุณยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร มีกลไกอ่ืนในการสนบัสนุนท าให้ยงัอยู่ในต าแหน่งได ้โดยมีทศันะว่า 
“กลบักนั สมมุติ คุณอภิสิทธ์ิ ท าส่ิงเดียวกบัท่ีคุณยิ่งลกัษณ์  คือการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และ 
พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ซ้ือส่ือ ไม่ได้แทรกแซงองค์กรอิสระ ไม่มีมวลชน ผมว่าคุณอภิสิทธ์ิ
ลาออก” 

กล่าวโดยสรุป ในระบบรัฐสภาการท่ีฝ่ายบริหารสามารถยุบสภา และฝ่ายนิติบัญญัติ
สามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจท าให้ยงัมีโอกาสในการเปล่ียนแปลงรัฐบาลได ้ซ่ึงเป็นจุดแข็งของ
ระบบรัฐสภาท่ียงัเปิดให้มีการใช้กลไกในการถ่วงดุล ตรวจสอบ ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติ
บญัญติั        

โดยทศันะของ กระมล ทองธรรมชาติ (2536: 250) อธิบายว่า การขดัแยง้ระหว่างฝ่าย
บริหารกับสภาไม่มี เพราะ ฝ่ายบริหารมาจากเสียงขา้งมากในสภา ถ้าขดัแยง้กนัรุนแรง คือ ไม่
รัฐบาลลาออกก็ยบุสภา ซ่ึงทางออกน้ีไม่มีในระบบประธานาธิบดี สอดคลอ้งกบัทศันะของ อานนท ์
อาภาภิรมย ์(2528: 83-84) ท่ีให้ทศันะวา่ จุดแข็งของระบบรัฐสภา คือ เม่ือเกิดความขดัแยง้ระหวา่ง
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รัฐบาลและรัฐสภา รัฐบาลก็มีสิทธิยบุสภา สภาก็มีสิทธิอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาล อนัเป็นการคาน
อ านาจกนั 

จะเห็นได้ว่า ระบบรัฐสภามีกลไกส าคญัท่ีในระบบประธานาธิบดีไม่มี คือ ฝ่ายบริหาร
สามารถยุบสภา และฝ่ายนิติบญัญติัสามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารได้ ซ่ึงเป็นการแกไ้ข
สภาพปัญหาในระบบการเมืองซ่ึงกระบวนการน้ีไม่มีในระบบประธานาธิบดี จึงอาจเป็นทางออก
ของระบบการเมืองเม่ือเกิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั  
 

4.1.3  ถ้าพรรคเดียวมีเสียงข้างมากจะท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพสูง และควบคุมสภาได้
เด็ดขาด 

 ในระบบรัฐสภา หากพรรคเดียวมีเสียงขา้งมากจะท าใหรั้ฐบาลมีเสถียรภาพสูง และควบคุม
สภาได้เด็ดขาด เพราะฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัจะมาจากพรรคการเมืองเดียวกนั โดยอาจ
พิจารณาจุดแขง็ไดด้งัน้ี 
 นพรัตน์ วงศว์ิทยาพาณิชย ์(2550: 57-59) อธิบายวา่ ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย ประเทศ
ไทยเคยมีรัฐบาลพรรคเดียว คือ พรรคเพื่อไทย ระหว่างวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง  2  เมษายน 
พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 11 เดือน โดยการด ารงอยูข่องพรรคเพื่อไทยในช่วงน้ี ส่งผลลพัธ์ 3 
ประการ คือ 1) เป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวท่ีสามารถครอบง าท่ีนัง่ในสภาไดม้ากกวา่คู่แข่งพรรค
การเมืองท่ีเคยปรากฏ 2) เป็นพรรคการเมืองท่ีสามารถต่อรองกบักลุ่มการเมืองอ่ืนๆ 3) พรรคเป็น
เน้ือเดียวกับรัฐบาล จนสามารถผลักดันนโยบายของพรรคสู่นโยบายสาธารณะแห่งชาติได ้
เช่นเดียวกบั พรรค PAP ของสิงคโปร์ และ UMNO ของมาเลเซีย 

ปัณณธร กุฎีรัตน์ (2557) ให้ทศันะว่า ในการท่ีฝ่ายบริหารพรรคเดียวเสียงขา้งมาก ท าให้
รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง เพราะมีฝ่ายนิติบญัญติัคอยสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองต่างๆของฝ่ายบริหาร อีกทั้งยงัท าให้นโยบายมีความต่อเน่ืองตรงกบัความตอ้งการของ
ประชาชนท่ีมีความคาดหวงัวา่ พรรคการเมืองขนาดใหญ่จะสามารถท าตามนโยบายของพรรคท่ีหา
เสียงไวก้บัประชาชนได ้

กล่าวโดยสรุป ในระบบรัฐสภาหากพรรคการเมืองเดียวมีเสียงขา้งมากในฝ่ายนิติบญัญติั จะ
ท าให้ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงมาก ท าให้สามารถผลกัดนันโยบายสาธารณะของ
พรรคได ้ในขณะเดียวกนัฝ่ายนิติบญัญติัก็พร้อมท่ีจะสนบัสนุนการท างานของฝ่ายบริหาร เน่ืองจาก
มาจากพรรคการเมืองเดียวกนั ท าใหมี้อุดมการณ์ทางการเมือง และนโยบายของพรรคร่วมกนั ท าให้
เกิดความร่วมมือในการท างานไดดี้ สอดคลอ้งกบัความเห็นของ อานนท ์อาภาภิรมย ์(2528: 83-84) 
ท่ีให้ทศันะว่า ระบบรัฐสภามีขอ้ดี คือ การท่ีทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัร่วมมือกนัท างาน 
เพราะทั้งสองฝ่ายมาจากแหล่งเดียวกนั คือ รัฐสภา 
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ดังนั้น หากพรรคการเมืองเดียวมีเสียงข้างมากในฝ่ายนิติบัญญติั จะท าให้การผ่านร่าง
กฎหมายสามารถกระท าได้อย่างสะดวก เน่ืองจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัมาจากพรรค
การเมืองเดียวกนั นอกจากน้ียงัเป็นการลดโอกาสการต่อรองทางการเมืองของพนัธมิตรรัฐบาลท่ีจะ
ท าให้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งจดัตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมือง อนัท าให้ไม่สามารถขบัเคล่ือน
นโยบายของพรรคให้เป็นนโยบายแห่งชาติได้ ในขณะเดียวกันก็จะท าให้ขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง อีกดว้ย โดยในระบบรัฐสภาหากพรรคการเมืองเดียวมีเสียงขา้งมากในฝ่ายนิติบญัญติัจะ
สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ทั้ง เสถียรภาพของระบบรัฐสภา คือรัฐบาลอยูค่รบวาระ และ
เสถียรภาพของฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาลมีความต่อเน่ืองในการท างาน 

 

4.2  จุดอ่อนของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา 
 
 จากการศึกษาพบวา่ นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากระบบรัฐสภามีจุดอ่อน ทั้งส้ิน 5 ประการ ดงัน้ี 
 

4.2.1  ขาดการถ่วงดุลอ านาจ 
ในระบบรัฐสภา ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัเสียงขา้งมาก จะมีการหลอมรวมอ านาจไว้

ดว้ยกนั และมีความใกล้ชิดกนัมาก เน่ืองจากฝ่ายบริหารมาจากฝ่ายนิติบญัญติั ซ่ึงจากการส ารวจ
ขอ้มูล พบวา่ สภาพปัญหาของการขาดการถ่วงดุลอ านาจในระบบรัฐสภา มีดงัน้ี 
 ทนง พิทยะ (2557) ตั้งขอ้สังเกตว่า พรรคมีอ านาจมากในการควบคุมสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเสียงขา้งมาก สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรขาดความเป็นอิสระในการโหวต โดย สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรไม่สามารถโหวตคา้นได ้แมจ้ะไม่เห็นดว้ยกบัพรรคก็ตาม เน่ืองจากหากโหวตสวนมติพรรค
ก็อาจโดนไล่ออกจากพรรคได ้ฉะนั้นอ านาจฝ่ายบริหารกบัฝ่ายนิติบญัญติัเสียงขา้งมากจึงเป็นเน้ือ
เดียวกนั และการท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปเป็นรัฐมนตรีไดด้ว้ยท าให้อ านาจฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายนิติบญัญติัอยูด่ว้ยกนั  

นิติภูมิ นวรัตน์ (2557) ใหท้ศันะวา่ ระบบรัฐสภาของไทยขาดซ่ึงการแบ่งแยกอ านาจ โดยมี
ความคิดเห็นว่า ท่ีบอกว่าเป็นการแบ่งแยกอ านาจ บริหาร นิติบญัญติั ตุลาการ ไม่เป็นจริงเสมอไป 
เพราะ ฝ่ายบริหารกบัฝ่ายนิติบญัญติัเป็นฝ่ายเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่น สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็น
พวกเดียวกบัรัฐบาล เม่ือจะท าการตรวจสอบท าไดย้ากล าบาก 
 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2557) ให้ทศันะว่า ประเทศไทยขาดซ่ึงการแบ่งแยกอ านาจ 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารสามารถท าการครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติได้ โดยมีความคิดเห็นว่า เ ม่ือ
นายกรัฐมนตรีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาน แต่มาจากเสียงขา้งมากของสส. ใครท่ี
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จะเป็นนายกรัฐมนตรีจึงตอ้งมีเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร เม่ือนายกรัฐมนตรีมีเสียงขา้งมาก
จึงครอบง าสภาผูแ้ทนราษฎรได ้

วทิยากร เชียงกลู  (2557) อธิบายวา่ กลไกในการอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารไม่ประสบ
กบัความส าเร็จในระบบรัฐสภา เน่ืองจากการถอดถอดถอนท าไดย้ากมาก เพราะ ฝ่ายบริหารกบัฝ่าย
ฝ่ายนิติบญัญติัเป็นพรรคพวกเดียวกนั ไม่ว่าจะถอดถอนอย่างไรก็ไม่สามารถถอดถอนได้ส าเร็จ 
โดยเฉพาะพรรคการเมืองจะมีอิทธิพลสูง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีไม่เห็นดว้ยกบัพรรคจะอยูใ่น
พรรคล าบาก พรรคจึงคุมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้ เม่ือมีการอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปเขา้ขา้งฝ่ายบริหารกลไกในการตรวจสอบจึงไม่เกิดข้ึน 

อุดม ทุมโฆษิต (2557) อธิบายว่า ระบบรัฐสภาของไทยเป็นระบบควบอ านาจ ท าให้
หลกัการปกครองเสียหายเน่ืองจากการถ่วงดุลไม่เกิดข้ึนเน่ืองจากฝ่ายบริหารสามารถควบคุมฝ่ายนิติ
บญัญติัไวไ้ด ้โดยมีความคิดเห็นวา่ ระบบรัฐสภาของไทย เป็นระบบท่ีฝ่ายบริหารกบัฝ่ายนิติบญัญติั
แยกกนัไม่เด็ดขาด ทั้งฝ่ายบริหาร และ  ฝ่ายนิติบญัญติัมาจากพรรคการเมืองเดียวกนั มีผลประโยชน์
ร่วมกนั การถ่วงดุลไม่เกิดข้ึน ในขณะท่ีเสียงของฝ่ายคา้นไม่มีความหมาย เพราะ อ านาจการการ
ตรวจสอบถ่วงดุลมีนอ้ยมาก 

กล่าวโดยสรุป สภาพปัญหาท่ีส าคญัในระบบรัฐสภาไทยซ่ึงขาดการแบ่งแยกอ านาจมี  4 
ประการ ดงัน้ี 1) การท่ีฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัเป็นระบบควบอ านาจท าให้การถวงดุลไม่
เกิดข้ึน เน่ืองจากเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเดียวกัน 2) เสียงของฝ่ายค้านในสภา
ผูแ้ทนราษฎรไม่มีความหมาย เน่ืองจากไม่วา่จะท าการถอดถอนฝ่ายบริหารอยา่งใดก็ตามฝ่ายบริหาร
จะมีเสียงสนบัสนุนมากกวา่ฝ่ายคา้นเสมอ ท าให้กลไกในการอภิปรายไม่ไวว้างใจ  ฝ่ายบริหารไม่
สามารถกระท าได ้3) เม่ือฝ่ายบริหารมีเสียงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร ก็จะท าการครอบง าสภา
ผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงหากไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ก็จะท าใหเ้กิดเผด็จการรัฐสภาซ่ึงใช้
อ านาจในการบริหารประเทศอยา่งไม่ยติุธรรม และ 4) ในระบบรัฐสภา ฝ่ายบริหารนอกจากมีอ านาจ
ในการครอบง าฝ่ายนิติบญัญติัสูง ในขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารยงัมีกลไกของระบบพรรคการเมืองท่ี
ท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่สามารถคิดเห็นต่างจากพรรคได้ อาทิ การบงัคบัสังกดัพรรค
การเมือง ซ่ึงท าให้ฝ่ายนิติบญัญติัไม่มีทางออกนอกจากต้องอยู่ภายใตอ้าณัติของฝ่ายบริหาร ใน
ขณะเดียวกนั การประชุมสภาเต็มไปดว้ยการช่วงชิงเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของตน ไม่ใช่
แบบอยา่งท่ีดีในการพฒันาระบอบประชาธิปไตย 

จะเห็นได้ว่า ระบบควบอ านาจท าให้ฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถท างานได้อย่างปกติ ซ่ึง
ภายใตห้ลกัการของปรัชญาในระบอบประชาธิปไตย ของ Jean- Jacques Rousseau (Ebenstein, 
1952: 148-155) อธิบายวา่ อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนเลือกรัฐบาลเพื่อใชอ้  านาจ
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แทน และถา้หากประชาชนไม่พอใจรัฐบาลสามารถกระท าการถอดถอนได ้แต่ในระบบควบอ านาจ
ภายใตบ้ริบทของไทย ไม่มีตวัแทนให้ประชาชนเป็นผูท้รงอ านาจอธิปไตย ในขณะเดียวกนัระบอบ
ประชาธิปไตยโดยตวัแทนระบบรัฐสภา ผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีถอดถอนฝ่ายบริหารก็คือฝ่าย นิติบญัญติัไม่
สามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประกอบกบัภายใตห้ลกัปรัชญาในระบอบประชาธิปไตย ของ Charles de Montesquieu 
(Wanlass, 1953: 148-152) ยงัอธิบายเพิ่มเติมวา่ อ านาจอธิปไตยจ าเป็นตอ้งแบ่งแยกอ านาจออกจาก
กนัเป็น 3 ประเภท คือ ฝ่ายบริหาร นิติบญัญติั และตุลาการ เพื่อให้มีการถ่วงดุลกนั ไม่ให้มีฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใดมีอ านาจเบด็เสร็จจนเกินไป ซ่ึงจะพบวา่ ระบบรัฐสภาของไทยนอกจากถอนถอนไดย้ากแลว้ 
ยงัขาดการถ่วงดุลอีกดว้ย เน่ืองจากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัหลอมรวมเป็นอ านาจเดียวกนั จึง
เป็นการอธิบายไดว้า่ ระบบรัฐสภาไทยขาดซ่ึงการถ่วงดุลอ านาจ โดยเฉพาะนบัตั้งแต่หลงัปีพ.ศ. 
2544 เป็นตน้มาฝ่ายบริหารมีอ านาจครอบง าฝ่ายนิติบญัญติัค่อนขา้งมากจนฝ่ายนิติบญัญติัขาดความ
เป็นอิสระในการตดัสินใจทางการเมือง  
 ส่วนก่อนปีพ.ศ. 2544 แมจ้ะมีการอภิปรายของฝ่ายนิติบญัญติัท่ีส่งผลต่อเสถียรภาพของฝ่าย
บริหารบา้ง เช่น การอภิปรายเร่ือง ส.ป.ก. 4-01 ในปีพ.ศ. 2538 ท าให้พรรคร่วมรัฐบาลเร่ิมถอนตวั
ในการจดัตั้งพนัธมิตรรัฐบาลมากข้ึน ซ่ึงจะพบวา่สาเหตุส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลอยูไ่ม่ไดเ้น่ืองจากการ
เป็นรัฐบาลผสมหลายพรรค ในขณะท่ีบริบทของไทยในปัจจุบนัพรรคการเมืองเร่ิมมีความโดดเด่น
มากข้ึน จนอาจลดจ านวนพรรคท่ีเป็นแกนน าจดัตั้งรัฐบาลไม่ก่ีพรรค สภาพเช่นน้ีท าให้กลไกในฝ่าย
นิติบญัญติัถูกปิด เพราะสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเป็นแกนน าจดัตั้งรัฐบาลเป็นพรรคพวกเดียวกนั 
ท าใหก้ลไกของระบบรัฐสภาท่ีมีอยูข่าดการถ่วงดุล 

 
 4.2.2  การบริหารงานของฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพถ้าเป็นรัฐบาลผสม 

ในระบบรัฐสภาการท างานของฝ่ายบริหารจะข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรท าใหก้ารบริหารขาดเสถียรภาพ ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2557) ให้ทัศนะว่า ระบบรัฐสภาท าให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ครอบง าฝ่ายนิติบญัญติัได้ โดยมีเคร่ืองมือคือ พรรคการเมือง ท าให้มีปัญหาด้านเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะเม่ือไม่มีพรรคใดไดเ้สียงขา้งมากอย่างเด็ดขาด รัฐบาลจึง
เป็นรัฐบาลผสม กลายเป็นระบบโควตา นกัการเมืองแก่งแยง่กนัเป็นรัฐมนตรี  
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557) อธิบายว่า ในระบบรัฐสภาของไทย ฝ่ายบริหารจะไม่
สามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากมารยาททางการเมืองไทยท าใหพ้รรคขนาดใหญ่ไม่กลา้เขา้ไป
ตรวจสอบการด าเนินงานของพรรคร่วมรัฐบาล ดงันั้นเม่ือพรรคร่วมกระท าการทุจริตพรรคขนาด
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ใหญ่ก็ไม่กลา้ด าเนินการตรวจสอบ โดยเฉพาะหากเป็นการเมืองพรรคเดียวจะท าการตรวจสอบได้
ยากมาก 

ลิขิต ธีรเวคิน (2557) ให้ทศันะวา่ ในระบบรัฐสภาของไทยมกัเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ท าให้
รัฐบาลไม่มีอ านาจ ตอ้งคอยดูแลลูกพรรค จึงเกิดรัฐธรรมนูญ ปี 2540 ใหส้ังกดัพรรค 90 วนั หรือ ใน
การเป็นรัฐบาลใหล้าออกจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะไดต่้อรองไม่ได ้อยา่งไรก็ตามการท่ีพรรค
เขม้แขง็ข้ึนเกินไปท าใหไ้ดฝ่้ายบริหารท่ีแขง็แกร่ง คือ ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงสร้างปัญหาอีก 

วเิชียร ตนัศิริคงคล (2557) ให้ความคิดเห็นวา่ ระบบรัฐสภาของไทยมีประสิทธิภาพในการ
ท างานต ่า อาทิ การตรวจสอบการท าหนา้ท่ีของรัฐบาล หรือแมก้ระทัง่การริเร่ิมการท านโยบาย ซ่ึง
ภายใตร้ะบบควบอ านาจ ส่งผลให้ตอ้งท าหน้าท่ีทั้งฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติัไปพร้อมๆกนั ซ่ึง
เหมาะกบัประเทศท่ีมีการต่ืนตวัทางการเมืองสูง เช่น องักฤษ คนเป็นสมาชิกสภาจะตอ้งมีความรู้สูง 
เพื่อท าทั้ งหน้าท่ีทั้ งนิติบญัญติั และบริหาร ในขณะท่ีบริบทของไทยฝ่ายนิติบญัญติันอกจากไม่
สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบไดแ้ลว้ ซ ้ าร้ายเม่ือวฒันธรรมทางการเมืองของคนไทยยึดระบบอุปถมัภ ์
การหวงัในผลตอบแทนระยะสั้น เป็นตน้ ท าใหก้ารไดม้าซ่ึงฝ่ายนิติบญัญติัขาดประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึนไปอีก 
 สุชาติ ผิวงาม ( 2557) อธิบายวา่ การบริหารงานของฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพ เน่ืองจาก
ตอ้งเผชิญกบัปัญหากรณีรัฐบาลผสม โดยจะเห็นไดว้่า ช่วงหลงัปี พ.ศ.2544 ซ่ึงพรรคไทยรักไทย 
พรรคพลงัประชาชน พรรคเพื่อไทย จะครองเสียงขา้งมากไดเ้สมอ แต่จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัสรรโควตา
รัฐมนตรีให้พรรคร่วมเสมอ เพื่อเสถียรภาพทางการเมือง ในขณะเดียวกนัแมใ้นบางคร้ังจะไดรั้บ
เลือกตั้งดว้ยเสียงขา้งมากจนสามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได ้อาทิ พรรคเพื่อไทย แต่ก็ตอ้งเผชิญการ
ต่อรองโควตารัฐมนตรีของกลุ่มต่างๆในพรรคเพื่อไทยเอง ไม่รุนแรง เช่น กลุ่มวงับวับาน ของ 
นางสาวเยาวภา วงศส์วสัด์ิ  กลุ่มวงัน ้าเยน็ ของ นายเสนาะ เทียนทอง เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป สภาพปัญหาส าคญัของ การบริหารงานของฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพมี
ทั้งส้ิน 3 ประการ ดงัน้ี 

1) เม่ือฝ่ายบริหารควบคุมฝ่ายนิติบญัญติัได้เด็ดขาดท าให้การตรวจสอบอ่อนแอ 
และไม่มีการถ่วงดุลอ านาจ  

2) การท่ีนายกรัฐมนตรีตอ้งท าทั้งหน้าท่ีบริหาร และนิติบญัญติั ในประเทศก าลงั
พฒันาจะมีปัญหามาก รัฐบาลอาจบริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพเพราะรัฐบาลตอ้งท าหน้าท่ีนิติ
บญัญติัไปพร้อมกนั  

3)  ถา้ไม่มีพรรคใดไดเ้สียงขา้งมากจะท าให้เกิดรัฐบาลผสมท่ีเต็มไปดว้ยการต่อรอง
ผลประโยชน์ท าใหรั้ฐบาลไม่มีเสถียรภาพมีการทุจริตสูง 
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 ในขณะท่ีความคิดเห็นของ อานนท ์อาภาภิรมย ์(2528: 83-84) ให้ทศันะวา่ หากฝ่ายบริหาร
ไม่มีเสียงขา้งมากในฝ่ายนิติบญัญติั จะมีการขดัแยง้ในรัฐสภาอนัเป็นผลจากพรรคการเมืองหลาย
พรรค รัฐบาลจะไม่มัน่คง เพราะ ประกอบข้ึนจากพรรคการเมืองหลายพรรค แต่ละพรรคต่างรักษา
ผลประโยชน์ในท่ีสุดระบบก็ลม้เหลว 
 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงบริบทของไทย จะพบวา่ นบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 เป็นตน้มา ประเทศไทย
เคยมีรัฐบาลพรรคเดียวท่ีไดรั้บเสียงขา้งมาก คือ พรรคเพื่อไทย ระหวา่ง วนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2548 
ถึง 2  เมษายน พ.ศ. 2549 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 11 เดือน เท่านั้น แต่ก็ยงัขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
เพราะมีการยบุสภาในเวลาต่อมา และทา้ยท่ีสุดจากวิกฤติการเมืองภายในระบบรัฐสภาท่ีไม่สามารถ
แกไ้ขได ้จึงน าไปสู่การรัฐประหาร ในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 จะเห็นไดว้า่ ระบบรัฐสภาของ
ไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง เพราะ มีการจดัตั้งรัฐบาลผสมอย่างเสมอมา และบางคร้ังแมฝ่้าย
บริหารจะมีเสียงขา้งมากในฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหารก็ตอ้งเชิญกบัการต่อรองจากผูอ้าวุโสของ
พรรค นายทุนพรรค และกลุ่มต่างๆ ท่ีเป็นมุง้การเมืองภายในพรรคของตนเองท าให้การบริหารงาน
ขาดประสิทธิภาพ ระบบตรวจสอบอ่อนแอ และน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน่โดยฝ่ายบริหารควบคุม
ไดย้าก เพราะ ตอ้งถูกต่อรองผลประโยชน์จากพนัธมิตรรัฐบาลหรือมุง้ภายในพรรค เป็นตน้ 

 
4.2.3  พรรคการเมืองอยู่ในอ านาจของกลุ่มทุน 

 ในระบบรัฐสภาพรรคการเมืองของไทยอยู่จะในอ านาจของกลุ่มทุน ซ่ึงการท่ีพรรค
การเมืองอยูใ่นอ านาจของกลุ่มทุน ส่งผลกระทบในหลายมิติ ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 นิสดารก ์เวชยานนท ์(2557) ใหท้ศันะวา่ พรรคการเมืองไทยมีความอ่อนแอมาก โดยเฉพาะ
พรรคขนาดกลาง กลายเป็นพรรคท่ีขาดอุดมการณ์ทางการเมือง นิยมการต่อรองต าแหน่งโควตา
รัฐมนตรีมากกวา่การแสดงถึงอุดมการณ์ และจุดยืนทางการเมือง โดยมีความคิดเห็นวา่  พรรคตอ้งเป็น
ของคนส่วนใหญ่ แต่ทุกวนัน้ีหวัหนา้พรรคสั่งซา้ยหนัขวาหนัไดห้มดเลย เด๋ียวน้ีคนก็ไม่อยูใ่นพรรค
ใหญ่ๆกนัแลว้ มาอยูพ่รรคกลางๆ ดีกวา่ใครชนะก็เฮไป 
 บรรเจิด สิงคะเนติ ( 2557) อธิบายวา่ พรรคการเมืองของไทยเกิดข้ึนจากการรวมตวัของลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองมากกวา่พรรคการเมืองของประชาชน โดยมีความคิดเห็นวา่ พรรคการเมือง
เป็นสมบัติของกลุ่มทุน ฉะนั้นเม่ือไม่มีรากฐานจากพรรคการเมืองของมวลชน ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญไปท าให้เจา้ของพรรคเขม้แข็งอีก โดยก าหนดให้คนลงสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้ง
สังกัดพรรค เม่ือฝ่าฝืนมติพรรคก็ถูกให้ออกจากพรรค ท าให้ระบบการเมืองไทยเป็นเผด็จการ
นายทุน 

ลิขิต ธีรเวคิน (2557) อธิบายว่า ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั ลว้นประสบกบัความ
ลม้เหลวเน่ืองจาก พรรคการเมืองเป็นการรวมตวักนัของกลุ่มผลประโยชน์ อาทิ นกัธุรกิจการเมือง 
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มากกว่าพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์เพื่อประชาชน โดยมีความคิดเห็นว่า “สภาจะออกมาดีไดไ้ง 
ในเม่ือ สส. มนัเฮงซวย รัฐบาลมนัดีไม่ได้เม่ือ สส. มนัเฮงซวย ปัญหาของสภาเป็นอย่างน้ี 
นายกรัฐมนตรีมาจากสภา เม่ือสภาเป็นอย่างน้ี นายกรัฐมนตรีก็มาจากพรรค แต่พรรคไม่ใช่พรรค
การเมืองเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีจดทะเบียนเฉพาะกิจ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอ านาจรัฐ” 
 วิทยากร เชียงกูล (2557) ตั้ งข้อสังเกตว่า พรรคการเมืองไทยอยู่ในอ านาจของกลุ่มทุน 
เน่ืองจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยงัตอ้งพึ่งพาพรรคสูง โดยเฉพาะการสนบัสนุนทางการเงินอีกทั้ง
พรรคมีบทบาทสูง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นต่างจากพรรคไม่ได ้ไม่เหมือนกบัในองักฤษท่ีใช้
ระบบรัฐสภาเหมือนกนั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะมีอิสระสูงมาก สามารถไม่เห็นดว้ยกบันโยบาย
พรรคได้ แต่ของไทยนั้นต่างกันต้องฟังค าสั่งของพรรค ท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่มี
ความหมาย โดยระบบรัฐสภาในประเทศท่ีพฒันาแล้วสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตอ้งมีความเป็น
อิสระในการตดัสินใจทางการเมือง ไม่ถูกควบคุมโดยพรรคการเมือง   
 สุริยะใส กตะศิลา (2557) ใหท้ศันะวา่ ระบบพรรคการเมืองไทยเป็นการรวมตวักนัของกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมืองแบบเฉพาะกิจ ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง โดยมีความคิดเห็นวา่ พรรค
การเมืองไทยไม่มีการสู้กนัในพรรค แบบ Primary Vote ก่อน หวัหนา้พรรคสามารถส่งใครลงสมคัร
รับเลือกตั้ งก็ได้ พรรคการเมืองไทยจึงเป็นกลุ่มผลประโยชน์ของนายทุน เป็นธุรกิจการเมือง 
โดยเฉพาะพรรคขนาดกลาง 20 เสียง 30 เสียง ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง 

เอกณัฎ พร้อมพันธ์ (2557) ให้ทัศนะว่า พรรคการเมืองกลายเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ผลประโยชน์ทางการเมือง ถูกนายทุนพรรคครอบง าผา่นเงินสนบัสนุน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจึง
ขาดความเป็นอิสระทางการเมือง เพราะถูกบงการโดยนายทุนพรรค 
 กล่าวโดยสรุป สภาพปัญหาจากการมีระบบพรรคการเมืองอ่อนแอได ้มีทั้งส้ิน 5 ประการ
ดงัน้ี  

1)  พรรคการเมืองกลายเป็นสมบติัของกลุ่มทุน พรรคถูกครอบง าโดยชนชั้นน าไม่มี
กลุ่มภายในพรรค พรรคไม่ไดเ้ป็นองค์กรทางการเมืองเพื่อประชาชน แต่ท าหน้าท่ีคลา้ยบริษทัเอกชน 
เต็มไปด้วยการขดักนัแห่งผลประโยชน์ ในขณะเดียวกนัพรรคยงัสามารถส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
โดยตรงซ่ึงจะเป็นใครก็ไดท่ี้มีผลประโยชน์ทางการเมือง  

2)  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรขาดความเป็นอิสระในการตัดดินใจทางการเมือง
เน่ืองจากพรรคการเมืองเตม็ไปดว้ยการบงการโดยชนชั้นน า และถูกช้ีน าโดยนายทุนพรรค  

3)  ถา้พรรคเดียวมีเสียงขา้งมากเกิน 2 ใน 3 จะท าให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจมาก 
เพราะคุมไดท้ั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัจะท าให้เกิดเผด็จการจากการเลือกตั้ง (Elected - 
Dictator)   
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4) ถา้พรรคการเมืองมีความโดดเด่นอาจผกูขาดการเป็นรัฐบาลตลอดไป เช่น PAP 
ของสิงคโปร์ และพรรค UMNO ของมาเลเซีย 

5) การบงัคบัให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งสังกดัพรรค ท าให้หวัหนา้พรรคท่ีมี
อ านาจเหนือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จนท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของหวัหนา้พรรคไม่ใช่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประชาชน 
 ทั้งน้ี ในระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองก็คือองคก์รทางการเมืองท่ีประชาชนสามารถ
เขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได ้ไม่เฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยงัหมายความถึงการลงสมคัรรับ
เลือกตั้ง หรือการผลกัดนัการตดัสินใจในทางการเมือง เป็นตน้ ซ่ึงหากพรรคการเมืองอยู่ภายใต้
อ านาจของกลุ่มทุนย่อมไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนได ้ซ่ึงภายใตร้ะบบ
รัฐสภา พรรคการเมืองของไทยถูกสร้างให้มีความเข้มแข็งข้ึนซ่ึงเป็นความเข้มแข็งเฉพาะ                      
ฝ่ายบริหารเท่านั้นท่ีไดรั้บผลประโยชน์ ในขณะท่ีในดา้นอ่ืนๆ มีความอ่อนแอ เน่ืองจากไม่สามารถ
สร้างเสถียรภาพทางการเมืองใหมี้ความเขม้แขง็ได ้
 การท่ีระบบพรรคการเมืองอยูภ่ายใตอ้  านาจของกลุ่มทุน อาจท าการพิจารณาไดจ้าก ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยภายใตแ้นวคิด ของ อนุภาพ ถิรลาภ (2528: 25-26) อธิบายว่า 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข ความเกรงใจในผูมี้สถานภาพสูงกวา่ตนเอง 
และการค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน  เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการอธิบายไดว้า่ พรรคการเมืองไทยอยูใ่น
อ านาจของกลุ่มทุนจริง เพราะการเกิดข้ึนเป็นพรรคการเมืองไม่ได้เกิดข้ึนเพราะอุดมการณ์ทาง
การเมือง แต่พรรคเป็นกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มทุน และชนชั้นน าทางการเมือง และจดัการปัญหา
น้ีไดย้าก เน่ืองจากการกลวัภยัทางการเมืองท่ีอาจเกิดข้ึนจากนกัการเมืองท่ีมีต าแหน่งสูงกวา่ได ้
 
 4.2.4  มีการทุจริตการเลอืกตั้ง และการคอร์รัปช่ันอย่างมาก 

ในการได้มา ซ่ึงนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภานั้ น ประชาชนจะท าการเลือก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการเลือกฝ่ายบริหารอีกทีหน่ึง ซ่ึง
กระบวนการน้ีมีการทุจริตอยา่งมาก  ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 สายฝน สุเอียนทรเมธี (2557) ตั้งขอ้สังเกตวา่ การท่ีนายกรัฐมนตรีมาจากสภาผูแ้ทนราษฎร
ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ลกัษณะต่างอุปถมัภก์นั และท าใหมี้การคอร์รัปชัน่อยา่งมหาศาล โดยมีความ
คิดเห็นว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มีการใช้ระบบอุปถมัภ์ในการเขา้สู่ฝ่ายนิติบญัญติั 
เป็นการสร้างแรงจูงใจในการขอโควตารัฐมนตรีของฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีการทุจริตในการเลือกตั้งอยา่ง
กวา้งขวางจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และไปถอนทุนคืนเม่ือเป็นรัฐมนตรี หรือพรรคร่วมรัฐบาล 
 อาจินต์ กิตติพล (2557) ให้ทัศนะว่า การให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการเลือก
นายกรัฐมนตรีอีกทีหน่ึง ท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยากผนัตวัเองไปเป็นรัฐมนตรี จึงท าให้มี
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การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงอย่างกวา้งขวางโดยเฉพาะจากนักธุรกิจ โดยมีความคิดเห็นว่า การเลือกสส. 
สส. ก็อยากเป็นรัฐมนตรี ซ้ือสิทธิขายเสียงตรงน้ียงัมีอีกเยอะ คนเก่งๆ ไม่เขา้มา ระยะหลงัมีแต่นกั
ธุรกิจเขา้มา หรือตอ้งมีคนหนุนหลงัมีการสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูเ้ลือกตั้ง ไม่อยา่งนั้นก็ไม่ไดรั้บ
การเลือกตั้ง 

จึงสามารถสรุปไดว้่า ในระบบรัฐสภา การทุจริตอาจแบ่งออกได ้2 ช่วง คือ 1) ก่อนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของไทย จะใชก้ารทุจริตรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เขา้สู่ฝ่ายนิติบญัญติั  
ซ่ึงอยูใ่นรูปของการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง และ 2) หลงัไดรั้บเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เฉพาะผู ้
ท่ีอาวุโสทางการเมืองและมีอ านาจทางการเงินจะผนัตวัเองเขา้สู่ฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะท าให้เอ้ือต่อการ
ทุจริตง่ายข้ึน หรืออยู่ฝ่ายนิติบญัญติัเหมือนเดิม แต่ให้พรรคพวกหรือแมก้ระทัง่นอมินีเขา้ไปเป็น
รัฐมนตรีจึงเกิดระบบหุ่นเชิดทางการเมืองข้ึน และออกนโยบายท่ีเอ้ือต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ เป็น
ตน้ ซ่ึงจะพบว่า การคอร์รัปชั่นเป็นผลสืบเน่ืองจากการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเพื่อให้ไดอ้  านาจรัฐของ
นกัการเมือง ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจาก นกัการเมืองเช่ือวา่ถา้ชนะเลือกตั้งหลายสมยัจะเป็นผูอ้าวุโสทาง
การเมือง และก้าวสู่การเป็นรัฐมนตรีได้ ประกอบกับการท่ีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท าให้คนท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีจะตอ้งจ่ายเงินสนบัสนุนให้ผูส้มคัรซ้ือสิทธ์ิ
ขายเสียงเพื่อใหช้นะเลือกตั้ง และสนบัสนุนตนเอง ซ่ึงมีลกัษณะของ ธนาธิปไตย หรือ การปกครอง
ท่ีผูมี้เงินใชอ้ านาจเพื่อผลประโยชน์ของตนเองในทางการเมือง 

ลิขิต ธีรเวคิน (สยามรัฐ, 2554) ให้ทศันะวา่ ในกรณีของประเทศไทย ค าวา่ ธนาธิปไตยเร่ิม
มีความเด่นชดัมากข้ึน เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และจดัตั้งรัฐบาล สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรมีส่วนโดยตรงในการก ากบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย ์ใชน้โยบายท่ี
เอ้ือต่อผลประโยชน์ โดยมีความคิดเห็นว่า เม่ือเป็นผูก่้อตั้ งพรรคการเมือง ท าการเลือกตั้ง เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเสียเอง จนแยกไม่ออก
ระหวา่งบทบาทการกระท าหนา้ท่ีทางการเมืองดว้ยการใชอ้  านาจรัฐกบัการบริหารธุรกิจของตน 

ไสว บุญมา (2546) อธิบายว่า นโยบายประชานิยมเป็นการควบคุมหรือการโน้มน้าวของ
รัฐบาลให้เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนรัฐบาลจากประชาชน ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีประชาชนตอ้งการ
เพียงเฉพาะหนา้ ฉาบฉวย แต่ไม่สามารถแกปั้ญหาของประเทศได ้โดยรัฐบาลสามารถท าการช้ีน า
ต่างๆ แก่ประชาชนได ้

ดังนั้น ในระบบรัฐสภา การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงจะกระท าได้ง่าย โดยนักการเมืองต่างมี
แรงจูงใจในการทุจริตเพื่อตอ้งการต่อรองอ านาจทางการเมืองให้เขา้ไปสู่ฝ่ายบริหาร หรือการให้ฝ่าย
บริหารออกนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มทางการเมืองของตนเอง ซ่ึงท าให้เกิดสภาพปัญหา 5 
ประการ ดงัน้ี 
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1) จูงใจให้ผูท่ี้ตอ้งการเป็นนายกรัฐมนตรีใชเ้งินซ้ือเสียง เพราะถา้เสียงเกินคร่ึงจะ
ไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีท าใหก้ารซ้ือสิทธ์ิขายเสียงแพร่ระบาดมาก  

2) จูงใจใหผู้ส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีตอ้งการเป็นรัฐมนตรีซ้ือเสียง เพราะ
ถา้ไดรั้บเลือกตั้งติดต่อกนัจนเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอาวุโส หรือมีเงินมากจะมีโอกาสไดเ้ป็น
นายกรัฐมนตรี  

3)  เม่ือมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงในการเข้าสู่ต าแหน่งท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่น
ระบาดอยา่งรุนแรงเป็นผลเสียกบัประเทศ ท าใหเ้กิดวฒันธรรมโกงอยา่งไม่ละอาย 

4)  รัฐบาลเสียงขา้งมากอาจใช้นโยบายประชานิยมไดง่้าย เพราะคุมเสียงส่วนใหญ่
ในสภาได ้ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในการเลือกตั้ง ทั้งๆท่ีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาของประเทศได ้

5)  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมุ่งสร้างความนิยมกบัชาวบา้นเพื่อหวงัให้ตนไดรั้บการ
เลือกตั้งแบบผูกขาดจึงพยายามใช้นโยบายประชานิยมมากข้ึนท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ประเทศ 
 ซ่ึงสภาพปัญหาน้ี อาจท าการอธิบายดว้ย แนวคิดประชาธิปไตยกบับริบทของสังคมภายใต้
แนวคิดน้ี เป็นการอธิบายวา่ ระบบสังคมไทยยงัมีสภาพปัญหาส าคญัเร่ืองของชนชั้น เน่ืองจากใน
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว อาทิ ในแถบสแกนดิเนเวีย ประชาชนจะต่ืนตวัทางการเมืองสูงมาก ใน
ขณะเดียวกนัก็จะมีคนรวย และคนจนจ านวนนอ้ย แต่มีชนชั้นกลางในการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจ านวนมาก สภาพแบบน้ีท าให้การทุจริตเพื่อการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียงกระท าไดย้าก เน่ืองจากชน
ชั้นกลางจะมีความตอ้งการในดา้นเงินตอบแทนนอ้ยกวา่คนจน ในขณะเดียวกนัชนชั้นกลางก็ไม่มี
ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอ้งออกนโยบายเพื่อเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนเองเหมือนกบัคนรวย  
 ในขณะท่ีสังคมไทย ซ่ึงยงัจดัไดว้า่อยู่ในประเทศก าลงัพฒันา มีคนจนอยูจ่  านวนมาก และ
คนรวยก็อยูใ่นฐานะรวยกระจุกตวัจากชนชั้นน า ตระกูลการเมือง และตระกูลเจา้สัวต่างๆ ไม่ก่ีกลุ่ม
เท่านั้น  
 ดงัจะเห็นไดจ้าก ขอ้มูลของ Credit Suisse (2014) ท่ีรายงานวา่ ประเทศไทย เป็นประเทศ
ล าดบัท่ี 6 ของโลกท่ีมีการกระจายรายไดอ้ย่างไม่เป็นธรรม โดยบรรดาเศรษฐีท่ีครอบครองความ                  
มัง่คัง่ท่ีสุด ร้อยละ 10 ของประเทศ กลบัครอบครองความมัง่คัง่ ถึงร้อยละ 75 ของทั้งประเทศ  
 ส าหรับบริบทของไทยการท่ีชนชั้นกลางมีจ านวนน้อยกว่า เม่ือท าการเปรียบเทียบกับ               
คนจน ซ่ึงการมีคนจนเป็นจ านวนมาก ท าให้พรรคการเมืองต่างๆ ใชก้ารซ้ือสิทธ์ิขายเสียงให้ตนเอง
เขา้สู่การรับเลือกตั้งไดง่้าย ซ่ึงสภาพเช่นน้ีจะอยูใ่นบริบทสังคมดอ้ยพฒันา โดยในการเลือกตั้งของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะมีการทุจริตในการเลือกตั้งสูงมาก เน่ืองจากเป็นการช่วงชิงเก้าอ้ีใน              
ฝ่ายนิติบญัญติั เพื่อไปท าการจดัตั้งรัฐบาล ซ่ึงประชาชน จะมีอิสระในการตดัสินใจทางการเมือง
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นอ้ย เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ทางการเมือง และอามิสสินจา้งท่ีตนเองจะไดรั้บ ประชาชน
จึงกลายเป็นเหยื่อของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ซ่ึงสภาพปัญหาน้ีท าให้คนดีมีความรู้ไม่สามารถเขา้ไปสู่
ระบบเลือกตั้งได ้เน่ืองจากในการเลือกตั้งตอ้งใชเ้งินจ านวนมากเพื่อใหไ้ดรั้บการเลือกตั้ง  

 
 4.2.5  เกดิรัฐบาลหุ่นเชิด นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด และสภาหุ่นเชิดได้ง่าย 
 ในระบบรัฐสภา ภายใตบ้ริบทของไทยเม่ือพรรคการเมืองเป็นกลไกส าคญัในการควบคุม
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และฝ่ายบริหารมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท าให้เกิด
การควบรวมอ านาจ และเกิดระบบหุ่นเชิดทางการเมืองข้ึน เน่ืองจากนายทุนพรรค ผูอ้าวุโสของ
พรรค สามารถใช้พรรคการเมืองในการครอบง าทั้ งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติได้ ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง (2556) มีความคิดเห็นวา่ รัฐบาลของนางสาว ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เป็นหุ่นเชิด
ของระบอบทกัษิณ ซ่ึงส่งผลกระทบ 8 ประการ คือ 1) ความพยายามฟ้ืนฟูระบอบทกัษิณ และช่วย
พวกตนไม่ตอ้งรับโทษ 2) การบริหารเศรษฐกิจลม้เหลว สร้างหน้ีสูง โกงกินมาก 3) ความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนอยูข่ ั้นวิกฤติ 4) การต่างประเทศลม้เหลว อีกทั้งนายกรัฐมนตรี
ขาดภาวะความเป็นผูน้ า 5) ขา้ราชการอึดอดัไม่พอใจ เพราะการบริหารขาดหลกัธรรมมาภิบาล                
6) ฝ่ายบริหารมีคุณภาพต ่า ไม่มีทกัษะในการบริหารประเทศ  7) รัฐบาลเร่ิมขาดความน่าเช่ือถือ ไม่มี
ความมัน่คง และ8) ประชาชนไม่พอใจ เกิดกลุ่มทางการเมืองในการกดดนัรัฐบาลจ านวนมาก 

ปัณณธร กุฎีรัตน์ (2557) ให้ทศันะว่า  การท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการเลือก
นายกรัฐมนตรี แทนท่ีจะเปิดโอกาสให้ประชาชนตดัสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีเอง ท าให้การ
ตดัสินใจถูกช้ีน าโดย ผูอ้าวุโสทางการเมือง หรือนายทุนของพรรค เห็นไดช้ดั ในกรณีของ นางสาว
ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีไดรั้บเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นเครือญาติกบันายทุนของพรรคเพื่อ
ไทย สภาพเช่นน้ีส่งผลให้เกิดระบบหุ่นเชิดทางการเมืองข้ึน คือ นายทุนพรรคสามารถช้ีน าฝ่าย
บริหารได ้ในขณะเดียวกนัเม่ือพรรคการเมืองมีกลไกในการควบคุมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร อาทิ 
การบงัคบัสังกดัพรรคการเมือง ท าใหฝ่้ายนิติบญัญติัถูกบงการ และควบคุมโดยฝ่ายบริหารอีกทีหน่ึง 
กลายเป็นวา่ ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติักลายเป็นหุ่นเชิดของนายทุนพรรค  

เอกณัฎ พร้อมพนัธ์ (2557) อธิบายว่า ท่ีมาของฝ่ายนิติบญัญติั มาจากการเลือกตั้งแต่มีการ
ทุจริตสูงภายใตร้ะบอบทกัษิณ เขา้มาโดยการใชเ้งิน ซ้ือพรรคการเมือง ตลอดจนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร รวมไปถึงการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง เม่ือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้สู่สภา ก็ใชอ้  านาจไปท าการ
เลือกนายกรัฐมนตรี ท าให้ทั้งฝ่ายบริหารและนิติบญัญติัถูกครอบง า ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน และ
เม่ือนายกรัฐมนตรีสามารถกุมฝ่ายนิติบญัญติั ด้วยกลไกของพรรคการเมือง จึงท าให้ฝ่ายนิติบญัญติั
กลายเป็นสภาหุ่นเชิด 
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กล่าวโดยสรุป การท่ีพรรคการเมืองมีกลไกส าคญัหลายประการ อาทิ สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรตอ้งสังกดัพรรคการเมือง ท าให้พรรคการเมืองสามารครอบง าฝ่ายนิติบญัญติัได ้และซ ้ าร้าย
เม่ือฝ่ายบริหารมาจากการเลือกของฝ่ายนิติบญัญติั ท าให้ฝ่ายบริหารถูกครอบง าไปดว้ย กลายเป็น
ระบบหุ่นเชิดทางการเมือง เกิดรัฐบาลหุ่นเชิด สภาหุ่นเชิด และนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด 

จะสามารถเห็นไดช้ดั ตั้งแต่หลงัการเลือกตั้งปีพ.ศ. 2550 เป็นตน้มา โดยเฉพาะกรณีของ
นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ท่ีไม่ไดเ้ป็นหัวหน้าพรรคการเมืองดว้ยซ ้ า แต่เป็นเครือญาติกบันายทุน
ของพรรคเพื่อไทยท าให้ไดรั้บเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงก่อให้เกิดสภาพปัญหา อาทิ การขาดวุฒิ
ภาวะความเป็นผูน้ า ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจ ฝ่ายบริหารมีความอ่อนแอขาดทกัษะในการบริหาร
ประเทศตอ้งคอยค าสั่งจากนายทุนพรรค ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของ
ประชาชน แต่เป็นหุ่นเชิดของนายทุนพรรค และผูอ้าวโุสทางการเมืองในพรรค 

ทั้งน้ี การท่ีเกิดระบบหุ่นเชิดทางการเมืองข้ึน อาจท าการพิจารณาไดว้า่ นอกจากการมีกลไก
ของพรรคการเมืองในการควบคุมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้ ยงัมีการทุจริตซ้ือสิทธ์ิขายเสียงสูง
มาก อีกดว้ยซ ้ าร้ายระบอบทกัษิณยงัมีอิทธิพลต่อหุ่นเชิดทางการเมืองอีกดว้ยซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจาก
วฒันธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม ทั้งน้ี เกษียร เตชะพีระ (2547: 3-19) ให้ทศันะว่า ภายใต้
ระบอบทักษิณมีลักษณะการเมืองแบบอ านาจนิยม คือ การสร้างเสียงข้างมากโดยครอบง า
ส่ือมวลชนท าใหไ้ม่มีเสียงคา้นจากมติสาธารณะได ้ การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น การปราบปรามการ
ทุจริตเป็นการท าลายฝ่ายตรงขา้มทางการเมืองแทน อีกทั้งเสียงท่ีเห็นต่างถูกผลกัให้กลายเป็นเสียง
ขา้งนอ้ยโดยสิทธิของเสียงขา้งนอ้ยถูกปฏิเสธ และมกัอา้งวา่ตนเองมาจากการเลือกตั้ง พวกเห็นต่าง
ถูกผลกัใหก้ลายเป็นพวกไม่เคารพกติกา เป็นตน้ 

ภายใตร้ะบอบทกัษิณเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัหุ่นเชิดทางการเมือง โดยเฉพาะ การใช้
เสียงขา้งมากในการครอบง าส่ือมวลชน ท าให้การวิพากษ์วิจารณ์ไม่สามารถกระท าไดอ้ย่างปกติ 
และเสียงขา้งน้อยถูกผลักออกให้เป็นผูเ้ห็นต่างเป็นผูไ้ม่รักชาติ ไม่เคารพกติการวมไปถึงการมี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงัจะเห็นไดจ้าก กรณีการออก พ.ร.บ.นิโรษกรรม ท่ีมีส่วนเอ้ือต่อนายทุนของ
พรรคเพื่อไทยอยา่งมาก ภายใตรั้ฐบาลของนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร ในปี 2556   

  โดยยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร (2556) ไดก้ล่าววา่ ดิฉันไม่อยากเห็นการน าพระราชบญัญติันิรโทษ
กรรมถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง ท าให้เกิดข้อถกเถียงและมีการให้ขอ้มูลท่ีสับสนและถูก
บิดเบือน โดยมีเจตนาท่ีจะลม้ลา้งรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตยอีกคร้ัง 
 จะเห็นไดว้า่ นอกจากการไม่เคารพหลกักฎหมาย ซ่ึงตอ้งออกฎหมายอย่างสุจริต โปร่งใส 
และมีความยติุธรรมแลว้ ฝ่ายบริหารยงัผลกัผูเ้ห็นต่างทางการเมืองวา่ไม่เคารพระบอบประชาธิปไตย 
โดยมกัอา้งวา่มาจากเสียงขา้งมากซ่ึงเป็นเพียง 1 ในองคป์ระกอบ 5 ประการภายใตป้รัชญาระบอบ
ประชาธิปไตย โดยไม่พิจารณาถึงหลกักฎหมาย ท าให้ทั้งระบอบทกัษิณ และระบบหุ่นเชิดทาง
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การเมืองผสานกันจนแยกไม่ออก เน่ืองจากนายทุนพรรคไม่จ  าเป็นต้องลงมาแสดงบทบาททาง
การเมืองอีกต่อไป แต่ให้ผูอ่ื้นรับช่วงแทนเพื่อผลประโยชน์ของตน โดยใชเ้ฉพาะหลกัเสียงขา้งมาก
ในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองใหแ้ก่หุ่นเชิดทางการเมือง 
 

4.3  จุดแขง็ของการเลอืกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
 

จากการศึกษา พบว่า จุดแข็งของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมีทั้งส้ิน 5 ประการ 
ดงัน้ี  
 

4.3.1  รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึน้  
การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน เพราะ 

ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย โดย ฝ่าย
บริหารไม่สามารถยุบสภาได ้และฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารได ้ซ่ึง
เป็นจุดแขง็ในการท าใหรั้ฐบาลมีเสถียรภาพ โดยสามารถพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 นิติภูมิ นวรัตน์ (2557) อธิบายว่า ฝ่ายบริหารสามารถบริหารด้วยนโยบายของพรรคได ้
เพราะไม่ตอ้งคอยพะวงว่า นโยบายของพรรคขนาดใหญ่จะไปขดัแยง้กบันโยบายของพรรคร่วม
รัฐบาล เน่ืองจากในบางคร้ังพรรคขนาดใหญ่ก็มีความกงัวลถึงพรรคร่วมรัฐบาลมากเกินไป 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะก่อให้เกิด ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัท่ีมีความต่อเน่ืองในการท างาน โดยมีความคิดเห็นว่า “การเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงจะท าให้นายกรัฐมนตรีอยู่ครบวาระได ้เพราะสภาไม่สามารถอภิปรายไม่
ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี มีทางเดียวท่ีจะพน้ คือ Impeachment หรือ ให้องคก์รอิสระ เช่น ป.ป.ช. ไป
ช้ีมูลท านองน้ี 
 พงษ์ธร ธัญญศิริ (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะท าให้รัฐบาลมี
เสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน สามารถด าเนินนโยบายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของประชาชน เพราะฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารได ้และฝ่ายบริหาร
ไม่สามารถยบุสภาได ้ท าใหอ้ยูค่รบวาระทั้ง 2 ฝ่าย 

ในขณะท่ี ลิขิต ธีรเวคิน (2557) ให้ทศันะว่า ฝ่ายบริหารอาจมีเสถียรภาพทางการเมืองมาก
ข้ึน เพราะจะอยูต่่อเน่ืองจนครบวาระ โดยมีความคิดเห็นวา่ พอนายกรัฐมนตรีไดรั้บเลือกตั้งโดยตรง 
เขาจะตั้งใครก็ได ้อยูค่รบวาระ 4 ปี แต่นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรง ไม่มีสิทธิยุบสภาน่ะ 
สภาอภิปรายได ้ไล่ออกไม่ได ้ถอดถอนโดยวฒิุ 
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 สมบติั บุญงามอนงค์ (2557) ตั้งขอ้สังเกตว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะท าให้
เสถียรภาพของฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน โดยมีความคิดเห็นว่า การเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรง จะท าใหไ้ดรั้บคณะรัฐมนตรีท่ีมีขีดความสามารถสูง สอดคลอ้งกบักระทรวง
ต่างๆมากข้ึน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะไปท าหนา้ท่ีนิติบญัญติัชดัเจน 

กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของการมี เสถียรภาพทางการเมือง จากการเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงมี 4 ประการท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) ฝ่ายบริหารสามารถบริหาร และท าตามนโยบาย
ของพรรคไดม้ากข้ึน โดยลดความกงัวลจากการต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลลง  2) นกัการเมืองมี
ความมัน่ใจวา่จะอยูค่รบวาระ เกิดความเช่ือมัน่ในการท างานมากข้ึน 3) นโยบายมีความต่อเน่ืองใน
การท างาน เน่ืองจากการท างานมีวาระค่อนขา้งแน่นอน ซ่ึงส่งผลให้นกัลงทุนมีความเช่ือมัน่ในการ
ลงทุนมากข้ึนอีกดว้ย และ 4) เป็นการสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลให้เกิดข้ึน เพราะคณะรัฐมนตรีมี
ขีดความสามารถในการท างานสูง จึงอาจสนองต่อความตอ้งการในนโยบายของประชาชนไดดี้กวา่
การเป็นรัฐมนตรีท่ีมาจากพนัธมิตรรัฐบาล 
 การมีเสถียรภาพทางการเมืองท่ีดีข้ึนจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง อาจส่งผล
ต่อเน่ืองไปยงัวฒันธรรมทางการเมือง ซ่ึงท าใหส้ภาพของวฒันธรรมทางการเมืองของไทยเปล่ียนไป
ในทางท่ีดีข้ึนก็ได ้

โดยตามความคิดเห็น ของ อุไรวรรณ ธนสถิต (2552: 1-14) ให้ทศันะวา่  วฒันธรรมทางการ
เมืองไทยดา้นความสัมพนัธ์เชิงอุปถมัภ ์มี 3 ประการ คือ 1) ผูน้ าอาวุโสผกูขาดผลประโยชน์ทางการ
เมือง 2) วฒันธรรมของขวญัท่ีเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน และ 3) การดึงเอาวงศาคณาญาติเขา้
มาในระบบการเมืองเป็นมรดกตกทอด 
 ซ่ึงสภาพปัญหาดังกล่าว หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะส่งผลให้ ลดการ
ผกูขาดของผูน้ าอาวุโสในพรรคการเมืองลง เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นหวัหน้าฝ่ายบริหารจะมี
อ านาจในการต่อรองผลประโยชน์มากข้ึน เน่ืองจากมีหลกัประกนัว่าตนเองอยู่ในวาระค่อนขา้ง
แน่นอนจึงกลา้ตรวจสอบหากมีการทุจริต ทั้งผูอ้าวโุสทางการเมืองและนายทุนของพรรค 
 ในขณะเดียวกนั เม่ือมีหลกัประกนัแน่นอนว่าฝ่ายบริหารอยู่ในวาระชดัเจน ก็ไม่จ  าเป็นท่ี
จะต้องต่อรองเพื่อผสานผลประโยชน์กับพรรคร่วมรัฐบาลตลอดเวลา อาทิ โควตารัฐมนตรี 
กรรมการในบอร์ดรัฐวสิาหกิจ เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ฝ่ายบริหารสามารถคดัเลือกคนท่ีความเหมาะสม
กบัต าแหน่งท าใหเ้สถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลมีมากข้ึน 
 ทา้ยท่ีสุด หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของระบบ
การเมือง เน่ืองจากเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนให้เขา้ไปมีส่วนร่วมผา่น
การเลือกตั้ง ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเกิดการต่ืนตวัทางการเมืองในการเลือกฝ่ายบริหารโดยตรง โดย
ในปัจจุบนัเน่ืองจากสภาพของวฒันธรรมทางการเมืองแบบวงศาคณาญาติ ต าแหน่งทางการเมืองจึง
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กลายเป็นมรดกตกทอด หรือเป็นนอมินีทางการเมือง ซ่ึงไม่สะทอ้นถึงความตอ้งการของประชาชน
ท่ีแทจ้ริง โดยกรณีท่ีเห็นไดช้ดั อาทิ ในปีพ.ศ. 2554 การเลือกนางสาวยิ่งลกัษณ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
เพราะเป็นเครือญาติของอดีตนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร ซ่ึงเป็นการท าลายเสถียรภาพของระบบ
การเมืองอยา่งแทจ้ริง เพราะ นายกรัฐมนตรีมาจากนายทุนของพรรคการเมืองซ่ึงไปเลือกกนัในฝ่าย
นิติบญัญติั ไม่ไดม้าจากความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง อนัเป็นการท าให้เกิดระบบหุ่นเชิด
ข้ึนในการเมืองไทย  

ทั้งน้ีตามความเห็นของ พงเพญ็ ศกุนตาภยั (2512: 23-32) อธิบายวา่ การเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรี
โดยตรงจะท าให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองข้ึน โดยเฉพาะการรัฐประหารจะท าได้ยากมาก 
เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีเป็นศูนยร์วมประชาชน อีกทั้งนายกรัฐมนตรีข้ึนอยูก่บัผูเ้ลือกตั้ง ไม่ข้ึนอยู่
กบัการสนบัสนุนของขา้ราชการ และเป็นการกระตุน้ใหพ้รรครักษาช่ือเสียง และหลกัการของพรรค
มากข้ึน เป็นตน้ 
 ซ่ึงหากพิจารณาตามความเห็นของ พงเพ็ญ ศกุนตาภยั (2512) แลว้จะพบว่าการเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงมีแนวโน้มท่ีจะท าให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน 
เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมีฐานส าคญั คือ ความชอบธรรมท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
จึงไม่ข้ึนอยูก่บัจากฝ่ายนิติบญัญติั ผูอ้าวโุสทางการเมือง หรือนายทุนพรรค อีกทั้ง การรัฐประหารยงั
ท าได้ยากอีกด้วย เน่ืองจากประชาชนเป็นฐานความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรี หากมีการ
รัฐประหารจึงอาจเกิดความขดัแยง้กบัประชาชนได ้

 
4.3.2 ประชาชนสามารถแสดง เจตนารมณ์ได้โดยตรงว่าตนต้องการให้ใครเป็น

นายกรัฐมนตรี  
 การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประชาชน เป็นแนวทางการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร
โดยตรงเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นระบบรัฐสภา ซ่ึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไดโ้ดยตรงของประชาชนวา่
ตอ้งการใหใ้ครเป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ปัจจุบนัประเทศไทยใชร้ะบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีมาจาก
การเลือกตั้งโดยออ้มของประชาชนผ่านสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงอาจไม่สะทอ้นความตอ้งการ
ของประชาชน ส าหรับจุดแข็งของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงประชาชนสามารถแสดง
เจตนารมณ์ได้โดยตรงว่าตนต้องการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องผ่านสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 วิทยากร เชียงกูล (2557) ตั้งขอ้สังเกตว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่งผลดี คือ 
ประชาชนสามารถท าการตดัสินใจเลือกไดดี้ข้ึน เหตุผลคือ ขณะน้ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสียงขา้ง
มากสามารถโหวตใครเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได ้อยา่งยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร แมไ้ม่ไดเ้ป็นหวัหนา้พรรคก็
ไดรั้บเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ มีคนสั่งให้เลือก เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งโดยตรงจะท าให้
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ประชาชนรู้ตั้งแต่แรกว่าใครเหมาะสมท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนอาจมีส่วนตดัสินใจได้
ดีกวา่ 

สมบัติ บุญงามอนงค์ (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรง เป็นการ
แสดงออกให้เห็นถึงความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงในการเลือกรัฐบาล เพราะ ท่ีผ่านมา
ประชาชนไม่ไดเ้ลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง แต่ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือก ท าให้ใน
บางคร้ังประชาชนไดน้ายกรัฐมนตรีไม่ตรงกบัความตอ้งการ 
 สุริยะใส กตะศิลา (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะก่อให้เกิดฝ่าย
บริหารท่ีตรงกบัเจตจ านงของประชาชน ประชาชนสามารถเห็นภาพนายกรัฐมนตรีไดอ้ย่างชดัเจน
ไม่ครุมเครือท าใหป้ระชาชนสามารถตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 
 ในขณะท่ี อคัรเดช ล่องดุริยางค์ (2557) ให้ทศันะว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงในการเลือกรัฐบาล เพราะ สภาพ
ปัญหาในปัจจุบนันายกรัฐมนตรีเป็นตวัแทนของกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าตวัแทนของประชาชน 
เพราะต้องประสานประโยชน์กับสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรท่ีเลือกตนเองเข้าไปท าหน้า ท่ี
นายกรัฐมนตรีจึงมีการต่อรองต าแหน่งทางการเมืองสูง แต่ถ้าให้ประชาชนเลือกตั้ งโดยตรง 
ประชาชนจะต่ืนตวัทางการเมืองสูงมาก เน่ืองจากประชาชนจะเห็นภาพนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล
ทนัที ทั้งยงัเกิดความภาคภูมิใจในการเลือกผูแ้ทนโดยตรงไดอี้กดว้ย 
 อภิรักษ์ โกษะโยธิน (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรง อาจท าให้
ประชาชนไดรั้บผูแ้ทนตรงกบัความตอ้งการมากกวา่ให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผูเ้ลือก โดยมี
ความคิดเห็นวา่ คนอาจจะเลือกจาก Popular Vote จากความรู้ ความสามารถ ช่ือเสียง ซ่ึงเราหวงัวา่
จะไดรั้บคนดี ไม่ใช่วา่ไปใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปบล็อกโหวตกนัในสภา 
 จะเห็นไดว้า่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะสะทอ้นต่อความตอ้งการของประชาชนไดดี้กวา่ 
การเลือกของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เพราะประชาชนทั้งประเทศเป็นผูมี้ส่วนร่วมโดยตรงในการ
คดักรองฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งโดยตรงท าให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ประชาชน ท าใหป้ระชาชนและฝ่ายบริหารมีความใกลชิ้ดกนั อีกทั้งประชาชนสามารถเห็นภาพของ
ฝ่ายบริหารไดง่้ายข้ึน ซ่ึงอาจเป็นการดีกวา่ท่ีจะให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปท าการตดัสินใจแทน
ประชาชนทั้งประเทศในการเลือกฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีนายกรัฐมนตรีจากการเลือกของฝ่ายนิติบญัญติั
หลายคร้ังไม่ตรงกบัความตอ้งการของประชาชน อาทิ การเลือกนางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร เป็น
นายกรัฐมนตรี ทั้งท่ีไม่ไดเ้ป็นหวัหนา้พรรคการเมือง อีกทั้งยงัไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองแต่
สภาผูแ้ทนราษฎรเลือกเน่ืองจากความเก่ียวพนักบั ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะ
น้องสาว สภาพปัญหาเช่นน้ีท าให้นายกรัฐมนตรีเป็นการเมืองเร่ืองเครือญาติ และบริวารใน
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ขณะเดียวกนั การหาเสียงอาจใช้นโยบายประชานิยมประกอบกบัการเป็นนอมินีทางการเมืองหรือ
การเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดอาจท าให้ได้รับเลือกตั้ง ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเช่นน้ีไม่สะทอ้นความ
ตอ้งการของประชาชน  

ในบริบทของสังคมไทย ประชาชนมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม 
แม้ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน แต่บางส่วนยงัขาดการต่ืนตวัตวัทางการเมือง 
เน่ืองจากการกระจุกตวัของชนชั้นกลางในสังคมไทยยงัมีนอ้ย โดยเฉพาะในเขตชนบทยงัมีการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียงจ านวนมาก แต่ถา้หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ประชาชนจะต่ืนตวัทาง
การเมืองเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็น ของ พงเพ็ญ ศกุนตาภยั  (2512: 23-32) ท่ีให้
ทศันะว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงท าให้ประชาชนเป็นพลังทางการเมืองข้ึนมา และ
นายกรัฐมนตรีกลายเป็นตวัผสานระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั  
 ดงันั้น การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนอกจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการ
ของประชาชนแลว้ยงัเป็นการสร้างการต่ืนตวัทางการเมืองของภาคประชาชนมีมากข้ึน ทั้งยงัเป็น
การส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอีกด้วย เน่ืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเลือกฝ่ายบริหารไดโ้ดยตรง อนัจะท าให้ประชาชนตอ้งใช้การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผูส้มคัรรับเลือกตั้งมากข้ึน ท าให้เกิดหน้าท่ี และส านึกในความเป็นพลเมือง                
ในขณะเดียวกนันายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็จะรับผิดชอบต่อประชาชนโดยตรง  
ซ่ึงท าใหน้ายกรัฐมนตรีตอ้งรับผดิชอบสูงกวา่นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกของฝ่ายนิติบญัญติั 
 

4.3.3 รัฐบาลมีเอกภาพ และมีเสถียรภาพนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มี
ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งมาร่วมรัฐบาล  

 สภาพปัญหาท่ีส าคญัของระบบการเมืองไทยก็คือ การเป็นรัฐบาลผสมจากพรรคร่วมรัฐบาล
หลายพรรค โดยเฉพาะนบัตั้งแต่ก่อน ปีพ.ศ. 2544 ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมืองอยา่ง
มาก เน่ืองจากตอ้งเชิญกบัปัญหาการต่อรองต าแหน่ง และผลประโยชน์ อาทิ โควตารัฐมนตรี ซ่ึงการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจแกปั้ญหารัฐบาลผสมได ้ซ่ึงพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงสามารถ
แก้ปัญหาเร่ือง ปัญหาพนัธมิตรรัฐบาลของฝ่ายบริหารได้ โดยมีความคิดเห็นว่า “การเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงท าให้ฝ่ายบริหารก าหนดไดว้า่ใครจะเป็นคณะรัฐมนตรีบา้ง ก าหนดทีมงาน
ได ้แกปั้ญหาโควตาของระบบพรรคการเมืองได ้นายกรัฐมนตรีเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในการตดัสินใจ 

ในขณะท่ี สายฝน สุเอียนทรเมธี  (2557) ให้ทศันะว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
สามารถแกปั้ญหาดา้นการต่อรองอ านาจกบัพนัธมิตรรัฐบาลรัฐบาลได ้ซ่ึง สภาพปัญหารัฐบาลผสม
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ของไทยตอ้งผสานประโยชน์กบัหลายพรรคการเมือง เพราะนายกรัฐมนตรีไม่มีฐานเสียงท่ีชดัเจน 
แต่ข้ึนอยูก่บัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ถา้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ฐานเสียงจะ
ไปอยูก่บัประชาชน นายกรัฐมนตรีเม่ือไดรั้บการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนก็จะมีอ านาจในการ
จดัสรรคณะรัฐมนตรีมากข้ึน เผชิญกบัการต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลนอ้ยลง  
 อคัรเดช ล่องดุริยางค์ (2557) อธิบายว่า หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจจะ
สามารถแกปั้ญหารัฐบาลพนัธมิตรรัฐบาลระบบการเมืองไทยได ้เน่ืองจาก ประชาชนส่วนใหญ่จะ
ไปท าการเลือกพรรคการเมืองขนาดใหญ่ โดยขณะน้ี ประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่ ระบบ 2 พรรคการเมือง
ใหญ่แลว้ แต่ยงัมีพรรคร่วมเป็นตวัแปรส าคญั  ซ่ึงหากพรรคใดไดรั้บเลือกเป็นรัฐบาล อ านาจในการ
ต่อรองต าแหน่งโควตารัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลก็จะลดลง เพราะประชาชนจะไปท าการเลือก
พรรคขนาดใหญ่ในการจดัตั้งรัฐบาลมากกวา่ เป็นหลกัประกนัวา่หวัหนา้ฝ่ายบริหารไดรั้บเลือกอยา่ง
แน่นอน ส่วนคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็จะมีอ านาจในการต่อรองมากข้ึน 
 ปัญหาการเป็นรัฐบาลผสมส่งผลต่อเสถียรภาพในการด าเนินงานของรัฐบาล อีกทั้งในดา้น
ของนโยบายก็อาจขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานได ้โดยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
อาจแกไ้ขสภาพปัญหาของรัฐบาลผสมท่ีจ าเป็นตอ้งจดัสรรโควตารัฐมนตรีแก่พนัธมิตรรัฐบาลได้
บา้ง แต่ไม่ทั้งหมดเน่ืองจากประเทศไทยยงัมีพรรคการเมืองขนาดกลาง และขนาดเล็กเป็นตวัแปร
ของรัฐบาลอยู่ โดยตามความเห็นของ สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2557) อธิบายวา่ระบบการเมืองไทยยงัไม่
เขา้สู่ระบบ 2 พรรคการเมืองใหญ่ คาดการณ์ว่าใน 10 ปีขา้งหน้าก็ยงัไม่เขา้สู่ระบบ 2 พรรค 
สภาพการณ์น้ีแมน้ายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีอ านาจในการจดัสรรคณะรัฐมนตรีมาก
ข้ึน แต่อาจตอ้งผสานประโยชน์กบัพรรคร่วมรัฐบาล โดยการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรียงัส่งผลดี คือ 
การสร้างความไดเ้ปรียบในการต่อรองเน่ืองจากสามารถเห็นภาพหวัหนา้ฝ่ายบริหารชดัเจน 

ในขณะเดียวกนัการท่ีประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่ระบบ 2 พรรคใหญ่แมไ้ม่เต็มรูปแบบก็ตาม ท าให้
สามารถผสานผลประโยชน์กบัพรรคร่วมรัฐบาลในการไดห้ากฝ่ายบริหารมีเสียงไม่พอส าหรับการ
พิจารณาร่างกฎหมายในรัฐสภา ความยดืหยุน่น้ีแมใ้นประเทศท่ีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง 
อยา่งประเทศฟิลิปปินส์ก็ท าการอนุญาตใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งประธานาธิบดี และผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
รองประธานาธิบดีมาจากคนละพรรคการเมืองกนัได ้ การท าเช่นน้ีเป็นการเปิดให้มีความยืดหยุ่น
ทางการเมืองในการต่อรอง และผสานผลประโยชน์มากข้ึน ซ่ึงในระบบประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาไม่มีความยดืหยุน่ดงักล่าว ท าใหก้ารผา่นร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารในบางคร้ังท าได้
ล าบากหากฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัมาจากต่างพรรคการเมือง 
 ส าหรับ ในกรณีท่ีไม่สามารถสร้างพนัธมิตรเพื่อใหมี้เสียงขา้งมากในสภา ให้เขียนกฎหมาย
อาจก าหนดใหรั้ฐบาลเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณเขา้สภา ให้สภามีอ านาจปรับลดไดไ้ม่เกินร้อยละ 
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10 แต่ปรับเพิ่มไม่ได ้และถา้ตอ้งให้ความเห็นชอบมีระยะเวลาภายใน 45 วนั มิฉะนั้นให้รัฐบาลน า
ร่างพ.ร.บ.งบประมาณไปประกาศใชไ้ด ้
 ดังนั้ น การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจึงเป็นการสร้างอ านาจในการต่อรองของ                   
ฝ่ายบริหารใหมี้อ านาจต่อรองทางการเมืองมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งจดัตั้งพนัธมิตรรัฐบาล ซ่ึงจะท าให้
การท างานของฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็เป็นการลด
บทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลในการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆ ใหล้ดลง 

 
4.3.4   ลดส่ิงจูงใจที่จะซ้ือเสียงเพื่อให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากพอที่จะสนับสนุนให้

เป็นนายกรัฐมนตรี 
 การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง เป็นสภาพปัญหาส าคัญของระบอบประชาธิปไตยโดยตัวแทน              
เป็นการบิดเบือนกลไกการเลือกตั้ง ท าให้ประชาชนไม่ได้รับผูแ้ทนตรงกบัความตอ้งการ ทั้งยงั
น าไปสู่การทุจิตคอร์รัปชั่น จึงมีแนวคิดในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อลดการซ้ือสิทธ์ิ
ขายเสียงซ่ึงพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557) ให้ทศันะว่า ในเชิงทฤษฎีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรงอาจท าใหก้ารซ้ือสิทธ์ิขายเสียงลดลงได ้เน่ืองจากเป็นการเลือกตั้งซ่ึงใชเ้ขตประเทศเป็นเขต
เลือกตั้งซ่ึงท าให้การทุจริตเกิดได้ยากข้ึน อย่างไรก็ตาม พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ยงัตั้งขอ้สังเกต
เพิ่มเติมวา่ แมจ้ะลดการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงจริง แต่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งอาจใชน้โยบายประชานิยมท าให้
ไดรั้บเลือกตั้งดว้ยก็ได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การทุจริตไดเ้ช่นกนั อาทิ ในประเทศอาร์เจนตินามีการเลือก
ฝ่ายบริหารโดยตรงมีการใชน้โยบายประชานิยมท าใหไ้ดรั้บเลือกตั้ง 
 สุชาติ ผวิงาม (2557) ตั้งขอ้สังเกตวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะเป็นการเลือกตั้ง
ท่ีมีเขตเลือกตั้งทั้งประเทศ ท าให้เป็นการยากมากท่ีจะท าการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงจากประชาชนทั้ง
ประเทศใหเ้ลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เพราะมีค่าใชจ่้ายสูงมาก 
 สายฝน สุเอียนทรเมธี (2557) ให้ทศันะวา่ เป็นการยากท่ีจะใชก้ารซ้ือสิทธ์ิขายเสียง ในการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยมีความคิดเห็นว่า หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
ประชาชนจะไดเ้ลือกคนท่ีเหมาะสมเขา้สู่ฝ่ายบริหาร ลดการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง เพราะ ตอ้งซ้ือเสียง
จากประชาชนทั้งประเทศ” 
 กล่าวโดยสรุป การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจท าให้การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงลดลง 
เน่ืองจากเขตเลือกตั้งใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ดงันั้น หากจะท าการทุจริตเลือกตั้งตอ้งใช้อามิส
สินจา้ง ในการซ้ือสิทธ์ิเสียงจากประชาชนทั้งประเทศ ซ่ึงเป็นการยากมากท่ีจะท าการทุจริตเลือกตั้ง
ได ้อีกทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งประเทศไดท้  าการคดัเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงซ่ึงจะ
ท าใหค้ะแนนจากการเลือกตั้งโดยตรงสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนไดดี้กวา่ 
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 อย่างไรก็ตาม แม้อาจจะลดการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงลงได้จริง เน่ืองจากเป็นการลดแรง
แรง จูงใจของสมา ชิกสภาผู ้แทนราษฎร ท่ีท าการ ทุจ ริต เ ลือกตั้ ง เพื่ อผ ันตัว เองไป เ ป็น
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร อีกทั้ งส่งผลให้เกิดการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร และ                       
นิติบญัญติั ประกอบกบัมีเขตเลือกตั้งขนาดใหญ่ ท าให้การทุจริตท าได้ยาก แต่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
อาจใช้กลวิธีอ่ืนในการสร้างแรงจูงใจของประชาชนในการรับเลือกตั้งได้เช่นกันผ่านนโยบาย                
ประชานิยม และไปท าการทุจริตเลือกตั้งในภายหลงั 
 ทั้งน้ี หากท าการพิจารณาถึงแรงจูงใจในการเลือกตั้งเน่ืองจากมีการใชน้โยบายประชานิยม
เพื่อจูงใจประชาชน จะพบว่า ไม่เฉพาะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง เท่านั้น ท่ีอาจมีการใช้
นโยบายประชานิยมในการหาเสียง ในระบบรัฐสภา โดยเฉพาะนบัตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2544 เป็นตน้มามี
การใช้นโยบายประชานิยมในการหาเสียงเลือกตั้งอยู่ก่อนแลว้ จึงไม่สามารถบ่งช้ีไดว้่าเม่ือมีการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงวา่จะมีการใชน้โยบายประชานิยมหาเสียงในการเลือกตั้งเพิ่มข้ึน 
 โดยเป็นการดีเสียอีกท่ีจะใหป้ระชาชนทั้งประเทศท าการตดัสินใจวา่จะท าการเลือกนโยบาย
ของพรรคการเมืองนั้นๆหรือไม่ ซ่ึงจะท าให้การออกนโยบายของรัฐบาลต้องสะท้อนถึงความ
ตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นส าคญั 
 
 4.3.5  เกดิการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญตัิ 
 ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะท าให้เกิดการแบ่งแยกอ านาจระหวา่งฝ่ายบริหาร 
และนิติบญัญติัอยา่งแทจ้ริงเพราะ ต่างฝ่ายต่างตอ้งรับผดิชอบต่อประชาชนโดยตรง อีกทั้งยงัเกิดการ
แบ่งแยกกันท างานอีกด้วย ทั้ งน้ี จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ข้อมูลสัมภาษณ์ มองว่า การเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงท าใหเ้กิดการถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติั ดงัน้ี 
 นิติภูมิ นวรัตน์ (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะท าให้เกิดการ
แบ่งแยกระหว่างฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติัข้ึน ซ่ึงท าเกิดประสิทธิภาพในการท างานของทั้งสอง
ฝ่าย โดยมีความคิดเห็นวา่ “ถา้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะมีการแบ่งแยกอ านาจระหวา่ง
ฝ่ายบริหาร และนิติบัญญติัโดยเด็ดขาด เม่ือฝ่ายบริหารท าผิดพลาดประการใด ในเร่ืองทุจริต
ประการใด ฝ่ายนิติบญัญติัสามารถจะตรวจสอบไดโ้ดยง่าย” 
 สายฝน สุเอียนทรเมธี (2557) ให้ทศันะว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จะน าไปสู่
การแบ่งแยกอ านาจระหวา่งฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติั รวมไปถึงท าให้กลไก    ในการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยรัฐมนตรีตอ้งไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรก็หา้มเป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกนั ซ่ึงจะไม่ก่อใหเ้กิดการควบรวมอ านาจ 
 ในระบบรัฐสภาของไทยการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัไม่
สามารถท าไดอ้ยา่งปกติ แต่หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาประยุกต์ใช้ ก็จะท าให้เกิด
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การถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัข้ึน ซ่ึงประเทศไทยก็เคยมีการน าแนวคิดการ
แบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัมาประยุกต์ใชแ้ลว้ อาทิ ในรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 
2540 มีการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีท่ีได้รับเลือกตั้งพน้จากการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ใหไ้ปท าหนา้บริหารเท่านั้น  

ในขณะเดียวกนั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีตอ้งลาออกจากการ
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก่อนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยรูปแบบแบ่งแยกอ านาจท าให้
เกิดการแบ่งแยกอ านาจกนัอย่างชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทศันะของ Linz (1985: 3) and Shugart 
(2005: 325) ท่ีใหค้วามเห็นวา่ การแบ่งแยกอ านาจออกจากกนัท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
เพราะไม่ต้องรับผิดชอบทั้งงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัในเวลาเดียวกัน อีกทั้ง การ
ผกูขาดอ านาจโดยคนคนเดียวท าไดย้าก เพราะอาจก าหนดให้เป็นนายกรัฐมนตรีไดส้มยัเดียวหรือ 2 
วาระติดต่อกนัเท่านั้น 
 ในขณะเดียวกนั การน าแนวคิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาประยุกต์ใช้ในระบบรัฐสภา
ของไทย ก็ไม่เป็นการท าลายการถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั เน่ืองจากใน   ระบบ
รัฐสภาของไทยฝ่ายนิติบญัญติัไม่เคยถอดถอนฝ่ายบริหารไดอ้ยูแ่ลว้ จึงถือไดว้า่การถ่วงดุลระหวา่ง
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้ระบบรัฐสภาไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้ นหากมีการใช้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัภายใตรู้ปแบบแบ่งแยกอ านาจแมฝ่้ายบริหาร
จะไม่สามารถยุบสภา และฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารได ้                        
แต่ก็ถือไดว้า่กลไกในการถวงดุลของระบบแบ่งแยกอ านาจมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากท าให้เกิดการ
แบ่งแยกอ านาจอยา่งชดัเจนระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั  

 

4.4  จุดอ่อนของการเลอืกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
  

จากการศึกษาพบว่า จุดอ่อนของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมีทั้งส้ิน 4 ประการ 
ดงัน้ี 

 
4.4.1 ประชาชนบางส่วนกังวลว่า เป็นระบบประธานาธิบดีจะกระทบต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
 ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประชาชน พบวา่ มีประชาชน นกัวิชาการ และ
นักคิดไทยส่วนหน่ึงแสดงความกังวลว่า การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจส่งผลต่อ                       
ต่อเสถียรภาพของสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ด ้ซ่ึงสามารถพิจารณาได ้ ดงัน้ี 
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 นิติภูมิ นวรัตน์ (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงแมจ้ะสะทอ้นเสียงท่ี
แทจ้ริงของประชาชน แต่ถา้นายกรัฐมนตรีเกิดความเหิมเกริมข้ึนมา ก็อาจส่งผลกระทบต่อสถาบนั
พระมหากษตัริยไ์ด ้โดยมีความคิดเห็นว่า “การท่ีประชาชนจ านวนมากไปเลือกผูบ้ริหารประเทศ 
อยา่งการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง นายกรัฐมนตรีก็อาจพูดไดว้า่ ตนเองไดรั้บฉนัทานุมติัจาก
ประชาชน จ านวน 20 ลา้นเสียง 30 ลา้นเสียง การท่ีประชาชนอยูข่า้งหลงัมากขนาดน้ี ท าให้สถาบนั
พระมหากษตัริยไ์ดรั้บผลกระทบ” 

ลิขิต ธีรเวคิน (2557) ใหท้ศันะวา่ มีประชาชนมองถึงการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงวา่
อาจไปกระทบต่อพระราชอ านาจได ้โดยมีความคิดเห็นวา่ “คราวน้ีถา้เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง 
54 ลา้นเสียง 48 ลา้นเสียง นาย ก ได ้35 ลา้นเสียง จะเหิมเกริมไหมเน่ีย เสียงเยอะเหลือเกิน เขากลวัจะ
ไปขดัแยง้กบัสถาบนักษตัริย”์ 

ในขณะท่ี สุชาติ ผิวงาม (2557) ให้ทศันะวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี โดยตรงอาจส่งผล
กระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริยไ์ด ้ซ่ึงไม่เฉพาะ การมีประชาชนจ านวนมากท่ีนายกรัฐมนตรี
สามารถอา้งถึงความชอบธรรมทางการเมืองของตนเองเท่านั้น แต่ยงัท าให้ กลุ่มทีไม่สนับสนุน
สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ฝงเขา้มาได ้เช่น ในสังคมกรีกก็มีพวก Demagogue ท่ีคอยบิดเบือนขอ้มูล
เสมอ ซ่ึงหากน าการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช ้ก็อาจถูกพวก Demagogue บินเบือนกลไก 
และเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งโดยตรงก็ได ้ 
 อุดม ทุมโฆษิต (2557) อธิบายว่า ในสมยั ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมทย ์เกรงวา่นายกรัฐมนตรี
ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจะท าให้ไปกระทบพระราชอ านาจ ก็จะท าให้สถาบนัเกิดความขดัแยง้
กนัได ้ซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่มีโอกาสเกิดข้ึนไดห้รือไม่ โดยวธีิใด  และโดยสาเหตุใด 
 กล่าวโดยสรุป ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง มีความกงัวลว่านายกรัฐมนตรีอาจ
ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของสถาบนัพระมหากษตัริย ์ซ่ึงสามารถท าการพิจารณาได ้2 ประเด็นท่ี
ส าคญั คือ 1) นายกรัฐมนตรีอา้งความชอบธรรมจากประชาชน ซ่ึงหากไดน้ายกรัฐมนตรีท่ีไม่ดีอาจ
ท้าทายพระราชอ านาจได้ และ2) การบิดเบือนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ซ่ึงท าให้
เจตนารมณ์ของการเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเปล่ียนไป อาทิ กลุ่มสังคมนิยม หรือกลุ่ม
สาธารณรัฐนิยม เป็นตน้ ซ่ึงความกงัวลน้ีเหมือนกบักรณีของประเทศญ่ีปุ่น 
  โดยความกงัวลต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์น้ีไดรั้บการสนบัสนุน จากคึกฤทธ์ิ ปราโมทย,์ 
ม.ร.ว. (2530) ท่ีอธิบายวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเหมือนกบัการเลือกประธานาธิบดี ส่วน จรูญ 
สุภาพ (ไชยนัต์ ไชยพร, 2549: 41) ให้ทศันะว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีท าให้นายกรัฐมนตรี
สามารถสร้างบารมี จนอาจถึงขั้นทา้ทายพระราชอ านาจได้ และวนัชยั พรหมภา (2555: 10-17) 
ยงัให้ทศันะอีกว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเป็นการล่วงละเมิดพระราชอ านาจ อีกทั้งยงั
เปล่ียนรูปแบบจากราชอาณาจกัรเป็นสาธารณรัฐ ผดิทั้งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอาญา  
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 อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อเสถียรภาพของพระมหากษัตริย์น้ี ถูกคัดค้าน จาก                        
วิทยากร เชียงกูล (2557) และ พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2557)  ต่างให้ความคิดเห็นท่ีตรงกนัว่า
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร ในขณะท่ีพระมหากษตัริยด์ ารงต าแหน่งประมุขของ
ประเทศจึงเป็นคนละส่วนกนั โดยในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเป็นการเลือกหัวหน้าฝ่าย
บริหาร ไม่ไดท้  าการเลือกประมุขของประเทศ และการเลือกฝ่ายบริหารไม่เป็นการกระทบต่อพระ
ราชอ านาจ 
 ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่า การจะเขา้สู่ระบบประธานาธิบดี ประมุขของประเทศ และหัวหน้า               
ฝ่ายบริหารตอ้งเป็นคนเดียวกนั อาทิ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนในประเทศท่ีใช้ระบบรัฐสภา
โดยประมุขของประเทศมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เช่น ประเทศสิงคโปร์ แต่หวัหนา้
ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แต่ประเทศสิงคโปร์ก็ไม่ได้เข้าสู่               
ระบบประธานาธิบดี ซ่ึงในบริบทของไทย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ 
นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงหวัหนา้ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจึงไม่เป็นการเปล่ียน
จากราชอาณาจกัรเป็นสาธารณรัฐ และไม่เป็นการผดิรัฐธรรมนูญดว้ย 
 ในขณะเดียวกนั ต าแหน่งประมุขของรัฐจะท าหน้าท่ีส าคญั 6 ประการ คือ 1) ทรงด ารง
ต าแหน่งจอมทพัไทย 2) ทรงเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชนทั้งประเทศ 3) ทรงเป็นประมุขทาง
พิธีการ และทางการทูต 4) ทรงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจในการอภยัโทษ  5) ทรงไวซ่ึ้งพระราชอ านาจ
ในการสถาปนาฐานนัดรศกัด์ิ และทรงเป็นประธานแห่งเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และ6.ทรงเป็นผูล้ง
พระปรมาภิไธยในประกาศ และค าสั่งท่ีส าคญัของประเทศ ส่วนต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารจะท า
หน้าท่ีในการปกครองประเทศ เป็นคนละส่วนกนั ซ่ึงในบริบทของสังคมไทยการน าแนวคิดการ
แบ่งแยกอ านาจมาประยุกต์ใช้ได้เกิดข้ึนมาแล้วในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาทิ เทศบาล 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัทอ้งถ่ินไทยทั้งประเทศฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง และเม่ือก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญโดยชดัเจนวา่ประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนายกรัฐมนตรีจึงเป็นเพียงหวัหนา้รัฐบาล ไม่ได้
เป็นประมุขของประเทศจึงไม่ใช่การน าระบบประธานาธิบดีมาใช้ อีกทั้งพระมหากษตัริย์เป็น
ประมุขของประเทศ ไม่ไดมี้พระราชอ านาจทางการบริหาร เพราะพระมหากษตัริยอ์ยูเ่หนือการเมือง
จึงไม่มีโอกาสท่ีจะขดัแยง้กบันายกรัฐมนตรี และถา้นายกรัฐมนตรีเหิมเกริมว่าประชาชนเลือกมา
มากตีตนเสมอประมุขของประเทศ ก็ให้ก าหนดไวช้ดัเจนว่าการกระท าเช่นน้ีจะถูกถอดถอน และ
ประชาชนก็จะไม่สนบัสนุน เพราะประชาชนท่ีเทิดทูนกษตัริยจ์ะเลิกสนบัสนุนนายกรัฐมนตรีท่ีมี
พฤติกรรมเช่นน้ีทนัที 
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 ในขณะเดียวกนั หากได้นายกรัฐมนตรีท่ีไม่ดีเขา้สู่ระบบการเมือง ทั้งยงัท าการท้าทาย            
พระราชอ านาจ หรือ ขบวนการทางการเมืองต่างๆท่ีพยายามเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศไป
เป็นรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ราชอาณาจกัรจะกระท าไม่ได้ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญของไทยหลายฉบบั 
รับรองถึงสถานะของพระมหากษตัริยว์า่องคพ์ระมหากษตัริยท์รงอยูใ่นฐานะเคารพสักการะผูใ้ดจะ
ท าการล่วงละเมิดมิได ้อาทิ รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ.  2550 และรัฐธรรมนูญ
ฉบบัชั่วคราวปีพ.ศ. 2557 โดยหากมีการฝืนต่อบทบญัญติัดังกล่าวย่อมผิดต่อรัฐธรรมนูญใน
ขณะเดียวกนัก็อาจผิดกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ได ้หากมีการแสดง
ความอาฆาตมาดร้าย ต่อพระมหากษตัริย ์พระราชินี รัชทายาท และผูส้ าเร็จราชการแผน่ดิน ซ่ึงโทษ
ทางอาญาดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง  

ดงันั้น การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจึงไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
พระมหากษตัริย ์เน่ืองจากต าแหน่งของประมุขของประเทศ และหัวหน้าฝ่ายบริหารมีบทบาทท่ี
แตกต่างกนั ในขณะเดียวกนัก็มีรัฐธรรมนูญคุม้ครองเสถียรภาพของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

 
4.4.2 การเลือกตั้ งทั้ งประเทศถึงไม่ซ้ือเสียงก็ต้องใช้เงินจ านวนมากจะท าให้คนรวย

ได้เปรียบ 
 ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง แมจ้ะใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งก็ตาม หากเป็น          
นกัธุรกิจการเมืองขนาดใหญ่อาจท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการเลือกตั้งได ้โดยเฉพาะหากรัฐขาด
การสนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้งอาจท าให้เฉพาะนายทุนขนาดใหญ่ เท่านั้น ท่ีมีโอกาสเขา้ไปด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซ่ึงสามารถพิจารณาถึงการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเอ้ือต่อนกัธุรกิจ
การเมือง และอาจมีค่าใชจ่้ายสูง ดงัน้ี 
 นิสดารก์ เวชยานนท ์(2557) ให้ทศันะวา่ ในสังคมไทยมีนกัธุรกิจการเมืองเขา้มาแสวงหา
ผลประโยชน์ จากการเป็นตวัแทนของประชาชนจ านวนมาก มีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงอยา่งกวา้งขวาง 
แมเ้ขตเลือกตั้งเป็นประเทศก็อาจมีการทุจริตได ้โดยมีความคิดเห็นวา่  “สมมุติวา่ มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
40 ลา้นคน การซ้ือสิทธ์ิขายเสียงคงจะยาก ใครจะไปซ้ือได ้แต่จากวิกฤติการเมืองท่ีผา่นๆ มา พบวา่ 
อาจเป็นไปได ้เพราะ กระบวนการโกงในบา้นเราสลบัซบัซอ้นจนเป็นไปได”้  
 กล่าวโดยสรุป การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประชาชน หากเป็นนักธุรกิจ
การเมืองท่ีมีเงินจ านวนมาก อาทิ ทกัษิณ ชินวตัร ก็อาจน าไปสู่การทุจริตเลือกตั้งได ้แมเ้ขตเลือกตั้ง
จะมีขนาดใหญ่โดยใชป้ระเทศเป็นเขตเลือกตั้งซ่ึงเหมือนวา่จะท าใหทุ้จริตไดย้ากข้ึนมาก    

ส่วน  ตามความคิดเห็นของ สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2557) ใหท้ศันะวา่ เป็นไปไม่ไดท่ี้ผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะลงสมคัรแต่ฝ่ายเดียวในการหาเสียง เพราะจะตอ้งไปใชฐ้านเสียง
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เดียวกับสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยู่แล้ว จึงท าให้การทุจริตอาจเป็นไปได้จริงหากผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งเป็นนกัธุรกิจการเมืองท่ีมีเงินจ านวนมาก และใช้ฐานเสียงจากผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ในขณะเดียวกนัการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็อาจท าให้มีค่าใชจ่้ายสูงข้ึน ซ่ึงหากเป็น
ผูส้มคัรท่ีขาดงบประมาณสนบัสนุนก็อาจท าให้ไดรั้บการเลือกตั้งยากมากข้ึน โดยกรณีน้ีคนรวยจึง
ไดเ้ปรียบในการเลือกตั้ง 
 อยา่งไรก็ตาม หากเป็นนกัธุรกิจการเมืองท่ีอาจใชอ้ามิสสินจา้งในการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงจาก
ประชาชนทั้ งประเทศความผิดปกติดังกล่าว องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาทิ ส านักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.ยอ่มตอ้งเขา้มาท าการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดแน่นอนเน่ืองจากมี
เงินนอกระบบเขา้สู่การเลือกตั้งอยา่งผดิปกติ 
 ในขณะเดียวกนัทุกพรรคการเมืองท่ีมีผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ก็จะเกิด
แรงจูงใจในการตรวจสอบอีกฝ่าย โดยเม่ือมีการทุจริตเลือกตั้งอยา่งกวา้งขวางดงักล่าวก็อาจเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนอ่ืนๆหันมาตรวจสอบกนัเอง ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีมาก
ข้ึนกวา่การพึ่งองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของภาครัฐแต่เพียงอยา่งเดียว 
 ดังนั้ น ในการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงแม้จะน าการเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเข้ามา
ประยุกตใ์ช ้อาจจะไม่สามารถแกไ้ขตน้ตอของปัญหาในการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงไดท้ั้งหมดก็ตาม แต่
เป็นการลดแรงจูงใจของนกัการเมืองลง โดยเฉพาะจากผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีพยายาม
ทุจริตในการเลือกตั้งเพื่อผนัตวัเองไปเป็นรัฐมนตรี หรือกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อถอน              
ทุนคืน โดยในส่วนของสภาพปัญหาท่ีนกัธุรกิจการเมืองอาจใชเ้งินนอกระบบจ านวนมากเขา้ไปท า
การทุจริตในการเลือกตั้งแมอ้าจจะเป็นไปได ้แต่ตอ้งแลกกบัเงินมหาศาลท่ีลงทุนไปซ่ึงมีผูส้มคัร
จ านวนนอ้ยรายมากท่ีจะสามารถท าได ้อาทิ ทกัษิณ ชินวตัร อาจท าไดจ้ริงเน่ืองจากมีเงินจ านวนมาก 
แต่หากตรวจสอบไดว้า่มีการทุจริตการเลือกตั้งอาจตอ้งมีการเลือกตั้งซ่อม ซ่ึงนกัธุรกิจการเมืองยอ่ม
ตอ้งใชจ่้ายเงินในการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงเป็นทวีคูณ จนส่งผลกระทบให้การลงสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนอาจไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนก็ได ้
 โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบรัฐสภาจะพบว่า แมอ้ยูใ่นระบบรัฐสภาการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง
ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไปไดเ้ช่นกนั เน่ืองจากสังคมไทยยงัมีวฒันธรรมทางการเมืองท่ีไม่สอดคลอ้ง
กับระบอบประชาธิปไตย อาทิ การให้ความส าคัญกับระบบอุปถัมภ์ ท่ีหากมีการหยิบยื่น                  
อามิสสินจา้งให้จะได้รับความนิยมในการเลือกตั้ง โดยถือว่าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกนั 
เพราะหากผูส้มคัรได้รับเลือกตั้งจะตอ้งกลบัมาดูแลบรรดาหัวคะแนน และให้ความอุปถมัภ์แก่
ประชาชนท่ีเลือกตนเขา้มา ผา่นกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแต่ง งานศพ ซ่ึงในสังคมไทยมองวา่การเชิญ
ผูมี้ฐานะทางสังคมมาไดถื้อเป็นการแสดงอ านาจบารมีของตนเองอยา่งหน่ึง เพราะเป็นการแสดงให้
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เห็นวา่มีสายสัมพนัธ์ทางการเมือง หรือกลุ่มเจา้พอ่ทอ้งถ่ินซ่ึงท าใหไ้ดรั้บความคุม้ครอง เป็นตน้ โดย
สภาพปัญหาน้ีเป็นอิทธิพลจากวฒันธรรมทางการเมืองไทย ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากจารีต และ
ค่านิยมของคนไทยท่ีไม่ถูกตอ้ง 

จึงตอ้งมีกลไกท่ีจะช่วยแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากการพึ่งพาองค์กรของภาครัฐ
แลว้ประชาชนตอ้งมีการต่ืนตวัทางการเมืองให้มากข้ึน เพราะถา้หากประชาชนไม่ต่ืนตวั การเลือก
ฝ่ายบริหารก็จะขาดการค านึงถึง คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีความยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซ่ึง
ผูแ้ทนของประชาชนในทุกสังคมควรจะเป็นแบบน้ี เน่ืองจากเป็นการส่งเสริมผูน้ าท่ีมีวฒันธรรม
แบบประชาธิปไตย และถ้าหากประชาชนไม่ต่ืนตวัทางการเมืองก็อาจมีแนวโน้มว่าจะรับอามิส
สินจ้างในการเลือกตั้ง เพราะเห็นประโยชน์เฉพาะหน้าจนอาจน าไปสู่การเลือกฝ่ายบริหารท่ีมี
ลกัษณะอ านาจนิยม ท าให้ใช้อ  านาจอย่างไม่เป็นธรรมในสังคมมีผลประโยชน์ทบัซ้อน ซ ้ าร้ายยงั
สร้างเสียงขา้งมากโดยครอบง าส่ือมวลชน และผลกัเสียงส่วนน้อยให้กลายเป็นพวกเห็นต่างไม่
เคารพกติกา ซ่ึงเคยปรากฏมาแล้ว เช่น ในสมยั ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีมกัชอบอา้ง
ความชอบธรรมของตนวา่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยจะไม่พิจารณาหรือฟังความคิดเห็น
ของเสียงส่วนนอ้ยแต่อยา่งใด 
 ทั้งน้ี ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งสังกดัพรรคการเมือง เพราะพรรคการเมืองเป็นกลไกในการ
รวมกลุ่มทางการเมือง และการเตรียมนโยบายเพื่อการบริหาร ซ่ึงหากผูส้มัครรับเลือกตั้งไม่มี              
พรรคการเมืองรองรับ ก็ยากท่ีจะบริหาร เพราะไม่มีเสียงสนบัสนุนในฝ่ายนิติบญัญติัเลย นอกจากน้ี
จะเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณของรัฐในการสนับสนุนด้วย เพราะ กลายเป็นว่าใครท่ีไม่มี
อุดมการณ์ทางการเมืองสามารถสมัครรับเลือกตั้ งได้ทั้ ง ส้ิน อาทิ มีผู ้สมัครรับเลือกตั้ งเป็น
นายกรัฐมนตรี 100 คน เพื่อรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐอย่างน้ีท าให้ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
กลายเป็นเร่ืองตลก และประชาชนจะไม่เห็นความส าคญัในการเลือกตั้งโดยตรงได ้ 
 ส าหรับ ในประเด็นมีผูส้มคัรรับเลือกตั้งจ  านวนมากท าให้รัฐบาลตอ้งจดัเวลาทีวี และวิทยุ
ในการหาเสียงท าใหป้ระชาชนอาจเบ่ือหน่ายนั้น เน่ืองจากผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง
ตอ้งสังกดัพรรคการเมืองดว้ยจึงเป็นการกลัน่กรองผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดส่้วนหน่ึงแลว้ ทั้งน้ี  ในการ
สมคัรเพื่อรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยตรง อาจท าการแบ่งออกเป็น 2 รอบโดยรอบแรก คือ 
การแสดงวิสัยทศัน์อย่างเดียว และรอบท่ีสอง คือ การ Debate ของผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีไดผ้า่นการ
เลือกตั้งมาแล้ว โดยในรอบแรกก าหนดการแสดงวิสัยทศัน์ ให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรงแสดงวิสัยทศัน์อย่างเดียวผา่นส่ือท่ีส านกังานคณะกรรมการเลือกตั้งจดัเตรียมไว ้โดยจะมี
การอ าส าเนาเทปไวซ่ึ้งถือวา่เป็นการแสดงวสิัยทศัน์ในรอบแรก 
 ส่วนในรอบท่ี 2 หากไม่มีพรรค หรือ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไดเ้สียงขา้งมากเกินก่ึงหน่ึงของผูมี้
สิทธ์ิเลือกตั้ง จึงให้มาท าการ Debate ต่อไปเม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเพียง 2 พรรค
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หรือ 2 คน เท่านั้น โดยใหส้ านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าการถ่ายทอดสด และอดัส าเนาเทป
ไว ้เพื่อการเผยแพร่ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ชมในเวลาท่ีจดัเตรียมไว ้ ซ่ึงการ Debate น้ีจะท าให้ผูมี้
สิทธ์ิออกเสียงในการเลือกตั้งสามารถท าการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน 

 
4.4.3  ถ้ารัฐบาลมาจากพรรคที่มีเสียงข้างน้อยในสภาจะท าให้บริหารงานยาก เพราะไม่

สามารถผ่านร่างกฎหมายได้ 
 ปัญหาการผ่านร่างกฎหมายของรัฐบาล จะมีสภาพปัญหามากถ้า ฝ่ายบริหารกับ                           
ฝ่ายนิติบญัญติัมาจากการเลือกตั้งของคนละพรรคการเมือง โดยจะท าให้รัฐบาลผา่นร่างกฎหมายได้
อย่างยากล าบาก ซ่ึงปัญหาน้ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ในประเทศอิสราเอล โดยจากการศึกษาจุดอ่อนของ
การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยการผา่นร่างกฎหมายของรัฐบาลอาจท าไดย้ากมีดงัน้ี  
 ทนง พิทยะ อธิบายว่า (2557) ให้ทศันะว่า แมจ้ะมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงท าให้
ฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ถา้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัเป็นคนละพรรคการเมืองกนั
ก็จะท าใหก้ารผา่นร่างกฎหมายกระท าไดย้าก  
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2557) อธิบายวา่ การผา่นกฎหมายของรัฐบาลจะท าไดย้ากในกรณีเป็น
คนละพรรคการเมืองกนั โดยมีความคิดเห็นวา่ ถา้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงแต่พื้นฐานยงั
เป็นระบบรัฐสภาจะเดินไดย้ากมาก คือวา่ การท่ีจะออกกฎหมายก็ดี คุณอาจจะไม่มีเสียงในสภาเลยก็
ได ้การท่ีคุณจะผา่นงบประมาณ คุณอาจจะไม่มีเสียงในสภาเลยก็ได ้
 สุชาติ ผิวงาม (2557) ให้ทศันะว่า ถ้าฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัมาจากคนละพรรค
การเมือง จะท าให้เกิดสภาพปัญหาอยา่งมากในการด าเนินงานของรัฐบาล เพราะ รัฐบาลตอ้งเผชิญ
กบัการต่อรองสูง เช่น กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา เป็นประธานาธิบดีมาจาก
พรรคเดโมแครต แต่สภานั้นมาจากพรรครีพลบัลิกนั ถา้เกิดสภาพปัญหาแบบน้ีในประเทศไทย
รัฐบาลจะท างานไม่ได ้
 อาจินต์ กิตติพล (2557) ตั้งขอ้สังเกตว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะพบปัญหา
มาก ถา้ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากฝ่ายนิติบญัญติั โดยมีความคิดเห็นวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรง ถา้ไม่มีสภาหนุนหลงั เช่น การผา่นร่างกฎหมาย จะบริหารงานไดย้าก เหมือนกบัว่าพรรค
การเมืองบางพรรคตอ้งการเงิน ชูมือคร้ังละเท่าไหร่ ขนาดทอ้งถ่ินยงัมี ระดบัชาติจะไม่มีไดอ้ยา่งไร 
 อภิรักษ ์โกษะโยธิน (2557) ให้ทศันะว่า ถา้นายกรัฐมนตรีกบัฝ่ายนิติบญัญติั มาจากคนละ
พรรคการเมืองจะท าให้ผา่นร่างกฎหมายกระท าไดย้าก โดยมีความคิดเห็นว่า ถา้นายกรัฐมนตรีไม่
ไดม้าจากเสียงขา้งมาก ก็จะมีปัญหาในการบริหาร ก็แปลว่าอาจจะเป็นนายกเสียงขา้งน้อย ก็จะมี
ปัญหา เช่น การออกพระราชบญัญติังบประมาณไม่ผา่น ในท่ีสุดคณะรัฐมนตรีก็อยูไ่ม่ได ้
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 กล่าวโดยสรุป ในกรณีท่ีฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัมาจากพรรคการเมืองท่ีต่างกนั อาจ
ท าใหก้ารผา่นร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารกระท าไดย้าก เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีเสียงไม่พอในฝ่ายนิติ
บญัญติั 
 อยา่งไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทย เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ขา้สู่ระบบ 2 พรรคอยา่งชดัเจน 
ดงันั้นในกรณีท่ี ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่ปรากฏว่าเสียงของฝ่ายนิติบญัญติัมีไม่
เพียงพอ ฝ่ายบริหารก็อาจสร้างพนัธมิตรในสภาเขา้มาเสริมในส่วนของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจะท าให้ฝ่าย
บริหารมีเสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึนไดเ้ช่นเดียวกบัระบบรัฐสภา 
 โดยความแตกต่าง ระหว่างการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในระบบรัฐสภา และจากระบบ
แบ่งแยกอ านาจ ก็คือ เง่ือนไขในการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมือง เน่ืองจากในระบบรัฐสภา 
เม่ือทราบผลการเลือกตั้งแลว้ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจึงไปท าการเลือกนายกรัฐมนตรี ซ่ึงพรรคท่ี
มีเสียงขา้งมาก หรือพรรคขนาดใหญ่หวัหนา้พรรค และนายทุนพรรคมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรอยูแ่ลว้ โดยหวัหนา้พรรคตอ้งดูแลสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและเป็นการต่อรองท่ียงัไม่เห็น
ภาพชดัเจนวา่ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี อีกทั้งผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี
ยงัขาดอ านาจในการต่อรองอีกดว้ย เพราะ ยงัไม่มีหลกัประกนัใดวา่จะไดรั้บเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างแน่นอนพนัธมิตรรัฐบาลในระบบน้ีจึงเป็นการต่อรองผลประโยชน์ก่อนจดัตั้งฝ่ายบริหาร ซ่ึง
หวัหนา้ฝ่ายบริหารขาดอ านาจการต่อรองผลประโยชน์  
 ในขณะท่ี พนัธมิตรรัฐบาลในระบบแบ่งแยกอ านาจ นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จะมีอ านาจในการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองมากกวา่ เน่ืองจากไดรั้บ
หลกัประกนัท่ีเด่นชดัว่าผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอยา่งแน่นอน โดยถือว่าหัวหน้าของ
ฝ่ายบริหารไดรั้บการจดัตั้งแล้ว จึงไปหาสมาชิกของฝ่ายบริหารเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสถียรภาพทาง
การเมืองให้เพิ่มข้ึน พนัธมิตรรัฐบาลในระบบแบ่งแยกอ านาจน้ีจึงเป็นการจดัตั้งหลงัจากการไดม้า
ซ่ึงหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้ว โดยหัวหน้าฝ่ายบริหารจะมีอ านาจในการจดัสรรคณะรัฐมนตรี และ              
การต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองกบัพนัธมิตรรัฐบาลมากข้ึน 
 อีกทั้ง ในระบบแบ่งแยกอ านาจเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้ทั้งฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายนิติบญัญติัอยูจ่นครบวาระทั้งคู่ ซ่ึงส่งผลดีคือ ฝ่ายบริหารมีเวลาในการเตรียมขอ้มูลเพิ่มมากข้ึน
ส าหรับการตอบกระทู้ค  าถามของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยหากเป็นประเด็นท่ีส าคัญทาง
การเมือง และส่งผลกระทบต่อประชาชน ไม่ว่าอย่างไร ฝ่ายนิติบญัญติัตอ้งให้ฝ่ายบริหารผ่านร่าง
กฎหมาย อาทิ กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2556 พรรคเดโมแครตไดผ้า่นร่างกฎหมาย 
The Patient Protection and Affordable Care Act หรือท่ีนิยมเรียกวา่ (Obamacare) แมใ้นช่วงแรกจะ
ไดรั้บการทดัทานอยา่งหนกัจากพรรครีพลบัลิกนัก็ตาม ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีเป็นนโยบายส าคญัของ
พรรคเดโมแครตท่ีมุ่งประกนัสุขภาพของประชาชนอเมริกนัท าให้การทดัทานของพรรครีพลบัลิกนั
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หากท าการทดัทานอยา่งไม่สมเหตุสมผลจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในคร้ังหน้าอยา่งแน่นอน 
เพราะประชาชนย่อมทราบว่าเป็นการต่อรองทางการเมืองมากกว่าการค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
 ในขณะท่ี ความคิดเห็นของ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2557) อธิบายวา่ สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรควรเป็นอิสระไม่ควรบงัคบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสังกดัพรรคการเมือง และ การบงัคบัให้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสังกดัพรรคไม่นอ้ยกวา่ 90 ท าใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรยา้ยพรรคไม่ได ้
จึงตอ้งเช่ือฟังเฉพาะพรรคท่ีตนเองสังกดั ซ่ึงขดัต่อหลักอิสระอาณัติของผูแ้ทนประชาชน หรือ         
Free Mandate of Representative  
 ส าหรับบริบทของไทย หากจะน าการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประชาชนมา
ประยุกต์ใช้โดยลดการเกิดสภาพปัญหาการผา่นร่างกฎหมายของฝ่ายบริหารก็ตอ้งแกส้ภาพปัญหา
อย่างน้อย 2 ประการ คือ 1) การให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่จ  าเป็นตอ้ง
สังกดัพรรคการเมือง ซ่ึงจะท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นอิสระทางการเมืองมากข้ึน และ 2)
การแกก้ฎหมายบงัคบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสังกดัพรรคการเมืองไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั ซ่ึงจะท าให้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นแมจ้ะขดักบัพรรคการเมืองท่ีตนเองสังกดัก็ตาม 
โดยจะเห็นไดว้่า กรณี Obamacare แมพ้รรครีพลบัลิกนักบัพรรคเดโมแครตยงัมีการโหวตท่ีเป็น
อิสระไม่ไดเ้ป็นไปตามพรรคการเมืองท่ีตนเองสังกดัแต่อย่างใด นอกจากน้ีอาจก าหนดให้มีการ
แกไ้ขโดยการผา่นพ.ร.บ.งบประมาณ ใหส้ภาสามารถปรับลดไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 แต่ปรับเพิ่มไม่ได ้
เป็นตน้ ซ่ึงจะท าใหฝ่้ายบริหารมีอ านาจในการต่อรองกบัฝ่ายนิติบญัญติัสูงข้ึน 
 

4.4.4  เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลอืกตั้งโดยตรงการถอดถอนอาจท าได้ยาก  
จากการศึกษา พบว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง อาจท าให้กลไกการถอดถอน

กระท าไดย้าก และอาจท าใหน้ายกรัฐมนตรีลุแก่อ านาจได ้ซ่ึงสามารถพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 บรรเจิด สิงคะเนติ (2557) ให้ทศันะวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจท าให้กลไก
ในการถอดถอนท าไดย้ากข้ึน โดยมีความคิดเห็นวา่ ถา้ไดน้ายกรัฐมนตรีท่ีไม่ดี ทา้ยท่ีสุดระบบการ
ถ่วงดุลก็ไม่สามารถท่ีจะท าให้นายกรัฐมนตรีพน้จากต าแหน่งได ้ของต่างประเทศทุนกบัการเมืองมี
ระยะห่างแต่ของเราทุนกบัการเมืองแทบจะซ้อนเป็นวงเดียวกนั พอระบบท าให้เขา้ไปเข็มแข็ง คือ 
เขา้สู่ระบบแลว้หลุดยากน่ียิง่เป็นปัญหา 
 สุริยะใส กตะศิลา (2557) อธิบายว่า การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงควรจะมีการท า 
Primary Vote ก่อนเพื่อคดักรองผูส้มคัรลงก่อนเลือกตั้ง หากขาดการท า Primary Vote แลว้เลือก
นายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจเกิดสภาพปัญหาได ้โดยมีความคิดเห็นวา่ ถา้อยู่ๆ  มาเสนอ Popular Vote 
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เป็นนายกรัฐมนตรีน่ีเสร็จคุณทกัษิณเลย และถา้ไม่มีกลไกอ่ืนในการถ่วงดุลมนัมีโอกาสเกิดสภาวะ
เผด็จการหรือการผกูขาดอ านาจได ้ท าใหก้ลไกในการตรวจสอบถูกครอบง าโดยฝ่ายบริหาร 
 สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2557) ตั้งขอ้สังเกตวา่ การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจท าให้กลไก
ในการถอดถอนฝ่ายบริหารสามารถท าไดย้ากข้ึน เพราะเป็นการให้อ านาจในการปกครองประเทศ
แก่ฝ่ายบริหารโดยนายกรัฐมนตรีมีอ านาจค่อนขา้งมาก ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบกบัทอ้งถ่ินท่ีมีการ
เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง พบว่าไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้นการมอบอ านาจให้คนเดียวท่ีมี
อ านาจมากไปท าการบริหารเป็นส่ิงท่ีอนัตรายอยา่งมาก โดยถา้หากเป็นคนดีก็ดีไปแต่ถา้หากเป็นคน
ท่ีไม่ดีจะส่งผลกระทบมากกวา่นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา เพราะในระบบรัฐสภายงัมีการเปิก
กลไกใหถ้อดถอนฝ่ายบริหารได ้แต่กลไกน้ีไม่เคยท าส าเร็จถา้เป็นพรรคเดียวเสียงขา้งมาก 
 กล่าวโดยสรุป ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงหากไดน้ายกรัฐมนตรีท่ีไม่ดีอาจท าให้
การถอดถอนท าไดย้าก เพราะ การถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
จะมีเง่ือนไขในการถอดถอนเพิ่มข้ึนไปอีก ในขณะท่ีระบบรัฐสภาไม่เคยถอดถอนฝ่ายบริหารไดอ้ยู่
แลว้ไม่วา่ฝ่ายบริหารจะก่อใหเ้กิดความเสียหายมากเท่าใดก็ตาม 
 ทั้งน้ี อาจพิจารณาไดว้า่ ระบบแบ่งแยกอ านาจ เป็นระบบท่ีมีเสถียรภาพทางการเมืองสูงมาก 
โดยระบบแบ่งแยกอ านาจ จะท าให้ทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัอยู่ครบวาระทั้งสองฝ่าย ใน
กรณีท่ีฝ่ายบริหารมีเสียงมากในฝ่ายนิติบญัญัติ เช่น มีเสียงมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของสภา
ผูแ้ทนราษฎรอาจท าให้ฝ่ายบริหารครอบง าฝ่ายนิติบัญญติัได้เช่นกัน กรณีน้ีระบบรัฐสภา เช่น 
ประเทศสิงคโปร์ก็มีสภาพปัญหาเช่นเดียวกนัซ่ึงแกไ้ขไม่ได ้
 อย่างไรก็ตาม ระบบแบ่งแยกอ านาจเป็นระบบท่ีแตกต่างจากระบบรัฐสภา โดยหลกัการ
ของระบบแบ่งแยกอ านาจถูกสร้างให้มีเสถียรภาพทางการเมือง โดยถือว่าทั้ งฝ่ายบริหาร และ                
ฝ่ายนิติบญัญติัมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย กลไกในการถอดถอนจึงมี
เง่ือนไขในการใช้เพิ่มมากข้ึนเม่ือเทียบกับระบบรัฐสภา ซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถยุบสภา และ                  
ฝ่ายนิติบญัญติัสามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารได ้ดงันั้นในด้านของหลกัการฝ่ายบริหาร
ท่ีมาจากระบบแบ่งแยกอ านาจจึงตอ้งรับผดิชอบต่อประชาชน ไม่ใช่จากฝ่ายนิติบญัญติั 
 เม่ือท าการพิจารณาเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาไทย ปรากฏว่าฝ่ายนิติบญัญัติไม่เคย
สามารถถอดถอนฝ่ายบริหารไดเ้ช่นกนั ในขณะเดียวกนัการหลอมรวมอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบญัญติัในระบบรัฐสภายงัท าให้กลไกในการตรวจสอบฝ่ายบริหารอาจท าไดย้ากกว่า
ระบบแบ่งแยกอ านาจท่ีมีการแบ่งแยกอ านาจระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัดว้ย 
 ดงันั้น หากน าระบบการแบ่งแยกอ านาจมาประยุกต์ใช้ในบริบทของไทย แม้ว่าการจะ               
ถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งโดยตรงมีความซับซ้อนมากข้ึน แต่สามารถก าหนดให้
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ชดัเจนได ้โดยระบบแบ่งแยกอ านาจจดัไดว้า่มีเสถียรภาพทั้งระบบการเมือง และฝ่ายบริหาร อยา่งไร
ก็ตามหากฝ่ายบริหารกระท าผดิอยา่งร้ายแรงอาจใชเ้กณฑ ์Impeachment ได ้เน่ืองจากระบบแบ่งแยก
อ านาจเป็นการใช้อ านาจตามระบอบประชาธิปไตยโดยตวัแทนเฉกเช่นเดียวกนักบัระบบรัฐสภา 
ประชาชนจึงเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยท่ีแทจ้ริง ฝ่ายบริหารเป็นเพียงตวัแทนท่ีเขา้ไปใชอ้ านาจรัฐ
แทนประชาชนเท่านั้น เม่ือเป็นเช่นน้ีแมใ้นระบบแบ่งแยกอ านาจแต่สามารถถอดถอนฝ่ายบริหารได้
ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารท าผดิพลาดอยา่งร้ายแรง  
 โดยประเทศท่ีใชร้ะบบแบ่งแยกอ านาจ อาทิ ประเทศอินโดนีเซียให้ฝ่ายนิติบญัญติัสามารถ
ถอดถอนฝ่ายบริหารได้ หากปรากฏว่าฝ่ายบริหารท าผิดร้ายแรง โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก                    
ไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมด ซ่ึงจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ต่อไป หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นดว้ยตามท่ีสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอจึงให้สภาท่ีปรึกษาประชาชนท า
การถอดถอนฝ่ายบริหารต่อไป  
 จะเห็นได้ว่า ระบบแบ่งแยกอ านาจมีกลไกการถอนถอนซับซ้อนกว่าฝ่ายนิติบัญญัติ 
โดยเฉพาะฝ่ายบริหารตอ้งผดิพลาดอยา่งร้ายแรงจริง โดยนิยามค าวา่ร้ายแรงจะตอ้งท าการตีความได้
วา่หมายถึงอะไรไดบ้า้ง ทั้งน้ี ภูมิ มูลศิลป์ (2553) ให้ทศันะว่า ในสหรัฐอเมริกา ความผิดร้ายแรงท่ี
อาจถูก Impeachment คือ   การทรยศชาติ ความผิดฐานรับสินบน และความผิดทางอาญาชั้นสูงท่ี
สามารถจ าแนกไดอี้ก 3 ประเภท คือ การใช้อ านาจเกินขอบเขต มีพฤติกรรมไม่ถูกตอ้ง และใช้
อ านาจดว้ยวตัถุประสงคไ์ม่ถูกตอ้ง โดยหากยงัไม่สามารถท าการนิยาม และตีความ ค าวา่ ร้ายแรง จะ
ไม่ทราบไดเ้ลยวา่ฝ่ายบริหารท าผดิพลาดอยา่งไรถึงเรียกวา่ไดว้า่ฝ่ายบริหารท าผิดพลาดอยา่งร้ายแรง 
ซ่ึงจะท าให้เกิดขอ้กงัขา และความสมเหตุสมผลจนอาจขาดเสียงสนับสนุนในการถอดถอนฝ่าย
บริหารโดยฝ่ายนิติบญัญติัได ้ 
 ทั้งน้ี  ระบบแบ่งแยกอ านาจไม่ไดเ้ป็นการปิดโอกาสของกลไกถอดถอน โดยหลกัการของ
ระบบแบ่งแยกอ านาจจะเน้นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองทั้งระบบการเมือง และฝ่ายบริหาร                 
รวมไปถึงการถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั ดงันั้น เม่ือใชก้ลไกในการถอดถอนจึง
ตอ้งมีเง่ือนไขประกอบ คือ เร่ืองของเกณฑ์เสียงขา้งมาก เน่ืองจากทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติั
มาจากประชาชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย ภายใตแ้นวคิด ของ Jeremy 
Bentham (Burns, 2005: 48-61) ท่ีใหท้ศันะวา่ ตอ้งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนจ านวนมากท่ีสุด 
ซ่ึงแนวคิดของ  Jeremy Bentham เป็นบ่อเกิดของการใชเ้กณฑ์เสียงขา้งมากในการสร้างความชอบ
ธรรมทางการเมือง โดยเม่ือนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของคนจ านวนมาก การถอดถอนก็ตอ้ง
ใชเ้สียงขา้งมากจ านวนมากเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมือง และสะทอ้นถึงความตอ้งการของ
ประชาชนโดยรวม 
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 ส าหรับบริบทของไทย ทั้ง กระมล ทองธรรมชาติ (2516: 1-38) และธีรภทัร เสรีรังสรรค ์
(2553: 21-28) เห็นพอ้งกนัวา่ หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงอาจใชเ้กณฑ์เสียงขา้งมากใน
การถอดถอนฝ่ายบริหาร ซ่ึงกระมล ทองธรรมชาติ ก าหนดให้ใชเ้กณฑ์ถึง3 ใน 4 ส่วนธีรภทัร เสรี
รังสรรคก์ าหนดใหใ้ชเ้กณฑ ์2 ใน 3  เป็นตน้  
 ดงันั้น การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรียงัเปิดให้มีกลไกในการถอดถอนฝ่ายบริหารไดเ้ช่นกนั 
เม่ือฝ่ายบริหารท าผิดพลาดอย่างร้ายแรง ซ่ึงเกณฑ์เสียงขา้งมากน้ีเป็นหลกัสากลตามปรัชญาของ
ระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากในเร่ืองท่ีส าคญัจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้สียงท่ีเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีหากจะใช้
กลไกในการถอดถอนดงักล่าวในบริบทของประเทศไทย อาจประยุกต์ใช้อ  านาจตุลาการ Judicial 
Review แบบประเทศอินโดนีเซียดว้ยก็ได ้ซ่ึงจะท าให้ฝ่ายนิติบญัญติัไม่ลุแก่อ านาจในการถอดถอน
ฝ่ายบริหาร อนัจะเป็นการถอดถอนฝ่ายบริหารอยา่งพร ่ าเพร่ือไม่สมเหตุสมผล     
 ทั้งน้ี องค์กรตุลาการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของไทยก็มีบทบาทส าคญัเช่นกนั   
ท่ีจะพิจารณาการถอดถอนฝ่ายบริหารท่ีกระท าผิดอยา่งร้ายแรง อาทิ การถอดถอนในศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง หากฝ่ายบริหารกระท าผิดทางอาญา การถอดถอนในศาล
ปกครองสูงสุด หากการกระท าของรัฐบาลขดัต่อการปกครองประเทศภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล หรือ
ศาลรัฐธรรมนูญ ในการวนิิจฉยัใหฝ่้ายบริหารพน้จากการเป็นรัฐบาลหากปรากฏวา่กระท าการอนัขดั
ต่อรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยลดความเหิมเกริมของรัฐบาลลงไดห้ากกระท าการใดท่ีไม่เกรง
กลวัต่อกฎหมาย แต่อา้งเฉพาะเสียงของประชาชนเพียงอยา่งเดียว 
 

4.5  เปรียบเทยีบ จุดแขง็-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา และจากการ  
       เลอืกตั้งโดยตรง 
  

จากค าถามการวิจยัว่านายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นผู ้
เลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีจุดแข็ง-
จุดอ่อน ต่างกนัอยา่งไร ? จึงน าไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบของทั้ง 2 ระบบ ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  แสดงการเปรียบเทียบ จุดแขง็-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา และจาก 
                     การเลือกตั้งโดยตรง 
 

นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีจากการเลอืกตั้งโดยตรง 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ประชาชนเคยชิน และ
เห็นวา่สอดคลอ้งกบั
การมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

ขาดการถ่วงดุล
อ านาจ 
 

รัฐบาลมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองมากข้ึน 
 

ประชาชนบางส่วน
กงัวลวา่เป็นระบบ
ประธานาธิบดีจะ
กระทบต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

ฝ่ายบริหารยบุสภาได ้
และฝ่ายนิติบญัญติั
อภิปรายไม่ไวว้างใจ
รัฐบาลไดท้ าใหส้ามารถ
เปล่ียนรัฐบาลได ้

การบริหารงานของ
ฝ่ายบริหารขาด
เสถียรภาพถา้เป็น
รัฐบาลผสม 

 

ประชาชนสามารถ
แสดงเจตนารมณ์ได้
โดยตรงวา่ตน
ตอ้งการใหใ้ครเป็น
นายกรัฐมนตรี  

การเลือกตั้งทั้งประเทศ
ถึงไม่ซ้ือเสียงก็ตอ้งใช้
เงินจ านวนมากจะท าให้
คนรวยไดเ้ปรียบ 
 

ถา้พรรคเดียวมีเสียงขา้ง
มากจะท าใหรั้ฐบาลมี
เสถียรภาพสูง และ
ควบคุมสภาไดเ้ด็ดขาด 

พรรคการเมืองอยูใ่น
อ านาจของกลุ่มทุน 

รัฐบาลมีเอกภาพ 
และมีเสถียรภาพ
นายกรัฐ- มนตรี
สามารถแต่งตั้ง
รัฐมนตรีท่ีมีความ 
สามารถเหมาะสมกบั
ต าแหน่งมาร่วม
รัฐบาล 

ถา้รัฐบาลมาจากพรรคท่ี
มีเสียงขา้งนอ้ยในสภา
จะท าใหบ้ริหารงานยาก 
เพราะไม่สามารถผา่น
ร่างกฎหมายได ้

 
 

มีการทุจริตการ
เลือกตั้ง และการ
คอร์รัปชัน่อยา่งมาก 
 

ลดส่ิงจูงใจท่ีจะซ้ือ
เสียงเพื่อใหมี้สมาชิก
สภาผู ้แทนราษฎร
มากพอท่ีจะ
สนบัสนุนใหเ้ป็น
นายกรัฐมนตรี 

เน่ืองจากนายกรัฐ- 
มนตรีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงการ
ถอดถอนอาจท าไดย้าก  
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

   

นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา นายกรัฐมนตรีจากการเลอืกตั้งโดยตรง 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

 
 

เกิดรัฐบาลหุ่นเชิด 
นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด 
และสภาหุ่นเชิดไดง่้าย 

เกิดการถ่วงดุล
ระหวา่งฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายนิติบญัญติั 

 
 

  
จะเห็นไดว้า่ นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภามีจุดแข็งทั้งส้ิน 3 ประการ คือ 1) ประชาชน

เคยชิน และเห็นวา่สอดคลอ้งกบัการมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 2) ฝ่ายบริหารยบุสภาได ้และฝ่าย
นิติบญัญติัอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลไดท้ าให้สามารถเปล่ียนรัฐบาลได้ และ 3) ถา้พรรคเดียวมี
เสียงขา้งมากจะท าให้รัฐบาลมีเสถียรภาพสูง และควบคุมสภาได้เด็ดขาด  โดยจะเห็นได้ว่า แม้
นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาจะยงัมีจุดแข็งของระบบอยู่ แต่ก็เป็นระบบท่ีไม่ช่วยพฒันา
เสถียรภาพทางการเมืองนกั โดยอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 แมว้า่ประชาชนจะมีความเคยชินกบัระบบรัฐสภา แต่ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีการประยุกตใ์ช้
แนวคิดการแบ่งแยกอ านาจในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอยูก่่อนแลว้ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ของประเทศไทยทั้งหมดลว้นใชค้วามสัมพนัธ์แบบแบ่งแยกอ านาจ ดงันั้นหากจะกล่าววา่ประชาชน
เคยชินเฉพาะระบบรัฐสภาคงเป็นกล่าวท่ีไม่ถูกตอ้งนกั ในขณะเดียวกนัในระบบแบ่งแยกอ านาจก็
สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ได ้โดยยงัมีพระมหากษตัริยท์รงด ารงต าแหน่งประมุขของประเทศ ส่วน
หวัหนา้ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้ง รับผดิชอบการปกครองประเทศ ดงันั้นจุดแข็ง ดา้นประชาชน
เคยชิน และเห็นวา่สอดคลอ้งกบัการมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข จึงไม่ใช่จุดแข็งท่ีจะพฒันาระบบ
การเมืองใหมี้เสถียรภาพทางการเมือง 

ในขณะเดียวกนั จุดแข็งดา้นฝ่ายบริหารยุบสภาได ้และฝ่ายนิติบญัญติัอภิปรายไม่ไวว้างใจ
รัฐบาลไดท้  าใหส้ามารถเปล่ียนรัฐบาลได ้ก็ปรากฏวา่ มีการยบุสภาบ่อยคร้ังเกินไป คือ มีการยุบสภา
ถึง 13 คร้ังนบัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบนั จึงเป็นการอธิบายไดว้า่ฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง อีกทั้งฝ่ายนิติบญัญติัยงัไม่เคยสามารถใชก้ลไกการอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหาร ท่ีจะท า
ให้ฝ่ายบริหารพ้นจากต าแหน่งได้ส าเร็จจึงถือว่ากลไกในการถ่วงดุลของระบบรัฐสภาขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเม่ือระบบรัฐสภาเกิดการหลอมรวมอ านาจกบัฝ่ายบริหาร จนเป็นพรรค
การเมืองเดียวเสียงขา้งมาก ก็อาจน าไปสู่เผด็จการจากการเลือกตั้ง ดงัจะเห็นไดจ้าก การละเลยของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสียงขา้งมากท่ีปล่อยให้พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เขา้ไปสู่การพิจารณาไดใ้นปี 
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2556 ซ่ึงเป็นการไม่เคารพต่อหลกักฎหมายภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยท่ีตอ้งออกกฎหมาย อยา่ง
โปร่งใส ทุจริต และยติุธรรม 

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากระบบรัฐสภายงัมีจุดอ่อนอีก 5 ประการ คือ 1) ขาดการถ่วงดุล
อ านาจ  2) การบริหารงานของฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพถา้เป็นรัฐบาลผสม  3) พรรคการเมืองอยูใ่น
อ านาจของกลุ่มทุน 4) มีการทุจริตการเลือกตั้ง และการคอร์รัปชัน่อยา่งมาก และ 5) เกิดรัฐบาลหุ่น
เชิด นายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด และสภาหุ่นเชิดไดง่้าย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ เม่ือระบบรัฐสภาเกิดการหลอม
รวมอ านาจข้ึนมา ส่งผลให้ขาดการถ่วงดุลอ านาจ เพราะฝ่ายบริหารสามารถควบคุมฝ่ายนิติบญัญติั
ไดโ้ดยผา่นกลไกของพรรคการเมือง อีกทั้งการท่ีระบบรัฐสภามกัตอ้งจดัตั้งพนัธมิตรรัฐบาล ท าให้
รัฐบาลขาดเสถียรภาพ 

การท่ีรัฐบาลต้องคอยฟังผูอ้าวุโสพรรค และนายทุนพรรค ตลอดจนการต่อรองของ
พนัธมิตรรัฐบาลท าให้บริหารงานไดย้าก ส่งผลให้พรรคการเมืองอยู่ในอ านาจของกลุ่มทุน เพราะ
ขาดอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน พรรคการเมืองกลายเป็นกลุ่มทาง
การเมืองเฉพาะกิจท่ีมุ่งผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง โดยมีวธีิการเขา้สู่อ านาจ คือ สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรใช้การทุจริตเลือกตั้งในการเขา้สู่ฝ่ายนิติบญัญติั และเม่ือนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จึงเป็นการเมืองตามรูปแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทน เกิดระบบธุรกิจ
การเมือง และการท าให้ฝ่ายบริหาร นายรัฐมนตรี และสภากลายเป็นหุ่นเชิดของนายทุน และผู ้
อาวุโสของพรรค เพราะนายทุนพรรคสามารถบงการ และท าการครอบง าทั้ง  ฝ่ายบริหารและฝ่าย
นิติบญัญติัได ้โดยมีกลไก คือ พรรคการเมือง  

เม่ือเปรียบเทียบกบัการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจะพบว่า จุดแข็งของการเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรง มีทั้งส้ิน 5 ประการ คือ 1) รัฐบาลมีเสถียรภาพทางการเมืองมากข้ึน 2) ประชาชน
สามารถแสดงเจตนารมณ์ไดโ้ดยตรงวา่ตนตอ้งการให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี 3) รัฐบาลมีเอกภาพ 
และมีเสถียรภาพนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งรัฐมนตรีท่ีมีความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่ง
มาร่วมรัฐบาล 4) ลดส่ิงจูงใจท่ีจะซ้ือเสียงเพื่อให้มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมากพอท่ีจะสนบัสนุน
ใหเ้ป็นนายกรัฐมนตรี และ 5) เกิดการถ่วงดุลระหวา่งฝ่ายบริหาร และนิติบญัญติั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง สามารถแกไ้ขจุดอ่อนของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาได ้โดย
อาจกล่าวไดโ้ดยสรุป ดงัน้ี 

การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง มีจุดแข็งประการแรก คือ เป็นการสร้างเสถียรภาพทาง
การเมืองให้มีเสถียรภาพมากข้ึน เพราะท าให้เกิดการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหารกบัฝ่ายนิติ
บญัญติั โดยท าให้ทั้ง 2 ฝ่ายอยู่จนครบวาระ และเกิดการแบ่งแยกกนัท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประการท่ีสอง การทีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท าให้ประชาชนอาจ
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คดัเลือกฝ่ายบริหารไดต้รงกบัความตอ้งการ มากกว่าท่ีจะให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเลือก โดย
นายกรัฐมนตรีตอ้งมีความรับผิดชอบสูงมาก เพราะตอ้งรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน ประการท่ี
สาม เกิดเสถียรภาพของฝ่ายบริหาร ลดการต่อรองจากพนัธมิตรรัฐบาล 

ท าให้นโยบายมีความต่อเน่ือง และฝ่ายบริหารสามารถคัดเลือกบุคคลต่างให้มีคาม
เหมาะสมกบัต าแหน่งมากข้ึน ประการท่ีส่ี เป็นการลดแรงจูงใจโดยตรงของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรท่ีอาวุโสในพรรค ท่ีพยายามทุจริตเลือกตั้งเพื่อผนัตวัเองให้เขา้สู่ต าแหน่งรัฐมนตรี โดยการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง หากมีการประยุกต์ใช้ การเลือกตั้ง 2 รอบแบบก่ึงรัฐสภาของ
ประเทศฝร่ังเศส ก็จะท าให้การทุจริตเลือกตั้งยากมากข้ึน เพราะเท่ากบัว่าตอ้งซ้ือถึง 2 คร้ัง และ                     
ประการสุดทา้ย การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงท าให้เกิดการถ่วงดุลอ านาจ เพราะฝ่ายบริหาร
กบัฝ่ายนิติบญัญติัแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน ท าใหก้ลไกในการตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพเพราะ
ไม่ตอ้งมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหวา่งกนัอีก 

ส่วนจุดอ่อนของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง จ านวน  4 ประการ คือ 1) ประชาชน
บางส่วนกงัวลวา่เป็นระบบประธานาธิบดีจะกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์2) การเลือกตั้งทั้ง
ประเทศถึงไม่ซ้ือเสียงก็ตอ้งใชเ้งินจ านวนมากจะท าให้คนรวยไดเ้ปรียบ 3) ถา้รัฐบาลมาจากพรรคท่ี
มีเสียงขา้งนอ้ยในสภาจะท าให้บริหารงานยาก เพราะไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายได ้ และ 4) เน่ืองจาก
นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงการถอดถอนอาจท าไดย้าก  
 ซ่ึงอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 ประการแรก ประชาชนบางส่วนกงัวลว่าเป็นระบบประธานาธิบดีจะกระทบต่อสถาบนั
พระมหากษตัริย ์จะพบว่า หากมีการประยุกต์ใช้ระบบแบ่งแยกอ านาจก็สามารถใช้ได้ เพราะการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงการเลือกหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประชาชนไม่ไดท้  าการเลือกประมุข
ของประเทศ อีกทั้ง พระมหากษตัริยมี์บทบาททางดา้นพิธีการเป็นส าคญั ในขณะท่ีนายกรัฐมนตรีมี
หนา้ท่ีในการบริหารประเทศ โอกาสท่ีจะขดักนัระหวา่งสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละฝ่ายบริหารจึง
ไม่เกิดข้ึน และหากนายกรัฐมนตรีเหิมเกริมทา้ทายพระราชอ านาจ ประชาชนก็จะไม่ท าการยอมรับ
เพราะกระท าการตอ้งหา้มตามท่ีรัฐธรรมนูญบญัญติัไว ้ซ่ึงอาจน าไปสู่การถอดถอนได ้ดงันั้นในการ
เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจึงไม่เป็นการกระทบต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ทั้งน้ีในปัจจุบนัการ
เลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรงก็ไดเ้กิดข้ึนแลว้ในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินทุกประเภท ซ่ึงประชาชนไดมี้
การบ่มเพาะประสบการณ์ในการเลือกฝ่ายบริหารโดยตรงมาแลว้ 
 ประการท่ีสอง การเลือกตั้งทั้งประเทศถึงไม่ซ้ือเสียงก็ตอ้งใช้เงินจ านวนมากจะท าให้คน
รวยไดเ้ปรียบ ซ่ึงอาจพิจารณาไดว้า่หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงจะ
ท าไดย้ากข้ึน แต่มีสภาพปัญหาคือ คนรวยอาจไดเ้ปรียบในการเลือกตั้ง ซ่ึงในประเด็นน้ีภาครัฐตอ้ง
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เขา้มาท าการสนบัสนุนทางการเมืองแก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง และตอ้งมีกลไก
ในการสนบัสนุนใหพ้รรคสามารถระดมทุนไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะท าให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีไม่ใช่คนรวย
มีโอกาสไดรั้บเลือกตั้งมากข้ึน  
 อีกทั้งเม่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองเป็นกลไกส าคญัในการ
สนบัสนุนผูส้มคัรรับเลือกตั้งอยูแ่ลว้ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไม่ไดแ้บกรับภาระค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง
เพียงคนเดียว แต่เป็นพรรค ดงันั้นภาครัฐจึงตอ้งสนบัสนุนทางการเงินแก่พรรคดว้ย และหากคนรวย
ทุจริตการเลือกตั้งยอ่มตอ้งใชเ้งินจ านวนมากในการทุจริตเพราะมีประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง และอาจ
ตอ้งเลือกถึง 2 คร้ังดว้ย ซ่ึงจะเป็นการลดความไดเ้ปรียบของคนรวยในการสมคัรรับเลือกตั้งลง โดย
ในประเด็นน้ีอาจเพิ่มโทษทางอาญาให้รุนแรงข้ึนดว้ยก็ไดจ้ะท าให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเกิดความเกรง
กลวัท่ีจะทุจริตเลือกตั้ง อาทิ หากทุจริตเลือกตั้งห้ามสมคัรรับเลือกตั้งตลอดชีวิต และให้ด าเนินคดี
ทางอาญาดว้ย เช่น จ าคุก 2 ปี เป็นตน้ 
 ประการท่ีสาม ถ้ารัฐบาลมาจากพรรคท่ีมีเสียงขา้งน้อยในสภาจะท าให้บริหารงานยาก 
เพราะไม่สามารถผา่นร่างกฎหมายได ้ในประเด็นน้ีจะเห็นไดว้า่ ในบริบทของไทยยงัไม่ใช่ระบบ 2 
พรรคการเมือง หากเกิดสภาพปัญหาดังกล่าว พรรคท่ีชนะเลือกตั้ งในการสมัครรับเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรง อาจจดัตั้งพนัธมิตรรัฐบาลในการสนบัสนุนเสถียรภาพของฝ่ายบริหารได ้
ซ่ึงเป็นการจดัตั้งหลงัจากท่ีหวัหนา้ของฝ่ายบริหารไดรั้บการเลือกตั้งแลว้ จึงไปหาพนัธมิตรมาเสริม
ซ่ึงจะมีอ านาจในการต่อรองทางการเมืองสูงกว่า นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาท่ีต้องจดัตั้ ง
พนัธมิตรรัฐบาลในขณะท่ีหวัหน้าฝ่ายบริหารยงัไม่มีหลกัประกนัใดๆว่าจะไดรั้บเลือก อีกทั้งหาก
เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทางการเงิน อาจแก้กฎหมายให้ฝ่ายบริหารมีความคล่องตวัในการ
ประกาศใชด้ว้ยก็ได ้ซ่ึงจะแกส้ภาพปัญหาของการมีเสียงขา้งนอ้ยในฝ่ายนิติบญัญติัของฝ่ายบริหารได ้
 ประการท่ีส่ี เน่ืองจากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงการถอดถอนอาจท าไดย้าก 
ในประเด็นน้ีอาจท าการพิจารณาไดว้่า หากมีการน าระบบแบ่งแยกอ านาจมาใช้กลไกในการถอด
ถอนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีเง่ือนไขในการถอดถอนมากข้ึน เพราะนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จึงตอ้งรับผิดชอบต่อประชาชนไม่ใช่ฝ่ายนิติบญัญติั การท่ีนายกรัฐมนตรีมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงจึงไม่ใช่การถอดถอนท าไดย้าก เพียงแต่มีเง่ือนไขประกอบข้ึนมามากข้ึน
เท่านั้น 
 เม่ือมีการแบ่งแยกอ านาจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัจะท าให้ ฝ่ายบริหารไม่
สามารถยบุสภาได ้และฝ่ายนิติบญัญติัไม่สามารถอภิปรายไม่ไวว้างใจฝ่ายบริหารได ้ท าให้ทั้ง 2 ฝ่าย
อยูค่รบวาระทั้งคู่ ทั้งน้ีหากฝ่ายบริหารกระท าผิดอยา่งร้ายแรงก็อาจเป็นเหตุให้ถอดถอนได ้โดยฝ่าย
นิติบญัญติัอาจส่งค าร้องให้อยัการท าการไต่สวนกระท าความผิดถึงขอ้กล่าวหาดงักล่าว และท าการ
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ส่งฟ้องศาลยุติธรรมโดยตรง ซ่ึงในท่ีน้ีอาจเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง และอาจบญัญติัใหมี้โทษทางอาญาเพิ่มข้ึนดว้ยก็ได ้โดยการน าศาลเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พิจารณาคดีจะท าใหมี้ประสิทธิภาพดีกวา่การใหฝ่้ายบริหารตรวจสอบฝ่ายนิติบญัญติัเพียงอยา่งเดียว  
 ในขณะเดียวกนั กรณีท่ีฝ่ายบริหารลุแก่อ านาจ โดยเฉพาะการกระท าทางปกครอง ก็อาจให้
ศาลปกครองเป็นผูท้  าการพิจารณาในคดีทางปกครองโดยตรง ซ่ึงฝ่ายนิติบญัญติัตอ้งยื่นค าร้องไปยงั
อยัการให้ท าการไต่สวนเช่นเดียวกนักบัการพิจารณาของศาลยุติธรรม ส่วนหากฝ่ายบริหารกระท า
ผิดรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรง เท่ากบัว่าไม่เคารพหลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และไม่
เคารพหลกักฎหมาย ซ่ึงในการพิจารณาน้ีเป็นหนา้ท่ีของศาลรัฐธรรมนูญ ดงันั้น กลไกในการถ่วงดุล
ฝ่ายบริหารยงัมีอีกหลายประการไม่เฉพาะเพียงฝ่ายนิติบญัญติัเท่านั้น ทั้งองค์กรตุลากรและองคก์ร
อิสระตามรัฐธรรมนูญจะมีตอ้งมีบทบาทมากข้ึนดว้ยในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 
 จึงสรุปได้ว่า  การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประชาชนดีกว่าการเลือก
นายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภาท่ีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
เพราะตรงกบัความตอ้งการของประชาชน ทั้งยงัสร้างเสถียรภาพทางการเมือง และเสถียรภาพของ
ฝ่ายบริหารให้เพิ่มมากข้ึน ทั้งยงัแกส้ภาพปัญหาท่ีระบบรัฐสภาไม่สามารถแกไ้ขได้ อาทิ การซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียงจ านวนมาก หรือแม้กระทัง่การเกิดระบบหุ่นเชิดทางการเมืองข้ึน ซ่ึงการเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรงไดรั้บการสนบัสนุนจากประชาชน โดยอาจพิจารณาได ้ดงัน้ี 
  จากผลการส ารวจของ ศูนยส์ ารวจความคิดเห็น นิดา้โพล  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (2557) เร่ือง คสช.กบัการปฏิรูปการเมือง พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.57 ระบุว่า 
นายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการส ารวจของ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เม่ือปีพ.ศ. 2540   
 อีกทั้ง รายงานของคณะท างานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขใหป้ระชาชน และสถาบนั
พระปกเกล้า (2557) ยงัรายงานว่า ตวัแทนท้องถ่ิน และปกครองท้องท่ี สนับสนุนการเลือกตั้ ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมประกอบไปดว้ย หน่วยงาน 8 หน่วยงาน อาทิ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ก านัน ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ รวม
ทั้งส้ินประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่ต่างเห็นพอ้งกนัวา่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธ์ิเลือกฝ่ายบริหารโดยตรง และท าให้นายกรัฐมนตรีมีความ
เป็นอิสระทางการเมืองมากข้ึน ไม่ตอ้งเกรงใจสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร โดยอาจก าหนดวาระ 1 
วาระ หรือ 2 วาระก็ได ้
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 จะเห็นไดว้า่ ประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และปกครองทอ้งท่ี (เจา้พนกังานฝ่าย 
-ปกครอง) ต่างเห็นพ้องว่า การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรีโดยตรงของประชาชนน่าจะเป็นการ
พฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของระบบ
การเมือง และฝ่ายบริหารให้เกิดข้ึนได ้ทั้งยงัเป็นการสะทอ้นถึงความตอ้งการของประชาชนอย่าง
แทจ้ริงในการเลือกฝ่ายบริหาร เพื่อท าหนา้ท่ีในการปกครองประเทศอีกดว้ย 



 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุป อภิปรายผล   
 

จากผลการศึกษากล่าวโดยสรุปไดว้า่ จากสภาพปัญหาของระบบรัฐสภาจึงมีการเสนอให้มี
การประยุกต์ใช้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อแกไ้ขสภาพปัญหาของระบบรัฐสภาท่ีไม่
สามารถแกไ้ขดว้ยวิถีทางของระบบรัฐสภาได ้ซ่ึงเป็นสภาพปัญหาภายใตบ้ริบทของไทยเป็นการ
เฉพาะ โดยในประเทศท่ีพฒันาแลว้ อยา่งประเทศองักฤษระบบรัฐสภามีเสถียรภาพทางการเมืองท่ีดี
ทั้งระบบการเมือง และฝ่ายบริหาร เพราะประชาชนมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
คอยสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนมีการต่ืนตวัทางการเมืองสูง ในขณะเดียวกนัการ
เลือกผูแ้ทนของประชาชนเป็นการเลือกอย่างสมเหตุสมผล ไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตซ้ือสิทธ์ิขาย
เสียงอยา่งมากมายเหมือนประเทศไทย ประกอบกบั นายทุนกบัพรรคการเมืองค่อนขา้งมีระยะห่าง
กนั ท าให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองของประชาชน จึงไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตอ้งใช้นโยบาย
ประชานิยมให้ผูส้มคัรไดรั้บการเลือกตั้ง โดยบริบทดงักล่าว สอดคลอ้งกบัประเทศท่ีมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองในระบบรัฐสภา เพราะประชาชนมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ี
กา้วหน้า ทั้งระบบการเมือง และฝ่ายบริหาร คือ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซ่ึงมีความแตกต่าง
จากประเทศองักฤษท่ีเป็นตน้แบบของระบบรัฐสภาไม่มากนกั 
 ในขณะท่ี ประเทศไทยสามารถพิจารณาไดจ้าก แนวคิดประชาธิปไตยกบับริบทของสังคม 
โดยสังคมไทยยงัอยู่ในบริบทสังคมด้อยพฒันา โดยตามความคิดเห็น ของสมบติั ธ ารงธัญวงศ ์                  
(2553) ให้ทศันะวา่ ปัญหารากเหงา้ของประเทศจริงๆเกิดจากความเหล่ือมล ้าของสังคมท่ีท าให้รวย
กระจุกจนกระจายโครงสร้างพื้นฐานของไทยอยูใ่นบริบทสังคมดอ้ยพฒันา เพราะปัจจุบนัคนส่วน
ใหญ่จบไม่เกินมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ถึง 71% เน่ืองจากรัฐบาลไม่ให้ความส าคญักบัคุณภาพของ
การศึกษา 
 การท่ีระดบัการศึกษาของคนไทยยงัมีการกระจุกตวัอยู่ในชนชั้นกลาง และคนรวยจ านวน
นอ้ยท าใหค้วามสามารถในการตดัใจเลือกผูแ้ทนมีทางเลือกนอ้ยตามไปดว้ย เพราะการท่ีสังคมไทย
มีสภาพปัญหาความเหล่ือมล ้ าสูง ทั้งเศรษฐกิจ และการศึกษา ท าให้ประชาชนท่ีมีรายไดน้้อยและ
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ขาดโอกาสทางการศึกษา ตอ้งเลือกผูน้ าท่ีมอบผลประโยชน์ และอามิสสินจา้งแก่ตนเองเป็นบ่อเกิด
ของการทุจริตซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และการกินตามน ้ า โดยเฉพาะการเลือกผูแ้ทนเน่ืองจากนโยบาย
ประชานิยมซ่ึงขาดการพิจารณาถึงผลลพัธ์ระยะยาว 
 เม่ือบริบทของสังคมไทยอยูใ่นบริบทสังคมดอ้ยพฒันา เน่ืองจากความเหล่ือมล ้าสูง ทั้งทาง
เศรษฐกิจ และการศึกษา จึงท าให้วฒันธรรมทางการเมืองของไทย ยงัไม่ใช่วฒันธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย โดยยงัเป็นวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม ซ่ึง
วฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมกระจุกตวัเฉพาะในเขตเมืองหลวง และเมืองขนาดใหญ่ใน
ต่างจงัหวดั เท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยงัไดรั้บอิทธิพลของวฒันธรรมทางการเมือง
แบบไพร่ฟ้าอยู่มาก จึงท าให้ยงัมีประชาชนท่ียงัเพิกเฉยทางการเมือง คิดแต่เพียงว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์อยา่งไรบา้งจากการเลือกตั้งโดยขาดการพิจารณาในระยะยาว เม่ือบริบทของสังคมไทย
เป็นเช่นน้ีจึงท าใหร้ะดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีนอ้ย การเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ได้
เป็นไปเพราะอุดมการณ์ทางการเมือง แต่เป็นไปเพราะอามิสสินจา้ง และผลประโยชน์ตอบแทนกนั
ทางการเมือง 
 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีสภาพปัญหาทั้งวฒันธรรมทางการเมือง และระบบการเมือง 
ดงันั้น เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น องักฤษ หรือสิงคโปร์จะไม่พบกบัสภาพ
ปัญหาดงักล่าว ในขณะท่ีมาเลเซียเป็นประเทศก าลงัพฒันามีสภาพปัญหาดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่ากวา่
ไทยมาก จึงเป็นจุดอ่อนเฉพาะภายใตบ้ริบทของไทยท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาระบบรัฐสภา  
  ดงันั้น การน าแนวคิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเขา้มาประยุกต์ใช้ในบริบทของ
ไทย จึงอาจเป็นแนวทางในการพฒันาประชาธิปไตยของไทยให้มีความก้าวหน้า และเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน ทั้งน้ีหากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรง อาจมีขอ้เสนอแนะเพื่อใหเ้ขา้กบับริบทของไทย ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการสรุป และอภิปรายขอ้มูลจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1)  ในช่วงท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาจดัท าขอ้เสนอต่อคณะกรรมมาธิการยก

ร่างรัฐธรรมนูญนั้น คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ไดเ้สนอให้ประยุกตร์ะบบ
แบ่งแยกอ านาจ และเสนอใหเ้ลือกตั้งคณะรัฐมนตรีโดยตรงโดยก าหนดให้ใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่ง
นายกรัฐมนตรีกบัสถาบนัพระมหากษตัริยภ์ายใตรู้ปแบบของระบบรัฐสภา คือ พระมหากษตัริย์
ด ารงต าแหน่งประมุขแห่งรัฐ จะทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หวัหนา้ฝ่ายบริหาร  
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ในขณะท่ี ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัให้ใช้ความสัมพนัธ์
แบบแบ่งแยกอ านาจอนัจะท าให้ทั้งฝ่ายบริหาร กบัฝ่ายนิติบญัญติัอยู่ครบวาระทั้งคู่ โดยหากยงัใช้
ความสัมพนัธ์ภายใตร้ะบบรัฐสภา ยอ่มท าใหก้ลไกการแบ่งแยกอ านาจ และการถ่วงดุลไม่ไดรั้บการ
แกไ้ข เพราะท าให้ฝ่ายบริหารมีท่ีมาจากประชาชนเท่านั้น แต่กลไกสนบัสนุนอ่ืนๆ ยงัเป็นระบบ
รัฐสภาซ่ึงจะท าให้การท างานของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงท างานไดย้ากมาก ดงั
จะเห็นไดจ้ากกรณีของประเทศอิสราเอล แมมี้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง แต่พื้นฐานยงัเป็น
ระบบรัฐสภาท าใหฝ่้ายนิติบญัญติัมีอ านาจต่อรองกบัฝ่ายบริหารสูงมาก 

เ ม่ือพิจารณาในบริบทของไทยในขณะน้ี การเลือกตั้ งนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีโดยตรง อาจมีความไดเ้ปรียบมากกว่าการเลือกตั้งเฉพาะนายกรัฐมนตรี เน่ืองจาก
ระบบการเมืองไทยยงัมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System)อยู่มาก การเลือกตั้ งเฉพาะ
นายกรัฐมนตรี เท่านั้น อาจท าให้ไดค้ณะรัฐมนตรีท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนก็
ได้ เพราะฉะนั้นหากให้ประชาชนมองเห็นภาพรวมของคณะรัฐมนตรีตั้ งแต่แรก อาจท าให้
ประชาชนสามารถท าการตดัสินใจเลือกไดง่้ายกวา่ 

2)   ควรจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งของฝ่ายบริหาร ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดการ
ผกูขาดอ านาจ ซ่ึงหลายประเทศๆ ไดก้ระท ากนัอยา่งปกติ เช่นกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไดมี้
การจ ากดัการเลือกตั้ง คร้ังละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ หรือประเทศเกาหลีใต ้จ  ากดัการเลือกตั้งของ
หวัหนา้ฝ่ายบริหารวาระเดียว คือ 5 ปี เป็นตน้ ส าหรับกรณีของประเทศไทยจึงอาจก าหนดวาระเดียว 
5 ปี หรือ วาระละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระก็ได ้

3)  อาจก าหนดให้ประชาชนสามารถบริจาคเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนเงินท่ีเสียภาษีให้แก่พรรคการเมืองท่ีสนบัสนุนให้
พรรคการเมืองท่ีจะส่งคนลงเลือกตั้งตอ้งมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งทั้ง
ประเทศ หรืออยา่งนอ้ยร้อยละ 1 ของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั เพื่อไม่ให้พื้นท่ีเป็นของพรรค
การเมืองใดการเมืองหน่ึง  

4)  ควรแก้ไขกฎหมายให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่จ  าเป็นต้องสังกัดพรรค
ภายใน 90  วนั ในขณะเดียวกนัควรแกก้ฎหมายให้ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ตอ้งสังกดัพรรค
การเมืองดว้ย ซ่ึงจะท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีอิสระในการแสดดงความคิดเห็นมากข้ึน ส่วน
ประเด็นท่ีมีการกงัวลว่าจะไม่เป็นการเคารพในวินยัของพรรค และเกิดการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงโดย
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบไม่สังกดัพรรคการเมืองนั้น จะเห็นได้ว่าหน้าท่ีของฝ่ายนิติบญัญติั
ตอ้งมีความเป็นอิสระทางการเมืองในการตดัสินใจระดบัหน่ึง ซ่ึงการให้พรรคการเมืองมีอ านาจมาก
เกินไปท าให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรขาดความเป็นอิสระในการตดัสินใจ โดยในการเลือกตั้ง
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นายกรัฐมนตรีโดยตรงท าให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัมีเสถียรภาพทางการเมืองในระดบัหน่ึง
แลว้ จึงไม่ควรให้ฝ่ายบริหารครอบง าฝ่ายนิติบญัญติัโดยมีกลไก คือ พรรคการเมืองไดอี้ก ซ่ึงจะท า
ใหฝ่้ายบริหารอาจเป็นเผด็จการสภาได ้ 

ส่วนประเด็นท่ีว่าอาจมีการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงหากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งไม่สังกดัพรรคการเมืองนั้น อาจพิจารณาได้ว่า หากมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรงประชาชนก็อาจท าการตดัสินใจสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสังกดัพรรคการเมืองเดียวกนั
ฝ่ายบริหาร เพื่อท าให้กลไกในการออกกฎหมายสะดวกข้ึน อีกทั้งแนวโนม้ของประเทศไทยเร่ิมเขา้
สู่ระบบ 2 พรรคการเมืองใหญ่  จึงท าให้พรรคขนาดใหญ่มีความไดเ้ปรียบในการเลือกตั้งมากกว่า 
ในขณะท่ีหากมีการเปิดให้ไม่ตอ้งสังกดัพรรคการเมือง จะเป็นการไม่ปิดโอกาสของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรท่ีจะท าหนา้ท่ีในฝ่ายนิติบญัญติัอยา่งเดียว  

โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีสังกดัพรรคการเมืองสามารถท่ีจะจดัท านโยบาย
ร่วมกบัฝ่ายบริหารได ้ทั้งน้ีการจะซ้ือสิทธ์ิขายเสียงหากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่สังกดัพรรคอาจ
ท าไดย้ากข้ึน เน่ืองจากประชาชนไทยเร่ิมมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม 
โดยหากผูแ้ทนไม่ท าหนา้ท่ีให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป
ประชาชนอาจไม่เลือกผูส้มคัรได ้  และการท่ีผูส้มคัรเปล่ียนการเปล่ียนจุดยืนทางการเมืองอาจท าให้
ไม่ได้รับเลือกตั้งได้ ดังจะเห็นได้จาก กรณีของ พรรคภูมิใจไทยเม่ือแยกออกมาจากพรรคพลัง
ประชาชนท่ีต่อมาเป็นพรรคเพื่อไทย ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยท่ี
สังกดัพรรคพลงัประชาชนเดิมไม่ไดรั้บเลือกตั้งจ  านวนมากในปีพ.ศ. 2554  

5)   ตอ้งจดัให้มีการ Debate การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงผา่นโทรทศัน์ดว้ย
การถ่ายทอดสด เฉพาะกรณีท่ีไม่มีผูส้มคัรรายใดไดรั้บคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้ง
จนน าไปสู่การเลือกตั้งในรอบท่ี 2 เท่านั้น  ส่วนในรอบแรกให้เป็นการแสดงวิสัยทศัน์อย่างเดียว 
และให้มีการจ ากดัระยะเวลารวมไปถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีประชาชนส่วนใหญ่อาจรับชมได ้ในส่วน 
การ Debate สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรให้ท าแบบเดียวกบัการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง แต่ให้
ถ่ายทอดสดเฉพาะรายการท่ีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสังกดัในเขตนั้นๆ เช่น หากประชาชนอยู่ใน
เขตพื้นท่ีการเลือกตั้ง ของจงัหวดัระยอง เขต 1 ใหถ่้ายทอดสดเฉพาะผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ระยอง เขต 1 เป็นส าคญั ซ่ึงจะท าให้ประชาชนประหยดัเวลาในการพิจารณาผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งเฉพาะท่ีจะส่งผลกระทบต่อผูมี้สิทธ์ิรับเลือกตั้งในเขตของตนเอง โดยอาจท าการเผยแพร่ไป
ยงัส่ืออ่ืนๆ ดว้ยก็ได ้โดยเฉพาะการบนัทึกส าเนาเทปไวใ้ห้ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนั
จะท าใหป้ระชาชนท่ีขาดโอกาสรับชมได ้ในขณะเดียวกนัยงัเป็นหลกัฐานหากผูส้มคัรรับเลือกตั้งมี
การใส่ร้ายป้ายสีกนัทางการเมืองดว้ย โดยภาครัฐตอ้งสนบัสนุนงบประมาณในส่วนน้ีดว้ย ส่วนหาก
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มีผูส้มคัรรับเลือกตั้งจ  านวนมากก็นบัวา่เป็นเร่ืองท่ีดี เพราะถือวา่ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทางการ
เมืองสูง  

6)   หากประชาชนเร่ิมเขา้สู่ชนชั้นกลางมากข้ึน ความเหล่ือมล ้ าในสังคมมีน้อย 
ประชาชนไทยมีระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนมากกวา่เดิม เร่ิมมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
อาจน า E-Voting มาใช้ในการเลือกตั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญติัของไทยได ้ซ่ึงการเลือกตั้ง
แบบ Electronic ไดรั้บการสนบัสนุนจาก วิทยากร เชียงกูล (2557) ท่ีให้ทศันะวา่  จะท าให้ประหยดั
งบประมาณในการเลือกตั้งลงได้ อย่างไรก็ตามการน า  E-Voting มาใช้ตอ้งมีการทดลอง และมี
งบประมาณในการสนบัสนุนการวิจยัอย่างต่อเน่ือง เพราะการจะน าระบบน้ีมาใช้ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศตอ้งมีความเขา้ใจในความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคค์วามรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีใน
ระดบัหน่ึง และควรมีองค์กรก ากบัขอ้มูลอย่างเคร่งครัด เพราะการทุจริตขอ้มูลอาจเกิดข้ึนได ้เช่น 
การ Hack ขอ้มูลซ่ึงท าใหเ้กิดการผดิเพี้ยนของขอ้มูลเลือกตั้ง   
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ไชยนัต ์ไชยพร.  2550.  ขอ้คิดจาก อริสโตเต้ิล กบัรูปแบบการปกครอง ตอน 2.  มติชนรายสัปดาห์.  
27, 1389 (30 มีนาคม): 4. 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ.  2546.  การบริหารการพฒันา : ความหมาย เนือ้หาแนวทาง และปัญหา. 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ทนง พิทยะ.  กรรมการ บริษทั น ้าประปาไทย จ ากดั (มหาชน).  2557 (18 กุมภาพนัธ์).                 
การสัมภาษณ์. 

ทินพนัธ์ นาคะตะ.  2539.  ประชาธิปไตยไทย.  กรุงเทพฯ: โครงการเอกสารและต ารา คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  

ทิวากร แกว้มณี.  2553.  แนวความคิดวฒันธรรมการเมือง: จาก Civic Culture สู่ Bowling Alone 
Political Culture: From Civic Culture To Bowling Alone [1].  ม.ป.ท. 

ธนวรรธน์ พลหลวชิยั.  2556.  ผลการส ารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย.  กรุงเทพฯ:                       
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

ธีรภทัร เสรีรังสรรค์.  2553.  การเลอืกตั้งฝ่ายบริหารทางตรงกบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจแก่สังคม.  
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบนัพระปกเกลา้ คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2553 เล่ม 2. 
สถาบนัพระปกเกลา้.  

นพรัตน์ วงศว์ทิยาพาณิชย.์  2550.  การก่อเกดิรัฐบาลพรรคเดียวในการเมืองไทย: ศึกษากรณพีรรค
เพือ่ไทย.  วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

นนัทวฒิุ พิพฒัน์เสรีธรรม.  2550.  การแสวงหาก าไรของธุรกจิกบัระบบทุนนิยมอุปถัมภ์ในประเทศ
ไทย: กรณศึีกษากลุ่มธุรกจิตระกูลชินวตัร.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  

นิติภูมิ นวรัตน์.  สมาชิกพรรคเพื่อไทย.  2557 (22 เมษายน).  การสัมภาษณ์. 
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นิยม รัฐอมฤต.  2549.  ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ.  วารสารสถาบันพระปกเกล้า.  4, 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม): 24-36. 

นิสดารก ์เวชยานนท.์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  2557 (6 
กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

บรรเจิด สิงคะเนติ.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  2557                                
(3 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

บรรพต วรีะสัย; สุขมุ นวลสกุล และ บวร ประพฤติดี.  2520.  รัฐศาสตร์ทัว่ไป.  พิมพค์ร้ังท่ี 4.  
กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง.   

บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ และ ถวลิวดี บุรีกุล.  2548.  ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม.  นนทบุรี: สถาบนั
พระปกเกลา้. 

บูฆอรี ยหีมะ.  2550.  ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์.  กรุงเทพฯ: สามลดา. 
ประมวล รุจนเสรี.  2551.  ปฏิวตัิวฒันธรรม.  กรุงเทพฯ: พรรคประชามติ. 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.  รองอธิการบดีฝ่ายการนกัศึกษาและการเรียนรู้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

2557 (26 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 
ปัณณธร กุฎีรัตน์.  ผูป้ระสานงานเครือข่ายนกัศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  2557 (30 

ตุลาคม).  การสัมภาษณ์.  
ผาสุก พงษไ์พจิตร.  2548 (8 ธนัวาคม).  ธนกิจการการเมือง” หลงัปี 2544 “ระบบไทคูณคือรัฐ”.     

มติชนรายวนั: 2. 
พงศเ์พญ็ ศกุนตาภยั.  2512.  ประชาธิปไตยกบักระบวนการเมืองในประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.  
พงษธ์ร ธญัญศิริ.  ผูต้รวจราชการกระทรวงยุติธรรม.  2557 (20 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 
พฤทธิสาณ ชุมพล.  2550.  ระบบการเมือง: ความรู้เบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี 9.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.  คณบดีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์.  2557 (15 กนัยายน).  การสัมภาษณ์. 
พิทยา มาศมินทร์ไชยนรา.  2548.  วฒันธรรมทางการเมืองของไทยขอ้สังเกตและพิจารณา. วารสาร

ปาริชาติ.  18, 1 (เมษายน-กนัยายน): 91-94. 
ไพโรจน์ ชยันาม.  2515.  สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของต่างประเทศกบัระบอบการปกครอง

ของไทย.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  
ภาณุมาศ ทกัษณา (นามแฝง).  2556 (10 ธนัวาคม).  นักธุรกจิซ้ือสิทธ์ิชาวบ้านขายเสียง.  คมชดัลึก. 
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ภูมิ มูลศิลป์.  2553.  การถอดถอนในสหรัฐอเมริกา กลไกที่ท าให้คนหน้าบาง.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.). 

ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร.  2556.  แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี: กรณร่ีางพระราชบัญญตัินิรโทษกรรมฯ.  
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ลิขิต ธีรเวคิน.  2545.  การเมืองการปกครองของไทย.  พมิพค์ร้ังท่ี 6.  กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ลิขิต ธีรเวคิน.  2551 (23 มกราคม).  เสถียรภาพทางการเมือง.  มติชนรายวนั. 
ลิขิต ธีรเวคิน.  2554 (1 กนัยายน).  ธนาธิปไตย/ประชาธิปไตย.  สยามรัฐ. 
ลิขิต ธีรเวคิน.  ราชบณัฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ส านกัธรรมศาสตร์และ

การเมือง ราชบณัฑิตยสถาน.  2557 (25 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 
วนัชยั พรหมภา.  2555.  เลอืกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงถูกหลกัวชิาหรือไม่?.  กรุงเทพฯ: 

สถาบนัการศึกษาเพื่อสร้างประชาธิปไตย.  
วชิยั ตนัศิริ.  2539.  วฒันธรรมทางการเมือง และการปฏิรูป.  กรุงเทพฯ: สถาบนันโยบายศึกษา.  
วเิชียร ตนัศิริคงคล.  อาจารยป์ระจ าภาควชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั

บูรพา.  2557 (18 กนัยายน).  การสัมภาษณ์. 
วทิย ์บณัฑิตกุล.  2555.  สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย.  กรุงเทพฯ: สถาพรบุค๊ส์.  
วทิยากร เชียงกลู.  คณบดีกิตติคุณวทิยาลยันวตักรรมสังคม มหาวทิยาลยัรังสิต.  2557 (12 

มิถุนายน).  การสัมภาษณ์. 
ววิฒัน์ เอ่ียมไพรวลัย.์  2528.  ปัญหาพฒันาการทางการเมืองไทย หน่วยที่1-7.  นนทบุรี: 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  
วสุิทธ์ิ โพธิแท่น.  2524.  ประชาธิปไตย แนวความคิดและตัวแบบ ประเทศประชาธิปไตย             

ในอุดมคติ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.   
วสุิทธ์ิ โพธิแท่น.  2550.  แนวคิดพืน้ฐานของประชาธิปไตย.  นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้.  
ศรีสมภพ จิตรภิรมยศ์รี.  2545.  กระบวนการในการเลอืกตั้ง และปัจจัยในการตัดสินใจเลอืกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัตตานี และสงขลา.  นนทบุรี: สถาบนัพระปกเกลา้.  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  2557.  คสช.กบัการปฏิรูปการเมือง.  กรุงเทพฯ: ศูนยส์ ารวจ

ความคิดเห็น นิดา้โพล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์.  
สถาบนัพระปกเกลา้.  2557.  การปฏิรูปประเทศไทย: การเข้าสู่อ านาจและการตรวจสอบ.  คน้วนัท่ี 

5 กรกฎาคม 2557 จาก http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option= 
com_content&task=view&id=2600 

http://www.kpi.ac.th/kpith/index.php?option
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สถิต นิยมญาติ.  2524.  จิตวทิยาสังคม.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์และคณะ.  2557.  กรอบการปฏิรูปการเมืองใหม่.  กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ์.  2539.  การพฒันาประชาธิปไตย.  วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์  นิด้า.  

1 (1): 3-7. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ.์  2549.  การเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ.์  2553ก.  การเมือง: แนวความคิดและการพฒันา.  พิมพค์ร้ังท่ี 18.  กรุงเทพฯ: 

เสมาธรรม. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ.์  2553ข.  ก้าวข้ามวกิฤติวุ่น เพือ่เป็นทุนสู่อนาคต.  กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ์.  2555.  ระบบสังคมและการเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ์. ม.ป.ป.ก.  7 จุดอ่อนระบบควบอ านาจ.  คอลมัน์ พินิจการเมือง . หนงัสือพิมพ์

โพสตท์ูเดย.์ 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ์. ม.ป.ป.ข.  ระบบสังคมและการเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
สมบติั ธ ารงธญัวงศ์. ม.ป.ป.ค.  โครงสร้างทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย.  กรุงเทพฯ: คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
สมบติั บุญงามอนงค.์  ประธานกลุ่มวนัอาทิตยสี์แดง.  2557 (31 มกราคม).  การสัมภาษณ์. 
สมยศ เช้ือไทย.  2548 (8กรกฎาคม).  ถึงเวลาตอ้งแกไ้ขรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่.       

มติชน: 7. 
สมศกัด์ิ เก่ียวก่ิงแกว้.  2525.  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐศาสตร์.  พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ: มิตรนรา

การพิมพ.์  
สรญา คนัธารัตนกุล.  2548.  ปัญหาทางกฎหมายในการประกาศผลการเลอืกตั้งการเลอืกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
สายฝน สุเอียนทรเมธี.  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนยล์  าปาง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.  2557 

(26 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 
ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร.  2554.  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน.  

กรุงเทพฯ: กลุ่มงานผลิตเอกสาร ส านกัประชาสัมพนัธ์.  
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สิทธิพนัธ์ พุทธหุน.  2529.  ทางเลอืกทีไ่ม่ง่ายนัก: การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในประเทศก าลงั
พฒันา.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  

สุชาติ ผวิงาม. ขา้ราชการบ านาญ อดีตอาจารยป์ระจ าภาควชิารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  2557 (17 กุมภาพนัธ์).  การสัมภาษณ์. 

สุภางค ์จนัทวานิช.  2553.  วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ.  พิมพค์ร้ังท่ี 18.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง
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