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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองในอําเภอเมืองตรังและเพ่ือวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 51 คน 

ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการทางการเมืองระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติมีพัฒนาการไป
มากซึ่งในอดีตจังหวัดตรังเคยเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิป๎ตย์ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เข้ามาบริหารประเทศ ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยกเลิกการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งประชาชนต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชาจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด ส่วนในยุคป๎จจุบันประชาชนไม่ค่อยมีการแสดงออกทาง
การเมืองมากนักเนื่องจากกระทําได้ยากลําบากเพราะมีหน่วยงานราชการคอยตรวจสอบและอาจจะ
ถูกรัฐบาลฟูองร้องดําเนินคดีรวมถึงความนิยมในพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยได้ลดน้อยลง
ไปมาก 

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่ายุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติมี
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่บ้างแต่ไม่มากนักประชาชนยังคงนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์
ซึ่งเป็นพรรคการเมืองอันเป็นสัญลักษณ์ของคนใต้ ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่า มี
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ยุคป๎จจุบันกลับพบว่าประชาชนมี
ความกระตือรือร้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันเพ่ิมมาก
ขึ้น 
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The study of the change in the political culture of civil society in Mueang 

Trang District was aimed to analyze political development in Mueang Trang District 

and to analyze the opinions of civil society towards the change of political culture. 

This research also was qualitative research by documentary research, and in-depth 

interviews with the key informants were 51 people. 

The results found that the political development at the local levels and 

national politics have been developed, which in the past Trang Province was the 

base of the Democrat Party before the National Council for Peace and Order 

management. However, when the National Council for Peace and Order era canceled 

the elections of all local organizations and members of the House of 

Representatives, which the people wanted for the Gen. Prayut Chan-Ocha 

government held elections as soon as possible. In the current era, people do not 

have much political expression because it is difficult to action, the government 

agencies are monitoring and may be prosecuted by the government as well as the 

popularity of the Democratic Party and Mr. Chuan Leekpai also have been reducing. 



 จ 

The change in political culture found that in the pre-National Council for 

Peace and Order era, there were some changes in political culture, but not too 

much. People still prefer the Democratic Party that was the symbolic political party 

of the people in the South. The era of the National Council for Peace and Order 

found that changes occurred because people did not participate in all elections. On 

the other hand, in the present era that people are more active in electing members 

of the House of Representatives and following the news of the political increase. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือปรุงแต่งขึ้นเพ่ือให้เป็นแนวทางความคิดหรือ
ลักษณะเฉพาะต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมแต่ะละสังคม โดยการแสดงออกให้เห็นถึงความเจริญ
งอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความก้าวหน้าที่คนส่วนใหญ่ในสังคมนั้น ๆ มีการยอมรับว่าเป็น
สิ่งที่ดีงาม โดยเกิดการสร้างเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผน เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป ในรูปแบบ
เดียวกัน และมีการถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้ปฏิบัติสืบทอดจนกลายเกิดเป็นวิถีชีวิตของสังคม
นั้น ๆ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คนมีอุปนิสัย มารยาท ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน
ในการประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม จนกลายเป็นวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งวัฒนธรรมทางสังคมมี
ส่วนต่อการหล่อหลอมวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนสังคมการเมือง
นั้น มีรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพฤติกรรมทางการเมืองมีการแสดงออกได้
อย่างเด่นชัด ทั้งในรูปแบบของปรัชญา อุดมการณ์ ทัศนคติและความเชื่อ (Pye, 1966, อ้างถึงใน รุ้ง
นภา ยรรยงเกษมสุข และ สุธี ประศาสน์เศรษฐ, 2556, น. 7) วัฒนธรรมทางการเมืองจึงมีป๎จจัยที่เข้า
มาเกี่ยวข้องด้วยหลากหลายป๎จจัยที่ส่งผลต่อระบอบการเมือง และยังเป็นกลไกไปสู่การเลือกผู้นํา
ทางการปกครองของประชาชน ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง” 
เป็นกระบวนการที่มีค่านิยมทางการเมือง และการที่วัฒนธรรมทางการเมืองถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
โดยปกตินั้นเยาวชนในสังคมก็จะมีการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ชีวิตที่แต่ละคน
ได้รับ ซึ่งบางครั้งกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงมัก
เกิดจากการสื่อสารที่ชัดเจน มีข้อมูล ค่านิยม ความรู้สึกเกี่ยวกับการเมืองและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางการเมืองเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเกิดจากการอบรมสั่งสอนและทัศนคติ
ของคนในครอบครัว โรงเรียน สถาบันทางศาสนา กลุ่มเพ่ือน สื่อมวลชน กลุ่มผลประโยชน์ พรรค
การเมือง การติดต่อสื่อสาร ร่วมทั้งสถานะทางสังคม ที่มีกระบวนการผ่านการรับรู้สึกนึกคิด หรือการ
ได้รับอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่
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คนในสังคมมีต่อรัฐบาลอยู่ไม่มากก็น้อยและก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้น ๆ 
(จันทรานุช มหากาญจนะ, 2559, น. 89-90) 
 ดังนั้นการศึกษาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้นจึงจะต้องมีการพิจารณาถึง
วัฒนธรรมทางการเมืองและโครงสร้างของการเมืองควบคู่กันด้วย วิชัย ตันศิริ (2547, น. 1) ได้กล่าว
เอาไว้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองยังจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาในหลายด้านต่อสังคมเพราะว่า
วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต ที่คนในสังคมร่วมกันปฏิบัติ หรือ มีแนวโน้มด้านความรู้สึกนึกคิ ดที่มีต่อ
ปรากฏการณ์ทางการเมือง (นิธิมา ประเสริฐภักดี, 2557, น. 7) การพัฒนาทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยให้ได้นั้นจึงจะต้องเริ่มต้นด้วยระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยต้องคํานึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ระบบ
การเมืองที่ดีจึงต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการควบคุมกํากับดูแล
จนกระทั่งสามารถเข้าไปตรวจสอบต่อการดําเนินงานของฝุายบริหารได้ และจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้แสดงทัศนะร่วมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง การพัฒนาทางการเมืองจึงเป็น
รูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะการพัฒนาทางการเมืองนั้น มีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่มีการพัฒนาด้านใดที่สามารถเป็นอิสระต่อกันได้ เช่น 
ความทันสมัย เป็นรูปแบบที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ถือ
ได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 
2559, น. 295) แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้เกิดการรัฐประหารทั้งสิ้นจํานวนมากถึง 13 ครั้ง 
โดยการเกิดรัฐประหารนั้นได้ เกิดจากสาเหตุหรือป๎ญหาในการบริหารประเทศของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จากสถิติการเกิดรัฐประหารตั้งแต่ พ.ศ. 2479 กระทั่งถึงป๎จจุบัน จากสถิติ
การเกิดรัฐประหาร สาเหตุป๎ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ สาเหตุหรือข้ออ้างที่มากที่สุดอันดับหนึ่งได้แก่ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ เกิดจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เกิดจากรัฐธรรมนูญและป๎ญหาคอร์รัปชัน 
เกิดจากระบบคอมมิวนิสต์ เกิดจากตัวบุคคลที่เป็นนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
และสาเหตุหรือข้ออ้างอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเลือกตั้ง และนักศึกษา (ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 
2561, น. 79) โดยทุกครั้งของการเกิดรัฐประหารย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
วัฒนธรรมทางการเมืองสูงอย่างมากตามไปด้วย  
 ป๎ญหาของสถาบันการเมืองไทยกลับมีทิศทางที่แย่และเสื่อมลงเป็นอย่างมากซึ่งจากผลการ
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทยที่มีต่อสถาบันการเมืองพบว่ามีป๎ญหาดังนี้ 1) การ
จัดตั้งรัฐบาลและการแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ 2) การทุจริตคอรัปชั่น 3) ผลการเลือกตั้ง 24 
มีนาคม พ.ศ. 2562 หรือกระบวนการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีความ
คลุมเครือการนับคะแนนหรือสูตรการคํานวณไม่เป็นที่ย่อมรับ 4) การบริหารประเทศของรัฐบาลหรือ
นโยบายประชารัฐ 5) ที่มาของ 250 ส.ว. (สมาชิกวุฒิสภา) และบทบาทและอํานาจหน้าที่ 6) การ
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บังคับใช้กฎหมายและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 7) การตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) รวมทั้งการถือหุ้นสื่อ 8) การจัดการการแก้ป๎ญหาด้านเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ 9) การใช้
งบประมาณในโครงการต่าง ๆ และ 10) คุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง (สวนดุสิต
โพล, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 
(2561) ซึ่งก็พบว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยมีอัตราการ
เพ่ิมสูงขึ้นมานับตั้งแต่ยุคนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิป๎ตย์และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดตรังหลายสมัยจนกระทั่งถึงรัฐบาลยุคป๎จจุบันซึ่งมี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 นอกจากนั้นยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างรุนแรงระหว่างปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 
2557 มากถึง 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งถือเป็นช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของ
ประเทศไทย โดยครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในยุคของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร โดยมีการชุมนุมของกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยจนนําไปสู่การยุบสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่สอง เกิดขึ้นในสมัย
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เกิดการชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภาโดยแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ และครั้งที่สามเกิดในสมัยของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ได้เกิดการชุมนุมกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนั้นจึงทําให้เกิดการ
รัฐประหารโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในขณะดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกดังภาพ 1.1
แสดงถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  ดัชนีภาพความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย 
แหล่งที่มา: พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม และยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (2561). 
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 ดังนั้นการที่สังคมจะเกิดความเข้มแข็งได้นั้นจึงต้องเริ่มจากประชาชนในสังคมนั้น ๆ ให้มี
กระบวนหรือรูปแบบในการพัฒนาให้เกิดความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนกลาย
เกิดเป็นสังคมเมืองที่มีความเข้มแข็ง (บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา, 2550) การเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น
เรียกว่า กลุ่มประชาสังคมซึ่งจะเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มคนอาจเกิดจากกลุ่มคนที่มีอาชีพเดียวกัน
หรือคล้ายกันเพ่ือต้องการรักษาความมั่งคงทางอาชีพ หรือประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมได้ ลักษณะการเคลื่อนไหวนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้พ้ืนที่ทางสังคมวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการ
ร่วมกันตัดสินใจในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณชนสร้างความสําคัญต่อขบวนการ (Movement) 
และมักแสดงออกเป็นรูปแบบอัตลักษณ์ของกลุ่มต่าง ๆ (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 2552, น. 29) 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันดังจะเห็นได้ว่าภาคประชาสังคมในภาคใต้ของประเทศไทยก็
เช่นเดยีวกันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของภาคประชาสังคมในภาคใต้อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได ้วัฒนธรรมของภาคใต้เป็นที่มีวัฒนธรรมระดับกระฎุมพีมากกว่าภาคอ่ืน ๆ กล่าวคือ การมีความ
เป็นเสรีชนสูง ต้องการปลอดจากอํานาจรัฐ หยิ่งในศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้ ไม่ต้องการความช่วยเหลือ
จากรัฐมากนัก ยกเว้นแต่เรื่องใหญ่ ๆ พ่ึงตนเองและกลุ่มถ้าหากไม่สําเร็จจึงจะไปพ่ึงนักการเมือง แต่
จะไม่พ่ึงข้าราชการ เพราะไม่เชื่อว่าจะช่วยเหลือได้ เนื่องจากชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดี ไม่อดอยาก และ
ไมค่่อยว่างงาน ชอบคนพูดเก่ง ใช้สํานวนโวหารดี และคิดว่าคนที่พูดได้ดีย่อมเป็นคนเก่ง มีความรู้และ
ความคิดเป็นระบบ มองว่าคนที่กล้าพูดคือ คนกล้าหาญมาก โดยวิถีชีวิตของคนใต้มีส่วนหล่อหลอมให้
มีความสนใจเรื่องราว ความเป็นไปของท้องถิ่นตนเอง มีการถ่ายทอดพฤติกรรมของบรรพบุรุษ สื่อตัว
บุคคลระหว่างรุ่นต่อรุ่น และการถ่ายทอดในแต่ละรุ่นทางความคิดสูง มีเวทีที่สามารถพบปะ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และติดตามข่าวสารการเมือง เศรษฐกิจอยู่หลายแหล่ง เช่น ร้านน้ําชายามเช้า 
แหล่งรับพืชผลทางเกษตรได้แก่ น้ํายาง ปาล์ม และสื่อบุคคลที่เรียกว่า “คอการเมือง” เป็นต้น โดยมี
วัฒนธรรมอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ถูกมองในเรื่องของการยึดตัวบุคคล ชอบระบบอุปถัมภ์โดยบุคคลที่
เหนือกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม ติดยึดกับตัวบุคคล มีความเกรงใจและซื่อสัตย์ต่อบุคคล 
คือยึดตัวบุคคลด้วยความชื่นชมพรรคการเมือง ชอบคนที่มาดูแลเอาใจใส่ มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ 
มีความรู้ความสามารถมากกว่าสาระของนโยบาย และเหตุผลอ่ืนมาประกอบ ยึดตัวบุคคลเพราะรับ
ผลประโยชน์จึงต้องตอบแทน เกรงใจที่เขาช่วยเหลือหรือเคยช่วยเหลือมา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ฝ๎่งลึกรุ่น
ต่อรุ่น เป็นลักษณะของคําสอนที่พ่อแม่คอยสอนลูก ๆ เสมอจึงทําให้เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของ
คนใต้ส่วนใหญ่ยังไม่มีความสนใจ หรือเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเท่าท่ีควร จะเป็นเพราะความคิดเห็น
ของคนใต้ต่อการเมืองเป็นไปในลักษณะเชิงลบ และขาดความรู้ความเข้าใจต่อการเมืองที่ถูกต้อง 
ความรู้สึกผูกพันที่เคยมีต่อท้องถิ่นขาดหายไปจากสังคม คนใต้มีวิถีชีวิตที่ขัดแย้งกับการบริหารงานของ
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องค์กรท้องถิ่น และความเป็นระบบอุปถัมภ์ที่ยึดตัวบุคคล มากกว่าสาระนโยบาย หรือเหตุผล
อุดมการณ์อ่ืน ๆ ทางการเมือง (วุฒิสาร ตันไชย และคณะ, 2558) 
 จังหวัดตรังซ่ึงเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากมีอดีต
นายกรัฐมนตรี 2 สมัยอย่าง นายชวน หลีกภัยซึ่งเป็นชาวจังหวัดตรังอีกด้วยนอกจากนั้นจังหวัดตรัง ก็
ยังเคยเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิป๎ตย์ซึ่งเป็นพรรคชั้นนําของประเทศไทยอีกด้วยในอดีต แต่การ
เลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมาผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 1 กลับเป็นผู้สมัครของพรรค
พลังประชารัฐเป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง, 2562) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจังหวัดตรังที่พรรคการเมืองอ่ืน ๆ จะสามารถเอาชนะผู้สมัคร
จากพรรคประชาธิป๎ตย์ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมที่เกิดขึ้น
นั้น จึงเป็นการเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความน่าสนใจมากรวมถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ของภาคประชาสังคมที่ทีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษา “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง” 
จากการทบทวนวรรณกรรมในด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้วิจัยจึงสรุปได้ประเด็นหลักสําหรับใช้ในการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็นก็คือ 1) พัฒนาการทางการเมือง ประกอบด้วย (1) ช่วงเวลา 3 ระยะ ตามช่วงเวลาตั้งแต่ 
ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน โดยแบ่งออกเป็น ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. (National Council for Peace and Order: NCPO): (19 กันยายน 2549 - 21 พฤษภาคม 
2557) ระยะที่ 2 ยุค คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 กรกฎาคม 2562) และระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: 
(9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) (2) กฎหมายการเมือง (3) สถาบันการเมือง และ (4) กระบวนการทาง
การเมือง 2) ประชาสังคม นอกจากนั้นกลุ่มคนที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคม ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผลประโยชน์ พรรคการเมือง และกลุ่มอิทธิพล และ 3) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง โดย
ศึกษาในประเด็นดังนี้จะได้ศึกษา  วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณี การสื่อสาร ความเชื่อ ค่านิยม 
ความต้องการ อุดมการณ์ ทัศนคติ และความคิดเห็นของกลุ่มภาคประชาสังคมที่อาศัยในพ้ืนที่อําเภอ
เมือง จังหวัดตรังตามบริบทของภาคประชาสังคมในอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 

1.2 ค าถามการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้กําหนดคําถามการวิจัยที่ใช้เป็นแกนกลางของการศึกษาครั้งนี้ได้ดังนี้ 
 1) พัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน 
เป็นอย่างไร 
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 2) ความคิดเห็นของประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน เป็นอย่างไร 
 3) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง
ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่าง พ.ศ.
2549 - ป๎จจุบัน  
 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน  
 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ.2549-ป๎จจุบัน 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ได้ทราบถึงพัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2549 - 
ป๎จจุบันว่ามีทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางไหนเพื่อให้ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทางการเมืองให้มีความเข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
 2) ได้ทราบถึงความคิดเห็นของภาคประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทาง
การเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบันเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของรัฐบาล ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
กําหนดนโยบายของรัฐบาล จังหวัดตรังและองค์การภาครัฐต่อไป  
 3) ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบันเพื่อนําเอาไปเป็นข้อมูลในการกําหนดนโยบายและการ
วางแผนพัฒนาอําเภอเมือง จังหวัดตรังของรัฐบาล จังหวัดตรัง อําเภอเมืองตรัง ชุมชนและหมู่บ้าน
ภายในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้มีการกําหนดขอบเขตการวิจัยด้านเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งได้รับมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจึงประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ตามบริบททางการเมืองของประเทศไทย 1) 
เนื้อหาด้านพัฒนาการทางการเมือง การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ประกอบด้วย (1) ช่วงเวลา แบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช.: (19 ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 2557) ระยะที่ 2 ยุค คสช. 
(22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562) และระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิ.ย. 2562 - ป๎จจุบัน) (2) กฎหมาย
การเมือง (3) สถาบันการเมือง และ (4) กระบวนการทางการเมือง 2) เนื้อหาทางด้านประชาสังคมซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้ตามแนวคิดของ ณรงค์ บุญสวยขวัญ (2552) ได้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมนั้น
เรียกว่ากลุ่มประชาสังคมโดยเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มคนที่อาจเกิดจากกลุ่มคนที่มีอาชีพเดียวกัน
หรือคล้ายกัน เพ่ือต้องการรักษาความมั่งคงทางอาชีพหรือประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่สามารถส่งผล
กระทบต่อสังคมได้ ลักษณะการเคลื่อนไหวนั้นส่วนใหญ่มักจะใช้พ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็น
เครื่องมือในการร่วมกันตัดสินใจในกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน  และมักแสดงออกเป็น
รูปแบบอัตลักษณ์ของกลุ่มต่าง ๆ  นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้เลือกใช้แนวคิดของประเวศ วะสี (2540); 
อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2541) ก็ได้กล่าวถึงภาคประชาชนเอาไว้ว่าเป็นขบวนการรวมกลุ่มของ
ประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดในการรวมตัวทางความคิดหรืออุดมการณ์ร่วมกันของประชาชน อันเป็น
ลักษณะของชุมชนที่มีความคิดและเป็นใจเดียวกัน ต้องการที่เรียนรู้เพ่ือการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นโดย มี
การร่วมตัวในเชิงกลุ่มต่าง ๆ เครือข่าย ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบันและชุมชนเพ่ือให้เกิดพลังร่วมกัน
ผ่านกระบวนทางกลุ่ม ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ประชาสังคมก็จะประกอบไปด้วย กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มพรรคการเมือง และกลุ่มอิทธิพล และ 3) เนื้อหาด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางการเมืองของประชาสังคมซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ซ่ึงได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา 4 ว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม 
จารีตประเพณี พิธีกรรมและภูมิป๎ญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝ๎ง สืบทอด 
เรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุข
และยั่งยืน ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดเอามาเป็นตัวแปรที่ใช้ศึกษาได้แก่ ด้านวิถีชีวิต  ประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยม ความคิดเห็น (พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 , 2553, 12 พฤศจิกายน) 
ประกอบกับจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งแนวคิดของพาย (Pye, 1966, อ้างถึงใน วินิจ 
ผาเจริญ, 2563) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองไว้ อีก 4 ความหมาย ได้แก่ 1) 
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจต่อบุคคลหรือสถาบันทาง
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การเมือง เช่น ความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นต่อสถาบันหรือผู้นําทางการเมือง 2) วัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่ออํานาจทางการเมืองซึ่งจะสะท้อนถึงการยอมรับและความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง 3) วัฒนธรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพและการควบคุม
บังคับทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการยอมรับหรือเคารพต่อเสรีภาพของประชาชนหรือมุ่งเน้นการใช้
อํานาจบังคับเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมหรือเพ่ือความเป็นระเบี ยบ 4) 
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับความจงรักภักดีและยึดมั่นในสังคมก็คือ วัฒนธรรมทางการเมือง
ช่วยสร้างเอกลักษณ์ทางการเมืองให้แก่บุคคลในสังคมที่จะยึดมั่นร่วมกันและพร้อมที่จะต่อสู้ ปกปูอง
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์นั้นให้คงอยู่ต่อไป โดยการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวมดังนั้นตาม
แนวคิดของพาย (Pye) ซึ่งได้แก่ตัวแปรในด้าน ระเบียบแบบแผน ทัศนคติ  ส่วนตัวแปรในด้านความ
ต้องการตามแนวคิดของกาเบรียลและซิดนีย์ (Gabriel, A., & Sidney, V., 1965, อ้างถึงใน พระครู
ปลัด เกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, บุญทัน ดอกไธสง, และอิสระ สุวรรณบล, 2562) ได้
กล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participant Political Culture) ว่าเป็นวัฒนธรรม
ทางการเมืองของกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างดี มีการตื่นตัวทาง
การเมืองตระหนักรู้ในทางการเมือง มีจิตสํานึกทางการเมืองสูง เห็นคุณค่าและความสําคัญในการเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยเห็นว่าต้องควบคุม กํากับและตรวจสอบผู้ปกครองให้ใช้อํานาจปกครอง
เพ่ือให้ระบบการเมืองตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวมทั้งการบังคับใช้
อํานาจตามกฎหมาย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมจะพบเห็นได้ในประเทศที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าสูงและมีชนชั้นกลางกลุ่มใหญ่ที่มีจิตสํานึกทางการเมืองรวมทั้งมี
ความรับผิดชอบสูงซึ่งจะมีอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว  ส่วนตัวแปรในด้าน
ทัศนคติ ผู้วิจัยก็ได้ใช้แนวคิดของพาย (Pye, 1966, อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, และสุธี 
ประศาสน์เศรษฐ, 2561) ซึ่งได้นิยามวัฒนธรรมทางการเมืองเอาไว้ว่าก็คือ ทัศนคติ ความเชื่อ และ
ความรู้สึกเก่ียวกับกระบวนการทางการเมือง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้กําหนดพฤติกรรมของป๎จเจกบุคคล
ในระบบการเมืองที่ครอบคลุมอุดมการณ์ทางการเมือง บรรทัดฐานในการปฏิบัติทางการเมืองของ
บุคคลดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงมีมิติทางด้านจิตวิทยาและความรู้สึกนึกคิดทางการเมือง 
นอกจากนั้นจากการศึกษาแนวคิดของ ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และรุจิระ โรจนประภายนต์ (2559) 
วัฒนธรรม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านบวกและลบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ ยึดถือ ยอมรับ 
แบ่งป๎นและใช้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคมโดยใช้ระบบสัญลักษณ์เป็นพ้ืนฐานในการสื่อ
ความหมายและสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ พฤทธิ
สาณ ชุมพล (2547) ได้กล่าวถึงสื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทในการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่ทําให้การสื่อสารเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมืองจากรัฐบาลถึง
ประชาชนหรือจากคนกลุ่มหนึ่งถึงอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลแต่ละคนใน
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สังคม สามารถถ่ายทอดไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ดังนั้นผู้วิจัยจึงกําหนดเป็นตัวแปรด้าน การสื่อสาร และจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุกคน ทุกกลุ่มได้ยืนยันตรงกันว่างานวิจัยในครั้งนี้ตัวแปร
ทั้งหมดที่ผู้วิจัยนําเอามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยในครั้งนี้มีความถูกต้อง เหมาะสม
และยังสอดคล้องกับบริบทกับภาคประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังอีกด้วย 
 

1.5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาตามกรอบตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวประกอบด้วย
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ได้แก่ 
 ตัวแปรต้นที่ 1 ด้านพัฒนาการทางการเมืองประกอบด้วย 1) ช่วงเวลา 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 
1 ยุคก่อน คสช.: (19 ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557) ระยะที่ 2 ยุค คสช.: (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 
2562) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิ.ย.2562 – ป๎จจุบัน) 2) กฎหมายการเมือง 3) สถาบันการเมือง 
และ 4) กระบวนการทางการเมือง 
 ตัวแปรต้นที่ 2 ด้านภาคประชาสังคม ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพ 2) กลุ่มผลประโยชน์ 3) พรรค
การเมือง และ 4) กลุ่มอิทธิพล 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง ได้แก่ 1) วิถีชีวิต 2) ระเบียบ
แบบแผน 3) ประเพณี 4) การสื่อสาร 5) ความเชื่อ 6) ค่านิยม 7) ความต้องการ 8) อุดมการณ์ 9) 
ทัศนคติ และ 10) ความคิดเห็น 
 

1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ศึกษาเฉพาะในพ้ืนที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 

1.5.4 ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังที่มีชื่อตามทะเบียนราษฎร์ 
 

1.5.5 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ตามพัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทยเป็น 3 ระยะ 
โดยใช้วิธีการศึกษาตามช่วงการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยและกระแสทางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมต่อวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มีป๎จจัยทางวัฒนธรรมทางการเมืองเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งนี้
ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะดังนี้  ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช.: (19 ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 
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2557) ระยะที่ 2 ยุค คสช.: (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิ.ย. 2562 - 
ป๎จจุบัน) เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กฎหมายการเมือง หมายถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2557 (ฉบับชั่วคราว) คําสั่ ง คสช. ทุกฉบับ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยในป๎จจุบัน  
 กระบวนการทางการเมือง หมายถึง เป็นลักษณะของกระบวนทางการเมือง คือ การเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตรวจสอบและการประเมินผล ที่มีที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง การรวมของบุคคลที่มีแนวคิดหรืออุดมการณ์ที่เหมือนกัน หรือ
คล้าย ๆ กัน มีผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือต้องการผลักดันก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือให้
เกิดผลในทิศทางเดียวกัน คือ นักธุรกิจการค้า เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพ ที่
ประกอบกิจการในพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 กลุ่มอาชีพ หมายถึง การรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือดําเนินกิจกรรม
ด้านอาชีพ กิจกรรมผลิต และจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง ที่มีบทบาทหน้าที่ต่อการเรียกร้องผลประโยชน์
ต่อกลุ่มหรือตนเอง โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกร/ชาวสวนยาง กลุ่มข้าราชการ 
กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย กลุ่มรับจ้าง และกลุ่มลูกจ้าง ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 กลุ่มอิทธิพล หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน จัดตั้งหรือผลักดันบุคคลในมีอํานาจในการ
ต่อรองต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน หวังผลทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ กลุ่มกํานัน 
กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นําทางศาสนา สื่อมวลชน ครูอาจารย์ และกลุ่ม NGO ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 
 การสื่อสาร หมายถึง เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่อาศัยกระบวนการของการถ่ายทอดสารจาก
ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยอาศัยเครื่องมือวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงเปูาหมายเพ่ือให้มี ความเข้าใจร่วมกัน 
การแสดงออกเพ่ือการติดต่อสื่อสารนั้นมนุษย์จําเป็นต้องใช้ภาษาในด้านการพูด การฟ๎ง การอ่าน และ
การเขียน ดังนี้ การจัดเสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ใบปลิว/แผ่นประกาศ โซเชียลมีเดีย สื่อทีวี/
วิทยุ ของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง  



 11 

 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความเชื่อของบุคคลที่มีต่อ วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน 
ประเพณีการสื่อสาร ความเชื่อ ค่านิยม ความต้องการ อุดมการณ์ ทัศนคติ ความคิดที่มีต่อความรู้สึก
ต่อบุคคล หรือสิ่งใดก็ตาม ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ โดยเป็นความคิดเห็นของบุคคลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดํารงอยู่จริงโดยอาศัย
ประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมานว่าจริงเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีต่อนักการเมือง การ
ลงคะแนน เชื่อมโยงกับกระบวนทางการเมือง ของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 ความต้องการ หมายถึง ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในสิ่งที่ คิดว่าดีและมีประโยชน์
เกี่ยวกับกฎหมายการเมือง สถาบันทางการเมือง และกระบวนการทางการเมือง โดยศึกษาประชา
สังคมในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ค่านิยม หมายถึง สิ่งที่บุคคลยึดถือมีค่าต่อควรปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายการเมือง สถาบันทาง
การเมือง และกระบวนการทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ทัศนคติ หมายถึง แนวโน้มทางความคิดและท่าทีที่มีต่อ กฎหมายการเมือง สถาบันทาง
การเมือง และกระบวนการทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ประชาสังคม หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความคิดเห็น แนวทาง การปกปูองรักษา
สิทธิผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืน โดยเกิดจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ กลุ่มอาชีพ  
กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมืองและกลุ่มอิทธิพลที่อยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ประเพณี หมายถึง พิธีกรรมในระดับบุคคล ครอบครัว หรือเครือญาติที่จัดขึ้นในระยะเวลา
เปลี่ยนผ่านในช่วงสําคัญ ๆ ในชีวิต ผ่านพฤติกรรมของประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัด
ตรัง ที่เกี่ยวข้องกับงานบุญการทอดกฐิน งานศพ งานมงคลสมรส  
 พรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งองค์กรร่วมกันโดยมีอุดมการณ์ทางการเมือง
เหมือนกันเดียวกัน เพ่ือจุดประสงค์หลักคือเข้าเป็นรัฐบาลเพ่ือดําเนินการตามอุดมการณ์ของตนให้
สัมฤทธิ์ผล คือ นักการเมืองสังกัดพรรคการเมือง และนักการเมืองไม่สังกัดพรรคในเขตพ้ืนที่อําเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 
 พัฒนาการทางการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและมี
ความสุขให้แก่ประชาชน โดยการศึกษาพัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังนั้ น 
ผู้วิจัยศึกษาใน 4 ด้าน คือ 1) ช่วงระยะเวลา ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ยุคก่อน คสช. (19 
ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 2557) ระยะที่ 2 ยุค คสช. (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562) และ ระยะที่ 3 
ยุคป๎จจุบัน (9 มิ.ย. 2562 - ป๎จจุบัน) 2) กฎหมายการเมือง 3) สถาบันการเมือง และ 4) กระบวนการ
การเมือง  
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 ระเบียบแบบแผน หมายถึง การยึดถือ การปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม และมักจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงข้อปฏิบัติที่คงเดิม มีความเป็นระเบียบให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อน คสช. (19 ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 2557) หมายถึง ช่วงระหว่าง (19 ก.ย. 
2549 - 21 พ.ค. 2557) ซึ่งเป็นช่วงตั้งแต่การรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนประมุข และช่วงการรับต่อของนายกรัฐมนตรีทั้ง 8 ท่าน
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 ระยะที่ 2 ยุค คสช. (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562) หมายถึง ในช่วงของการปกครอง
ภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง  
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน (9 มิ.ย. 2562 - ป๎จจุบัน) หมายถึง หลังการสิ้นสุดของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีผลการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของ วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณี 
การสื่อสาร ความเชื่อ ค่านิยม ความต้องการ อุดมการณ์ ทัศนคติ ของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตรังแม้จะเกิดจากกระบวนการอบรม หล่อหลอม และปลูกฝ๎งสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็น
เวลานานแตก่็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
 วิถีชีวิต หมายถึง การใช้ชีวิตประจําวันโดยกระทําอย่างต่อเนื่องเป็นนิสัยของประชาสังคมใน
เขตเมือง จังหวัดตรัง ดังนี้ สภากาแฟเป็นแหล่งรวมของคอการเมือง ในการรวมกลุ่มสนทนาของกลุ่ม
คนที่หลากหลายอาชีพ   
 สถาบันการเมือง หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้ รัฐสภาและสภา
ท้องถิ่น รัฐบาลและคณะผู้บริหารท้องถิ่น คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์และภาคประชาสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 อุดมการณ์ หมายถึง แบบแผน ความคิด ความเชื่อ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง
เกี่ยวกับ กฎหมายการเมือง สถาบันทางการเมือง และกระบวนการทางการเมือง ส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้
ซึ่งผู้วิจัยจะขอนําเสนอตามลําดับดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  
 2.1 พัฒนาการทางการเมือง 
      1) ระยะที่ 1 ยุคก่อน คสช. (19 ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 2557 )  
      2) ระยะที่ 2 ยุค คสช. (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562)  
      3) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน (9 มิ.ย. 2562 - ป๎จจุบัน)   
 2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 ลักษณะทั่วไปของอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
      1) จังหวัดตรัง 
      2) อําเภอเมืองตรัง 
 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัยในงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 

2.1 พัฒนาการทางการเมือง 

 พัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยที่สําคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 หรือพฤษภาทมิฬ หรือเหตุการณ์ พฤษภา 2535 และเหตุการณ์
รัฐประหาร ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะได้ทําการปฏิวัติ
รัฐประหารเพ่ือโค่นล้มรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตรในขณะนั้นจึงทําให้
การเมืองการปกครองของประเทศไทยในภาพร่วมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงพัฒนาการทาง
การเมืองของประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยจึงนําเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองโดยมีเนื้อ หาที่
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เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. ยุคก่อน คสช. 2. ยุค คสช. และ 3. ยุคป๎จจุบันโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

2.1.1 ยุคก่อน คสช. 
 ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอในยุคก่อน คสช. โดยแบ่งประเด็นออกเป็นภาพรวมพัฒนาการทาง
การเมืองระดับประเทศ และ พัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ภาพรวมพัฒนาการทางการเมืองระดับประเทศ พัฒนาการทางการเมืองระดับประเทศของ
ไทยนั้นโดยมีเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการเมือง สถาบันการเมืองและกระบวนการ
ทางการเมืองที่มีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขมาตามลําดับ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) ภาพรวมระดับประเทศ ระยะที่ 1 ยุคก่อน คสช. : 19 ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 
2557 
     (1) ภาพรวมกฎหมายการเมือง ระยะที่ 1  
 กฎหมายการเมืองหลักของการกระจายอํานาจก็คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจ จากส่วนกลางสู่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ได้ให้สําคัญกับการกระจายอํานาจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การตัดสินใจ พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและด้านอ่ืน ๆ ได้เองโดยเท่าเทียมกันทั่ว
ประเทศ โดยคํานึงถึงประชาชน และมีการพัฒนาการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเรื่อยมาตั้งแต่ หลัก
สําคัญต้องวางแผนเพ่ิมอํานาจให้ท้องถิ่น ด้วยการให้อํานาจหน้าที่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รัฐธรรมนูญ ให้อิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน
และการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนโดยเฉพาะ (มาตรา 284) และในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีเพ่ิมเติมเรื่องการจัดบริการสาธารณะ (มาตรา 283) โดยทั้ง 2 ฉบับ
บัญญัติไว้เหมือนกันว่า “โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสําคัญ” (ศูนย์ข้อมูล
กฎหมายและคดีเสรีภาพ, 2559) 
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ภาพที่ 2.1  การแสดงการเปรียบเทียบการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น “ร่วง” หรือ “รุ่ง” ในการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 

แหล่งที่มา: ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (2559). 
 
 จากข้อมูลข้างต้นและภาพที่ 2.1 อาจจะกล่าวได้ว่าในการเปรียบเทียบการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นมีประเด็นในการเปรียบเทียบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ.
2550 (ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ, 2559) ดังนี้  
   (1.1) การลดอํานาจองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทําบริการสาธารณะ 
 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ได้ขยายความเพ่ิมเติมไว้ว่า “กฎหมาย
ตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
การเงินและการคลัง”  
   (1.2) ที่มาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่กําหนดวาระ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษไม่จําเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
 เมื่อเทียบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ ฉบับพ.ศ. 2550 บัญญัติไว้
ว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และมีวาระการดํารง



 16 

ตําแหน่งคราวละสี่ปี” (มาตรา 285) แต่ที่มาของคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ยังคงต้อง
มาจากการเลือกตั้ง (มาตรา284)  
   (1.3) การมีส่วนร่วมของประชาชนลดลงเมื่อเทียบฉบับรัฐธรรมนูญเก่า 
 การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับในปี พ.ศ. 2559 เทียบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 เขียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เปิดเผยข้อมูลการดําเนินงาน ให้ประชาชนทราบ และประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได”้ (มาตรา 254)  
   (1.4) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีป๎ญหากระทบ
ประชาชน ทําประชามติตัดสินได้ ในประเด็นเดียวกันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ได้กล่าวถึงการยื่นถอดถอน ไว้ว่าหาก “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
สมควรดํารงตําแหน่งต่อหรือต้องการเสนอพิจารณาข้อบัญญัติ ให้ประชาชนมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอด
ถอน อปท. ต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทําการ จัดให้มีการรับฟ๎งความ
คิดเห็น หรือให้ประชาชนออกเสียงประชามติ และรายงานการดําเนินงาน และผลการดําเนินงาน 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (มาตรา 287)  
 กล่าวได้ว่ากฎหมายการเมือง หรือรัฐธรรมที่เกิดขึ้นนั้น มีผลต่อประชาชนในการเข้าไปมี
บทบาททางการเมือง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง เช่น การให้
สิทธิของประชาชนในการทําประชามติตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจ
ภายในชุมชน ส่งผลการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงความเป็นพลเมือง 
     (2) ภาพรวมสถาบันการเมือง ระยะที่ 1 
 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีการออกแบบสถาบันทางการเมืองใหม่เพ่ือทําหน้าที่ควบคุม
จริยธรรมของนักการเมือง (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2558) โดยแบ่งเป็น 
         (2.1) ระดับชาติ “สร้างสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” ทําหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของนักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน โดยตรวจสอบไต่สวนการละเมิด
จริยธรรมของบุคคลสาธารณะ และประกาศผลให้ประชาชนทราบ พร้อมส่งเรื่องให้ผู้มีอํานาจ
ดําเนินการถอดถอน  
          (2.2) ระดับพ้ืนที่ “สร้างสมัชชาพลเมือง” ทําหน้าที่จัดทําแผนพัฒนา 
เห็นชอบงบประมาณ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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 โดยสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกไม่เกิน 480 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
และ วุฒิสภา มีสมาชิกไม่เกิน 200 คน ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน วาระ
ตําแหน่ง 6 ปี และไม่เกินสองวาระ 
 

 
ภาพที่ 2.2  ร่างโครงสร้างสถาบันของร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 
แหล่งที่มา: ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ (2559). 
 
 จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะทําหน้าที่ควบคุมจริยธรรมของ
นักการเมือง รวมถึงจะกําหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากการลงคะแนนเลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จึงกําหนดให้นายกรัฐมนตรีห้ามเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชน เพ่ือสามารถนํา "คนกลาง” ที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเป็น
นายกรัฐมนตรี 
     (3) ภาพรวมกระบวนทางการเมือง ระยะที่ 1 
 ทวี สุรฤทธิกุล (2019) ได้กล่าวถึงกระบวนการทางการเมืองไว้ว่า ทหาร “ฝ๎งราก” อยู่ใน
ระบบการเมืองการปกครองไทยมาอย่างยาวนาน โดยประชาชนหรือองค์กรอิสระไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ และเป็นเพราะนักการเมืองไม่ดีและประชาชนบางกลุ่มมองทหารคือผู้ที่เชื่อใจได้ในการเข้ามา
จัดการความวุ่นวายของนักการเมืองโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยคาดหวังว่า 
“บ้านเมืองจะดีขึ้น” แต่ก็ยังมีฝุายที่ต่อต้าน “ไม่เอาทหาร” แต่พอกลุ่มเหล่านี้ใช้เสรีภาพเกินขอบเขต 
ซึ่งก็ไม่ต่างจากในป๎จจุบันที่ในการทํารัฐประหารทุกครั้ง ก็ได้รับการสนับสนุน จากพวกคนรุ่นเก่าที่ไม่
ชอบเห็นความวุ่นวายในบ้านเมือง 
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 สภาพระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยหลัง พ.ศ. 2549 มีลักษณะสังคมที่เน้น
ความอาวุโส คนดี ความเป็นผู้มีประสบการณ์สังคมยังไม่เชื่อในความเท่าเทียมกันของคน ยังคงมีระบบ
ราชการเป็นศูนย์กลางอํานาจ โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยการเลือกตั้งเป็น
กิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง รวมถึงการจัดตั้งและเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การตรวจสอบ การถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและข้าราชการ
ระดับสูงออกจากตําแหน่ง ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 
2561) 
 ดังนั้นการปฏิรูปการเมืองโดยคนรุ่นใหม่ที่มีทัศนคติถึงความไม่ดีงามของเหล่าทหาร ไม่เหมือน
ภาพในอดีตที่ทหารคงยึดมั่นหน้าที่อันสําคัญที่จะต้องปกปูองประเทศชาติ เปลี่ยนแปลงไปโดย
พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาททางการเมืองโดยผ่านการเลือกตั้งจากประชาชน โดยใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการจัดการ 
 ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ (2554) ได้ศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา 2551 จังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า แม้รัฐธรรมนูญจะมีข้อบัญญัติห้ามมิให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง แต่ฐานเสียงของพรรคการเมืองที่
ผู้สมัครเคยสังกัดอยู่ ยังเป็น ป๎จจัยสําคัญที่ช่วยให้ผู้สมัครได้รับการเลือกตั้ง บรรยากาศการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดตรัง โดยภาพรวมค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากสาเหตุหลายประการ อาทิ 
ความเบื่อหน่ายของประชาชนต่อการเมือง นักการเมืองและรัฐบาล คุณสมบัติของผู้สมัครที่ไม่โดดเด่น 
กลยุทธ์ที่ใช้ในการหาเสียง ยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ กระบวนการหาเสียงของผู้สมัครรวมทั้งกลยุทธ์ใน
การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีป๎ญหาและไม่จูงใจให้เข้า
ร่วม เป็นต้น นโยบาย ของรัฐบาลต่อการเลือกตั้งมีส่วนสําคัญต่อความตื่นตัวและการร่ วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ และส่งผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้ง 
สําหรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาพบว่า การได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลเพ่ือไปรับการสรรหาสําหรับบาง
องค์กร ไม่มี กระบวนการกลั่นกรองที่เป็นระบบ หลายองค์กรได้รายชื่อมาในลักษณะการ “ฝากชื่อ” 
เข้าเป็น สมาชิกด้วยเหตุผลว่ารู้จักหรือมีผู้รู้จักกับผู้นําองค์กรนั้น ๆ 
 หลังการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 คณะปฏิรูปการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช 2549 
ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี และ 
คณะรัฐมนตรีทําหน้าที่บริหารประเทศ แต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรและ 
วุฒิสภา รวมถึงได้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือจัดทํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ 
ถาวรซึ่งได้มีการลงประชามติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 อันมีผลให้รับร่างรัฐธรรมนูญ และ 
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ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 ของประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 ได้กําหนดให้
รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 
2550 ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้สมาชิกที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งครบจํานวนที่สามารถเปิดประชุมได้ ในส่วนของวุฒิสมาชิก บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็นการพลิกโฉมของที่มาของวุฒิสมาชิก อีกครั้งหนึ่ง เพราะกําหนดให้สมาชิก
ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้ง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการสรรหา กล่าวคือ กําหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภา
จํานวน 150 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก มี 76 คน มาจากการเลือกตั้ง จังหวัดละ 1 
คน ประเภทที่ 2 มี 74 คน มาจากการสรรหาโดย คณะกรรมการ 7 คน ประกอบด้วย ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประธานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นเงิน (คตง.) ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ และตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่ทําหน้าที่ในการสรรหาจากรายชื่อที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
ส่งให้ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ประเภท 
เลือกตั้งขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เปิดให้
องค์กร ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืน ๆ ได้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือ
เข้ารับ การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยให้ยื่นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ 
ระหว่างวันที่ 3 - 17 มกราคม พ.ศ. 2551 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.
2551 จะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติ ครั้งที่ 2 หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 รวมถึง เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย 
การเมืองของจังหวัดตรังว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะผูกติดอยู่กับพรรค 
ประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนายชวน หลีกภัย
ขึ้นเป็น หัวหน้าพรรคในปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา พรรคประชาธิป๎ตย์จะผูกขาดการเมืองของจังหวัด
ตรัง มาโดยตลอด ความเชื่อม่ันศรัทธาในพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัย จะมีมากถึงขนาดที่
แม้ นายทวี สระบาล อดีตสมาชิกพรรคประชาธิป๎ตย์จากอําเภอห้วยยอดที่เคยได้รับคะแนนเลือกตั้ง
สูงสุดของจังหวัด ยังกลับต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้ง เมื่อย้ายไปสังกัดพรรคอ่ืนและลงเลือกตั้ง การ
เลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่พรรคประชาธิป๎ตย์ไม่ส่งผู้สมัครจํานวนผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิมีจํานวน
สูงมาก สูงกว่า จํานวนคะแนนที่ผู้ได้รับเลือกตั้งสูงสุดได้รับเป็นเกือบ 20 เท่า 
 สรุป  
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และ พ.ศ. 2550 นั้นได้มีบทบัญญัติที่เน้น
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและมีการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล และรูปแบบพิเศษได้แก่
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเนื่องจาก ส.ส. และ ส.ว. มา
จากการเลือกตั้งของประชาชน 
 

2.1.2 ยุค คสช.  
สําหรับในยุค คสช. การเมืองของประเทศไทยจะค่อนข้างสงบเนื่องจากการชุมนุมประท้วง

ของกลุ่มต่าง ๆ จะกระทําไม่ได้หรือยากลําบากในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องจาก คสช. มีการ
ออกกฎหมายต่าง ๆ เข้าควบคุมประเทศและมีพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ภาพรวมระดับประเทศระยะท่ี 2 ยุค คสช.: 22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562 
   1) ภาพรวมกฎหมายการเมือง ระยะที่ 2 
 การยึดอํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นการใช้อํานาจพิเศษออก
กฎหมายโดยไม่มีการตรวจสอบหรือถ่วงดุลใด ๆ ออกกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ 
คสช. แต่งตั้งทั้งหมด โดยผู้ถูกดําเนินคดีจากคดีการเมือง พุ่งสูงขึ้นอย่างน้อย 335 ฉบับ ต่อมาเมื่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 ประกาศใช้ประมาณสามปีเก้าเดือนมีการผ่านกฎหมาย
ออกมาอย่างน้อย 292 ฉบับ ในจํานวนนี้มี 17 ฉบับ ที่ใช้เวลาเพียงวันเดียว เช่น พระราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย (ประชาไท, 2561) 
 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2560 มาตรา 92 ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการ
บริหารพรรค (กก.บห.) กําหนดระยะเวลาไว้ 10 ปี และเป็นฉันทามติของสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้การ
ยอมรับปฏิบัติสืบต่อมาว่าพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ชั้นสูงควรดํารงอยู่ในฐานะเหนือการเมือง 
อย่างไรก็ตามต้องไม่บั่นทอนรัฐธรรมนูญ หรือทําลายคติรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เสื่อมโทรมไป (วสวัตติ์ ลุขะรัง, 2562) 
 กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญสมัย คสช. ประกาศใช้พระราชบัญญัติหรือการใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือในการจัดการประชาชน เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างไม่จํากัด  
   2) ภาพรวมสถาบันการเมือง ระยะท่ี 2 
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 
191 เสียง เห็นชอบให้ พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คนที่ 29 ต่อมาวันที่ 5 
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มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจาก
การเลือกตั้ง 500 คน และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการคัดสรร แต่งตั้งของ คสช. จํานวน 250 
คน มีมติเห็นชอบให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น "นายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง 500 เสียง" 5 
ปีของการบริหารประเทศในรัฐบาล "ประยุทธ์ 1" มีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 5 ครั้ง (หทัย
กาญจน์ ตรีสุวรรณ, 2562) 
 พรรคการเมืองที่อ่อนแอเป็นสาเหตุให้เกิดป๎ญหาระบบอุปถัมภ์ และซื้อเสียง สังคมไทยควรจะ
ทําให้สถาบันพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง สะท้อนผลประโยชน์ของประชาชน และมีการกระจาย
อํานาจให้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2562) 
 กล่าวได้ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เห็นชอบให้  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็น
นายกรัฐมนตรี คนที่ 29 โดยมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาแล้วถึง 5 ครั้ง และการทําให้การ
เมืองไทยเข้มแข็ง จะต้องมีระบบการเลือกตั้งที่ดีจะช่วยแก้ป๎ญหาความเป็นประชาธิปไตยได้อย่าง
แท้จริง 
   3) ภาพรวมกระบวนการทางการเมือง ระยะที่ 2 
 การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นถือเป็นช่องทางหนึ่งของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการเลือก
ตัวแทนเข้าไป เพื่อทําการตัดสินใจทางนโยบายและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเรื่อง
ในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป เพราะการปกครองท้องถิ่นรัฐธรรมนูญจะให้ความสําคัญกับการปกครอง
ตนเองตามหลักประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เพ่ือให้เป็นประโยชน์กับประชาชน
โดยตรง รวมถึงบทบาทติดตามและตรวจสอบการทํางานของตัวแทน (เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์, 
2560) 
 นอกจากนั้น อิสสริยา พรายทองแย้ม (2562) ได้กล่าวถึงการถ่ายทอดถึงกระบวนการทาง
การเมืองโดยดูจากความพยายามแทรกแซงผลการออกเสียงในการลงประชามติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ในเวลาเดียวกันมีพรรคการเมืองร้องเรียนถูกกองทัพคุกคาม ซึ่งคนไทย
ไม่ตระหนักถึงการมีส่วนรวม ความถูกต้องชอบธรรม และไม่สนใจการกระทําของระบอบเผด็จการ
อย่างไร้ความชอบธรรม ซึ่งไม่มีการตรวจสอบจากองค์กรอิสระหรือประชาชนรวมถึง  "รัฐธรรมนูญที่
ออกแบบมาเพ่ือประโยชน์ของประชาชน อาจจะกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาขนเป็นสิ่งสําคัญ
ไม่ว่าจะเป็นการกําหนดนโยบาย การดําเนินงาน และการตรวจสอบ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ 
 สรุป 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอํานาจสูงมากซึ่งมีการใช้อํานาจพิเศษออกกฎหมาย
โดยไม่มีการตรวจสอบหรือถ่วงดุลใด ๆ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ คสช. แต่งตั้งทั้งหมด
เป็นผู้ออกกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งมีผลทําให้นักการเมือง สื่อมวลชน องค์กร และประชาชนฝุายตรงข้าม
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือเสนอข่าวต่าง  ๆ ได้มาก
นักและยังถูกดําเนินคดีการเมืองสูงขึ้นอีกด้วยถ้าหากต่อต้านรัฐบาลหรือตําหนิรัฐบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
 ภาพรวมระดับประเทศระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: 9 มิ.ย. 62 - ป๎จจุบัน 
   1) ภาพรวมกฎหมายการเมือง ระยะที่ 3 
 เนชั่นสุดสัปดาห์ (2563) ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับ 
97,940 ตําแหน่งทั่วประเทศ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ซึ่งถือเป็นสัญญาณปลดล็อกเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ส่วน พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยระบุเงื่อนไขเอาไว้ว่า กฎหมายฉบับ
นี้ใช้บังคับ "คณะรัฐมนตรี" (ครม.) ให้มีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะการเลือกตั้งองค์การบริการส่วนตําบล 
(อบต.) แบ่งเป็น นายก อบต. 5,332 ตําแหน่ง และสมาชิก อบต. อีก 56,960 ตําแหน่ง  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ระบุว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้น ถูกจํากัดสิทธิบางประการ นอกจากนี้ยังให้สิทธิประชาชน
มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรมและ
เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น โดยกําหนดให้มีการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงการดําเนินงาน อปท.  ต้องเปิดเผย
ข้อมูล (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561) 
 อาจจะกล่าวได้ว่ารัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เตรียมการจัดการเลือกตั้งภายใต้ 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   2) ภาพรวมสถาบันการเมือง ระยะท่ี 3 
 พรรคประชาธิป๎ตย์สามารถคงอยู่ในสังคมการเมืองไทยได้ เพราะพรรคประชาธิป๎ตย์ได้พิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่ามีความเป็นสถาบันทางการเมืองที่แท้จริงเมื่อเทียบกับพรรคอ่ืน ๆ ที่หลายพรรคเป็นแค่
พรรคเฉพาะกิจเพ่ือผู้นําบางคน ไม่ว่าจะเป็นทหาร ข้าราชการ หรือนายทุนกล่าวได้ว่า พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งให้ความสําคัญกับการเลือกตั้ง โดยให้องค์กรตามกฎหมายและประชาชนมีส่วนร่วมแจ้ง
ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยมีการเชื่อมโยงตั้งแต่สถาบันการเมือง
ท้องถิ่นเพ่ือให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม บทบาทของรัฐบาลถูกคาดหวังว่าจะช่วยพยุง
เศรษฐกิจ รัฐบาลได้ออกมาตรการลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการ
เหล่านี้ไม่ได้เป็นการเพ่ิมการใช้จ่ายจากภาครัฐโดยตรง (โพสต์ทูเดย์, 2562) ซึ่งบทบาทของสื่อมวลชน
อย่างเช่นหนังสือพิมพ์จึงมีบทบาท มีความสําคัญต่อการนําเสนอข่าวสารทางการเมืองและวิเคราะห์
การเมืองไทยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประเทศไทยเพ่ือให้
ประชาชนสามารติดตามข่าวสารได้หลากหลายและเข้าใจการเมืองได้ง่ายขึ้น 



 23 

   3) ภาพรวมกระบวนทางการเมือง ระยะท่ี 3 
 รัฐบาล และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในรัฐบาลจะมีการพิจารณา พระราชบัญญัติ
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมจึงกลายเป็นเปูาหมายในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร หลัง
คณะกรรมาธิการได้ตัดงบ 1.5 พันล้านบาท ต่อด้วยการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็น
การตรวจสอบนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีเปูาหมายหลักก็
คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะกรณี
ประเด็นการขายที่ดิน 600 ล้านบาท ถูกนํามาเชื่อมโยงกับการต่อสัญญาให้เช่าศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ขึ้นมาว่าจะแก้
ทั้งหมดหรือจะแก้รายมาตรา และการพิจารณา ส.ส. ถือหุ้นสื่อขณะ “ขั้วรัฐบาล” และ “ขั้วฝุายค้าน” 
ก่อนศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด โดยแบ่งเป็นรัฐบาล 32 คน ฝุายค้าน 32 คน ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขต ถูกตัดสิทธิ์ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ส่งผลต่อจํานวนเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร “ขั้ว
รัฐบาล” และ “ขั้วฝุายค้าน” โดยการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นกันทุกระดับทั้งประเทศ โดยเริ่มที่การ
เลือกตั้ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ซึ่งวัดความนิยมของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน ขณะที่สนาม
เลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในช่วงคัดเลือกตัวผู้สมัคร และเริ่ มหาเสียงกันแล้ว (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2563) 
 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทําหน้าที่กํากับให้การเลือกตั้งอยู่ในกรอบ โดย 
คสช. ลดความไม่แน่นอนคือการวางกรอบการเลือกตั้งที่จํากัด เพ่ือให้หลักประกันว่าคนอ่ืนจะไม่
สามารถเข้าถึงอํานาจอธิปไตยนั้นได้ ซึ่งเดิมพันการโหวตมีหลายเรื่อง จากเรื่อง "ปากท้อง" ไปสู่ 
"อุดมการณ์" ซึ่งจะเป็นการรับประกันว่า คสช. จะได้มีอํานาจต่อไป (หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ, 2562) 
 อาจจะกล่าวได้ว่าการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการตรวจสอบจากฝุายค้าน โดย
มีหลายเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องตอบคําถาม เช่น กรณีที่ดิน 600 ล้าน และการต่อสัญญาศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพ่ือให้เกิดความกระจ่าง และความถูกต้องรวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วย 
 สรุป 
 หลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงทําให้การเมืองไทยและการเมืองไทยในอําเภอเมืองตรังมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันบทบาทของภาคประชาชน สังคม สื่อมวลชนต่าง ๆ ก็ยัง
ถูกจํากัดจากรัฐบาลโดยการนําของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีมาตรการทางกฎหมาย การ
ดําเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิป๎กษ์หรือเห็นต่างจากรัฐบาลโดยการชุมนุมประท้วงรัฐบาล บทบาท
ของสื่อมวลชนต่าง ๆ ยังไม่มีอิสระในการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนแก่สาธารณชนเนื่องจาก
ยังคงถูกฝุายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่รัฐเพ่งเล็งการปฏิบัติงาน 
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2.1.3 ยุค ปัจจุบัน 
การเมืองของประเทศไทยและการเมืองในจังหวัดตรังหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้วก็ทําให้การเมืองมีพัฒนาการขึ้นตามลําดับถึงแม้ว่า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จะมีการออกแบบมาเพ่ือเอ้ืออํานวยให้พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ง่ายมากขึ้นด้วย โดยการกําหนดให้นายกรัฐมนตรีไม่
จําเป็นต้องมาจาก ส.ส. นอกจากนั้น ส.ว. จํานวน 250 คนซึ่งก็แต่งตั้งมาจาก คสช. สามารถโหวต
เลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วยดังนั้นจากป๎จจัยดังกล่าวจึงส่วผลทําให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้
เป็นนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะได้จํานวน ส.ส. น้อยกว่าจํานวน ส.ส. ของพรรคเพ่ือ
ไทยก็ตาม สําหรับในส่วนของจังหวัดตรังหลังจากที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งล่าสุดซึ่งจัดให้มีขึ้นในวัน
อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากที่มีการรัฐประหารใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 ซึ่งเขต 1 อําเภอเมืองตรังก็ได้ ส.ส. สังกัดพรรคพลังประชารัฐแต่เดิมมักจะ
เป็นผู้สมัครมาจากพรรคประชาธิป๎ตย์เท่านั้นที่ชนะการเลือกตั้งในพ้ืนที่ จังหวัดตรัง จึงทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและพัฒนาทางการเมืองขึ้นภายในอําเภอเมืองจังหวัดตรังขึ้น  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
2.1.4 พัฒนาการทางการเมืองในเขตอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 พัฒนาการทางการเมืองในอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง แต่ละช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่
อดีตจนถึงป๎จจุบันผู้วิจัยจึงนําเสนอตามกฎหมายการเมือง สถาบันการเมือง และกระบวนการทางการ
เมืองโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.4.1  ภาพรวมภายในจังหวัดตรังระยะที ่1 ยุคก่อน คสช.: 19 ก.ย. 2549 - 
21 พ.ค. 2557………….. 

           1) ภาพรวมกฎหมายการเมือง ระยะที่ 1 
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เกิดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 หลังจากมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ภิญโญ ตันพิทยคุปต์, 2554, น. 2) และในวันที่ 7 สิงหาคมในปีเดียวกัน เป็นวันออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ 59.40 เปอร์เซ็นต์ หรือ 
29,740,677 คน เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มากถึง 61.35 เปอร์เซ็นต์ ไม่เห็นชอบ 38.65
เปอร์เซ็นต์ และยังมีความสับสนที่มีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องที่ประชาชนสามารถทําได้และทําไม่ได้ 
(โพสต์ทูเดย์, 2559) 
 สังคมไทยยังมีความ “ขัดแย้ง” มีความ “เห็นต่าง” ในเรื่องของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ทุกครั้งมีการเลือกตั้ง ทุกหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็น กกต. พรรคการเมือง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
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ผู้สมัครลงรับการเลือกตั้ง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องการการมีส่วนร่วมจากประชาชน สังคมไทยผ่าน
การเลือกตั้งอย่างนับไม่ถ้วน ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ซึ่งทางจังหวัดตรังจึงประชุมเตรียมความ
พร้อม ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกองค์กรตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง (เทศบาลนครตรัง, 2564) 
 ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ (2554, น. 31-34) รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง โดยให้รับสมัคร ผู้มี
สิทธิสมัครการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง โดยจํานวนผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อมีกว่า 700 คน 
และมีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 400 คน การนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งได้รับความสนใจน้อย เพราะ
ประชาชนบางคนคิดว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นเรื่องไกลตัว การเลือกตั้ง อบต. จะได้รับความนิยม
จากประชาชนมากกว่า เพราะประชาชนคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว  
 สรุป 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนทุกคนในสังคมในทุก ๆ การเลือกตั้งทุกระดับโดยกําหนดหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจนว่าการใช้
สิทธิ์เลือกตั้งเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ ถ้าหากไม่ปฏิบัติก็จะทําให้เสียสิทธิบางประการตามที่รัฐธรรมนูญ
บัญญัติเอาไว้เพ่ือให้การเลือกตั้งสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งยังจะเป็นการส่งเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เป็นผู้กําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ และพัฒนาอําเภอเมือง
ตรังให้เจริญรุ่งเรืองโดยผ่านตัวแทนระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
           2) ภาพรวมสถาบันการเมือง ระยะที่ 1 
 ประชาชนจังหวัดตรังเข้าร่วมทางการเมืองอยู่ในเกณฑ์ที่สูง การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึ่งแนวโน้มจะสนับสนุน หรือคัดค้าน 
จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลต่อประชาชน มีการ
แสดงออกของประชาชน กลุ่มสมาคมพ่อค้า กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น กลุ่มสหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการแสดงออกเพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อความ
มั่นคงทางการเมืองแต่อย่างใด (ภิญโญ ตันพิทยคุปต์, 2554) 
 การรัฐประหารเกิดจากทหารอ้างเหตุการทุจริต และทําผิดกฎหมายของพรรคการเมือง และ
นักการเมืองในแต่ละยุคเกิดการทุจริต ปี พ.ศ. 2557 เกิดจากมวลมหาประชาชนชุมนุมต่อต้านรัฐบาล
ทรราช ที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย และการแก้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ดังนั้นสาเหตุที่แท้จริงทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการปฏิวัติ ปี  พ.ศ. 2557 ไม่เป็นไปตามที่บางพรรค
การเมืองใส่ร้ายปูายสีหรือบิดเบือน ต่อมา 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี (คมชัดลึก, 2560) 
 สรุป 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)  สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ส.อบต.) ซึ่งประชาชนได้ออกมาเลือกตั้งเพราะต้องการรักษาสิทธิ์ของตนเองในการ
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ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยพรรคประชาธิป๎ตย์ (ปชป.) ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่ม กปปส. 
จังหวัดตรังที่ไปขัดขวางการเลือกตั้ง ส.ส. ในสมัยรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และหลังจากนั้น
นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรก็พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการลาออกแล้วจึงจัดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่แต่ก็ไม่สําเร็จเพราะถูกขัดขวางจากกลุ่ม กปปส. โดยการนําของ ส.ส. พรรคประชาธิป๎ตย์และอดีต 
ส.ส. พรรคพรรคประชาธิป๎ตย์ในครั้งนั้น 
           3) ภาพรวมกระบวนการทางการเมือง ระยะที่ 1 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดตรังนั้น ได้รับความสนใจจํานวนมากใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดตรัง พ.ศ. 2549 โดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิถึง 
67.07 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนในจังหวัดตรังตื่นตัวทางการเมืองก่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดตรังให้ดีขึ้น 
และแสดงให้เห็นถึงเหตุผลของประชาชนกับการเลือกตั้ งคือ มองว่าเป็นหน้าที่ เป็นสิทธิที่ต้องไป
เลือกตั้งและไม่อยากเสียสิทธิ แต่ไม่ประสงค์กาใคร ซึ่งคาดหวังว่าจะได้คนคนที่ดีเข้าสภา จากผู้สมัคร
ภายในใจ (ภิญโญ ตันพิทยคุปต์, 2554, น. 29-30)  
 กล่าวได้ว่าประชาชนในท้องถิ่นให้ความสําคัญกับการเลือกตั้ง อบต. มากกว่าเพราะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุดต่างจากการเลือกตั้งในระดับอ่ืน เช่น การ
เลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. 

2.1.4.2 ภาพรวมภายในจังหวัดตรังระยะที่ 2 ยุค คสช. : 22 พ.ค. 2557 – 
16 ก.ค. 2562………… 

           1) ภาพรวมกฎหมายการเมือง ระยะที่ 2 
 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2556 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละ
เขตใกล้เคียงกันมากที่สุด ให้แบ่งพ้ืนที่แต่ละเขตเลือกตั้งติดต่อกัน คํานึงถึงตําบลที่มีจํานวนราษฎร
มากที่สุดเป็นหลัก และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน รวมถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่าง
กันในการแบ่งเขตเลือกตั้ง และกําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเฉพาะพ้ืนที่ตามข้อ 202 และไม่
อาจดําเนินการตามข้อ 84 วรรคหนึ่งได้ กําหนดให้ดําเนินการรับสมัครนอกเขตเลือกตั้งหรือนอกเขต
จังหวัด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ หรือให้ผู้สมัครมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนยื่นใบสมัครแทนได้ 
กรณีที่การลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถทําได้เพราะเหตุดังต่อไปนี้ เกิดจลาจล เกิดอุทกภัย 
เกิดอัคคีภัย เกิดเหตุสุดวิสัย และเหตุจําเป็นอื่น  
 กล่าวได้ว่า การเลือกตั้งในแต่ละระดับต้องคํานึงถึงจํานวนประชาชน การแบ่งพ้ืนที่ การอยู่
อาศัยในพ้ืนที่ ความสะดวกในการคมนาคม เป็นสําคัญ และจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางข้อเป็น
บางกรณี  
           2) ภาพรวมสถาบันการเมือง ระยะที่ 2 
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 ความล้มเหลวหรือความสําเร็จของรัฐบาล คสช. ที่มีอํานาจตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2557 - 2562 
ด้านที่เป็นรูปธรรมที่สุดก็คือด้านเศรษฐกิจ จากการเปรียบเทียบข้อมูลปี พ.ศ. 2562 สํารวจทุก 2 ปี 
ย้อนไปถึงป ีพ.ศ. 2556 ซึ่งมีรายได้ต่อครัวเรือนเป็นเงิน 25,194 บาท ปี พ.ศ. 2562 รายได้เพ่ิมขึ้น 6 
เปอร์เช็นต์ แต่ถ้านําตัวเลขเงินเฟูอที่ 1 เปอร์เช็นต์ ต่อปีมาพิจารณาด้วย รายได้ต่อครัวเรือนลดลงจาก 
26,946 บาท เป็น 26,602 บาท การรายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมแต่รายได้จริงลด แสดงว่ารายได้ไปสู่
กลุ่มทุนขนาดใหญ่ภายในประเทศที่ไม่ใช่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ 3 
จังหวัด (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) โดยรอบลดลง 2 เปอร์เช็นต์ รวมถึง รัฐบาลยังลดดอกเบี้ย
นโยบายอีก 0.25 เปอร์เช็นต์ รัฐบาลไม่เคยคิดหาทางลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เลย รัฐบาลไม่เคยแตะ
ต้องสถาบันการเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงถึง 4-6 เท่าของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปล่อยให้มีการค้า
กําไรเกินควร และการที่รัฐบาลพยายามอุ้มข้าราชการมีการปรับเพ่ิมเงินเดือน มีเงินโบนัส มีวันหยุด
พักผ่อนมากกว่าเอกชน มีสวัสดิการมากมาย มีอภิสิทธิ์หลากหลาย แต่สําหรับประชาชนทั่วไป กลับ
ได้รับการดูแลใส่ใจน้อยกว่ามากยิ่งโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ เช่น 
ข้าราชการ 4.3 คน มีค่ารักษาพยาบาล 71,000 บาท หรือได้ถั่วเฉลี่ยคนละ 16,512 บาทต่อปี 
ในขณะที่ประชาชนทั่วไป 48.7 คน มีเงินกองทุน 30 บาท อยู่ 128,020 ล้านบาท หรือได้ค่า
รักษาพยาบาลปีละ 2,629 บาทเท่านั้น (ประชาไท, 2561) 
 กล่าวได้ว่า รัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญกับประชาชนแต่เป็นการทําเพ่ือหวังผลประโยชน์ให้กับ
ตัวเองและนายทุนสังเกตได้จากการเปรีบบเทียบรายได้ ดอกเบี้ย ค่ารักษาพยาบาล หรือจะพูดว่าคน
ไทยไม่ได้อยู่ในสายตา ก็ได้ 
           3) ภาพรวมกระบวนการทางการเมือง ระยะที่ 2 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตรวจสอบประเมินผล 
เช่น มาตรา 133 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนสามารถเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอกฎหมาย
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ มาตรา 256 ประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนสามารถเข้าเชื่อกันเพ่ือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ มาตรา 
63 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งกลไกส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต มาตรา 78 รัฐต้อง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะ การตรวจสอบ
การใช้อํานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืน ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชน มาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และได้รับการเยียวยาจากผลกระทบของการทําหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ มาตรา 252 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
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เห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอ่ืนก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย มาตรา 257(3) การปฏิรูป
ประเทศต้องทําเพ่ือให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมาตรา 259 
กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไอลอว์ (iLaw), 2560) 
 กล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบตาม
มาตรา 113, 256, 78, 178, 252, 257, 259, 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ในป๎จจุบันในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไทยซึ่งเป็นกฎหมายอัน
สูงสุดในการปกครองประเทศอีกด้วย 
 

2.1.4.3 ภาพรวมภายในจังหวัดตรังระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: 9 มิ.ย. 62 - 
ป๎จจุบัน 

           1) ภาพรวมกฎหมายการเมือง ระยะที่ 3 
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีคําวินิจฉัยกรณีกระทําการทุจริตการเลือกตั้ง โดยให้
บุคคลอ่ืนแสดงตนและใช้สิทธิเลือกตั้งแทนในเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ตรัง มีการกระทําอันเป็นการฝุาฝืน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 
23 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล เป็นไปด้วยความ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน แบ่งเป็น 2 
เขตเลือกตั้ง (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง, 2562) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลควนสปริง (2565) ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับกฎหมายที่
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม. 58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยมีสภา
ตําบลเป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับดูแลกรรมการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
เป็นผู้ใช้อํานาจบริหารงานองค์การบริหารภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง  ๆ ได้เท่าที่
จําเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต. แต่ละแห่งเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบอยู่ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล จะต้องได้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 การเลือกตั้งในจังหวัดตรังมีการร้องเรียนเรื่องถึงการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและส่วนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขป๎ญหาการเลือกตั้งในทุกระดับของจังหวัดตรังและเปิดรับฟ๎ง
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากภาคประชนชนในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวร่วมกัน 
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           2) ภาพรวมสถาบันการเมือง ระยะที่ 3 
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ทําการพรรคอนาคตใหม่ เขต 1 ตรัง ถนนรักษ์จันทน์ 
อ.เมือง จ.ตรัง ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคําวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคําร้อง
ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือมีคําสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง 
ประกอบ มาตรา 72 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี
พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จํานวน 191.2 ล้าน
บาท ในวันเดียวกันได้มีมติสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ (แนวหน้า, 2563) 
 ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 กกต. จังหวัดตรัง ได้กําหนดและจัดให้มีการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ซึ่งประชาชนมาใช้สิทธิ์เป็นจํานวนมากและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ประชาไท, 2561) 
 การกระจายอํานาจให้กับองค์กรทางพ้ืนที่ในระดับต่าง ๆ นอกเหนือจากการกระจายอํานาจ
ให้กับ “องค์กรชุมชนท้องถิ่น” มีความจําเป็นที่จะต้องกระจายอํานาจให้กับ “ชุมชน” ดังที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 66 ของรัฐธรรมนูญ (บรรเจิด สิงคะเนติ, ม.ป.ป.) 
 กล่าวได้ว่า มีการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมหาเสียงจนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งมี
ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐมนูญเป็นจํานวนมาก ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ และควรมีการ
กระจายอํานาจให้ชุมชนแต่ในที่สุดและหลังจากการเลือกตั้งไม่นานก็มีคําสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ 
           3) ภาพรวมกระบวนการทางการเมือง ระยะที่ 3 
 การกําหนดการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจา
นุเบกษาเผยแพร่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.  2562 โดยมี
ข้อกําหนด 231 ข้อ คณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางและป๎ญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (กมธ.) จะ
เริ่มต้นทํางานได้ทันทีเพ่ือติดตามกระบวนการการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพราะความ
ผิดพลาดที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางและป๎ญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (กมธ.) จะไม่ยอม
ให้ กกต. ดําเนินงานโดยไม่มีการตรวจสอบใด ๆ จากภาคประชาชน โดยรัฐบาลจะเป็นผู้กําหนดว่าการ
เลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นเมี่อไหร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เตรียมความพร้อมเพ่ือลงมือปฏิบัติ 
เมื่อทราบกําหนดเวลาที่แน่นอน 
 กล่าวได้ว่า คณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางและป๎ญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (กมธ.) จะเข้ามา
ดูแลเรื่องการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เพ่ือให้การเลือกตั้งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 บทสรุป อัตลักษณ์ของคนใต้กับวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบของ Almond & Verba 
ที่ว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ผสมกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Parochial-
Participant Culture) รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองนี้ปรากฏอยู่ในประเทศเกิดใหม่ และกําลังเป็น
ป๎ญหาในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง ประชาชนส่วนมากจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองคับแคบ 
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แต่ละเชื้อชาติยังคงความจงรักภักดีต่อพวกพ้อง และมีทัศนคติต่อการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง
เท่ากับมีความสํานึกทางการเมืองอันส่งผลให้เกิดป๎ญหาต่อระบบการเมืองการปกครอง โดยไม่ขึ้ นกับ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเด่นชัด จากการศึกษางานวิจัยของ (วุฒิสาร ตันไชย, 2541) ได้ศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนใต้: กรณีจังหวัดภูเก็ตและสงขลา ผลการวิจัยพบว่า คนภาคใต้ส่วนใหญ่ 
เห็นว่าการเมืองคือชีวิตและมีความสัมพันธ์กับระบบต่าง ๆ ในสังคมการเมืองที่ดี จะทําให้ ทุกอย่างดี
ขึ้นแต่ความเข้าใจต่อการเมืองของประชาชนก็มีเพียงการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์ในการหาเสียง 
และติดตามข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า คนภาคใต้หยิ่งในศักดิ์ศรี
พ่ึงตนเองไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ หากไม่สําเร็จจึงพ่ึงนักการเมือง วิถีชีวิตของคนใต้มีส่วน
หล่อหลอมถ่ายทอดพฤติกรรมของบรรพบุรุษ และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง เศรษฐกิจอยู่ เป็นต้น 
 เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังโดยมีส่วนประ
ประกอบของทฤษฎีต่าง ๆ อาทิเช่น หลักการแนวคิด ความหมายของทฤษฎี องค์ประกอบของทฤษฎี 
และประโยชน์ของแนวคิดทฤษฎีนั้น ด้วยกันทั้งหมด 13 ทฤษฎี  
 

2.1.5 การเมืองและการพัฒนาการเมือง 
 การพัฒนาทางการเมือง (Political Development) ถือว่าเป็นเป็นเปูาหมายและ
กระบวนการทางการเมืองที่สังคมต่าง ๆ พึงประสงค์ต้องการ ได้กล่าวคือ โดยสังคมส่วนใหญ่นั้นล้วน
แต่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่ดี มีการพัฒนาทางการเมืองที่สูง หรือเป็นสังคมที่จะประสบ
ความสําเร็จได้นั้น การพัฒนาทางการเมืองต้องมีความสอดคล้องกับการเสริมสร้างชุมชนการเมืองที่ดี 
เพ่ือให้สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและมีความสุขให้แก่ประชาชน ปรัชญาทางการเมืองนั้น ได้มีการมุ่งเน้นถึง
คุณค่าในการเสริมสร้างการเมืองที่ดี เพ่ือชีวิตของประชาชนที่ดี ถือเป็นเกณฑ์หลักที่ต้องคํานึง ต่อการ
พัฒนาทางการเมือง การศึกษาการพัฒนาทางการเมืองจึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับองค์ทางความรู้
ทางการเมืองที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้าน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 291) 
   1) แนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง 
 โดยทัศนะคติของนักวิชาการทางตะวันตกส่วนใหญ่มีการให้แนวคิดความหมายที่มีความ
หลากหลายแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับจุดเน้นของแต่ละบุคคล โดยแนวคิดของ ลูเซียน ไพย์ 
(Lucian, 1966, pp. 33-45, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 291) โดยแนวคิดครั้งนี้ได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้ 
      (1) การพัฒนาทางการเมือง คือ การทําให้ระบบการเมืองเป็นรากฐานของการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิผลจากนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้ความเห็นว่า เงื่อนไขทางสังคม
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และการเมืองมีบทบาทที่มีความสําคัญต่อการส่งเสริม หรือเป็นอุปสรรคในเรื่องการสร้างรายได้ให้
เพ่ิมข้ึนของประชาชน ซึ่งกล่าวได้ว่า หากระบบของการเมืองนั้นมีระดับต่อการพัฒนาที่เพ่ิมสูง จะเป็น
การส่งเสริมต่อเศรษฐกิจให้มีความรุ่งเรือง แต่หากในทางกลับกันนั้น หากระบบของการเมืองขาดการ
พัฒนา ด้อยการพัฒนา จนทําให้การเมืองอยู่ในระดับต่ํา ก็ก่อให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจแย่ลง (Baran, 1957; Buchanan & Ellis, 1955; Higgins, 1959; 
Hirschman, 1958; Ward, 1962, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 291) ดังนั้นการพัฒนา
ทางการเมืองให้เกิดความสําเร็จนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาทางการเมืองแต่หมายถึงเป็นการพัฒนา
ของระบบเศรษฐกิจด้วย จึงถือได้ว่า การพัฒนาทางการเมืองเป็นตัวชี้ วัดของต่อทิศทางของระบบ
เศรษฐกิจอีกด้วย 
      (2) การพัฒนาทางการเมือง คือ การเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้ทันสมัย เป็น
แนวคิดเชิงโครงสร้างทางสังคม ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการสร้างสังคมที่ดี โดยสังคมจะ
สามารถประสบความสําเร็จได้นั้น ต้องมีระบบการเมืองที่มีความทันสมัย คือ สังคมต้องเกิดจากการ
แบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีระดับความแตกต่าง จะทําให้เกิดการสร้างสรรค์ในการเกิดเอกภาพใน
อํานาจการปกครอง ส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง (Coleman, 1960; Deutsch, 1961; 
Lipset, 1959, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 292) ดังนั้น ระบบการเมืองที่ทันสมัยมีการ
พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคม ย่อมทําให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง 
      (3) การพัฒนาทางการเมือง คือ การเสริมสร้างรัฐชาติ แนวคิดเป็นความคิดที่
ชี้ให้เห็น สังคมที่เกิดการปฏิรูประบบการเมืองจากเดิมกลายเป็น ระบบที่สร้างสมรรถนะที่สามารถ
ดํารงรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมได้ โดยเกิดจากความสามารถในการระดมทรัพยากรทั้งหมด 
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นที่ได้รับการยอมรับจาก
ประเทศต่าง ๆ ในความเป็นรัฐอธิปไตยอย่างแท้จริง โดยลักษณะของการเสริมสร้างความเป็นรัฐชาติ
นั้น ต้องนํานโยบายมาใช้เป็นเครืองมือในชาตินิยม ซึ่งถือได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นลักษณะหนึ่งของการ
พัฒนาทางการเมือง (Silvert, 1964; Shils, 1962; Mc Cord, 1965, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 
2559, น. 293) ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ต้องการพัฒนาทางการเมือง โดยนํานโยบาย
เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างการพัฒนาทางการเมือง และสามารถส่งผลให้เกิดความเป็นรัฐ
อธิปไตยได้ภายในประเทศ 
      (4) การพัฒนาทางการเมือง คือ การพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย เป็น
แนวความคิดท่ีเชื่อว่า การพัฒนาทางการเมืองมีจุดเริ่มต้น จากระเบียบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพของ
ระบบบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบราชการ” ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของกระบวนการพัฒนา
ทางการเมือง ในการสร้างทัศนะที่ดี สร้างแนวคิดหรือส่งเสริมการใช้ทางความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
เคารพและยึดหลักตามกฎหมาย สร้างความสามารถความชํานาญในตัวบุคคล ซึ่งถือได้ว่าเป็น
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กระบวนการหนึ่งในทางการพัฒนาทางสังคม (Weber, 1947; Lapalombara, 1964, อ้างถึงใน 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 293) ดังนั้น แนวคิดนี้คือการพัฒนาทางการเมืองที่ดีต้องมีระเบียบ
กฎหมายและบุคคลที่ปฏิบัติยึดหลักกฎหมาย เป็นที่ตั้ง เพ่ือสร้างคุณค่าที่ดีในตัวบุคคลและระบบ
ราชการ เมื่อระบบราชการดีแล้ว ก็จะทําให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองในทิศทางที่ดีต่อไป 
      (5) การพัฒนาทางการเมือง คือ การระดมมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน แนวคิดนี้คือ อํานาจทางการเมืองของประชาชนในประเทศ ที่แสดงต่อระบบ
การเมือง คือ ประชาชนมีบทบาทในการเข้ามาควบคุมกํากับ หรือตรวจสอบระบบของการเมือง เพ่ือ
สร้างความมั่นใจต่อการบริหารของประเทศว่าแท้จริงแล้ว การบริหารนั้นสร้างผลปะโยชน์ต่อ
ประชาชนในประเทศได้อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือมีความผิดพลาดใดบ้างที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนได้ โดยทัศนะของประชาชนอาจผ่านการแสดงออกต่าง ๆ ของการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น 
การรวมกลุ่มชุมนุมผ่านกระบวนทางสังคม โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น มักเกิดจากความไร้
เสถียรภาพทางการเมืองของระบบการบริหารรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพในการบริหารจัดการดูแล
บ้านเมืองให้มรีะดับท่ีดีได้ จึงก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางการเมืองโดยผ่านกระบวนการทางสังคมของ
ประชาชนให้เกดิการเร่งรัดแก้ไขต่อป๎ญหานั้น ๆ (Geertz, 1963; Emerson, 1960; Hoselitz, 1952; 
Shils, 1963, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 294) ดังนั้นแนวคิดดังกล่าวคือ การที่
ประชาชนในประเทศมีสิทธิในการเข้าตรวจสอบและการแสดงออกทางความคิดต่อการบริหาร
การเมือง  
      (6) การพัฒนาทางการเมือง คือ การสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยเป็น
แนวความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ “ระบอบประชาธิปไตย” ในการสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง
อย่างแท้จริง โดยการยึดหลักการของระบอบประชาธิปไตยให้เป็นเปูาหมายหลักของการพัฒนาทาง
การเมือง (Lapalombara, 1964, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 294) ดังนั้นกล่าวได้ว่า
แนวความคิดนี้เป็นแนวคิดของการยึดหลักการของระบอบประชาธิปไตยเป็นหลัก เพ่ือสร้างให้เกิดการ
พัฒนาทางการเมืองที่ดีต่อไป 
      (7) การพัฒนาทางการเมือง คือ การสร้างเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงตาม
กฎกติกา เป็นแนวความคิดของปรากฏการณ์ทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองที่มีความสําคัญ ๆ 
หรือส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่มีต้นเหตุจากการเมืองเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้นเอง โดย
การเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าเป็นประเทศที่มีระบบการเมืองที่พัฒนาแล้ว ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้
กติกาหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหนก็ตาม หากการ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามทํานองครองธรรมของกฎระเบียบ ย่อมส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีความ
เชื่อมั่นและเกิดเสถียรภาพของประเทศอีกด้วย (Deutsch, 1963; Riggs, 1964, อ้างถึงใน สมบัติ 
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ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 294) ดังนั้นสรุปได้ว่า การพัฒนาทางการเมืองนั้น การปเลี่ยนแปลงถือเป็นตัว
บ่งชี้เรื่องเสถียรภาพของประชาชนในประเทศนั้นด้วย  
      (8) การพัฒนาทางการเมือง คือ การระดมสรรพกําลังและอํานาจแนวความคิด
เชื่อว่า ระบบการเมืองมีศักยภาพและความสามารถในการใช้อํานาจในการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ หากผู้บริหารมีอํานาจในการปฎิบัติต่ํา โดยอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายใหม่ ๆ ที่ต้อง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์นั้น ผู้บริหารนั้นต้องมีศักยภาพและความสามารถทาง
อํานาจอย่างมาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์และให้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจํากัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ
สังคม (Parsona, 1964; Almond, 1963, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 295) ดังนั้น
กล่าวได้ว่า แนวความคิดนี้เป็นการพัฒนาทางการเมือง ที่ต้องใช้ศักยภาพและความสามารถในการ
บริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในประเทศ 
      (9) การพัฒนาทางการเมือง คือ มิติหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของการพัฒนาทางการเมืองนั้น มี
ความสัมพันธ์กันในทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเข้าด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นความสัมพนธ์ที่ต้อง
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน (Millkan & Blackmer, 1961; Lerner, 1958, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 
2559, น. 295) ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดดังกล่าวนั้น เป็นมิติหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ต้อง
มีความสัมพันธ์ของ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 จากแนวคิดการพัฒนาทางการเมืองข้างตนนั้น มีทัศนะที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทางการเมือง โดยเมื่อพิจารณาตามแนวคิดทัศนะข้างต้นนั้น สาระสําคัญจะเห็นได้ว่า การ
พัฒนาทางการเมือง มีส่วนความสัมพันธ์กับ เศรษฐกิจและสังคม อย่างมาก ดังนั้นผู้ศึกษาอาจสามารถ
บูรณาการของความสัมพันธ์ดังกล่าว ว่าเป็น “การพัฒนาเสริมสร้างเพ่ือให้ระบบทางการเมืองมีส่วนที่
ช่วยเอ้ือผลประโยชน์ หรือเป็นตัวบ่งชี้วัดระดับทางสังคมและระบบเศรษฐกิจ ให้เกิดการส่งเสริมต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางที่ดี” โดยการบริหารนั้นต้องคํานึงถึงประชาชน และยึด
หลักความถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย ภายในประเทศ   
   2) องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 
 ภายใต้กรอบแนวความคิดของการพัฒนาทางการเมืองนั้น ถึงแม้จะมีหลากหลายทัศนะ
แนวความคิด แต่แท้จริงแล้วการพัฒนาทางการเมือง จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะของการ
พัฒนาทางการเมืองที่เสมือนเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาทางการเมือง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
      (1) ความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนต้องภายในประเทศ ต้องมีความเสมอ
ภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในสิทธิและการ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางการเมือง การ
เลือกสรรบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้บริหารประเทศ ที่ต้องให้ความเสมอภาคเท่า
เทียมทุกคน โดยไม่ยึดบุคคล หรือชาติตระกูลใดตระกูลหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเพียงผู้ เดียว 
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ประชาชนทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคกันทุกคน เพราะประชาชนต้องเป็นเจ้าของอํานาจ
อธิปไตยอย่างแท้จริง  นอกจากความเสมอทางการเมืองนั้น ประชาชนทุกคนต้องมีความเสมอภาค 
ทางกฎหมายที่ผู้ปกครองออกกฎเพ่ือบังคับใช้กับประชาชนผู้ถูกปกครองให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย หรือความมั่งคงในด้านต่าง ๆ กฎหมายของผู้ปกครองนั้นต้องเกิดความเสมอภาคต่อทุกคน 
ไม่มีการเว้นหรือให้อภิสิทธิ์ชนต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Pye, 1966, pp. 45- 46, อ้างถึงใน สมบัติ 
ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 296) 
 กล่าวได้ว่า ความเสมอภาคนั้นมีความหมายที่สามารถครอบคลุมทั้งทางการเมือง ทาง
เศรษฐกิจ และทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนภายในประเทศได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางด้าน 
การบริการสวัสดิการสาธารณะ การบริการทางการศึกษา การบริการทางสาธารณสุข และการบริการ
ทางสวัสดิภาพ ตลอดจนเพื่ออํานวยประโยชน์ของประชาชนในการดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่ดี 
      (2) ความสามารถของระบบการเมือง หมายถึง ความสามารถของระบบการเมือง
ที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
สมรรถนะทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อประชาชนนั้น ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดเป็นไปทิศทางการพัฒนาเดียวกัน ถ้าสมรรถนะระบบทางการเมืองสูง นโยบายสาธารณะที่จะ
เกิดขึ้นนั้น ก็จะเป็นกระบวนการการตัดสินใจที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในทางที่ดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถยกระดับกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมสู่สังคมอุตสาหกรรม 
สร้างรายได้ให้ประชาชนภายในประเทศให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น เกิดความมั้นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตาม นอกจากนี้แล้วสมรรถนะในระบบการเมืองนั้น ต้องครอบคลุมถึงความสามรถในการ
นํานโยบายไปใช้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Pye, 1966, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 
2559, น. 297) 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่า ในการพัฒนาทางการเมืองนั้น ไม่ได้เพียงแต่ว่า ผู้บริหารสามารถทํางานได้
จํานวนมาก ๆ แต่ต้องเป็นงานที่ทําออกมาแล้ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุ
เปูาหมายตามที่ต้องการอีกด้วย 
      (3) การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความหมายแตกต่างและมีความชํานาญ
เฉพาะ กล่าวคือ เปูาหมายของการพัฒนาระบบทางการเมืองนั้น ต้องมีการเสริมสร้างให้โครงสร้างทาง
การเมืองเกิดความแตกต่างตามภารกิจ และต้องมีความชํานาญการปฏิบัติเฉพาะภารกิจนั้น เพ่ือให้
เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้มีประสิทธิภาพ โดยองค์การที่รับผิดชอบนั้นต้องมี
การจัดตั้งแผนการปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้การแบ่งโครงสร้างของ
ระบบทางการเมืองในการปกครองตามความชํานาญของการทํางานนั้น เพ่ือให้การทํางานมีอิสระโดย
แบ่งแยกองค์กรของรัฐให้มีความเป็นอิสระ แต่ต้องสอดประสานกันและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการทางความสามารถที่แตกต่างกัน ให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีต่อประชาชน 
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(Eisenstadt, 1964; Smelser, 1963; Pye, 1966, p. 47; Almond & Powell, 1966, pp. 299-
300, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 298) 
 ดังนั้นสรุปได้ว่าการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองนั้น ต้องมีการแบ่งตามความชํานาญของแต่ละ
ภารกิจโดยให้มีอํานาจการตัดสินใจ และการเป็นอิสระขององค์กรของรัฐ แต่ต้องมีประสานหรือ
สอดคล้องกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกันกับหน่วยงานอื่น   
      (4) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล กล่าวคือ โดยทั่วไปของ
สังคมแบบดั้งเดิมนั้น การปกครองแบบอํานาจนิยมมักจะเป็นการปลูกฝ๎งให้ประชาชนยึดมั่นในจารีต
ประเพณีแบบไม่มีเหตุผล ยึดโชคลาง ปลูกฝ๎งให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองนั้นเป็นบุคคลที่มีบารมี 
แล้วส่วนของผู้ถูกปกครองนั้นมีฐานะยากจนอดอยาก เพราะเป็นกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อน ในการ
พัฒนาทางการเมืองนั้น จึงต้องเสริมสร้างให้ประชาชนมีหลักการคิดแบบมีเหตุมีผลในการดํารงชีวิต 
โดยเฉพาะที่ประชาชนผู้ถูกปกครองต้องใช้หลักการเหตุผลมาที่สุด คือ การตรวจสอบระบบการเมือง 
เพราะป๎จจุบันในสังคมประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวบุคคลและ
ประเทศสามารถที่ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาตนเองไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ 
สร้างสรรค์ชีวิตในทางที่ดี ไม่ยึดติดกับโชค เพราะแท้จริงแล้ว ทุกอย่างย่อมมีเหตุมีผล (Almond & 
Powell, 1966, pp. 299-300, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 298) 
 ดังนั้นองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองอีกประการหนึ่งนั้น คือ การเสริมสร้างทาง
สังคมการให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล เพ่ือส่งผลให้การดํารงระบบการเมือง
เกิดเสถียรภาพที่มั่นคง อันจะก่อให้ประชาชนเกิดความสุขเท่าเทียมกัน โดยวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีเหตุมีผลนั้นมักพบเจอในสังคมอุตสาหกรรม  
      (5) ความเป็นอิสระของระบบย่อย กล่าวคือ ความเป็นอิสระของระบบย่อยนั้นถือ
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง คือ ระบบการเมืองใดก็ตามที่เป็น
ระบบย่อยมีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระเลย แสดงได้ว่า ระบบการเมืองนั้นเป็นระบบ
การรวมศูนย์อํานาจ เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มีการบริหารแบบการรวมศูนย์  จึงทําให้มี
ประสิทธิภาพการตัดสินใจการแก้ป๎ญหาของประชาชนและการบริการต่ําไปด้วย เพราะผู้บริหารนั้นอยู่
ห่างไกลจากสภาพป๎ญหาที่เกิดขึ้นจริงของประชาชน และไม่มีความผูกพัน ต่อการสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ตรงกันข้ามหากระบบทางการเมืองมีการกระจายอํานาจ จะทําให้ระบบย่อย
สามารถมีอิสระ คือ ความเป็นอิสระในการปกครองสามารถตัดสินใจ หรือพิจารณาแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดขึ้นให้ประชาชนได้อย่างจริงและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ความเป็นอิสระนี้มีความเหมาะสมกับ
การพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน ความเป็นอิสระของกลุ่มย่อยนั้น ได้แก่ การให้อิสระของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น ระบบพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 
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 การกระจายอํานาจ เป็นสัญลักษณ์ของการมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การรวมศูนย์อํานาจนั้น 
เป็นสัญลักษณะของการไร้ประสิทธิภาพ (Almond & Powell, 1966, pp. 199-300, อ้างถึงใน 
สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, 2559, น. 299) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การกระจายอํานาจให้ระบบย่อย
สามารถมีอํานาจในการตัดสินใจแก้ป๎ญหาในพ้ืนที่เองนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องมีการคํานึงถึงเพ่ือให้
การพัฒนาทางการเมืองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประเทศเองและเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง มีด้วยกัน 5 ลักษณะ ก็คือ ความเสมอ 
ความสามารถของระบบการเมือง การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความ
ชํานาญเฉพาะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล และความเป็นอิสระของระบบ
ย่อย ซึ่งทั้ง 5 ลักษณะข้างต้นนั้น เป็นลักษณะขององค์ประกอบการพัฒนาทางการเมืองที่มีหน้าที่ที่
แตกต่างกัน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ระบบการเมืองเกิดการพัฒนาทั้งสิ้น 
   3) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง 
 แอลมอนด์ และเพาเวล (Almond & Powell, 1966, pp. 299-300, อ้างถึงใน สมบัติ ธํารง
ธัญวงศ์, 2559, น. 298) ได้ชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบที่สําคัญ ๆ ประการหนึ่ง ของการพัฒนาทาง
การเมืองนั้น คือ การมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล ซึ่งหมายถึง การที่ประชาชนในประเทศ
ได้ผ่านกระบวนการศึกษาเรียนรู้ อบรม พัฒนาและกล่อมเกลาทางการเมือง ให้มีความยึดมั่นและ
เชื่อมั่นต่อระบบการเมืองและต่อองค์กรทางการเมือง ด้วยความมีเหตุมีผล เพราะการมีเหตุมีผลนั้นมี
ความสําคัญต่อการปกครองและบทบาทของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างความรู้
ความเข้าใจแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเชื่อมั่นและยึดมั่นต่อระบบการเมือง
ที่ดี เมื่อแบบแผนเหล่านี้ได้ถูกปลูกฝ๎งและถ่ายทอดอย่างสืบเนื่องนั้น จะกลายเกิดเป็นวัฒนธรรมทาง
การเมืองของระชาชน และถ้าประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีเหตุมีผล ย่อมส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาทางการเมืองที่ก้าวกระโดดได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสิ้น 
 ดังนั้น ถ้าหากต้องการการพัฒนาระบอบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย โดยยึดหลักการที่
สําคัญของระบอบประชาธิปไตย ให้เป็นเปูาหมายของการพัฒนาทางการเมือง เราต้องเสริมสร้าง
ผลักดันให้ประชาชน มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ การพัฒนาทางการเมืองนั้นต้อง
เริ่มต้นให้ประชาชนภายในประเทศ เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของความสําคัญใน
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะสามารถพัฒนา สร้างความเชื่อม่ันในระบอบประชาธิปไตยได้ และสามารถ
ประเมินถึงค่าด้วยการตัดสินใจในการยอมรับระบอบประชาธิปไตยที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองของ
ตน จุดนี้ถึงถือเป็นสิ่งสําคัญ ที่สามารถนําไปสู่การเผยแพร่หรือถ่ายทอด สื่ อสารให้มีความนิยมยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกันจนเกิดเป็นแบบแผนพฤติกรรมทางการเมือง 
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   4) สรุป วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง เป็นส่วนสําคัญในการ
ส่งเสริมซึ่งกันและกันจนไม่อาจสามารถแยกออกจากกันได้ การพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะสําเร็จได้นั้น ต้องมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในหมู่
ประชาชน ถ้าประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผลย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทางการเมือง
ให้ดีขึ้นได้ หากแต่ว่า ถ้าประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอํานาจนิยม หรือเผด็จการย่อมส่งผล
ต่อในทางท่ีไม่ดีต่อการพัฒนาทางการเมืองนั้น ๆ 
   5) ป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ ถึงคุณค่า
ความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้ 
 การชี้วัดถึงความสําเร็จในการพัฒนาทางการเมือง จะต้องพิจารณาบทบาทของป๎จจัยที่มีผล
ต่อความความสําเร็จหรือล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เพ่ือการพัฒนา
ทางการเมือง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 ความล้มเหลวหรือความสําเร็จของนโยบาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การนํานโยบายไป
ปฏิบัติเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการแปลงตัวนโยบายออกไปสู่ภาคปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จและได้รับ
ผลผลิตออกมาตรงตามเปูาหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติมักจะขึ้นอยู่กับป๎จจัยหลายประการเช่น สภาพแวดล้อมของการดําเนินงานขีด
สมรรถนะที่รับผิดชอบการสนับสนุนและแรงต่อต้านจากบุคคลตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
และมีส่วนได้ส่วนเสียกับการนํานโยบายไปปฏิบัติเป็นต้น (อิงฟูา สิงห์น้อย, 2559, น. 20) ซึ่ง
ความสําเร็จของการพัฒนาระบบการเมืองต้องอาศัยตัวแปรใหญ่  ๆ 3 ตัวแปรที่สําคัญก็คือ สภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ โครงสร้างและกระบวนการ ที่สําคัญที่สุดคือการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (วิชัย เทียนถาวร, 2562) 
 จากป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎีผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทางการเมืองให้ประสบผลสําเร็จนั้นต้องอาศัยหลายป๎จจัย เช่น นโยบาย การ
มีส่วนร่วมหรือการได้รับการสนับสนุนจากประชาชน นักการเมือง ข้าราชการ วัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามท่ีได้ตั้งเปูาประสงค์ไว้ 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การเมืองและการพัฒนาการเมือง คือการเสริมสร้างพัฒนา
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การตรวจสอบจากประชาชน เพ่ือให้เกิดการเมืองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ดัง
คํากล่าวของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) กล่าวว่า 
Democracy is a Government of the People, by the People, and for the People 
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2.1.6 ประชาสังคม 
 แนวทางความคิดของนักวิชาการต่อภาคประชาสังคมหรือสังคมประชา (Civil Society) 
สามารถอธิบายถึง ความหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจของภาคประชาสังคมต่อการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคม โดยการทบทวนเพื่อให้ทราบถึงหลักการแนวคิด 
ความหมาย องค์ประกอบ บทบาท และกรอบบริบททางสังคมของประชาสังคม ดังนี้ 
   1) แนวคิดเก่ียวกับประชาสังคม 
 แนวคิดของประชาสังคมนั้น มีนักวิชาการให้ความหมาย หลักการแนวคิดไว้หลากหลายมุม 
ภาคประชาสังคม คือ องค์กรของประชาสังคมที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร ผ่านกระบวนการทางการ
ขับเคลื่อนทางแนวคิด อุดมการณ์เดียวกันที่เรียกว่า “การปฎิวัติทางสมาคม” ซึ่ง หมายถึง การถือ
กําเนิดหรือการเพ่ิมจํานวนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรเริ่มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 (Salamon, 
1994) โดยเกิดจากกระแสความนิยมทางสังคม ขององค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐบาลโดยแนวความคิดมี
ดังต่อไปนี้ 
      (1) แนวความคิดเกี่ยวกับภาคประชาชน คือ ขบวนการรวมกลุ่มของประชาชน 
เป็นแนวคิดในการรวมตัวทางความคิดหรืออุดมการณ์ร่วมกันของประชาชนเป็นลักษณะของชุมชน ที่มี
ใจเดียวกัน ต้องการที่เรียนรู้เพ่ือการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้น โดยการร่วมตัวในเชิงกลุ่ม เครือข่าย ชมรม 
สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และชุมชน เพื่อให้เกิดผลังร่วมกันผ่านกระบวนทางกลุ่ม (ประเวศ วะสี, 2540, 
น. 54; อเนก เหล่าธรรมทัศน์, 2541, น. 124) 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่า แนวความคิดนี้เป็นการร่วมกันขอประชาชนภายใต้ความคิด ความเชื่อ 
ความต้องการ เพ่ือจัดการบางสิ่งบางอย่างให้มีความเข้มแข็งในการจัดการมากขึ้น 
      (2) แนวความคิดเกี่ยวกับภาคประชาชน คือ ขบวนการเพ่ือการแก้ไขป๎ญหา
ร่วมกัน เป็นแนวคิดขบวนการของภาคประชาสังคม ในการรวมกลุ่มกันเพ่ือต้องการจัดการแก้ไข
ป๎ญหาโดยมองว่า จํานวนหนึ่งคนไม่สามารถที่แก้ไขได้ แต่ต้องเป็นลักษณะการรวมกลุ่มกันเพ่ือเป็น
พลังที่สามารถสร้างการแก้ไขได้ภายในสังคม ด้วยความสามัคคีสมานฉันท์ ความเอ้ืออาทร และความ
รักภายใต้ระบวนการจัดการโดยการเชื่อมโยงเป็นลักษณะของเครือข่าย (ชูชัย ศุกวงศ์, 2540, น. 165; 
อลงกต วรณี, 2542, น. 4) 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มีความต้องการแก้ไขป๎ญหาทางสังคม โดยผ่าน
กระบวนการทางสังคมในการร่วมตัวกันเพ่ือแก้ป๎ญหาร่วมกันให้มีการจัดการที่ดี อาจผ่านการร่วมทั้ง
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
      (3) แนวความคิดเกี่ยวกับภาคประชาชน คือ ขบวนการทางความคิด ความเชื่อ 
และอุดมการณ์ทางสังคม เป็นแนวความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมที่เกิดจากความคิ ด
ความเชื่อในเรื่องเดียวกันจากบุคคลหนึ่งสร้างแนวทางความคิด ทัศนคติในด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือให้เกิด
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กระบวนการจัดการ เพ่ือสร้างผลประโยชน์ในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นเรื่องการแก้ไขป๎ญหาเรื่องปาก
ท้องของประชาชน หรือการเรียกร้องความต้องการของประโยชน์สุขของประชาชน เป็นการขับเคลื่อน
ทางสังคม  (ชูชัย ศุกวงศ์, 2540, น. 165; ประเวศ วะสี, 2540, น. 54; อลงกต วรณี, 2542, น. 4) 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งที่สะท้อนมุมมองทางวิธีชีวิตของชุมชนหรือสังคม 
ในการสร้าง กลุ่ม เครือข่าย กลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ และสถาบันนั้น โดยกระบวนการ การกล่อม
เกลาให้มีทัศนคติทิศทางอุดมการณ์ ความเชื่อ และความรักร่วมกัน 
   2) รูปแบบการรวมกลุ่มของประชาสังคม 
 หากเราไม่กล่าวถึงรูปแบบของการรวมกลุ่มของประชาสังคมนั้น ก็ไม่สามารถบอกเห็นถึง
ลักษณะกระบวนทางสังคมที่มีการขับเคลื่อนได้เลย โดยรูปแบบการ่วมกลุ่มของประชาสังคมนั้นเป็น
ลักษณะการรวมดังนี้ (อลงกต วรณี, 2542, น. 4) 
      (1) การรวมตัวผ่านในลักษณะของกลุ่มองค์กร อาสาสมัคร ทางด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และวิชาชีพ  
      (2) การรวมตัวในลักษณะของสื่อมวลชน เพ่ือต้องการสื่อสารหรือให้ข้อความ 
ข้อมูล เพ่ือสร้างกระบวนการจัดการแก้ไขป๎ญหาหรือเรียกร้องสิทธิทางสังคม เป็นต้น 
      (3) การรวมตัวในลักษณะองค์กรทางวิชาการ ที่เป็นอิสระในรูปแบบสถาบันวิจัย
หรือรูปแบบทางการศึกษา เพ่ือให้มีการบวนการจัดการเชิงวิชาการเพ่ือสร้างพลั งที่มองเห็น และผ่าน
กระบวนการทดสอบ วิจัย หรือศึกษา เพ่ือให้เห็นถึงที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจน และเป็นการสร้างข้อมูล
เชิงประจักษ ์
      (4) การรวมตัวในลักษณะของการแสดงออก ซึ่งเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นทาง
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ที่อาศัย ตามภูมิประเทศหรือแต่ละภาคของประเทศ ถือว่า
เป็นการสร้างสัญลักษณ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางสังคม เช่น ในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยนั้น การแสดง
ทางการแสดงผ่านกลุ่ม หนังตลุงที่มีกระบวนทางความคิด ที่ปลุกสร้างสังคมในพ้ืนที่ให้มีอัตลักษณ์ร่วม
ผ่านการแสดงออกของตัวละครต่าง ๆ เป็นต้น 
      (5) การรวมตัวในลักษณะของมูลนิธิเอกชน เป็นการสร้างองค์กรที่ไม่แสวงหาผล
กําไร แต่เป็นการสร้างองค์กรเพ่ือการจัดการแก้ไขป๎ญหาใดป๎ญหาหนึ่งทางสังคม ที่มองว่าเป็นสิ่งที่
สามารถร่วมตัวกันสร้างองค์กรเหล่านี้เพ่ือเอ้ือประโยชน์บางประการแก่ผู้พบเจอป๎ญหาได้ เช่น มูลนิธิ
เพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นต้น 
 กล่าวได้ว่าภาคประชาสังคมนั้นลักษณะรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างโดยการรวมตัวผ่าน
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อต้องการการจัดการหรือการแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน หรือเพ่ือช่วยสังคมให้มีการพัฒนา
ให้ดีขึ้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้สังคมสามารถขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างการมีส่วน
ร่วมทางสังคมมากข้ึน 
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   3) ประเภทของประชาสังคม 
 การเกิดขึ้นของประชาสังคมนั้น เป็นการก่อตัวขึ้นภายใต้การแก้ไขป๎ญหาหรือการรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มคน โดยเกิดจากความสัมพันธ์แนวราบ โดยใช้หลักการสมานฉันท์ เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งและประเภทของประชาสังคม (กฤษฎา บุญชัย, 2542, น. 13) สามารถ
แบ่งได้ดังนี้ 
 ในส่วนการแบ่งของการจัดแบ่งประเภทของประชาสังคมนั้น สามารถจําแนกได้ ดังนี้ 
 (1) ประชาสังคมแบบรัฐนิยม (2) ประชาสังคมแบบทุนนิยม (3) ประชาสังคมแบบเสรีนิยม
หรือแบบกลุ่มอาสาสมัคร (4) ประสังคมแบบชุมชนนิยม (5) ประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม ในรูปแบบใหม่ที่มีเรื่องของการเคลื่อนไหวภาคพ้ืนในสังคมนั้น ๆ โดยเป็นลักษณะของ
การเมืองสาธารณะต่อด้านขบวนการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้าง กฎกติกา และอุดมการณ์ของสังคม ให้มีแนวทางที่ดีต่อประชาชน 
 กล่าวได้ว่า ประชาสังคมนั้นมีรูปแบบความหลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่การเกิดขึ้นของภาค
ประชาสังคมนั้น เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในสังคมนั้น โดยเป็นลักษณะสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เพ่ือสร้างกระบวน ทัศนคติ อุดมการณ์ทางการเมืองที่เอ้ือประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนโดยแท้จริง 
และสามารถท่ีจะตั้งรับหรือปูองกันต่อการเกิดป๎ญหาต่าง ๆ โดยวิธีการของชุมชนตนเอง 
  4) ลักษณะของประชาสังคมในประเทศกําลังพัฒนา 
 ในประเทศท่ีกําลังพัฒนานั้นมักมีภูมิหลังประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างแตกต่างไปจากประเทศทาง
ตะวันตก โดยป๎ญหาที่นําไปสู่การเคลื่อนไหนมักเกี่ยวข้องกับป๎ญหาโครงสร้างของระบบการเมืองที่
นําไปสู่เรื่องความเป็นธรรม ในขณะที่ความสัมพันธ์ของชุมชนที่ยังคงมีความเหนียวแน่นพอสมควร ที่
จะทําให้รูปแบบของประชาสังคมต่างไปจากประเทศทางตะวันตก (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2545, น. 20) 
มีการได้อธิบายถึงประเด็นนี้ไว้ว่าเป็นผลมาจากความแตกต่างกันของประวัติศาสตร์และจารีตทาง
ความคิดการเมือง โดยรูปแบบของประชาสังคมในประเทศที่กําลังพัฒนานั้ น ลักษณะที่มีความ
แตกต่างดังนี้ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540, น. 100-101) อธิบายว่า 
      (1) เป็นรูปแบบของปฐมเหตุแห่งหารเคลื่อนไหว โดยมีสาเหตุที่เกิดจากความไม่
ยุติธรรมภายในประเทศทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชน มากกว่าการนําประเด็นทางรสนิยม ใน
ประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้านั้น เกิดจากความไม่พอใจในระดับคุณภาพชีวิตที่มี
ภาวะที่ตกต่ําลง ในแทบทุก ๆ ด้านจึงเป็นประเด็นที่ต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวในประเด็นที่เป็นเรื่องการ
สะท้อนถึงลักษณะรูปแบบของวิถีชีวิตและรสนิยมของชนชั้นกลางใหม่ 
      (2) เป็นรูปแบบของกลุ่มคนที่เข้าร่วมในขบวนการ เพ่ือตัวแสดงหลักความเป็น
ประชาชนในระดับฐานล่าง เช่น ชาวนา ชาวไร่ เกษตรกรผู้คนที่ยากจน หรือบุคคลที่ด้อยโอกาส ได้แก่ 
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คนพ้ืนเมืองดั้งเดิม ซึ่งในอดีตนั้นได้ถูกกีดกัน ไม่มีโอกาสที่จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เนื่องจากถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอํานาจในการต่อรองด้วยทางฐานะของกลุ่มผลประโยชน์ เพราะ
เกิดจากการขัดขวางของภาครัฐของการรวมกลุ่ม และจากการสนทนาของกลุ่มภาคประชาสังคมเรื่อง
ของการพัฒนาที่ไม่มีพ้ืนที่ให้แกภู่มิป๎ญญาชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดการพัฒนา 
      (3) เป็นรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในระดับรากหญ้านั้น ถือ
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่และมีความสําคัญอย่างมาก ในขณะที่ประเทศพัฒนา โดยการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนถือเป็นเรื่อง ปกติธรรมดา ของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบ
ใหม่ในประเทศอุตสาหกรรม มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในโลกยุคสงครามเย็น ส่วนขบวนการเคลื่อนไหว
ของประชาชนนั้น ประชาชนในระดับรากหญ้าของประเทศโลกที่สามกลับมีความคึกคักและมีความ
ตื่นตัวในโลกยุคหลังสงครามเย็น เป็นยุคสมัยที่ขบวนการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในประเทศโลกที่สามต้อง
ปรับกระบวนท่าใหม่ ด้วยการเห็นว่าทั้งคอมมิวนิสต์ และสังคมนิยม ไม่ใช่คําตอบของการเคลื่อนไหว
ได้อีกต่อไป 
 กล่าวได้ว่ารูปแบบลักษณะของประเทศท่ีกําลังพัฒนานั้น กระบวนการภาคประชาสังคม เป็น
การเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนภายในประเทศ ที่ต้องการความยุติธรรมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ในการเคลื่อนไหวนั้นมักมีอุปสรรคจากภาครัฐที่เข้ามาขัดขวาง เพราะการถูกมอง
ทางฐานะของกลุ่มภาคประชาสังคมว่าด้อยอํานาจในการต่อรอง ด้วยขบวนการทางเคลื่อนไหวนั้นเป็น
สิ่งที่ค่อนข้างใหม่ของประชาชนระดับรากหญ้า แต่เมื่อมองในประเทศที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สิ่งเหล่านี้ ด้วยแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดาของประเทศเขา  
 สรุปได้ว่าสิ่งสําคัญของกระบวนการเคลื่อนไหวในประเทศที่กําลังพัฒนานั้นก็คือ อํานาจของ
กลุ่มผลประโยชน์ กระบวนการทางสังคม ความรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ และสิ่ง
สําคัญคือ ภาครัฐ ต้องมีการให้ความเสมอภาคและการให้สิทธิของประชาชนในการเคลื่อนไหวภาค
ประชาสังคม เพ่ือเป็นกระบวนหนึ่งในการช่วยแก้ไขป๎ญหาทางสังคม  
   5) องค์ประกอบของกระบวนการประชาสังคม 
 แม้แนวคิดประชาสังคมจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม และสภาพสังคม 
แต่มีองค์ประกอบหลักท่ีเป็นลักษณะสําคัญร่วมกัน ประกอบด้วย 
      (1) ประชาธิปไตยโดยตรง ลักษณะของประชาสังคมไม่ใช่รูปแบบประชาธิปไตยที่
ดําเนินการผ่านตัวแทน แต่จะเป็นรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง เรียกได้ว่าเป็นลักษณะของ
ประชาธิปไตยโดยตรง หรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งลักษณะดังกล่าวสามารถสืบย้อน
แนวความคิดไปได้ถึงยุคกรีกโบราณ โดยลักษณะสําคัญของแนวคิดประชาธิปไตยในแบบมีส่วนร่วมนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ  
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   (1.1) เน้นประชาธิปไตยเหมาะกับชุมชนที่มีขนาดเล็ก เพราะคนในชุมชน
นั้นมีสังคมความสัมพันธ์แบบกลมเกลียว มีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันมากกว่าชุมชนเมือง ที่มีแต่การ
แข่งขัน 
   (1.2) เน้นในชุมชนและประชาสังคมนั้นมีลักษณะที่ค่อนข้างทางการ โดยมี
วัตถุประสงค์หรือแนวคิดอุดมการณ์ที่การร่วมกันในความเป็นพลเมืองของสมาชิก 
   (1.3) เน้นความเท่าเทียมกันของชุมชนหรือประชาคมที่มีความเท่าเทียมกัน 
ทั้งในด้านทางเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนนั้น เพราะสามารถสร้างความเท่าเทียมไปสู่ทางการคิด 
วินิจฉัยสร้างการตัดสินใจบทพื้นฐานร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในทางท่ีดี (อเนก เหล่าธรรม
ทัศน์, 2541, น. 131) 
      (2) ความเสมอภาค แนวคิดเรื่องประชาสังคมให้ความสําคัญกับความเสมอภาค
ของบุคคลเช่นเดียวกับอุดมการณ์เสรีนิยม และประชาธิปไตย โดยเชื่อมั่นว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน
จึงเสมอกันในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีลักษณะหนึ่งคนหนึ่งเสียงเช่นเดียวกับอุดมการณ์
ประชาธิปไตย เน้นความร่วมมือของบุคคลในระดับเดียวกัน ซึ่งตรงข้ามความสัมพันธ์แนวดิ่งที่เน้นการ
บังคับบัญชา สั่งการจากบนลงล่าง (อดินันท์ เหมือนยัง, 2549, น. 11) 
      (3) ความเป็นพลเมือง เป็นป๎จจัยหนึ่งในการชี้วัดระดับความเข้มแข็งของภาค
สังคมของแต่ละสังคมในสังคมที่ภาคสังคมเข้มแข็ง ประชาชนจะมีลักษณะความเป็นพลเมืองสูงคือ มี
ความกระตือรือร้นและสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งระดับพ้ืนฐาน คือการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หรือสนใจและแสวงหาข่าวสารทางการเมืองอย่างสม่ําเสมอ (อดินันท์ เหมือนยัง, 2549, น. 11) 
      (4) ความเป็นชุมชน แนวคิดประชาสังคมกับแนวคิดของอุดมการณ์สังคมนิยม มี
จุดร่วมที่เหมือนกัน คือ ต่างก็ให้ความสําคัญกับชุมชนเหมือนกัน แต่เป็นคนละแนวทาง กล่าวคือ
อุดมการณ์สังคมนิยม มองว่าส่วนรวมสําคัญกว่าป๎จเจกบุคคล จึงต้องมีการรวมกันในลักษณะของกลุ่ม
หรือชุมชนประชาสังคมจึงเป็นแนวทางของการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเป็นชุมชน และเกิดการรวมตัวกันใน
ชุมชนด้วยความสมัครใจ เป็นมิตรที่ดีต่อกันโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและมีเสรีทางสังคม 
(สมเกียรติ วันทะนะ, 2544, น. 122) 
      (5) ความหลากหลาย ที่มีความเป็นประชาสังคม โดยมีพ้ืนฐานมาจากการรวมตัว
ของกลุ่มคนในสังคมที่ประสบป๎ญหา หรือมีความสนใจในเรื่องหนึ่งร่วมกัน ลักษณะที่สําคัญจึงได้แก่ 
ความหลากหลายทั้งด้านความคิด เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะ อาชีพ เพศ และชนชั้น จะเป็น
สังคมที่มีความเข้มแข็ง เนื่องจากสังคมพหุนิยมจะสนับสนุนให้ผู้อภิปรายและสร้างสรรค์ผลงานทาง
ป๎ญญาได้อย่างกว้างขวางเหมือนกับมีตลาดเสรีทางความคิดที่เต็มไปด้วยสินค้า คือ ความเชื่อนานา
ชนิด (สมเกียรติ วันทะนะ, 2544, น. 122) 
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      (6) เครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร การที่ประชาสังคมให้ความสําคัญกับการ
รวมกลุ่มหรือเป็นชุมชน ซึ่งมีขนาดพอเหมาะ แม้จะมีข้อดีคือ การที่สมาชิกมีความสัมพันธ์กันโดยตรง
ได้แต่ก็มีข้อด้อยคือแต่ละชุมชนก็จะมีข้อจํากัดของตัวเอง อีกทั้งการขาดพลังในการดําเนินการ
เคลื่อนไหวในเรื่องที่มีผลกระทบมากกว่าชุมชนของตน จึงจําเป็นที่จะต้องมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่าง ๆ (อดินันท์ เหมือนยัง, 2549, น. 13) 
      (7) อนาธิปไตย แนวคิดหลักของอุดมการณ์อนาธิปไตยนิยม คือ การต่อต้าน
อํานาจรัฐ เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ป๎จเจกบุคคลที่มีเสรีภาพจะมีศีลธรรมและรู้จักอยู่ร่วมกัน
เพ่ือนมนุษย์อย่างสันติสุขอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการอํานาจใด ๆ มาปกครองอีกทั้งไม่ไว้วางใจในการ
ปกครองที่มีลักษณะรวมศูนย์อํานาจการตัดสินใจ โดยจํากัดการมีส่วนร่วมจึงต้องมีการรวมกลุ่ม เพ่ือ
ร่วมกันดําเนินการแก้ไขป๎ญหา 
      (8) การดื้อแพ่งต่อกฎหมาย/สิทธิในการไม่เชื่อฟ๎งรัฐของประชาชน การดื้อแพ่ง
หรือสิทธิในการไม่เชื่อฟ๎งรัฐของประชาชน (Civil Disobedience) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของ
ประชาสังคม โดยเฉพาะประชาสังคมแบบขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ แบบตัวแทนทั้ง
พรรคการเมือง นักการเมือง และระบบรัฐสภา สามารถสร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันได้
จริง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2540, น. 49) 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการดื้อแพ่งหรือการใช้สิทธิในการไม่เชื่อฟ๎งรัฐของ
ประชาชนมิใช่เพ่ือเป็นการยึดหรือล้มล้างอํานาจรัฐหรือมุ่งกดดันรัฐโดยตรง (เพราะไม่เชื่อมั่น
ประสิทธิภาพของอํานาจรัฐอยู่แล้ว) แต่เป็นไปเพ่ือกระตุ้นให้สังคมได้สนใจต่อประเด็นที่อาจถูก
มองข้ามไปหรือเป็นการทบทวนไตร่ตรองความคิดเห็นที่มีความคิดเห็นไปแล้วรวมทั้งเป็นการสร้าง
กระแสประชามติ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การแก้ไขกฎหมาย หรือปรับเปลี่ยนมาตรการ
ของรัฐที่ไม่เป็นธรรมในที่สุด  
   5) ป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ ถึงคุณค่า
ความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้   
 เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่ผู้วิจัยค้องการการนําเสนอของ 6 ป๎จจัยความสําเร็จหรือความ
ล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณค่าความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้ ของ
นักวิชาการต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จและความล้มเหลว โดยมีเนื้อหาดังนี้  
 สถาบันส่งเสริมภาคประชาชน (2562) ได้กล่าวว่า ความสําคัญของประชาสังคมคือ ภาครัฐ 
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดระบบการศึกษา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนาระบบสวัสดิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนําไปสู่การแก้ไขกฎหมาย หรือปรับเปลี่ยนมาตรการของรัฐที่ไม่เป็นธรรม 
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2.1.7 วัฒนธรรม 
 ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโดยมีส่วนประประกอบของทฤษฎีต่าง ๆ 
อาทิเช่น หลักการแนวคิด ความหมายของทฤษฎี องค์ประกอบของเทฤษฎี และประโยชน์ของแนวคิด
ทฤษฎีนั้น ดังนี้ 
   1) แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อทางวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมทางการเมืองคือกลุ่มของทัศนคติ ความเชื่อ และความรู้สึก ซึ่งทําให้เกิดระเบียบ 
และความหมายแก่กระบวนการทางการเมืองและก่อให้เกิดกฎเกณฑ์หรือข้อสมมติฐาน ซึ่งทุกคน
ยอมรับสําหรับเป็นเครื่องกําหนดพฤติกรรมในระบบการเมือง ซึ่งประกอบด้วย (จรูญ หยูทอง, 2557) 
      (1) วัฒนธรรมทางการเมือง คือ ความเชื่อทางการเมือง 
 แนวคิดเป็นแนวคิดที่สามารถชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
วัฒนธรรมทั้งหมด หรือความเชื่อทางการเมือง เช่น เชื่อว่าผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ระบบ
การเมืองที่เป็นอยู่มีลักษณะอย่างไร ระบบการเมืองที่เป็นอยู่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ รวมทั้งความรู้
ทางการเมืองและค่านิยมทางการเมือง  ซึ่งความรู้  ความเชื่อและค่านิยม (ความรู้สึก) ดังกล่าวนี้เป็น
เพียงส่วนหนึ่งของความรู้ ความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคม  ขณะเดียวกันค่านิยมทั่วไปที่เรียกว่า 
“ค่านิยมมูลฐาน” (Basic Value Patterns of Culture) ก็อาจจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้าง
แบบแผนวัฒนธรรมทางการเมือง (Pattern of Political a Culture) ได้  
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของวัฒนธรรมทางการเมือง มีค่านิยมทางการเมืองที่
เกิดจากความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ ซี่งส่งผลต่อการสร้างระเบียบแบบแผนของวัฒนธรรมทางการเมือง 
      (2) วัฒนธรรมทางการเมือง คือ ผลิตผลของกระบวนการเรียนรู้หลายระดับ 
 แนวความคิดนี้ เป็นแนวความคิดที่ เกิดจากความเชื่อไม่ ว่าจะเป็นแบบเกื้อกูลลัทธิ
ประชาธิปไตย หรือสนับสนุนระบบเบ็ดเสร็จเผด็จการ หรือเป็นแบบดั้งเดิม เป็นผลิตผลของ
กระบวนการเรียนรู้หลายระดับ และหลายองค์กร  แต่ส่วนที่เป็นองค์กรใดและระดับใดจะมีอิทธิพล
มากกว่ากันนั้น ต้องแล้วแต่ประวัติความเป็นมาของชาติ หรือชนเผ่านั้น ความยาวนานของระบบ และ
ค่านิยมที่ใช้กันมา  ประสิทธิภาพของระบบการศึกษา รวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ และการติดต่อสื่อสาร
ภายในชาติ ระบบครอบครัว และการอบรมบุตร และวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นเป็นผลรวมของ
ค่านิยมที่สําคัญ ๆ (Fundamental Values) ความรู้สึกนึกคิด (Sentiments) และความรู้ 
(Knowledge) ของคนในสังคม ที่ส่งผลต่อกระบวนการทางการเมืองของสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมเป็น
สิ่งที่ซับซ้อน ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย จารีตประเพณี นิสัย และ
สมรรถนะอ่ืน ๆ ของคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม อีกทั้งเป็นรูปแบบของกําหนดทิศทางสู่
เปูาหมายทางการเมืองส่วนใหญ่แสดงออกในรูปแบบของความเชื่อสัญลักษณ์ และคุณค่า กล่าวคือ 
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แบบอย่างของทัศนคติและความโน้มเอียงซึ่งบุคคลในฐานะสมาชิกของระบบการเมืองมีต่อการเมือง 
(Hague & Harrop, 2004; Edward B. T., 1877, p. 27; Heywood, 2002; Almond, G. & 
Verba, S., 1972, อ้างถึงใน จันทรานุช มหากาญจนะ, 2559, น. 79) 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่สร้างการพัฒนาโดยเริ่มจากให้บุคคลเกิดทัศนะ
แนวคิดร่วมทั้งการปฏิบัติที่ต้อง ยึดหลักกฎหมาย เป็นที่ตั้ง เพ่ือสร้างคุณค่าที่ดีในตัวบุคคล เมื่อระบบ
บุคคลดีแล้ว ก็จะทําให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองในทิศทางท่ีดีต่อไป 
      (3) วัฒนธรรมทางการเมือง คือ แบบแผนของกิจกรรมทางการเมือง 
 แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งต่าง ๆ ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งมวล แต่
หมายถึงสิ่งที่ประชาชนเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อเหล่านี้อาจจะอยู่ในลักษณะ เช่น ความเชื่อใน
แง่ประจักษ์ในวิถีชีวิตที่เป็นจริงในทางการเมืองหรืออาจจะเป็นความเชื่อในเปูาหมาย หรือค่านิยมซึ่ง
ควรจะเข้ามาใช้ปฏิบัติก็เป็นได้ (ศตพล วรป๎ญญาตระกูล, 2554, น. 106) วัฒนธรรมทางการเมืองไว้
ว่า เป็นแบบแผนทัศนคติ และความโน้มเอียงต่อการเมืองของบุคคลแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของระบบ
การเมืองใด ๆ แบบแผนของทัศนคติและความโน้มเอียงนี้เป็นเรื่องเชิงอัตวิสัย ซึ่งจะเป็นฐานที่สาคัญ
อันก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองขึ้น ความโน้มเอียงของบุคคลแต่ละคน (Manheim, 1975, p. 50) 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เป็นแบบแผนของความคิดของบุคคลก่อให้เกิด
พฤติกรรม หรือกิจกรรมทางการเมืองในที่นั้น ๆ 
   2) องค์ประกอบวัฒนธรรมทางการเมือง 
 ภายใต้กรอบแนวความคิดของวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น ถึงแม้จะมีหลากหลายทัศนะ
แนวความคิด แต่แท้จริงแล้ววัฒนธรรมทางการเมือง จะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะของ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เสมือนเป็นองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมทางการเมือง (ศตพล วรป๎ญญา
ตระกูล, 2554) โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
      (1) ความไว้วางใจ กล่าวคือ ความไม่ไว้วางใจและความสงสัย วัฒนธรรมทาง
การเมืองจะถูกสร้างขึ้นในสังคมโดยพ้ืนฐานของความเชื่อ ความไว้วางใจต่อผู้ตามคือประชาชน หรือ
วัฒนธรรมทางการเมืองสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานของความไม่ไว้ใจในตัวประชาชน ขณะเดียวกันความ
ไว้วางใจของประชาชนต่อผู้ปกครองและต่ออํานาจสูงสุดของประเทศก็เป็นสิ่งสําคัญของวัฒนธรรม
ทางการเมือง ความไม่วางใจและความสงสัยจึงเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่จะต้องสร้างขึ้น ในสังคม
ที่ต้องการพัฒนาทางการเมืองเพ่ือให้ผู้ปกครองประเทศใช้อํานาจอย่างมีเหตุมีผลยิ่งขึ้น 
      (2) การให้ความสําคัญต่อความเท่าเทียมของฝุายตรงข้าม โดยทั่วไปวัฒนธรรม
ทางการเมืองของทุกสังคมเกี่ยวข้องกับทัศนคติเรื่องอํานาจ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี
อํานาจเหนือกว่าและด้อยกว่า ระหว่างผู้นําและผู้ตาม ในการพัฒนาทางการเมืองจึงจําเป็นที่จะต้องมี
ผู้นําที่มีประสิทธิภาพ 
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 กล่าวได้ว่าแนวคิดการให้ความสําคัญต่อความเท่าเทียมของฝุายตรงข้ามและจะต้องไม่
แสวงหาอํานาจเพื่อให้ตนเองหรือกลุ่มของตนเองคงไว้ซึ่งอํานาจทางการเมือง 
      (3) วัฒนธรรมทางการเมืองที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ เสรีภาพและการให้
ความสําคัญของพลังฝุายตรงข้าม เพ่ือเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น ในสังคมนั้น ๆ อันเป็น
องค์ประกอบที่สําคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองในการพัฒนาทางการเมือง  
 กล่าวได้ว่าแนวคิดการให้ความสําคัญของพลังฝุายตรงข้าม เพ่ือเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเหน็ทางการเมือง 
      (4) ความภักดีและความผูกพัน ในสังคมโดยเฉพาะความผูกพันในครอบครัว กลุ่ม
สังคมเล็ก ๆ ขึ้นมาถึงความผูกพันของคน ทั้งชาติ ประชาชนจะต้องมีแนวความคิดพ้นจากความแคบ 
ๆ เฉพาะกลุ่มของตน ไปสู่แนวทาง ที่เห็นระบบการเมือง ทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวคิดความภักดีและความผูกพัน และหลุดพ้นจากความคับแคบของตนเอง
และเห็นประชาชนเป็นสิ่งสําคัญ 
 จากองค์ประกอบวัฒนธรรมทางการเมืองข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง
ที่จะสามารถส่งเสริมช่วยพัฒนาการเมืองไทย ประกอบด้วย ความไว้วางใจ การให้ความสําคัญต่อ
ความเท่าเทียมของฝุายตรงข้าม ให้ความสําคัญของพลังฝุายตรงข้าม ความภักดีและความผูกพัน
เพ่ือให้เกิดการเมืองที่เป็นระบอประชาธิปไตยที่แท้จริง 
   3) ป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ ถึงคุณค่า
ความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้   
 การชี้วัดถึงความสําเร็จในวัฒนธรรมทางการเมือง จะต้องพิจารณาบทบาทของป๎จจัยที่มีผล
ต่อความความสําเร็จหรือล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เพ่ือการพัฒนา
ทางการเมืวัฒนธรรมทางการเมือง โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
      (1) การใช้อํานาจ คนไทยส่วนใหญ่ชอบการใช้อํานาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟ๎งและ
อ่อนน้อม ต่อผู้มีอํานาจ รวมทั้งมอบอํานาจและความรับผิดชอบในทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ผู้นํา ทั้งนี้ จะ
นิยมการรวบอํานาจไว้ในตัวผู้นําการทํางานจึงมีลักษณะสั่งการจากเบื้อ งบนลงมามากกว่าจะมีการ
ริเริ่มจากเบื้องล่าง ยิ่งกว่านั้นคนไทยยังนิยมการใช้อํานาจอย่างเด็ดขาดด้วย ส่วนผู้น้อยก็จะเคารพเชื่อ
ฟ๎ง มีหน้าที่รับคําสั่งและปฏิบัติตาม ไม่โต้แย้ง  
 กล่าวได้ว่าแนวคิดการใช้อํานาจจะสามารถประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องมีผู้นําที่เก่ง ฉลาด 
และมีความสามารถสูงและใช้อํานาจสั่งการให้ปฏิบัติตามเพ่ือผลสําเร็จ แต่หากผู้นําไม่มีความสามารถ
เพียงพอก็จะทําให้เกิดผลตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง เช่น ป๎ญหาทุจริต ประเทศไม่พัฒนา เกิดความไม่
สงบภายในประเทศ เป็นต้น 
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      (2) ในสังคมไทยคนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพวกพ้องกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเสมอ ผู้นําผู้เป็น
เจ้านาย ต้องสามารถให้ความคุ้มครองและให้ผลประโยชน์แก่ลูกน้องได้ ส่วนลูกน้องจะต้องตอบแทน
ด้วยการสนับสนุนและให้บริการแก่เจ้านาย ในระบบพรรคการเมือง หรือในระบบราชการ คนไทยจึง
นิยมนับถือผู้มีอํานาจเพื่ออาศัยบารมีปกปูองผลประโยชน์ส่วนตัว ข้าราชการจํานวนมากจึงมีแนวโน้ม
ที่จะสนใจรับใช้ผู้ใหญ่มากกว่าการให้บริการประชาชน  
 กล่าวได้ว่าแนวคิดระบบเจ้านายลูกน้อง เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้การพัฒนาการเมืองไม่
ประสบความสําเร็จ เพราะข้าราชการมักจะหานายที่มีบารมีปกปูองให้ความสําคัญเจ้านายมากกว่าที่
จะปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ถูกต้อง หรือการเห็นประชาชนเป็นสําคัญ 
      (3) ความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันเป็นส่วนตัวยังมีความสําคัญมากในการ
ประกอบกิจกรรมเกือบทุกอย่าง การรวมกลุ่มในทางการเมืองหรือสังคมจึงต้องอาศัยบุคลิกภาพของ
ผู้นําเป็นหลัก ยิ่งกว่านั้น คนไทยยังเป็นผู้เล็งผลเลิศในทางปฏิบัติ มากกว่าจะยึดมั่นในอุดมการณ์ 
กล่าวคือจะสนใจกับสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพความเป็นจริง
ได้โดยไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเรื่องที่ตนทําได้หรือให้ผลประโยชน์แก่ตนอย่างชัดเจน  
 กล่าวได้ว่าแนวคิดการมั่นใจตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ก็เป็นอีกป๎จจัยที่เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาเพราะคนไทยนิยมในตัวบุคคลมากกว่านโยบายหรืออุดมการณ์ ซึ่งคนไทยควรก้าวข้ามผ่านให้ได้ 
      (4) ระบบเจ้าขุนมูลนายทําให้มีการแบ่งชั้นวรรณะกันระหว่างคนไทย ทําให้คน
ไทยมีสิทธิไม่เท่าเทียมกัน ถือว่าทุกคนต้องรู้จักที่ต่ําที่สูง ไม่ควรตีเสมอผู้ใหญ่ จะยกย่องนับถือผู้ที่เกิด
มาในตระกูลสูง เช่น เป็นเชื้อพระวงศ์ ตระกูลขุนนางหรือพวกผู้ดี ตระกูล ที่มั่งมี การยึดมั่นในค่านิยม
เหล่านี้ทําให้คนไทยยอมรับในเรื่องความเสมอภาคของบุคคลได้ยาก  
 กล่าวได้ว่าแนวคิดการจัดลําดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือชนชั้นวรรณะทําให้
เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม คนใดมีเงินมีอํานาจก็จะเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนไทย ซึ่งป๎จจัย
ดังกล่าวเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการเมืองไทย 
      (5) คนไทยรักความเป็นอิสระ ไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับตนมากนัก ไม่ชอบ
การถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคนอ่ืน คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีระเบียบวินัย สะท้อน
ให้เห็นความจริงในเรื่องนี้ เช่น การบังคับให้สวมเครื่องแบบตั้งแต่นักเรียนไปจนถึงข้าราชการ  
 กล่าวได้ว่าแนวคิด ความรักอิสระนิยม การดําเนินชีวิตของชาวบ้านมักเป็นไปอย่างผิด
กฎหมาย ยิ่งกว่านั้น คนไทยยังไม่ชอบการรวมกลุ่ม โดยถือหลักต่างคนต่างอยู่ การรวมกลุ่มในทาง
การเมืองเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด จึงเป็นไปได้ยาก ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
จึงมีน้อย 
      (6) คนไทยจํานวนไม่น้อยยังยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยม และประเพณีแบบเก่า ๆ 
อยู่ กล่าวคือยังเชื่อถือในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ ภูตผีปีศาจ ไสยศาสตร์ ของขลัง และโชคลางอยู่ จึงมัก
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ฝากอนาคตไว้กับดวงชะตา สิ่งเหล่านี้เป็นที่พ่ึงทางใจ หรือความหวังชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ อ
ประสบป๎ญหาหรือความเดือดร้อน จึงเป็นการยากที่คนไทยโดยทั่วไปจะยึดหลักเหตุผล รู้จักวิเคราะห์
วิจารณ์ หรือมองโลกตามความเป็นจริง  
 กล่าวได้ว่าแนวคิดการยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ จนกลายเป็นงม
งาย ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ ไม่มองโลกตามความเป็นจริง ซึ่งป๎จจัยดังกล่าวเป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
      (7) ไม่กระตือรือร้นหรือสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง คนไทยโดยทั่วไปจะไม่
กระตือรือร้นขวนขวาย ทํางานเท่าที่จําเป็นในการครองชีพเท่านั้น ส่วนใหญ่จะชอบความสะดวกสบาย
และสนใจกับอบายมุขต่าง ๆ ยิ่งกว่านั้น คนส่วนใหญ่ถือว่า การแก้ป๎ญหาสังคมเป็นเรื่องของชนชั้น
ปกครอง จึงสนใจเข้ามีส่วนร่วมในการเมืองน้อย  
 กล่าวได้ว่าแนวคิดความเฉื่อยชา ที่เป็นหนึ่งในอุปนิสัยของคนไทยชอบความสบาย ไม่สนใจ
ส่วนรวมไม่ให้ความร่วมมือ ป๎จจัยดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่ฝ๎่งรากลึกในสังคมไทยทําให้การพัฒนา
ประเทศ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไม่ประสบความสําเร็จ 
 ดังนั้นจากป๎จจัยวัฒนธรรมทางการเมืองสามารถสรุปได้ว่าความสําเร็จหรือความล้มเหลวของ
ทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณค่าความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้  ประกอบด้วยป๎จจัยด้าน
นิยมการใช้อํานาจ ระบบเจ้านายกับลูกน้อง มั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ การจัดลําดับฐานะใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นอิสระนิยม การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม และความเฉื่อยชา 
ล้วนเป็นอุปสรรคที่ติดอยู่ในนิสัยคนไทยยากที่จะแก้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะทําให้การเมื องไทยเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 

2.1.8 วิถีชีวิต…………………… 
 ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ล้วนแต่ต้องการสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี มีความสุข วิถีชีวิตมี
ความสัมพันธ์กันและเชื่อมคนในสังคมให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เป็นพลังยึดเหนี่ยวผู้คนเข้าด้วยกัน
ภายใต้วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและมีความสุขให้แก่ประชาชน  จึงต้องมีความ
หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ ผู้วิจัยจึงได้นําเสนอเกี่ยวกับความหมายของวิถึชีวิต (จักรกริช สัง
ขมณี, 2554, น. 54-55) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1) ความหมายของวิถีชีวิต 
 เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอ เนื้อหาที่เกี่ยวกับความหมายของวิถีชีวิตเพ่ือให้รับรู้ว่า
แท้จริงแล้ว เนื้อแท้ของวิถีชีวิตเป็นอย่างไร มีนักวิชาการใดบ้างที่ได้ให้ความหมายไว้ โดยผู้วิจัยได้
นําเสนอเนื้อหาดังนี้ 
      (1) วิถีชีวิต คือ การแสดงออกทางการเมืองของผู้คน 
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 การแสดงออกทางการเมืองของผู้คนในประเทศไทยที่ผ่านมานั้นแบ่งออกเป็นสองขั้วด้วยกัน 
ขั้วหนึ่งเป็นการมองจากกรอบการเมืองในระบบผู้แทนเป็นหลัก คนในสังคม สามารถเป็นสมาชิกของ
ระบอบประชาธิปไตยที่ดีได้หรือไม่ หรือมีป๎จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองใดที่เป็นอุปสรรค
หรือเป็นเงื่อนไขสําคัญในการนําพาคนไทยไปสู่วิถีชีวิตประชาธิปไตย  
 ดังนั้นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนเป็นวิถีชีวิตที่เกิดจากอิทธิพลทางเศรษฐกิจ 
ระบบสังคม การเมืองซึ่งจะแสดงออกเป็นสองขั้วคือการยอมรับผ่านผู้แทน แต่หากผู้แทนไร้
ประสิทธิภาพก็จะเกิดการต่อต้านข้ึน 
      (2) วิถีชีวิต เป็นแบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ 
 เราควรมองวัฒนธรรมว่าเป็นหนทางต่าง ๆ หรือเป็นแบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีขึ้นเพ่ือ
สนองความต้องการจําเป็น (Needs) ของมนุษย์ในการเอาชีวิตรอดมันเป็นวิธีการในการแก้ป๎ญหา
พ้ืนฐานต่าง ๆ ของชีวิตที่กลุ่มคนกลุ่มต่าง ๆ ต้องจัดการหรือแก้ไขเพ่ือสมาชิกของสังคมจะมีชีวิตรอด
ได้ เมื่อความต้องการจําเป็นของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง มนุษย์โดยทั่วไปมีความต้องการจําเป็น 3 
ประการ ดังนี้ 
   (2.1) วิถีชีวิต คือ ความต้องการจําเป็นพ้ืนฐาน 
 มนุษย์มีความต้องการจําเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือป๎จจัย 4 นั่น เพ่ือให้มนุษย์มีชีวิต
อยู่รอด ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และเครื่องอํานวยความสะดวกต่าง  ๆ วัฒนธรรมที่
สนองความต้องการจําเป็นด้านนี้ของมนุษย์คือ เทคโนโลยีต่าง ๆ  
 ดังนั้นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์หรือป๎จจัย 4 ประกอบด้วย อาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และความต้องการมีชีวิตอยู่รอดก็เป็นวิถีชีวิตขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคน 
   (2.2) วิถีชีวิต คือความต้องการจําเป็นทางสังคม 
 มีรากฐานมาจากชีวภาพ เช่น จําเป็นต้องมีทั้งเพศหญิงเพศชายเพ่ือผลิตลูกหลานได้ มนุษย์
เราเกิดมาเป็นทารกที่ช่วยตัวเองไม่ได้ และต้องใช้เวลานานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยตนเองได้ จึง
ต้องมีการจัดระเบียบต่าง ๆ เพื่อทําให้เกิดความร่วมมือกัน มีการแบ่งงานกันทําเพ่ือแก้ป๎ญหาพ้ืนฐานที่
จําเป็นในการมีชีวิตรอด ส่วนของวัฒนธรรมที่สนองความต้องการจําเป็นด้านนี้ของมนุษย์  
 ดังนั้นมนุษย์ทุกคนมีความต้องการทางสังคมไม่มากก็น้อยแตกต่างกันออกไปแต่ไม่มีมนุษย์คน
ใดที่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ ดังนั้นความต้องการทางสังคมก็เป็นวิถีชีวิตขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์เช่นเดียวกัน 
      (3) วิถีชีวิต คือ ความต้องการจําเป็นด้านจิตใจ 
 มนุษย์มีความต้องการจําเป็นด้านจิตใจ (Psychological Needs) ซึ่งมีรากฐานมาจากชีวภาพ 
เช่นกัน มนุษย์มีสมองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อมีชีวิตอยู่รอดได้ มนุษย์จําเป็นต้องฉลาดกว่าสัตว์
อ่ืน ๆ เพราะเราวิ่งไม่เร็ว และไม่มีเขี้ยวเล็บเป็นอาวุธปูองกันตัว มนุษย์จึงจําเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ 
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มากมาย และต้องหาทางจัดการกับเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ครอบครัว 
โรคภัยไข้เจ็บ ความตาย ความลี้ลับต่าง ๆ ความคิดเก่ียวกับนรกสวรรค์และโลกหน้ามนุษย์ จําเป็นต้อง
จัดการกับป๎ญหาเหล่านั้น เพ่ือมีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป วัฒนธรรมด้านสนองความต้องการ
จําเป็นด้านนี้ของมนุษย์ คือ ระบบความเชื่อ (Ideology)  
 ดังนั้นความต้องการด้านจิตใจหรือ ความคิด ความเชื่อของมนุษย์แต่ะคนเพ่ือเป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต แต่อาจแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ เป็นต้น 
 จากวิถีชีวิต ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังคือ วิถีชีวิตของมนุษย์เกิดจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราไม่ว่า
จะเป็นสภาพแวดล้อม ครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม การเมือง เป็นต้น จนเกิดเป็นแนวทาง
หรือวิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละคน 
   2) องค์ประกอบวิถีชีวิต 
 องค์ประกอบสําคัญของวิถีชีวิตเมื่อคนเราเมื่อเกิดมาในโลก ล้วนมุ่งหวังให้ได้ความสุข และ
ความสําเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งต่างคนต่างก็เลือกวิธีการหรือแนวทางที่จะทํา ตามวิธีการและ
แนวทางนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวิถีชีวิตไป ดังนั้นใครจะมีวิถีชีวิตอย่างไร อะไรคือสิ่งตน
ปรารถนา หรือเปูาหมายชีวิต และประการต่อมาคือ แนวทางการดําเนินชีวิต ซึ่งเมื่อเลือกแล้วก็มีทั้ง
ตนเองที่สมหวังและผิดหวัง หากเปรียบชีวิตกับการเดินทางสิ่งสําคัญที่จะช่วยในการเดินทาง คือ แผน
ที่ ซึ่งจะทําให้การเดินทางถึงเปูาหมายได้ถูกต้อง ภูสิทธ์ ขันติกุล (2555) ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ดังนี้ 
 กล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลจะต้องประกอบไปด้วย เปูาหมายชีวิต และแนวทางการ
ดําเนินชีวิตเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้ตั้งไว้ วิถีชีวิตของคนถูกกําหนดให้แตกต่างกันด้วย
วัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ ดังนั้นวิถีชีวิตจะมีลักษณะของตนเอง จึงไม่ถือว่าวัฒนธรรมของใครสูงหรือ
ต่ํา ล้าหลัง ปุาเถื่อน กว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง และวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย และขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เกิดจากการรวบรวมจากประวัติศาสตร์ ให้
ความสําคัญแก่ความเป็นคน และหล่อหลอมกลมกลืนกัน  ซึ่งก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชน
ที่สําคัญ  
 กล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันตามแต่ละวัฒนธรรมและไม่ถือว่า
วัฒนธรรมของใครสูงกว่าหรือต่ํากว่า และมีการพลวัตไปตามยุคตามสมัย ป๎จจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ประกอบด้วย คติธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งป๎จจัยสี่  (อาหาร น้ํา ที่อยู่อาศัย 
ยารักษาโรค) ประวัติศาสตร์ แรงผลักดัน และชุมชน 
 ดังนั้นจากองค์ประกอบวิถึชีวิตสามารถสรุปได้ว่า วิถีชีวิตเกิดจากป๎จจัยที่หล่อหลอมเข้า
ด้วยกันหลากหลายป๎จจัย เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ป๎จจัยสี่ การเมือง เศรษฐกิจ คติธรรม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เข้าด้วยกันจนกลายเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต และควรมีเปูาหมายชีวิต
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผู้วิจัยที่ศึกษาป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลว ในหัวข้อต่อไป 
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  3) ป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ ถึงคุณค่า
ความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้ 
 การชี้วัดถึงความสําเร็จในวิถีชีวิต  จะต้องพิจารณาบทบาทของป๎จจัยที่มีผลต่อความ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
      (1) การใช้เหตุผลด้วยการทดลองหรือทดสอบจากสภาพความเป็นจริง ประชาชน
ในประเทศประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่า เหตุผลเป็นสิ่งที่ดีงามและสามารถใช้เหตุผลประยุกต์ได้ใน
สภาพการณ์ต่าง ๆ ของโลก และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การให้ความสําคัญแก่บุคคล หลักข้อนี้
ทําให้วิถีชีวิตแบบเสรีประชาธิปไตยแตกต่างจากระบบเผด็จการอ่ืน ๆ นั่นคือสถาบันทางการเมืองใน
สังคม การยึดถือหลักของความสมัครใจ วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั้นต้องการให้บุคคลทํากิจต่าง ๆ 
ด้วยความสมัครใจดังนั้น การปฏิบัติกิจการต่าง ๆ ของบุคคลจึงควรจะเป็นไปตามความรู้สึก ความ
ต้องการไม่มีการบังคับ  
 กล่าวได้ว่าความเป็นจริง สิ่งดีงาม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน การให้ความสัมคัญกับบุคคล 
รวมถึงการไม่บังคับ ยึดหลักความสมัครใจ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยหากประชาชนหรือผู้นํา
ตระหนักถึงวิถีชีวิตดังกล่าวก็จะทําให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ 
      (2) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหลักของการอภิปรายและความยินยอม ประชาธิปไตย
นั้นไม่เชื่อว่าผู้ใดจะสามารถผูกขาด “ความจริง” ไว้แต่เพียงผู้เดียว หรือมิฉะนั้นก็เชื่อว่าในทางการ
ปกครองการเมืองยังไม่มีสิ่งใดที่เรียกว่า เป็นสัจธรรม ดังนั้นจึงจะต้องมีการอภิปรายถกเถียง แสดง
เหตุผล เพ่ือหาข้อยุติที่ถูกต้องที่เป็นความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และชอบธรรมด้วยหลักฐาน
ข้อเท็จจริง  
 กล่าวได้ว่าการอภิปรายถกเถยีงเพ่ือหาข้อยุติที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรกระทําเพราะเหตุผลต่าง ๆ
เหล่านี้เป็นป๎จจัยสําคัญในการผลักดันและส่งผลต่อวิถีชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ในทางตรง
ข้ามหากนําแนวทางที่ผิด ไม่เหมาะสมก็จะทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปในทางลบได้ 
      (3) น้ําใจประชาธิปไตย คือ ความสํานึกและความยึดมั่นในหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ด้วยการยึดถือว่า เป็นการปกครองที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและส่วนรวม
มากกว่าระบอบอื่น  
 กล่าวได้ว่าจะต้องมีจิตเป็นประชาธิปไตย จิตใจกว้างขวางยอมรับฟ๎งเหตุผลแนวคิดของคนอ่ืน 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสําคัญ  
      (4) ความสํานึกเกี่ยวกับคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคล และเคารพกฎเกณฑ์และ
กติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ได้แก่ เคารพเสียงข้างมากของประชาชน การปูองกันสิทธิ
ของฝุายข้างน้อย ความเสมอภาคระหว่างบุคคล การวิพากษ์วิจารณ์ การปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้
บัญญัติขึน้ตามวิถีทางประชาธิปไตยและขจัดเสียซึ่งความเห็นแก่ตัวหรือการลุแก่อํานาจใด ๆ  
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 กล่าวได้ว่าเคารพสิทธิ์ผู้อ่ืนรักษาศักศรี และขจัดความเห็นแก่ตัวของตนเองตามวิถีภายใต้
ความถูกต้องเหมาะสมตามแบบประชาธิปไตย ซึ่งหากละเลยป๎จจัยดังกล่าวย่อมส่งผลให้สังคมเกิด
ความวุ่นวาย ความเหลื่อมล้ําในสังคมอย่างเช่นป๎จจุบัน 
      (5) ความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ต้องสร้างนิสัยเกี่ยวกับการ
หาความรู้ในกิจการบ้านเมือง และความเป็นพลเมืองดี ที่มีคุณภาพในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 
 กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมกิจการสาธารณะ ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ เช่น ปฏิบัติตามนโยบายและไม่ละเมิดกฎหมาย ก็จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ เกิด
ความสามัคคีขึ้นภายในสังคมดังกล่าว 
      (6) การมองโลกในทางที่ดีและคิดในแง่ดี และรู้จักการให้เหตุผล ทั้งในการคิด 
วิพากษ์วิจารณ์และปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือจะทําให้การปกครองเป็นไปได้ด้วยดี เพราะการแสดงออกเช่นนั้น
ย่อมมีความหนักแน่นมั่นคงในตัวเอง มีน้ําหนักและก่อให้เกิดการกระทําในทางสร้างสรรค์ และเป็น
การช่วยยับยั้งการกระทําท่ีใช้อํานาจอันมิชอบของผู้ที่ทําหน้าที่ในการปกครอง  
 กล่าวได้ว่า มีมุมมองที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติ วิพากษ์วิจารณ์และปฏิบัติตามระเบียบ 
หรือกฎหมายในท้องถิ่นนั้นอย่างเคร่งครัด เพราะหากละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืน ย่อมส่งผลให้เกิดความ
วุ่นวายในสังคมและจะแผ่ขยายวงกว้างออกไป 
 ดังนั้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ป๎จจัยความสําเร็จหรือล้มเหลวได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตก็คือ การ
เคารพในสิทธิเสรีภาพ การใช้หลักเหตุผล เคารพกฎหมาย เพ่ือความสงบสุข และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสังคม การมีส่วนร่วม การมีน้ําใจเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักความยุติธรรม และการปฏิบัติ
ต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันของสมาชิกทุกคนในสังคม ซึ่งหากสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดก็จะทํา
ให้กลายเป็นสังคมในอุดมคติ 
 

2.1.9 ระเบียบแบบแผน 
 ระเบียบแบบแผน ถือว่าเป็นเป็นกระบวนการที่สังคมต้องการ กล่าวคือ สังคมส่วนใหญ่นั้น
ล้วนแต่ต้องการได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่ดี มีระเบียบแบบแผนที่ดี หรือเป็นสังคมที่จะประสบความสําเร็จ
ได้นั้น ต้องมีระเบียบแบบแผนที่มีความสอดคล้องกับการเสริมสร้างชุมชนการเมืองที่ดี เพ่ือให้
สร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและมีความสุขให้แก่ประชาชน มีการมุ่งเน้นถึงคุณค่าในการเสริมสร้างชีวิตของ
ประชาชนที่ดี ถือเป็นเกณฑ์หลักที่ต้องคํานึง การศึกษาระเบียบแบบแผน จึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ทางความรู้ที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) แนวคิดเก่ียวกับระเบียบแบบแผน 



 53 

 เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวความคิดของทัศนะคติของนักวิชาการมีการให้แนวคิด
ความหมายที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับจุดเน้นของแต่ละบุคคล ในการนําเสนอ
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้หยิบยกเนื้อหาของ ฟูาดาว คงนคร (2556) โดยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับระเบียบแบบ
แผนดังต่อไปนี้ 
      (1) ระเบียบแบบแผน คือ การยึดถือประเพณี การปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม และ
มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ มีมาตรฐาน จรรยาบรรณหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงข้อปฏิบัติที่ คง
เดิม มีความเป็นระเบียบให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เพ่ือไม่่ให้ระเบียบแบบแผนพวกนี้ถูกละเลยไป  
 ดังนั้นระเบียบแบบแผนคือการยึดถือประเพณี ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ดั้งเดิมหลักเกฑณ์ต่างๆ คง
เดิมไม่เปลี่ยยนแปลงเพ่ือไม่ให้ระเบียบแบบแผนถูกละเลย 
      (2) ระเบียบแบบแผน คือ สิ่งสําคัญต่อการดําเนินชีวิต ระเบียบแบบแผนทํา
หน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ก่อให้เกิดสถาบัน เช่น สถาบันครอบครัว จะกําหนดว่า ชายจะมีภรรยากี่คน หญิง
จะมีสามีกี่คน เป็นต้น ทําหน้าที่ควบคุมสังคม เช่น ผู้ละเลยประเพณีต่าง ๆ จะได้รับการตําหนิจาก
สังคม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมายจะถูกลงโทษ เป็นต้น  
 ดังนั้นระเบียบแบบแผนจะทําหน้าที่เป็นตัวกําหนดระเบียบ ประเพณี วัฒนธรรม และทํา
หน้าที่ควบคุมสังคม หากละเมิดจะถูกลงโทษตามระเบียบทางสังคมที่ได้กําหนดไว้  
      (3) ระเบียบแบบแผน คือ แบบแผนแห่งพฤติกรรม ระเบียบแบบแผนมี
ความสําคัญต่อมนุษย์กับสังคมและเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไป กล่าวคือ เมื่อมนุษย์เกิดขึ้นในโลก มนุษย์ก็ได้
รวมอยู่เป็นสังคม แต่เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้น ระเบียบแบบแผนจึงมีบทบาท
ความจําเป็น เพ่ือเป็นแบบแผนแห่งพฤติกรรม เป็นบรรทัดฐานทางสังคม และการควบคุมทางสังคมซึ่ง
ส่งผลต่อสังคมโดยรวมเพ่ือให้เกิดความสงบสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้กฎ ระเบียบแบบแผน
ของสังคม 
 ดังนั้นระเบียบแบบแผนมีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมให้เป็นบรรทัดทาน
เสมือนกันเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎระบียบข้อบังคับของสังคม 
 จากระเบียบแบบแผนสามารถสรุปได้ว่า ระเบียบแบบแผนจะส่งผลดีต่อการควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคม ช่วยควบคุมอารมณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ ดําเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมภายใต้ระเบียบข้อบังคับของสังคมนั้น ๆ ซึ่งมีความสําคัญต่อวิถีการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคม 
   2) องค์ประกอบของระเบียบแบบแผน 
 ภายใต้กรอบแนวความคิดของระเบียบแบบแผน ถึงแม้จะมีหลากหลายทัศนะแนวความคิด 
แต่แท้จริงแล้วระเบียบแบบแผนจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะของระเบียบแบบแผนที่เสมือนเป็น
องค์ประกอบหลักของระเบียบแบบแผนโดยมีเนื้อหาดังนี้ 
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 เอมิล เดอร์กไฮม์ (Emile Durkheim, 1917, อ้างถึงใน รตพร ป๎ทมเจริญ, 2552, น. 7) โดย
เรียกว่า ความจริงทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง (Structures) และ พลัง (Forces) ในส่วน
ของโครงสร้าง ประกอบด้วยกฎหมายและองค์กรบริหารต่าง ๆ ได้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่สังคมที่ถูก
ตั้งขึ้นมาเพ่ือที่จะทําหน้าที่ และดูแลโครงสร้าง และในส่วนที่สองคือ พลัง เชื่อว่ากฎหมายและองค์กร
บริหารไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนสังคม กฎหมายและองค์กรบริหารมีไว้ให้สังคมดํารงอยู่ แต่สิ่งที่จะ
ทําให้สังคมขับเคลื่อนไปข้าวหน้าอย่างมีระเบียบแบบแผนคือ พลัง ที่ประกอบไปด้วย ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ความจริงทั้งหมดนี้เรียกว่า "สังคม" การ
ที่สองส่วนนี้ระหว่าง โครงสร้าง (Structures) และพลัง (Forces) ด้วยกันได้ต้องมี สํานึกร่วม 
(Collective Consciousness) คนในสังคมต้องมีสํานึกร่วมกันโครงสร้างและพลังนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้ 
ส่วนสํานึกร่วม (Collective Consciousness) คือ ความเชื่อและความรู้สึกที่สังคมมีร่วมกัน ไม่ใช่
ความเชื่อของความรู้สึกที่เป็นป๎จเจกแต่เป็นของทุกคนในทุกสังคม  
 ดังนั้นสรุปได้ว่าระเบียบแบบแผนตามแนวคิดของ Emile Durkheim ประกอบด้วย 
โครงสร้าง (Structures) พลัง (Forces) และสํานึกร่วม (Collective Consciousness) ซึ่งทําหน้าที่
รวมกันเพ่ือให้สังคมไม่เพียงแค่ดํารงอยู่แต่มีพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยมีสํานึกร่วมของคนในสังคม
นั้น ๆ เพื่อให้สังคมเป็นสังคมปกติและมีบรรทัดฐาน 
   3) ป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณค่า
ความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้   
 การชี้วัดถึงความสําเร็จของระเบียบแบบแผน จะต้องพิจารณาบทบาทของป๎จจัยที่มีผลต่อ
ความความสําเร็จหรือป๎จจัยที่ฉุดรั้งทําให้ล้มเหลวล้มเหลวของการนําไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของระเบียบแบบแผน ประกอบหลายป๎จจัย เช่น การไม่มี
เปูาหมายหรือระเบียบแบบแผนในชีวิต หยุดขวนขวาย ไม่พัฒนาตนเอง ขาดความความไว้วางใจหรือ
ความไม่ไว้วางใจของบุคคล ที่มีต่อสถาบันทางการเมือง ทัศนคติต่ออํานาจทางการเมือง ซึ่งจะสะท้อน
ถึงการยอมรับและความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับประชาชน เสรีภาพ และการควบคุมบังคับทางการ
เมือง และความจงรักภักดี ซึ่งหากมีความคิดเชิงลบ ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบ หรือเมื่อไม่สามารถอยู่
ภายใต้ระเบียบแบบแผน ก็จะกลายเป็นแกะดําของสังคมส่วนใหญ่ และหากไม่แก้ไขก็จะทํา ให้เกิด
ความแปลกแยกจากสังคมได้ (พนิดา ชอุ่มผล, ม.ป.ป., น. 6)  
 จากป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติ ความไว้วางใจ เสรีภาพ 
และความเชื่อมั่นต่อสถาบันหรือต่อผู้นําทางการเมือง หากมีทัศนะคติเชิงลบก็จะส่งผลต่อการยอมรับ
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับประชาชน ซึ่งทัศนคตินี้ส่งผลโดยตรงที่จะทําให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือหรือต่อต้านอํานาจทางการเมืองของผู้นํา 



 55 

2.1.10 ประเพณี………………. 
 ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่ล้วนแต่ต้องการสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีมีความสุข ประเพณีมี
ความสัมพันธ์กันและเชื่อมคนในสังคมให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เป็นพลังยึดเหนี่ยวผู้คนเข้าด้วยกัน
ภายใต้ประเพณีที่เข้มแข็ง เพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีและมีความสุขให้แก่ประชาชน ผู้วิจัยจึงต้องการ
นําเสนอเนื้อหาของประเพณีท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
   1) แนวความคิดเกี่ยวกับประเพณี 
 ประเพณีเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณและมีความสําคัญต่อสังคม 
เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อฯลฯ อันเป็นบ่อ
เกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่าง ๆ กลายเป็นประเพณีประจําชาติและถ่ายทอดกันมาโดย
ลําดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจําชาติ หากไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเทศะ มาผสมผสานในการดําเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดําเนินชีวิตของ
สังคมในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยโดยแนวคิดดังกล่าวได้
ให้ความหมายไว้ 3 ด้าน (สมชาย เบ็ญจวรรณ์, 2560) ดังต่อไปนี้ 
      (1) ประเพณี คือ จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม จารีตประเพณีที่ทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตาม ถ้าคนใดฝุาฝืนงดเว้นไม่กระทําถือว่าเป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเกี่ยวข้องกับ
ศีลธรรมของคนส่วนรวมในสังคม และที่เห็นได้ในสังคมไทย ได้แก่ การแสดงความกตัญํูกตเวทีที่ลูก
บิดามารดายามแก่เฒ่า  
 ดังนั้นจารีตประเพณีหากผู้ใดฝุาฝืนก็ถือว่าเป็นความผิดต่อจารีตประเพณี ซี่งจะเกี่ยวข้องกับ
ศีลธรรมที่คนในสังคมนั้น ๆ อาศัยอยู ่
      (2) ประเพณี คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ขนบธรรมเนียมที่วางระเบียบแบบ
แผนไว้โดยตรง คือ วางเป็นระเบียบพิธีการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะถูกนํามาใชักับสถาบันทางสังคม เป็น
ประเพณีประจําสถาบัน แต่ประเพณีดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและยุคสมัย  
 ดังนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการวางระเบียบแบบแผนไว้แล้ว โดยใช้กับสถาบันและมี
การพลวัตตามยุคตามสมัยไปตามกาลเวลา 
      (3) ประเพณี คือ ประเพณีนิยม เป็นแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันที่ปฏิบัติกันมาจนเคยชินเป็นปกติวิสัย เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ธรรมดาสามัญที่ไม่
มีความสําคัญมากมายต่อสวัสดิภาพหรือความจําเป็นของสังคม และเป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิบัติอยู่ทั่ว  ๆ 
ไปจนเป็นนิสัยหรือมาตรฐานทั่วไปในสังคมนั้น 
 ดังนั้นประเพณีเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันจนเคยชิน เช่น การไหว้ การ
จับมือ (วัฒนธรรมต่างชาติ) ซึ่งหากไม่ทําจะถูกตําหนิจากสังคมได้ 
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 จากแนวคิดเรื่องประเพณีสามารถสรุปได้ว่า ประเพณีเป็นการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
เกี่ยวข้องกับศีลธรรมคนในสังคมปฏิบัติเหมือนกันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทําเป็นประจําทุกวันจนเคย
ชิน และบางประเพณีนําไปใช้กับสถาบัน 
   2) องค์ประกอบของประเพณี 
 ภายใต้กรอบแนวความคิดของประเพณี ถึงแม้จะมีหลากหลายทัศนะแนวความคิด แต่แท้จริง
แล้วประเพณีจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะของประเพณีที่เสมือนเป็นองค์ประกอบหลักของ
ประเพณี ซึ่งการจะให้ประเพณีคงอยู่ต่อไปนั้น จะประกอบด้วยป๎จจัยสําคัญ ดังต่อไปนี้  (อํานวย จิตต์
กลาง, 2555) 
      (1) การค้นคว้าวิจัยควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลประเพณีในด้านต่าง ๆ ให้
ครบทุกมิติ ของท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาใน
อดีต และสภาพการณ์ในป๎จจุบัน  
 กล่าวได้ว่าควรมีการศึกษาในทุกมิติของทุกสังคมเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึง
ป๎จจุบันเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ต่อไป 
      (2) การปลุกจิตสํานึกให้คนตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความสําคัญ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ สร้างจิตสํานึกของความเป็นคนที่จะต้อง
ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิป๎ญญา ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมา อันจะ
สร้างความรู้และความภูมิใจต่อไป  
 กล่าวได้ว่าการปลูกจิตสํานึกให้ตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่
อันจะสร้างความรู้และความภูมิใจต่อไป 
      (3) การปรับปรุงหรือพัฒนานั้น ต้องมีการนําภูมิป๎ญญาที่ใกล้จะสูญหายไป ให้
กลับมามีคุณค่าและเกิดความสําคัญมากขึ้น โดยเน้นในเรื่องของจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่มี
ความสร้างสรรค์ ต้องเกิดประโยชน์และมีความสอดคล้องกับยุคสมัย โดยการนําภูมิป๎ญญามาใช้เพ่ือ
เป็นหลักในการพัฒนาร่วมทั้งการผสมผสานการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาต่อยอดในมิติต่าง ๆ  
 กล่าวได้ว่าประเพณีจะดํารงอยู่ได้ต่อไปนั้นต้องประกอบด้วยการฟ้ืนฟู และพัฒนาเพ่ือไม่ให้
ประเพณีหรือภูมิป๎ญญาสูญหายปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม 
      (4) การถ่ายทอดเผยแพร่ โดยการนําประเพณีที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วย
เหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ 
ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
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เผยแพร่และแลกเปลี่ยนภูมิป๎ญญาและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มีการเผยแพร่ภูมิป๎ญญาต่าง 
ๆ ด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกับประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก  
 กล่าวได้ว่าการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมออกไปให้บุคคลอ่ืน ๆ ได้รับรู้ถึงประเพณีที่งดงาม 
และตระหนักในคุณค่า 
      (5) ส่งเสริมกิจกรรมและการเสริมสร้างปราชญ์ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิป๎ญญาต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
อย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้คน ผู้ดําเนินงานให้มีโอกาส
แสดงศักยภาพด้านภูมิป๎ญญา ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีการยกย่องประกาศเกียรติคุณใน
ลักษณะต่าง ๆ  
 กล่าวได้ว่าการสร้างปราชญ์ในแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดเครือข่ายสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ความรู้ ความสามารถต่อไป 
 จากองค์ประกอบของประเพณีสามารถสรุปได้ว่า การจะให้ประเพณีดํารงคงอยู่ต่อไป จะ
ประกอบด้วย ศึกษาค้นคว้า การปลูกจิตสํานึก การฟ้ืนฟูและพัฒนา การถ่ายทอดเผยแพร่ และการ
ส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณี 
   3) ป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงคุณค่า
ความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้   
 การชี้วัดถึงความสําเร็จในการสืบสานประเพณี จะต้องพิจารณาบทบาทของป๎จจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของการนําไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพ่ือสืบสานประเพณี โดยมี
เนื้อหาดังนี ้
 นักวิชาการชี้ให้เห็นว่า ประเพณีการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างสืบเนื่อง มีการถ่ายทอดจากคนรุ่น
หนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เกิดจากความเชื่อในอํานาจลี้ลับเหนือธรรมชาติและศาสนา บางสังคมอาจเกิด
ความขัดแย้งในการช่วงชิงการเป็นเจ้าของความหมายของประเพณี ซึ่งเป็นประเพณีพิธีกรรมและ
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กระทําขึ้นเพ่ือความอุดมสมบูรณ์แก่ชีวิต เพ่ือคงไว้ซึ่งคุณค่าและ
การสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเคารพและศรัทธาในประเพณีและพิธีกรรมโดยตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา (ปณิตา สระวาสี, 2559) 
 จากป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของประเพณีสามารถสรุปได้คือ การสร้างจิตสํานึก
และการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ให้เกิดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมประเพณ๊ให้อุดมสมบูรณ์ คงอยู่และงอกงามต่อไป 
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2.1.11 การสื่อสาร……………….. 
 เนื้อส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสื่อสารเพ่ือให้เห็นถึง
ความหมาย หลักการแนวคิด ของนักวิชาการต่าง ๆ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
   1) แนวคิดเก่ียวการสื่อสาร 
 เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารของนักวิชาการต่าง  ๆ ที่โดย
การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือทางสังคม
ที่มีความสําคัญ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 พัชนีย์ ธระเสนา (2550) ได้กล่าวถึงการสื่อสารเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ และเป็น
ป๎จจัยสําคัญในการสื่อสาร การสื่อสารที่ด้อยคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ และที่สําคัญ
ซึ่งไปกว่านั้นก็คือ ผู้นําทุกคนจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้สื่อสาร (Communication) ในความเป็นจริงแล้ว
สิ่งที่ผู้นําทําลงไปทุกอย่างนั้นเป็นการสื่อสารอะไรบางอย่าง โดยวิธีการบางอย่างถึงคนบางคนหรือบาง
กลุ่ม คําถามก็คือ สิ่งที่สื่อออกไปนั้นจะมีผลเช่นใด นั่นคือ ในการสื่อสารออกไปนั้นผลที่ตามมาคืออะไร 
เป็นไปตามเจตนาหรือไม่ การสื่อสารมีบทบาทหรือเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากการสื่อสารใน 4 
ประเด็นหลัก ๆ คือ การควบคุมดูแล (Controlling) การจูงใจ (Motivation) การแสดงออกทาง
อารมณ์ความรู้สึก (Emotional Expression) และด้านข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ (Information)  
 โดยสาเหตุของการขาดคุณภาพในการส่งสารและรับสารอันเนื่องมาจากอุปสรรคต่าง ๆ 
ข้างต้นนั้นจะนําความเสียหาย หรือเป็นต้นเหตุบั่นทอนสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน บางครั้งอาจ
รุนแรง การดําเนินงานนั้น พบว่าป๎ญหาด้านการสื่อสารส่วนใหญ่มาจากการขาดการให้ข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นความชัดเจนในการปฏิบัติ ความชัดเจนในนโยบาย หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง จึงทําให้
เป็นต้นเหตุของความไม่เข้าใจ ความสับสนไม่ชัดเจน ไม่แน่ใจ จึงต้องพยายามจะประเมิน หรือคาดเดา
สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง คิดเอาเอง คาดการณ์เอาเองบ้างก็พยายามปะติดปะต่อเรื่องราวต่าง ๆ 
เพ่ือความเข้าใจ และให้ได้ภาพท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นที่มาของข่าวลือได้ หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นย่อม
ทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี ความรู้สึกในทางลบ การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด การลงทุนลงแรงลงเวลาที่
สูญเปล่า ความอึดอัด คับข้องใจ ความไม่พอใจ ขาดการมีส่วนร่วมบางครั้งอาจไม่ให้ความร่วมมือ อาจ
รู้สึกถึงความต่ําต้อยหรือเหมาะสมของตน และส่งผลต่อการดําเนินชีวิต 
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• ขาดขอ้มูล 

• ก ากวม ไม่แน่ใจ สบัสน 

• ตอ้งการใหมี้โครงสร้าง 

• การส่ือสารใหม่ 

• ความพยายามสูญเปล่า 

• ความคบัขอ้งใจ อึดอดั ขดัใจ 

• ความรู้สึกถึงการไม่มีส่วนร่วม โดดเด่ียว 

• ขาดความเหมาะสม 

• ถดถอย ถอยหนี 

• การส่ือสารดอ้ยคุณภาพ 

 
ภาพที่ 2.3  การสื่อสารที่ขาดคุณภาพ 
แหล่งที่มา: พัชนีย์ ธระเสนา (2550). 
 
 ดังนั้นหากมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพตามต้องการ ทํากิจกรรมต่าง 
ๆ ได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงและมีความสุข เกิดความร่วมมือมี
ความขัดแย้งน้อยลง ทักษะนี้เป็นทักษะที่สําคัญ และฝึกฝนได้  
   2) ป๎จจัยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  
 ธันยพร จารุไพศาล (2562) ไดอ้ธิบายถึงป๎จจัยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้ 
      (1) การเป็นผู้ฟ๎งที่ดี การฝึกเป็นผู้ฟ๎งท่ีดี เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกสื่อสาร โดยการ
มีสติ อยู่กับป๎จจุบัน ตั้งใจฟ๎งคนตรงหน้าอย่างตั้งใจ และจริงใจ ไม่พูดแทรก จะทําให้คู่สนทนารู้สึกว่า
เราใส่ใจ และอยากที่จะเล่า และเราเองก็จะรับรู้สารสําคัญที่เขาต้องการสื่อ ในทางตรงกันข้าม หาก
เราชอบที่จะพูดแบ่งป๎น และฟ๎งน้อย หรือตัดบทเวลาพูดอ่ืนพูด หรือพูดสวน/พูดแทรก อาจทําให้คู่
สนทนารู้สึกไม่ดี ไม่อยากคุยด้วย ไม่อยากฟ๎ง รู้สึกว่าไม่ให้ความสําคัญหรือให้เกียรติเขาน้อย รวมถึงไม่
อยากร่วมมือด้วย  
      (2) การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) ในการสื่อสาร
ด้วยวัจนภาษา คือ คําพูดมีผลเพียง 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออีก 93 เปอร์เซ็นต์ คือ อวัจนภาษา 
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ได้แก่ ภาษากาย และน้ําเสียง มีผลต่อการสื่อสารถึง 55 เปอร์เซ็นต์ และ 38 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
(จากงานวิจัยของนักจิตวิทยา Albert Mehrabian) ภาษากาย เช่น การยิ้ม การสบตา ท่านั่งสบาย ๆ 
ผ่อนคลาย เอนมาข้างหน้า เป็นภาษากายที่ดีในการสื่อสารค่ะ ส่วนน้ําเสียงจะสะท้อนถึ งความรู้สึก
ภายในของผู้พูด  
      (3) การเปิดใจ การสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเปิดใจที่จะรับฟ๎งมุมมองหรือ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
      (4) การถามคําถาม แสดงถึงความสนใจในการฟ๎ง และช่วยในการเช็คความเข้าใจ
ในเนื้อความ หรือเข้าใจรายละเอียดที่เพ่ิมข้ึน คําถามมีหลายรูปแบบ เช่น คําถามปลายเปิด เช่น อะไร 
อย่างไร ช่วยให้เราได้รายละเอียด 
      (5) ความเป็นมิตร ความเป็นมิตรจะแสดงออกผ่านน้ําเสียงและสีหน้า หากคู่
สนทนารู้สึกถึงความเป็นมิตร เขาจะเปิดใจที่จะรับฟ๎ง และเสนอความเห็นหรือตอบอย่างจริงใจ ไม่
ปิดบัง 
      (6) ความมั่นใจ ความมั่นใจจะแสดงออกทางน้ําเสียง หากน้ําเสียงหนักแน่น 
มั่นใจ จะส่งผลให้ผู้ฟ๎งเชื่อในสิ่งที่พูด  
      (7) การให้เกียรติคู่สนทนา เช่น สบตา ตั้งใจฟ๎ง หลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์ใน
ขณะที่คุยกับผู้อื่น ไม่ทําอย่างอ่ืนไปด้วยขณะที่สนทนา เช่น พิมพ์ข้อความในมือถือ เป็นต้น  
      (8) การให้ Feedback ได้แก่ การสะท้อนในสิ่งที่ดีในตัวคู่สนทนา หรือการ
กระทําท่ีดี หรือการสะท้อนเพื่อให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น หรือการชม เป็นการสะท้อนให้มีกําลังใจมาก
ขึ้น 
 จากการสื่อสารสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารจะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร 
และผู้รับสาร ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีป๎จจัยที่เกี่ยวข้องหลายป๎จจัย เช่น การเป็นผู้ฟ๎งที่
ดี การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา การเปิดใจ การถามคําถาม ความเป็นมิตร และมนุษย์ทุกคนต้องมีการ
สื่อสารไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลที่
จะต้องทําให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ตรงกัน 
 

2.1.12 ความเชื่อ………………… 
 โดยทัศนะคติของนักวิชาการมีการให้แนวคิดความหมายที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป 
โดยขึ้นอยู่กับจุดเน้นของแต่ละบุคคล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดความเชื่อ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
   1) แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อ 
 เนื้อส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหา เกี่ยวกับแนวคิดของความเชื่อทางสังคมโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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      (1) ความเชื่อ คือ การยอมรับนับถือ เชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การยอมรับนับถือ 
และการเชื่อมั่นอาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิด เหตุผลที่พิสูจน์ได้ หรืออาจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ยอมรับศรัทธา โดยปราศจากเหตุผลหรือต้องพิสูจน์ใด ๆ ที่เป็นทั้งแนวทางในทางตัดสินใจเชื่อ ปฏิบัติ 
ละเว้นการปฏิบัติสิ่งใดๆ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคลและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจน เป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ (สมสวัสดิ์ เตชพฤทธินันท์, 2553) 
 ดังนั้นความเชื่อ ทําให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น อยู่บนความศรัทธาเหนือจิตใจของแต่ละบุคคล 
ชุมชน และต้องมีการสืบทอดกันมาจนเป็นวัฒนธรรมตามแต่ละท้องถิ่น 
      (2) ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตสํานึก ความจริงหรือความไว้วางใจ
เป็นรูปของความเชื่อนั้น ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นความจริงที่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตร์
ใด ๆ คนที่เชื่อในฤกษ์ยามก็จะถือว่า วันเวลาการโคจรของดวงดาวจะก่อให้เกิดผลต่อตัวมนุษย์ คนที่
เชื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดมั่นว่า เครื่องรางของขลังให้คุณให้โทษแก่ตนได้จริง ตัวอย่างของ
ความเชื่อ ได้แก่ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ โชคลาง ของขลัง ผีสาง นางไม้ ความเชื่ออํานาจลึกลับ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เหล่านี้เป็นต้น (กมลชนก จันทร์แดง, ม.ป.ป.) 
 ดังนั้นความเชื่อ เป็นการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชื่อว่าจริงตามหลักเหตุผลทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ 
      (3) ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตสํานึก การยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตสํานึกของมนุษย์ต่อพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น  ๆ หรือสังคม
มนุษย์นั้น ๆ แม้ว่าพลังอํานาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่
เพียงแต่การยอมรับต่าง ๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอํานาจที่จะบันดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อ
การดํารงชีวิตของมนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยเหตุผล แต่เป็นที่
ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือสังคม (กมลชนก จันทร์แดง, ม.ป.ป.) 
 ดังนั้นความเชื่อที่เกิดอยู่ในจิตสํานึก แม้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงแต่ผู้คนในท้องถิ่น
นั้นยอมรับและเคารพสิ่งเหล่านั้น นั้นก็คือความเชื่อและความเชื่อมีขอบเขตที่กว้างมาก และเป็นที่
ยอมรับของคนในสังคม 
 จากความเชื่อสามารถสรุปได้คือ การยอมรับในสิ่งใดสิ่งหนึ่งของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเกิดผลดี
หรือร้าย หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม 
   2) องค์ประกอบของความเชื่อ 
 ทุกสิ่งในโลก น่าจะมีทั้งคุณและโทษเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ศาสนา คติความเชื่อที่
สะท้อนผ่านวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าศิลปกรรม ประเพณี พิธีกรรม หรือข้อห้าม ข้อปฏิบัติต่าง 
ๆ ก็ดี ล้วนมีคุณค่าในขณะเดียวกันก็อาจมีข้อเสียก็ได้ สุดแต่ผู้นําไปใช้จะมีดุลยพินิจเพียงใด ดังคํา
กล่าวที่ว่า เราจะตกเป็นทาสของประเพณีหรือเราจะนําประเพณีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ นั่นคือ การ
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ปฏิบัติตามประเพณีโดยไม่รู้ความหมายที่แท้จริง โดยอ้างว่าทําตามกันมา เพราะสิ่งนี้จะเข้าข่ายของ
ความงมงายได้ (บ้านจอมยุทธ์, 2557) ได้แบ่งองค์ประกอบของความเชื่อ ออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
      (1) วัฒนธรรม พิธีกรรม เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็ง การมีความคิด ความเชื่อ
ในสิ่งเดียวกันย่อมหมายถึง ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความกลมเกลียวที่จะทํากิจกรรมต่าง ๆ ไป
ด้วยกัน ซึ่งส่งผลถึงความเป็นปึกแผ่น ความเข้มแข็งของสังคมในที่สุด กล่าวได้ว่าความเชื่อในสิ่ง
เดียวกันของสังคมส่งผลถึงความเป็นปึกปแผ่นสามัคคีกันของคนในสังคม 
      (2) สัญลักษณ์ หรือตัวแทน ซึ่งเป็นที่พ่ึงทางใจ ขจัดความกังวล ความไม่มั่นใจ 
เพราะมนุษย์มีสัญชาตญาณของความกลัว ในสังคมไทย วัฒนธรรม คติความเชื่อ มีความเกี่ยวพันกับ
มนุษย์ทั้งในระดับป๎จเจกและระดับชุมชนมาช้านาน ผู้ปกครองสมัยโบราณอาศัยความเชื่อทางศาสนา
พุทธ พราหมณ์ผสานกับความเชื่อท้องถิ่นในระดับชาวบ้าน สร้างความเป็นปึกแผ่นให้สังคม แต่ทั้งนี้
ผู้ปกครองก็จะต้องมีคุณธรรมด้วย กล่าวได้ว่าสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความเชื่อ ช่วยเป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ ที่ยึดเหนี่ยว เป็นกําลังใจเพ่ือให้ผ่านพ้น และช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสังคม 
      (3) ระบบความเชื่อช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ในป๎จจุบันมีการใช้ความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์มากมาย เป็นลักษณะการตอบสนองทางจิตใจ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้น 
โดยใช้นําหลักทางธรรมของศาสนา เพ่ือเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งการนําหลักความเชื่อมาใช้นี้ การ
ใช้บางสามารถใช้ในทางที่ถูกแต่บางครั้งนั้น การนําความเชื่อมาเป็นตัวกลางในการสร้างรายได้ของ
กลุ่มคนไม่ดีในสังคมนั้น ดังนั้นการนําความเชื่อที่ดีที่ควรย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะสามารถการนํา
ความเชื่อมาสร้างเป็นวิถีชีวิต หรือประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อรุ่นได้ อาทิเช่น การตักบาตร หรือการ
ช่วยเหลือบุคคลทางสังคมผู้ยากไร้ ย่อมส่งผลให้ทั้งกายใจและสังคมเป็นสุข กล่าวได้ว่าระบบความเชื่อ
ซึ่งในป๎จจุบันส่วนมากจะเป็นความเชื่อที่ขาดหลักธรรมทางศาสนาซึ่งควรใช้วิจารณาญาณและยังรวม
ไปถึงความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในหลากหลายมิติ 
 ดังนั้นจากองค์ประกอบของความเชื่อสามารถสรุปได้ว่า ความเชื่อมีหลากหลายมิติเป็นกลไก
ให้คนในสังคมอยู่รวมกันได้ และหากคนในสังคมมีความเชื่อเดียวกันก็จะส่งผลให้สังคมเป็นปึกแผ่น
และเป็นที่พ่ึงพิง หรือยึดเหนี่ยวจิตใจ 
   3) ป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของทฤษฎี หรือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ ถึงคุณค่า
ความสําเร็จ/ล้มเหลวในการนําทฤษฎีไปใช้   
 การชี้วัดถึงความสําเร็จในการมีความเชื่อ จะต้องพิจารณาบทบาทของป๎จจัยที่มีผลต่อความ
ความสําเร็จหรือล้มเหลวของการนําไปปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพ่ือการมีความเชื่อ โดยมี
เนื้อหาดังนี ้
 โลกของเราในป๎จจุบันมีเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้ผู้คนได้มากที่สุดคือ “ความรุนแรง” ซึ่งมี
ป๎จจัยความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการปลุกระดม การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
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ความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม และความโลภผู้คนที่ไม่คํานึงถึงศีลธรรมบรรทัดฐาน และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอีกต่อไป เช่น จรรยาบรรณ กฎหมาย จริยธรรม คุณธรรม กฎระเบียบ และ
จารีตประเพณีซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและความขัดแย้งในสังคม มีข้อสังเกตว่า สังคมทุกสังคม
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ ความขัดแย้งในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติ ตราบเท่าที่ความขัดแย้งยังอยู่ใน
ระดับไม่รุนแรง คือสามารถแก้ป๎ญหาเพ่ือยุติความขัดแย้งได้ แต่เมื่อ ใดที่ความขัดแย้งถึงจุดที่ไม่
สามารถแก้ไขเยียวยาได้ ทางเลือกของสังคมก็จะถูกจํากัดลง ทําให้มี 2 ทางเลือก คือ พยายามแก้ไข
ป๎ญหาความรุนแรงด้วยสันติวิธี หรือใช้กําลัง ความรุนแรง เพ่ือยุติป๎ญหา (ภณิดา มิลเลอร์, 2560) 
 จากป๎จจัยความสําเร็จหรือความล้มเหลวของความเชื่อผู้วิจัยสามารถสรุปได้คือ ความเชื่อทาง
การเมืองที่แตกต่างกันจึงส่งผลให้เกิดความรุนแรงในสังคมแต่ความรุนแรงสามารถแก้ไขได้ แต่หาก
ความขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะมีทางออก 2 วิธีคือ แก้ไขด้วยสันติวิธี (สําเร็จ) หรือใช้กําลัง
ความรุนแรงเพื่อยุติป๎ญหา (ล้มเหลว) ดังจะเห็นความรุนแรงทางการเมืองในประเทศไทยนับตั้งแต่การ
ชุมนุมของเสื้อเหลือง เสื้อแดง และ กปปส. ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลต่อความขัดแย้งของประชาชนจนถึง
ป๎จจุบันอันนํามาซึ่งการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2557 
 

2.1.13 ค่านิยม………………… 
 สิ่งที่บุคคลได้เลือกอย่างเสรีจากทางเลือกหลายทางเลือก ทั้งได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วถึงผล
กรรมของทางเลือกแต่ละทาง จนเกิดความชอบและมีความยินดีกับทางเลือกที่เลือกแล้ว พร้อมทั้งเต็ม
ใจจะเปิดเผยทางเลือกของตนให้คนอ่ืนทราบ จากนั้นจึงทําบางสิ่งบางอย่างกับทางเลือกที่เลือกแล้ว
ทําซ้ํา ค่านิยม คือ การยอมรับนับถือชมชอบ ชื่นชมยินดีต่อคุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ป๎จจุบันได้มีนักวิชาการหลากหลายได้ให้ความหมาย ดังนี้  
   1) แนวคิดเก่ียวกับค่านิยม 
 แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมนั้นผู้วัจัยได้นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดความหมายของ
นักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายที่หลากหลายโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ความหมายของ “ค่านิยม” นั้น หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเลือกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เห็นว่ามี
คุณค่าท่ีสุด หรือมีคุณค่ามากกว่าสิ่งอ่ืนมโนทัศน์ของบุคคลนั้น และสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสนใจและ
ปรารถนาด้วย (Pheonix, 1975, p. 549; Williams, 1968, อ้างถึงใน สุนทรี โคมิน และสนิท สมัคร
การ 2522, น. 11) เชื่อว่า “ค่านิยม” หมายถึง ความรู้สึกนิยมชมชอบของมนุษย์ที่มีสิ่งต่าง ๆ เช่น ต่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เป็นความรู้สึกพอใจที่จะกระทําตาม และกล่าวว่า “ค่านิยมของใน
ฐานะที่เป็นเกณฑ์ (Values-on-Criteria) ที่คงมีอยู่นั้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของผลเสริมแรง อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการเรียนรู้มาก่อน (Prior Learning)” ส่วน Rokeach (1973, as cited in Feather, 
1975, p. 4) ได้ให้คํานิยามของค่านิยมว่า “ค่านิยม เป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวทาง
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ในการประพฤติปฏิบัติ หรือเป็นเปูาหมายในการดําเนินชีวิต เป็นสิ่งที่บุคคลมีความรู้สึกร่วมสมควรที่
จะยึดถือมากกว่าแนวทาง หรือเปูาหมายในการดําเนินชีวิตอ่ืน” อีกทั้ง ราทส์ ฮาร์มิน และไซมอน 
(Rath, Harmin, & Simon, 1996, pp. 28-30) ได้อธิบายว่า “ค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลเลือกกระทํา 
หรือเลือกจากทางเลือกหลากหลายทาง อย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับ หลังจากพิจารณาผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมา ให้คุณค่าและความภาคภูมิใจในสิ่งตนเลือก ยอมรับอย่างเปิดเผยและกระทําตามที่ตนเอง
ตัดสินใจปฏิบัติซ้ําจนเป็นลักษณะนิสัย”  
 ค่านิยมของมนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และการรับรู้สามารถสืบสาวถึง
วัฒนธรรม ประเพณี และบุคลิกภาพของแต่ละกลุ่มคนในสังคม โดยแสดงออกทางทัศนะคติและทาง
พฤติกรรม และเป็นแกนกลางในการเสริมสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติ ความสนใจและความตั้งใจ ซึ่ง
นําไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมในท่ีสุด  
 ดังนั้นค่านิยมจัดเป็นเครื่องชี้ทางและลักษณะความประพฤติกรรมของคนในสังคม เป็นสิ่ง
สําคัญขั้นต้นที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ทั้งนี้เพราะบุคคลจะเลือกกระทําการสิ่งใด
ย่อมขึ้นอยู่กับค่านิยมที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น ค่านิยมจะเป็นตัวตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่บุคคลจะขัดขวาง
และต่อต้านการกระทําที่ขัดต่อค่านิยมที่เขามีอยู่ พร้อมแสดงออกเพ่ือสนองต่อค่านิยมนั้น การมี
ค่านิยมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นย่อมแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก ความพอใจ ทัศนคติและความต้องการที่
บุคคลมีต่อเรื่องนั้น ค่านิยมจัดได้ว่าเป็นแหล่งที่มาของพฤติกรรมทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบของ
บุคคล  
 ด้วยเหตุผลที่ค่านิยมเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม และเป็นเครื่องชี้นําในการดําเนินชีวิตของ
บุคคลในสังคม เป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องและมีบทบาทกับชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของค่านิยม ที่มีต่อวิถีชีวิตของบุคคล
ในสังคมไว้ 3 ประการ คือ 1) ค่านิยมทําหน้าที่เป็นบรรทัดฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคล 2) 
ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแบบแผนสําหรับการตัดสินใจ และแก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของบุคคลที่ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน 3) ค่านิยมทําหน้าที่เป็นแรงจูงใจหรือแรงผลักดันของบุคคล 
  2) ประเภทของค่านิยม 
 เนื้อหาส่วนนี้ เป็นการกล่าวถึงประเภทของค่านิยม ที่ ฟีนิกซ์ (Phenix, 1996) ได้จําแนกไว้ 
โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังนี้ 
      (1) เป็นค่านิยมทางวัตถุ (Material Values) เป็นค่านิยมที่ช่วยให้ชีวิตและ
ร่างกายอยู่รอด  
      (2) ค่านิยมทางสังคม (Social Values) เป็นค่านิยมที่ช่วยให้เกิดความรัก อาทร
ห่วงใย  
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      (3) ค่านิยมทางจริง (Truth Values) เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับสภาพความจริงใน
ป๎จจุบัน  
      (4) เป็นค่านิยมทางจริยธรรม (Moral Values) เป็นค่านิยมที่จะทําให้เกิดความ
รับผิดชอบชั่วดีของบุคคลในสังคม ซึ่งค่านิยมนี้จะเป็นมูลฐานสืบสานมรดกวัฒนธรรมของธรรมชาติ
ต่อไป  
      (5) ค่านิยมทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Values) เป็นค่านิยมที่ซาบซึ้งในความ
สวยงามคุณความดีของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น  
      (6) ค่านิยมทางศาสนา (Religious Values) เป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับความสุขใน
จิตใจ ความปรารถนาสมบูรณ์ของชีวิต รวมทั้งความศรัทธาและควรบูชาในทางศาสนาด้วย  
 บทสรุปจากแนวคิดและทฤษฎีจึงสรุปได้ว่า ค่านิยมนั้นเป็นค่านิยมเชิงประสบการณ์ที่มุ่งเน้น
ไปในตัวบุคคล และค่านิยมเชิงศาสนา วัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นไปในสังคมจะเปลี่ยนไปในแต่ละวัยของการ
พัฒนาการชีวิต ในแต่ละบุคคลและสังคมนั้น เกี่ยวข้องกับความเชื่อความสนใจในการแสวงหา
ความหมายในเรื่องตัวมนุษย์ และส่วนนอกเหนือตัวมนุษย์ 
 

2.1.14 ความต้องการ………………… 
 ความต้องการของมนุษย์ที่เป็นเครื่องกระตุ้น และแรงผลักดันให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งออกมาในอันที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จ บนพ้ืนฐานของความเชื่อ หรือสมมุติฐานว่ามนุษย์มี
ความต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์ จากความต้องการทางจิตวิทยาที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการของมนุษย์ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
   1) แนวคิดเก่ียวกับความต้องการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการนั้น นักวิชาการได้ให้ความหมายที่ค่อนข้างขึ้ ให้เห็นถึงความ
ต้องการของมนุษย์ที่มีระดับขั้นของความต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โดย เฟรนซ์และเบลล์ (French & Bell, 1961, อ้างถึงใน สริญญา แพทย์พิทักษ์, 2553, น. 
21) ได้กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการ และมีความหวังในการใช้เหตุผลของตนเอง และใช้ความ
พยายามปฏิบัติงานในองค์การให้ดีที่สุด จึงต้องมีมโนทัศน์ที่กว้างไกลในการวางแผนพัฒนาคือ มนุษย์
สามารถพัฒนาได้ ด้านส่วนตัวและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ผู้นําการเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาทใน
การที่จะทําให้คนทํางานร่วมกัน (Collaboration) ตั้งเปูาหมาย (Goal Setting) วินิจฉัยและ
แก้ป๎ญหา (Diagnosing and Solving Problems) และนําแผนไปปฏิบัติ (Implementing Plan) ซึ่ง
แนวคิดได้สอดคล้องกับ ศรีชล ฉายาพงษ์ (2553, น. 10) ที่ได้ให้ความหมายของความต้องการ 
หมายถึง ความต้องการของคนที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนตลอดเวลา ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และเมื่อมนุษย์มีความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับ



 66 

ถือ ทําให้ผู้ อ่ืนเห็นความสําคัญของตน ต้องการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน มีความ
เจริญก้าวหน้า มนุษย์ย่อมต้องปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะความสามารถ ทํา
ให้ตนเองมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สรุปได้ว่าความต้องการ หมายถึง การที่มนุษย์มีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นใน
บางสิ่งบางอย่าง ซึ่งบุคคลจะมีความต้องการในระดับที่แตกต่างกัน แม้จะมีสถานะหรือป๎จจัยส่วน
บุคคลที่เหมือนกันก็ตาม การให้หรือการสนองความต้องการจึงควรให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการจริง ๆ ซึ่งถ้า
ได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลก็จะเกิดความสุขความพึงพอใจดังนั้นความต้องการของแต่ละบุคคลจึง
ไม่เหมือนกัน 
 ทฤษฎีความต้องการของบุคคลนั้นของ มาสโลว์ (Maslow, 1970) ซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการที่
ได้ให้ความหมายที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความต้องการของมนุษย์นั้น มีระดับชั้นที่แตกต่างกัน 
โดยความต้องการนั้นขึ้นอยู่กับทางสังคมและเศรษฐกิจที่เข้ามามีส่วนในการกระตุ้นหรือสร้างความ
ต้องการ โดยเนื้อหาทฤษฎีมีดังนี้ 
 ทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory) ของ Abraham 
Maslow หลักของทฤษฎีนี้มีว่าความต้องการของมนุษย์สามารถจัดเป็นลําดับชั้นได้ 5 ขั้น ตามลําดับ
ความสําคัญมาก่อนมาหลังได้ดังนี้ (1) ความต้องการทางกายภาพ ได้แก่ ป๎จจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่
อาศัย และความต้องการอื่น ๆ ของร่างกาย (2) ความต้องการความปลอดภัย คือ ความรู้สึกปลอดภัย
อันตรายต่าง ๆ จากสิ่งรอบตัวรวมทั้งการทําร้ายจิตใจ (3) ความต้องการที่จะผูกพันในสังคม คือ ความ
ต้องความรัก หรือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (4) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและได้รับการยกย่อง
จากสังคม คือ การยกย่องหรือการได้รับการเคารพนับถือ ความท้ังความประสบความสําเร็จ (5) ความ
ต้องการที่จะประจักษ์ตน คือ แรงผลักดันที่ทําให้คนสามารถเป็นในสิ่งที่ตนเป็นได้ดีที่สุด ซึ่งรวมถึงการ
เจริญเติบโต การได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และความสมปรารถนา โดย Maslow อธิบายไว้ว่า 
ในขณะที่ความต้องการขั้นหนึ่งได้รับการตอบสนองพอสมควรแล้ว ความต้องการที่สูงขึ้นถัดไปจะทํา
หน้าที่เป็นแรงผลักดันที่จูงใจให้มนุษย์ทํางาน 
 อีกท้ังแนวคิดทฤษฎีความต้องการของเดวิด (David, M., 1961, อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 
2550, น. 32) ที่ได้อธิบายถึง ความต้องการสามประการของมนุษย์นั้น มีความคิดว่า ในที่ทํางานนั้นมี
แรงจูงใจ หรือความต้องการอยู่ 3 ประการ คือ 
  (1) ความต้องการที่จะประสบความสําเร็จ (Achievement) หมายถึง พลังผลักดันที่
ต้องการแสดงออกถึงความดีเด่น ความต้องการที่จะทําอะไรให้สําเร็จได้ดีกว่าคนอ่ืน หรือดีกว่า
มาตรฐานทั่วไป ความมุมานะพยายามต่อสู้ฝุาฟ๎น เพ่ือความสําเร็จคนที่มีความต้องการแบบนี้เป็นคนที่
ปรารถนาจะทําอะไรให้ได้ดีกว่าคนอ่ืน เป็นคนที่ถือว่างานเป็นเรื่องที่ท้าทาย และเป็นคนที่รับผิดชอบ
ต่อความสําเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการทํางานของตน (2) ความต้องการที่จะมีอํานาจ (Power) 
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หมายถึง ความต้องการที่จะมีอิทธิพลและเข้าไปควบคุมกํากับคนอ่ืนให้กระทําตามที่ตนต้องการ คน
พวกนี้ชอบทําตัวเป็นคนคุมเกมส์ชอบมีอํานาจ ชอบศักดิ์ศรีมากกว่าที่จะให้ความสําคัญต่อการทํางาน
ที่ดี และชอบทํางานในลักษณะที่แข่งขันกับคนอ่ืน (3) ความต้องการที่จะผูกพัน (Affiliation) หมายถึง 
ความต้องการที่จะให้คนอ่ืนชอบ และเป็นมิตรด้วย คนพวกนี้ต้องการบรรยากาศการทํางานแบบต่าง
ฝุายต่างเข้าใจ และร่วมมือกันทํางาน 
 กล่าวได้ว่าทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, 1970) นั้น แสดงถึงความต้องการของมนุษย์
ประการหนึ่งที่จําเป็น นอกเหนือจากด้านสังคม (Social Needs) และด้านจิตใจ (Psychological 
Needs) คือด้านกายภาพ (Physical Needs) โดยมีป๎จจัย 4 ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่มห่ม ที่
อยู่อาศัย และยารักษาโรค ในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้กล่าวถึง ความต้องการด้านป๎จจัย 4 ไ ว้ว่าเป็น
ป๎จจัยพ้ืนฐานลําดับแรกใน 5 ลําดับดังนี้ 1) ความต้องการทางร่างกายขั้นพ้ืนฐาน (Physiological 
Need) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่มีความจําเป็นต่อการชีวิตให้อยู่รอด ซึ่งได้แก่ อาหาร อากาศ 
การพักผ่อน รวมทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งหมดเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่ช่วยให้ร่างกายมีภาวะปกติ 2) 
ความต้องการในความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการเก่ียวกับความปลอดภัยและ
ความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สินและการงาน ซึ่งมักมีอิทธิพลมาจากภาวะแวดล้อม ความปลอดภัย และ
ความมั่นคงทางด้านร่างกายและจิตใจ ฐานะ ภาวะ เศรษฐกิจของครอบครัวเป็นป๎จจัยหนึ่งที่ทําให้
ปราศจากความมั่นคงในตนเองและสังคม 3) ความต้องการมีพวกพ้อง (Love Needs) เป็นความ
ต้องการเป็นที่รักและความต้องรักคนอ่ืน ฉะนั้นความรักจึงเป็นความต้องการทางสังคมอย่างหนึ่งที่
มนุษย์ต้องการ ความรู้สึก เป็นเจ้าของจะช่วยทําให้มนุษย์สามารถร่วมกันในสังคมได้ด้วยความอบอุ่น 
และยินดีร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวม 4) ความต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียง (Ego Needs or 
Needs for Self-Esteem) เป็นความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือว่ามีความสําคัญจาก
ครอบครัว เพ่ือนฝูงและสังคม 5) ความต้องการความสําเร็จสมหวังในชีวิต (Needs for Self-
Actualization or Self-Fulfillment) เป็นความต้องการเพ่ือความสมบูรณ์สมหวังของชีวิต (เดชวุฒิ 
พสุธาตระกูล, 2557) 
 จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์มีความหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับ
พ้ืนฐานของความต้องการแต่ละบุคคล ที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองให้ได้ซึ่งแต่ละบุคคลก็
จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากมีพ้ืนฐานทางด้านครอบครัว การศึกษา การทํางาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน 
 

2.1.15 อุดมการณ์…………………. 
 เนื้อหาส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอ เนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ โดย
มีความหมายและเนื้อหาทีเป็นองค์ประกอบดังนี้ 
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   1) แนวคิดเก่ียวกับอุดมการณ์ 
 แนวคิดที่เกี่ยวกับอุดมการณ์นั้น ผู้วิจัยได้หยิบยกความหมายของนักวิชาการทั้งต่างประเทศ
และในประเทศ เพ่ือให้เห็นถึงความหมายของอุดมการณ์ที่ชัดเจน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 นักวิชาการชาวฝรั่งเศส อองตวน หลุยส์ โคลด (Antoine L. C., et. al., n.d., อ้างถึงใน 
กาญจนา แก้วเทพ, 2545) เป็นผู้ริเริ่มนําคําว่า Ideology มาใช้เพ่ือแทนความหมาย ถึงสิ่งที่จะศึกษา
ในทางทฤษฎีที่ได้อธิบายถึงรากเหง้าท่ีมาของความคิดเป็นครั้งแรก โดยเขาใช้คํานี้เรียกการศึกษาอย่าง
มีระบบในยุค Enlightenment ซึ่งเชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงคือ Ideas สามารถหาได้โดยประสบการณ์ 
และเชื่อว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถนํามาใช้ปรับปรุงสังคม และสภาวะการเมืองได้ดังนั้น 
Ideology ในความหมายนี้จึงแปล Science of Ideas หรือแห่งความรู้ที่แน่นอน  
 สําหรับในประเทศไทยคําว่า “อุดมการณ์” ไม่ใช่คําศัพท์ดั้งเดิมที่มีอยู่ในภาษาไทยแต่เป็นคําที่
เพ่ิงบัญญัติขึ้นมาได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เนื่องจาก “อุดมการณ์” เป็นศัพท์ทางวงการด้านรัฐศาสตร์
ซึ่งใช้ในความหมายที่ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษ “Ideology” นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ได้ให้คําจัดความของคําว่า “อุดมการณ์” ที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น คาร์ล มาร์กซ์ และเฟรดริก เอง
เกลส์ (Karl, M., & Frederick, E., 1977, อ้างถึงใน วรรณมณี บัวเทศ, 2545) ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
คําว่า “อุดมการณ์” ว่า อุดมการณ์เป็นวิธีคิดของชนชั้นหนึ่ง ซึ่งต้องรักษาประโยชน์ทางชนชั้นของตน
ไว้และพยายามเผยแพร่ความคิดของตนให้ชนชั้นอื่นในสังคมยอมรับละเชื่อถือ  
 นอกจากนี้ “อุดมการณ์” ตามความหมายของคณะอนุกรรมการอุดมการณ์ของชาติใน
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (วรรณมณี บัวเทศ, 2545) กล่าวว่า อุดมการณ์ เป็นระบบความ
เชื่อประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ 1) ความเชื่อนั้นได้รับการยอมรับร่วมกันจากกลุ่มชนใน
สังคม 2) ความเชื่อนั้นจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องที่มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของกลุ่มชน 
3) ความเชื่อนั้นจะต้องเป็นหลักการที่คนหันเข้าหา และอาศัยเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใน
การดําเนินชีวิตอย่างสม่ําเสมอ 4) ความเชื่อเป็นแรงขับเคลื่อนของคนในกลุ่มเพ่ือช่วยกันส่งเสริมหรือ
สนับสนุนต่อกิจกรรมนั้น ๆ ส่วนจอห์น (John, P., n.d., อ้างถึงใน สิริวันท์ กลิ่นละมุน, 2545) ได้
อธิบาย อุดมการณ์ ได้ดังนี้ 1) อุดมการณ์เกิดจากภาวะทางสังคมที่เป็นต้นเหตุ คือ ความคิดหรือความ
เชื่อต่อการเกิดการปฏิวัติในระดับล่างก่อน ต่อมาเกิดการพัฒนาสร้างเป็นศาสตร์ ที่มีไม่กี่คนที่สามารถ
เข้าใจศาสตร์นั้น 2) อุดมการณ์เป็นลักษณะการสร้างสิ่งจูงใจ คือ อุดมการณ์ต้องมีกระบวนการอธิบาย 
สร้างการตัดสินใจ สนับสนุนหรือบังคับให้เกิดผลในทางเดียวกัน 3) อุดมการณ์เป็นความเชื่อที่คนเรา
ใช้บ่อย ๆ ในหลายโอกาส 4) ในสังคมหนึ่ง ๆ นั้น อาจจะมีหลากหลายอุดมการณ์ บางอุดมการณ์ก็
สอดคล้อง บางอุดมการณ์ก็อาจขัดแย้ง 5) อุดมการณ์ไม่มีความชัดเจนได้ทั้งลายลักษณ์อักษร หรือ
คําพูด แต่มักจะแฝงอยู่ในพฤติกรรม (6) อุดมการณ์เป็นสิ่งที่จํากัด เฉพาะในยุคสมัยหนึ่ง คน ๆ หนึ่ง 
กลุ่มหนึ่ง  
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 โดยเกณฑ์ในการพิจารณาว่า ปฏิบัติการอันไหน คําพูดตอนไหนมีลักษณะทางอุดมการณ์แฝง
เร้นอยู่ สามารถพิจารณาได้ 2 เกณฑ์ คือ (1) กิจกรรมนั้นมี “เปูาหมายที่แน่นอนอันหนึ่ง” ไม่ว่าจะ
แสดงออกมาอย่างเปิดเผยหรือซ่อนเร้นก็ตาม (2) กิจกรรมนั้นระบุ “วิธีการที่แน่นอนอันหนึ่ง” ในการ
ไปสู่เปูาหมายนั้น สําหรับในละครโทรทัศน์นั้น หากจะสํารวจว่าในเนื้อหาของละครโทรทัศน์นั้นได้
บรรจุอุดมการณ์อะไรเอาไว้บ้าง โดยในที่นี้จะแปรรูปความหมายของอุดมการณ์ให้ง่ายขึ้นว่า 
สื่อมวลชน นั้นมีหน้าที่ด้านการสร้าง และการเผยแพร่อุดมการณ์ ในบทบาทของผู้บอกดังนี้ (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2545) 
      (1) เป็นผู้บอกว่า “อะไรควรเป็นอะไร” ถ้าเกิดแม่พลอย สาวชาวรั้วชาววังก็ต้อง
ทํากับข้าวเก่ง เป็นต้น 
      (2) เป็นผู้บอกว่า “อะไรควรเป็นอะไร” เช่นถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิง ก็ควรทําหน้าที่
เป็นแม่และเมียมากกว่าจะเป็นนักการเมือง  
      (3) เป็นผู้บอกว่า “อะไรเกี่ยวข้องกับอะไร” เช่น เพราะแม่ช้อยเธอยังติดนิสัย
แบบชาววังที่ทําอะไรกินก็ถูกสอนให้ใช้แต่ของดี ๆ ทําเธอยังไม่มีจิตใจและนิสัยเป็นแม่ค้าแม่ขายจริงจัง 
เมือ่เธอหันมาทําห่อหมกหรือทําขนมขายเธอจึงขาดทุนอยู่ร่ําไป  
 หากกล่าวแบบภาษาของนักอุดมการณ์แล้ว ความคิดที่มีลักษณะเป็นอุดมการณ์นั้น จะเป็น
ความคิดที่บอกเปูาหมายของชีวิตคนแต่ละกลุ่ม แต่ละเพศ แต่ละชนชั้น และยังบอกหนทางไปสู่
เปูาหมายนั้น  
 การผลิตซ้ํานั้นอาจทําได้ในรูปแบบใหม่และเนื้อหาแบบใหม่ แต่ยังคงรักษาอุดมการณ์เดิมไว้ 
ซึ่งบรรดาสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ครอบครัว สถานที่ทํางาน ศูนย์การค้า และที่
สําคัญคือ “สื่อมวลชน” ต่างก็มีบทบาทเป็นผู้ผลิตซ้ําเพ่ือสืบทอดอุดมการณ์อันใดอันหนึ่งด้วยทั้งนั้น  
 โดย แอนโทนิโอ (Antonio, G., n.d., อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2545) ยังได้นําคําว่า 
Hegemony มาใช้ใน 2 ปริมณฑล คือ Political Hegemony และ Cultural Hegemony โดย 
Political Hegemony หมายถึง การสถาปนาระบบการเมืองระบบหนึ่งให้กลายเป็นหลักของสังคม 
เช่น ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็จะใช้การเลือกตั้งตัวแทน หรือ ส.ส. ผ่านพรรคการเมืองเป็น
รูปแบบที่มีความชอบธรรม และปฏิเสธประชาธิปไตยในรูปแบบอ่ืน ๆ และ Cultural Hegemony 
หมายถึง การสถาปนาระบบคิด ระบบอุดมการณ์ ระบบวัฒนธรรมอันหนึ่งในกลายมาเป็นระบบ
ความคิดหลัก และวัฒนธรรมหลักของสังคม และกีดกันระบบความคิด และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ สําหรับ
ในชีวิตประจําวันวาทกรรมเรื่องของระบบความคิดวัฒนธรรม และอุดมการณ์ มักถูกถ่ายทอดผ่าน
สื่อมวลชน ซึ่งปริมณฑลในส่วน Cultural Hegemony นี้เองที่ Gramsci ให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
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 กล่าวได้ว่า อุดมการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ สามารถสื่อสารทางสังคมโดยกระบสนทางความคิดของ
ทัศนะแนวคิดนั้น ๆ ที่มีต่ออุดมการณ์เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ หรือการรวมตัวของกลุ่มคนในทาง
อุดมการณ์เดียวกัน 
   2) ความสําคัญ บทบาทของอุดมการณ์ทางการเมือง 
 บทบาทของอุดมการณ์นั้น ถือเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ทําสิ่งต่าง ๆ ตามอุดมการณ์ จึงเป็น
เปูาหมายปลายทาง และรากฐานของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทําให้สังคมพัฒนาไปข้างหน้า ทําให้มนุษย์
ยอมเชื่อฟ๎ง และเกิดความรับผิดชอบต่ออุดมการณ์ ทําให้เกิดการรวมกลุ่มคนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์
เดียวกัน เป็นการกล่อมเกลาทางสังคมว่ามนุษย์พึงมีหรือพึงใช้ชีวิตอย่างไร เช่น การใช้ชีวิตอย่างมี
เสรีภาพเพียงการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือไม่ 
   3) องค์ประกอบของอุดมการณ์ทางการเมือง 
 เนื้อหาขององค์ประกอบของอุดมการณ์นั้น มีหลากหลายแต่ทั้งหมดสามารถอธิบายถึง
องค์ประกอบร่วมกันโดย ชาญชัย คุ้มป๎ญญา (2553) ได้อธิบายเอาไว้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
      (1) ค่านิยม (Value) กล่าวคือ ค่านิยมที่ตนเองยึดถือดีกว่าค่านิยมอ่ืนๆ หรือ
เพ่ือที่จะต่อต้านหรือยับยั้งความคิด และให้ความสําคัญกับผู้นําหรือผู้ปกครองเหนือสิทธิ เสรีภาพของ
ป๎จเจกชน  
      (2) วิสัยทัศน์ต่อสังคมการเมืองในอุดมคติ (Vision of the Ideal Polity) แต่ละ
อุดมการณ์ต่างมีวิสัยทัศน์ว่า สังคมการเมืองควรจะมีลักษณะอย่างไร หากมีโอกาสในการบริหาร
จัดการสังคมการเมืองภายใต้อุดมการณ์ของตน  
      (3) มโนทัศน์ว่าด้วยธรรมชาติของมนุษย์ (Conception of Human Nature) 
อุดมการณ์ทั้งหลายต่างล้วนมีความคิด ความเชื่อถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร  
      (4) ยุทธศาสตร์ (Strategy of Action) แต่ละอุดมการณ์มียุทธศาสตร์ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองที่เป็นอยู่ให้เป็นสังคมเมืองที่ตนเองใฝุฝ๎น  
      (5) ยุทธวิธีทางการเมือง (Political Tactics) ในขณะที่ยุทธศาสตร์หมายถึง แผน
แม่บทของการบรรลุสู่ความสําเร็จตามความใฝุฝ๎น ด้วยแผนการย่อยที่มาจากแผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการนั่นเอง อีกทั้งยังศรัทธาในสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยว่าจะทํา
ให้อุดมการณ์สังคมนิยมบรรลุผลได้  
 แนวคิดเรื่องอุดมการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงขอบทสรุปจากที่จะนําเอาไปใช้ในการจําแนก 
แยกแยะ และจัดกลุ่มอุดมการณ์ โดยใช้การแบ่งลักษณะของอุดมการณ์ที่ได้กล่าวมาประกอบการ
พิจารณา รวมทั้งใช้ประกอบการอภิปรายและสรุปผลของอุดมการณ์ที่ปรากฏในช่วงภาวะวิกฤตทาง
การเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมาซึ่งเป็นการทําลายการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนชาวไทยจึงแบ่งออกเป็นฝุายที่นิยมความเป็น
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ประชาธิปไตยกับฝุายอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้ระบบความเชื่อ
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงมีการขัดขวางทุกรูปแบบเพ่ือไม่ให้มีการเลือกตั้งด้วย 
 

2.1.16 ทัศนคติ………………… 
 เนื้อหาของแนวคิดที่เกี่ยวกับทัศนคตินั้น เป็นเนื้อหาที่ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเกี่ยวกับ
ความหมายและแนวคิดของนักวิชาการท่ีได้นิยามความหมายที่มีความหลากหลาย โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
   1) แนวคิดเก่ียวกับทัศนคต ิ
 แนวคิดนี้แสดงเนื้อหาของทัศนคติ โดยมีนักวิชาการ ได้ให้ความหมายที่มีความหลากหลาย
และบ่งชี้ให้เห็นถึงทัศนคติทางสังคม โดยรายเนื้อหามีดังนี้ 
 กิลฟอร์ด (Guilford, 1959, p. 223) ทัศนคติหรือ “Attitude” หมายความว่า การที่บุคคล
ได้โน้มเอียงในทางที่ชอบ เห็นด้วย มีการสนับสนุน หรือไม่สนับสนุนก็ได้ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ต่อ
การกระทําสิ่งนั้น ๆ  
 อนาสตาซี (Anastasi, 1969, pp. 479-480) ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่จะปฏิกิริยา
ต่อการตอบสนองต่อส่งเราที่กําหนด ไว้โดยเฉพาะเจาะจง ในทางชอบหรือไม่ชอบ  
 กู๊ด (Good, 1973, p. 46) กล่าวว่าทัศนคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออกในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่งต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีท้ังด้านบวกและด้านลบ 
 สามารถสรุปได้ว่า คําว่าทัศนคตินั้น เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเชื่อ 
และการรู้ของบุคคลนั้น มีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบต่าง ๆ  
  2) ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
 ทฤษฎีนี้ผู้วิจัยต้องการนําเสนอ เพ่ือให้เห็นถึงเนื้อหาของทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ โดยนําเสนอ
ผ่านนักวิชาการต่างประเทศ ดังนี้ 
 โดยเฟสติงเจอร์และรอบบินส์ (Festinger, 1950; & Robbins, 1999, p. 420, อ้างถึงใน 
ปรีชา วันดี, 2545, น. 36) ได้มีการเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีการรับรู้ที่ไม่สอดคล้องกันของ ทฤษฎีความ
ขัดแย้งทางความคิด (Cognitive Dissonance Theory) กล่าวว่า การรับรู้ที่ไม่สอดคล้องกันนั้น 
เกิดข้ึนเนื่องจากการที่บุคคลเผชิญกับความคิด 2 ความคิด ซึ่งเขาได้เชื่อในการขัดแย้งไม่ลงรอยกันจน
เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความตึงเครียดหรือไม่สบายใจ จนกลายเป็นแรงจูงใจต่อการกระตุ้นให้บุคคลนั้น
หาทางลดความยัดแย้ง หรือความเครียดทางจิตใจ ซึ่งเป็นภาวะความขัดแย้งทางความคิดเกิดข้ึนดังนี้  
      (1) บุคคลนั้นได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ หรือข้อมูลใหม่ ซึ่งมีความขัดแย้งกับความรู้สึก
ของคน ได้แก่ ความเชื่อ ความคิดเห็น และทัศนคติ  
      (2) บุคคลได้พบเห็นเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ไม่คาดคิดมาก่อน  
      (3) การไม่เห็นด้วยกับบุคคลอื่น  
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      (4) การบังคับให้ยอมตาม ทําให้บุคคลเกิดความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นกับ
การกระทํา เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นบุคคลสามารถลดความขัดแย้งลงด้วยการกระทําดังนี้  
   (4.1) หาข้อมูลใหม่มาสนับสนุนความคิดเห็นของตน  
   (4.2) ไม่รับหรือหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้น  
   (4.3) เปลี่ยนความคิดให้สอดคล้องกับพฤติกรรม หรือเปลี่ยนพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับความคิดของตน  
 สรุปแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเกิดทัศนคตินั้น มีต้นเหตุอยู่ด้วยกัน 2 ประการ ก็คือ 1) 
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยตรง ได้แก่ จากการพบเห็น คุ้นเคย สัมผัสและจากประสบการณ์
ทางอ้อม คือ การได้ยิน ได้ฟ๎ง 2) กลุ่มชนแต่ละกลุ่มมีค่านิยมและการตัดสินค่านิยมต่างกัน อาจทําให้มี
ทัศนคติต่อสิ่งเดียวกันแตกต่างได้ 
   3) องค์ประกอบของทัศนคติ  
 เนื้อหาส่วนนี้เป็นการอธิบายถึง องค์ประกอบของทัศนคติ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 องค์ประกอบของทัศนคติของเจนคินส์ (Jenkins, n.d., อ้างถึงใน อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, 
น. 192) นั้นได้แบ่งองค์ประกอบของทัศนคติออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
      (1) องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Element) หมายถึง 
อาการทางวัตถุที่ทัศนคติเข้าไปเกี่ยวข้องและได้รับการนึกเห็นภาพพจน์ หรือความเชื่อที่ช่วยสร้าง
คุณค่าประกอบด้วยความเชื่อต่าง ๆ  
      (2) องค์ประกอบเกี่ยวกับความชอบ (Affective Element) หมายถึง ความรู้สึก
ของการชอบและไม่ชอบที่บุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ว่าเรารู้สึกอย่างไร มีทั้งความรู้สึกในทางบวกและทาง
ลบ  
      (3) องค์ประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจก่อพฤติกรรม (Behavioral Element) 
หมายถึงแนวโน้มที่จะมีการปฏิบัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่คนเรามีทัศนคติเกี่ยวข้องในสิ่งนั้น 
 กล่าวได้ว่า องค์ประกอบของ Jenkins นั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่มีความสอดคล้องกับ
โมเดลโครงสร้างทางทัศนคติ สรุปได้ว่าองค์ประกอบของทัศนคติ ต้องสร้างจากความรู้ความเข้าใจ 
ผ่านการชอบหรือความรู้สึกทางจิตใจและแสดงออกทางพฤติกรรม 
   4) ประเภทของทัศนคต ิ
 ประเภทของทัศนคตินี้เป็นเนื้อหาของนักวิชาการที่ได้กว่างถึง ประเภทของทัศนคติโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทของ วอลเตอร์ (Walter, 1978, อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544) โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
      (1) ความเชื่อ (Beliefs) คือ ความโอนเอียงที่ทําให้ต้องยอมรับ เพราะเป็น
ข้อเท็จจริงและเป็นสิ่งที่มีการสนับสนุน โดยความเป็นจริงหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มีน้ําหนักมาก ส่วนใหญ่
ความเชื่อจะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่ถาวรแต่อาจจะมีหรือไม่มีความสําคัญก็ได้  
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      (2) ความคิดเห็น (Opinions) คือ ความโน้มเอียงที่ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของความ
แน่นอนความคิดเห็น มักจะเก่ียวข้องกับคําถามในป๎จจุบัน และง่ายที่จะเปลี่ยนแปลง 
      (3) ความรู้สึก (Feelings) คือ ความโน้มเอียงซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากอารมณ์โดย
ธรรมชาติ  
      (4) ความโอนเอียง (Inclination) คือ รูปแบบบางส่วนของทัศนคติเมื่อผู้บริโภค
อยู่ในภาวะที่ตัดสินใจไม่ได้  
      (5) ความมีอคติ (Bias) คือ ความเชื่อทางจิตใจที่ทําให้เกิดอคติหรือความเสียหาย
ในทางตรงข้ามกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่ 
 กล่าวได้ว่าประเภทของทัศนคติของวอลเตอร์ (Walter) เป็นสิ่งที่ วอลเตอร์ คิดว่า ความเชื่อ 
ความคิดเห็น ความรู้สึก ความโอนเอียง และความมีอคติ เป็นสิ่งที่ผลต่องทัศนคติ 
 สรุปได้ว่า จากแนวคิดทฤษฎีและองค์ประกอบทางทัศนคตินั้น เป็นที่มนุษย์เกิดการรับรู้ผ่าน
กระบวนทางความคิด เพ่ือวัดระดับถึงความพอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งนั้น และแสดงผ่านทางพฤติกรรม
เพ่ือสะท้อนให้เห็นมุมมองของผู้รับรู้ต่อสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นทัศนคติของแต่ละบุคคลจึงไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ทําให้มีทัศนคติแตกต่างกันออกไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคตทิางการเมือง 
 

2.1.17 ความคิดเห็น………………… 
 แนวความคิด ความสําคัญ องค์ประกอบ และการวัดระดับของความคิดเห็นโดยมีเนื้อหาที่
ผู้วิจัยต้องการศึกษา ดังนี้ 
   1) แนวความคิดของความคิดเห็น  
 แนวความคิดของความคิดเห็นนี้ผู้วิจัย ต้องการนําเสนอเกี่ยวกับ แนวคิดและความหมายของ
นักวิชาการท่ีได้ให้ความหมายไว้หลาย โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 กัญญารัตน์ พรรณโส (2542, น. 29) ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดหรือ
ความรู้สึกของบุคคลซึ่งสอดคล้องกับ ไกรสร กองฉลาด (2545, น. 58) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็น
ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ โดยการตอบแบบสอบถามซึ่งอาศัย
ประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจของตนเองที่มีอยู่ ทั้งนี้สิ่งที่บุคคลแสดงออกมานั้นอาจเป็นสิ่งที่ผิด
หรือถูกต้องตามความคิดเห็นของผู้อ่ืนก็ได้ และ กู๊ด (Good, 1973, p. 133) ให้ความหมายความ
คิดเห็น ว่า ความคิดเห็นในพจนานุกรมทางการศึกษา หมายถึง ความเชื่อ การตัดสินใจ ความรู้สึก
ประทับใจ ที่ไม่ได้มาจาก การพิสูจน์หรือชั่งน้ําหนักว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ 

สรุป ความคิดเห็นจึงการแสดงออกทางด้านความเชื่อหรือความรู้สึกและการตัดสินใจต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งของแต่ละบุคคล ด้วยการพูดหรือการเขียน ป๎จจัยสําคัญที่ทําให้บุคคลมีความคิดเห็นแตกต่าง
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กันขึ้นอยู่กับความรู้ การปลูกฝ๎งค่านิยม ประสบการณ์ และบริบทตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่แต่ละ
บุคคลได้รับจึงทําให้มีความคิดเห็นที่เหมือนกัน ตรงกันหรือแตกต่างกันออกไป 
   2) ความสําคัญของความคิดเห็น 
 ความสําคัญของความคิดเห็นนี้เป็นเนื้อที่แสดงให้เห็นถึง ความสําคัญต่อความคิดเห็น โดยมี
เนื้อหาของเหล่านักวิชาการท่ีแสดงถึงความสําคัญ ดังนี้ 
 ความคิดเห็นมีความสําคัญประการหนึ่งของ การสํารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึก
ของบุคคล กลุ่มคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่อ และความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดยการ
พูด เขียน เป็นต้น การสํารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมทั้งในการฝึกหัดการทํางานด้วยเพราะจะทํา
ให้การดําเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความพอใจของผู้ร่วมงาน (สัตตยา 
กระแสร์ชล, 2538, น. 9) และนักวิชาการอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงความสําคัญของความคิดเห็น คือ ปิ
ยาณี เหล่ากาวี (2547, น. 6-7) กล่าวว่า ความสําคัญของความคิดเห็นมีคําจํากัดความคือ  
      (1) เป็นความเชื่อที่ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าเป็นความรู้สึกอย่างไม่
แน่นอนว่าเป็นความรู้สึกที่แท้จริง แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลหรือความน่าจะเป็นของความ
คิดเห็นเฉพาะบุคคล  
      (2) การประเมินผลหรือความรู้สึกหรือการประมาณค่าเก่ียวกับคุณลักษณะคุณค่า
ของบุคคลหรือสิ่งของ 
      (3) รูปแบบการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาสาระซึ่งทําให้เกิดความคิดเห็น
ของผู้เชียวชาญเป็นสิ่งที่ต้องการ 
      (4) หลักเกณฑ์ในการใช้ถ้อยคําในการตัดสินใจหรือพิจารณาตัดสินสิ่งต่าง ๆ โดย
มีหลักเกณฑ์สนับสนุนในแต่กรณี  
 สรุปได้ว่า ความสําคัญของความคิดเห็น เป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุ่มคนที่
มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการ
เปลี่ยนแปลงระบบงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความพอใจของผู้ร่วมงาน เพ่ือ
พิจารณาเห็นว่าจริงการใช้ป๎ญญาความคิดประกอบหรือทัศนะ 
   3) องค์ประกอบของความคิดเห็น 
 องค์ประกอบของความคิดเห็นนั้นเป็นการศึกษา ที่แสดงให้เห็นองค์ประกอบส่วนสําคัญของ
ความคิดเห็น โดยเป็นการศึกษาของไทรแอนดีส (Triandis) โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของความคิดเห็น ไทรแอนดีส (Triandis, 1971, อ้างถึงใน 
ชนะจิต เกตอุไร, 2549, น. 8-9) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของความคิดเห็นมี 3 ส่วน ได้แก่  
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      (1) องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ความรู้และ
ความคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นบุคคล กลุ่มหรือภาวการณ์ใด ๆ ความรู้และความคิดดังกล่าว
จะเปน็ส่วนกําหนดลักษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือถ้าบุคคลมีความรู้และการ
ติดต่อกับสิ่งเร้าได้ครบถ้วนแล้ว บุคคลจะมีความคิดเห็นต่อสิ่งเร้าในทางบวกหรือลบชัดเจนขึ้น  
      (2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า อารมณ์หรือความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นสิ่งกําหนดลักษณะและทิศทาง
ของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใด บุคคลก็จะมี
ความคิดเห็นทางบวกต่อสิ่งนั้น แต่ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งใด บุคคลจะมีความคิด
เห็นในทางลบ  
      (3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) คือ พฤติกรรมของ
บุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นสิ่งบอกลักษณะและทิศทาง
ของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถ้าพฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกต่อสิ่งเร้านั้นชั ดเจน
แน่นอน ความคิดเห็นก็ย่อมมีลักษณะเป็นบวกหรือลบชัดเจนแน่นอน 
 ดังนั้นองค์ประกอบของความคิดเห็นนั้นเป็นสิ่งมีความคล้ายคลึ่งกับการแสดงทัศนคติของ
บุคคลหนึ่ง ที่ต้องผ่านกระบวนการรับรู้ทางความรู้ กระตุ้นต่อความรู้สึก และแสดงออกผลลัพธ์
ทางด้านพฤติกรรมออกมา เพ่ือให้เห็นถึงความคิดเห็นของบุคคลนั้น 
   4) การวัดความคิดเห็น 
 การวัดความคิดเห็นนั้น มีระดับของการวัดของการศึกษาทางวิชาการ โดยมีเครื่องมือหรือ
ระดับการวัดดังนี้ 
 จําลอง คําดีบุญ (2545, น. 51) ได้อธิบายว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางทัศนคติ 
หรือการแสดงออกมาทางความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็นและทัศนคติมี
ความหมายและลักษณะที่ใกล้เคียงกัน วิธีการ ในการวัดความคิดเห็นจึงสามารถใช้เป็นวิธีการวั ด
ทัศนคติได้ด้วย แต่การวัดทัศนคติเป็นกรวัดพฤติกรรมภายในเป็นการวัดที่ยากกว่า จึงใช้วิธีการอนุมาน
จากพฤติกรรมภายนอกและมีวิธีการวัดได้หลายวิธีดังนี้ 
      (1) การรายงานตนเอง เป็นการวัดทัศนคติของบุคคล โดยให้ผู้ถูกวัดรายงาน
เท่าท่ีความรู้ของตนเองมีต่อสิ่งที่จะวัด ซึ่งจะวัดเพียงก็หรือไม่ดี สนับสนุนหรือคัดค้าน เห็นด้วยหรือไม่
เห็นด้วย  
      (2) การสังเกตพฤติกรรม เป็นการสังเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคลทําให้
ทราบทัศนคติของบุคลคลได้ อาจจะมีการสัมภาษณ์ ประกอบพฤติกรรม เพ่ือเป็นการอธิบายเพ่ิมเติม 
นอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีการประกอบด้วย ได้แก่  
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   (2.1) การใช้วิธีการกึ่งสะท้อนภาพ (Semi Projective Technique) เป็น
วิธีการให้ผู้ถูกศึกษาบรรยายภาพที่ไม่ชัดเจนหรือให้เติมคําหรือเติมข้อความเพ่ือเป็นการเสนอคําที่
ต้องการวัด  
   (2.2) ผลการทําแบบทดสอบแบบปรนัย (Performance on Objective 
Test) คือการเลือกคําตอบจากแบบทดสอบแบบปรนัยในตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง และแสดงคําถาม
ลําเอียงในเรื่องนั้นโดยจะมีคําตอบที่ถูกต้องไว้แล้ว และ  
   (2.3) การวัดจากการวัดจากปฏิกิริยาของร่างกาย (Physiological 
Reaction) ในขณะที่ร่างกายเกิดอารมณ์จะมีปฏิกิริยาที่เกิดในร่างกายที่สามารถวัดได้ เช่น การใช้
เครื่องมือการตอบสนองของผิวหนัง การวัดจากอัตราการเต้นของหัวใจ การบีบตัวของหลอดเลือด 
การหดขยายตัวของม่ายตา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้รู้สึกความเข้มข้นของทัศนคติแต่ไม่สามารถบอกได้ว่า
เป็นไปทางทิศทางบวกหรือลบ  
 สิ่งสําคัญประการหนึ่งในการวัดทัศนคติหรือความคิดเห็น คือ การควบคุมสถานการณ์อ่ืนจะที่
กระทบต่อความคิดเห็นเพราะอาจจะทําพฤติกรรมที่แสดงออกเปลี่ยนไปได้ 
 สรุปได้ว่า การวัดความคิดเห็นจึงเป็นการให้ผู้ถูกวัดได้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อสิ่ง
ที่จะวัด ซึ่งจะวัดเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมภายนอกของบุคคลจึงทํา
ให้ทราบทัศนคติของบุคคลได้อาจจะมีการสัมภาษณ์ประกอบพฤติกรรมเพ่ือเป็นการอธิบายถึงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมได้ ดังนั้นบุคคลจึงอาจมีความคิดเห็นที่เหมือนกัน ตรงกันหรืออาจจะแตกต่างกัน
ออกไปจึงขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ การศึกษา ประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู การรับรู้ข่าวสาร บริบททาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะทําให้บุคคลจึงอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความคิดเห็นในประเด็นทางการเมืองที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกัน 
 

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ข้างต้น โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
 

2.2.1  ด้านการเมืองและการพัฒนาการเมือง 
 การศึกษาการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองนั้นในประเทศไทยได้มีผู้วิจัยที่เกี่ยวกับ
การเมืองและการพัฒนาทางการเมืองมากมาย หลากหลายแง่มุมและหลากหลายกรณีนั้นซึ่ง ผู้วิจัยขอ
นําเสนองานวิจัยได้แก่  
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 สดมภ์ธิติ ปรีชา (2560) ได้ทําการศึกษาเรื่องระบบเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้ง: 
เปูาหมายและผลลัพธ์ทางการพบว่า บริบทในช่วงต่าง ๆ ของการเมืองเป็นตัวกําหนด เปูาหมาย และ
กติกาของผู้มีอํานาจของระบบการเลือกตั้งเพ่ือสร้างเป็นเครื่องมือและให้บรรลุผล รวมทั้งระบบการ
เลือกตั้งและจัดการนั้นถูกนํามาใช้ให้สอดคล้องกับเปูาหมายทางการเมืองที่ต้องการและผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่วางไว้ไม่เป็นไปตามเปูาหมายทั้งหมดเนื่องจาก โลกาภิวัฒน์กระแสการตื่นตัว
ทางประชาธิปไตยวัฒนธรรมการเมืองไทยอันเป็นพลวัตภายในสังคมไทยเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญของพ้ืนที่การเลือกตั้งมากขึ้น ดังนั้นระบบการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งจึงมี
ความสัมพันธ์ในฐานะเครื่องมือของการบรรลุเปูาหมายทางการเมืองและเป็นหนึ่งในป๎จจัยสําคัญที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเมือง  
 บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ (2559) ได้ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของ
ไทยและเกาหลีใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ทําให้ประเทศเกาหลีใต้ได้รับการจัดลําดับว่ามี
ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าประเทศไทยและกําลังก้าวสู่ประเทศที่ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพ 
ในขณะที่ประชาธิปไตยของไทยกลับคืนสู่สภาวะถดถอย โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบใน 2 ประเด็น
สําคัญก็คือ (1) รัฐธรรมนูญและโครงสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมือง และ (2) วัฒนธรรม
ทางการเมืองวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเป็นการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เป็นผลงานทางวิชาการ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์และงานวิชาการในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า การออกแบบโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองที่สร้างดุลยภาพของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เปิดช่องทางการต่อรองการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบในทางการเมืองเป็นป๎จจัยหลักที่
ส่งผลให้พัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยกับเกาหลีใต้มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นอกจากนั้นป๎จจัยที่สนับสนุนให้เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในเกาหลี ใต้มี
พลวัตอย่างต่อเนื่องคือผู้นําทางการเมือง มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทที่
เข้มแข็งของกลุ่มเคลื่อนไหวหรือภาคประชาสังคมที่ผลักดันให้มีการออกกฎหมายพิเศษเพ่ือปกปูอง
สิทธิของประชาชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย การขจัดอิทธิพลของทหารออกจากการเมือง 
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในส่วนของป๎จจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยก็คือการแทรกแซงการเมืองของทหาร ป๎ญหาความขัดแย้งระหว่าง
อุดมการณ์ทางการเมือง การออกแบบรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองที่เอ้ือต่อการทุจริต
คอร์รัปชั่น การขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยของคนไทยที่เคยชินกับการอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ 
 สุรชัย ตั้งมกรา (2556) ได้ทําการศึกษาการเมืองเรื่องการเลือกตั้ง: ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้ง 
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การชนะในการเลือกตั้งนั้น 
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ไม่ได้ขึ้นอยู่ตัวบุคคลหรือคุณสมบัติผู้ลงสมัคร แต่อยู่ที่กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาสังคมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยการใช้การสร้างอัตลักษณ์ อุดมการณ์เดียวกัน หรือการนําเรื่องราวในอดีตมา
ปลุกสร้างแนวคิด ส่งผลต่อการสร้างแรงสนับสนุน สร้างกระแสทางสังคมโดยมีการจั ดจัดศูนย์
อํานวยการเลือกตั้งและชุดปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งทําให้สร้างการทํางานแบบสัมพันธ์กัน เพ่ือปลุกกระแส
ทางสังคมได ้
 พรรณิการ์ กัลยาประสิทธิ์, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, และเสนีย์ คําสุข (2555) ได้ศึกษาบทบาท
พนักงานส่วนตําบลกับพัฒนาการทางการเมืองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว  ผลการศึกษาพบว่า (1) 
พนักงานส่วนตําบลมีบทบาทในการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมืองท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง โดยการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน 
กิจกรรมที่หลากหลายและให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่ประชาชน (2) ป๎ญหาอุปสรรคที่
สําคัญ คือผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น กอปรกับไม่มี
พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นโดยตรงซ่ึงรัฐบาลควรกําหนด
นโยบายการส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่า
ทีเ่ป็นอยูใ่นป๎จจุบัน 
 

2.2.2  ด้านประชาสังคม 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นประชาสังคมนั้น ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเกี่ยวกับภาคประชา
สังคมของประเทศไทยที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ก้าตา สังขชาติ (2557) ได้ทําการศึกษาในเรื่อง ประชาสังคมกับการเคลื่อนไหวทางสังคมให้
แนวทางสันติวิธีต่อ กรณีท่าเรือน้ําลึกปากบารา ซึ่งพบว่า การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเกิดจาก
ภาคเอกชนส่งผลต่อประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งป๎จจัยทางนโยบายของรัฐเข้ามาเป็นแรงกดดันให้ก่อเกิด
รูปแบบของการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่มีความหลากหลาย เช่น การเคลื่อนไหวแบบ
เผชิญหน้ากับรัฐโดยตรง การรณรงค์ในพ้ืนที่สาธารณะ รวมทั้ งการเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดการตอบโต้
สถานการณ์ การเดินหน้าต่อนโยบายของรัฐ ทั้งนี้เป็นลักษณะแนวทางผ่านกระบวนการทางสันติวิธี
เพ่ือไม่ให้เกิดความรุนแรงและความเสียหายตามมา โดยครื่องมือที่ใช้ผ่านการสื่อสารใช้ข้อมูลในการ
สื่อสารเพื่อเป็นกระบอกเสียงบอกถึงความต้องการของภาคประชาสังคม 
 วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล และวีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2558) ได้ศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้
ทุนทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองซึ่งผลการวิจัยพบว่าการที่ชุมชน
สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเองและชุมชน เอาไว้ได้ อย่างมั่นคง เนื่องจากเปูาหมายหลักที่
ทําให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนก็เนื่องจากป๎ญหาที่สําคัญคือ เรื่องของรายได้และผลประโยชน์
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ของชุมชนได้รับผลกระทบจากภายนอกจนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน เช่น การไหลบ่ามา
ของกระแสการพัฒนาตามกระแสทุนนิยมรุกล้ําเข้ามาแสดงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่จึงทําให้ชุมชนไม่
สามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองเอาไว้ได้ ค่อย ๆ ถูกกระแสของการพัฒนา เอารัดเอาเปรียบจน
ทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากการประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีวิตกลายเป็นดํารงชีพเพ่ือ
การค้าหรือขายในทุกระดับตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนกระทั่งถึงในระดับตําบล ชุมชนไม่
สามารถที่จะทําการพ่ึงพาตนเอง ไม่สามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่กลับต้องอาศัยพ่ึงพาจาก
หน่วยงานของรัฐ และนายทุนมาตลอดจนทําให้ชุมชนเสพติดการพ่ึงพา นอกจากนั้นเนื่องจากการต้อง
เข้าสู่ระบบทุนนิยมตามกระแสโลกจึงทําให้อํานาจในการต่อรองกับผู้มีอํานาจทั้งในส่วนกลาง ท้องถิ่น 
ท้องที่และเอกชนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่ เป็นไปได้ยากเนื่องจากการถูกผลักออกจาก
ระบบการเมืองในการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
10 ไม่มีการกล่าวถึงทุนด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านหน้าที่ที่ต้องติดตามตรวจสอบการทํางานของ
หน่วยงานรัฐ แต่เน้นไปที่ทุนที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความทันสมัยตามกระแส
โลกนั่นเอง บทเรียนที่เกิดจากการร่วมตัวของชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกัน ทําให้
สามารถกําหนดเกดิการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เช่น การที่ท้องถิ่นจะกําหนดแผนในการพัฒนา
ตําบล 3 ปี เมื่อกลุ่มชาวบ้านหรือตัวแทนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในระดับ  สภาตําบล 
เนื่องจากสมาชิกสภาได้ถูกกําหนดโดยตัวของชาวบ้านโดยตรงทําให้การทํางานของท้องถิ่น ท้องที่ จึง
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเป็นนโยบายที่สะท้อนถึงผลประโยชน์และความ
ต้องการของชาวบ้านเป็นหลัก ไม่ได้มาจากนโยบายหรือความต้องการของท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว เมื่อ
แนวนโยบายในการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําให้เกิดการเชื่อมโยงจากในระดับครัวเรือน 
ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน และระดับตําบลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงก่อให้เกิดเป็นกลุ่มพลังที่
สามารถทํางานควบคู่กันไปได้ ระหว่างรัฐกับภาคประชาชน ซึ่งก็เป็นเครื่องสะท้อนถึงการเมืองภาค
เมืองอย่างแท้จริงเพราะการกําหนดนโยบายมาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2560) ได้ศึกษาความเป็นพลเมืองของผ้่นําองค์กรภาคประชาสังคม 
ซึ่งก็พบว่า คณะทํางานทุกคนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิ เสรีภาพ และความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็เห็นความสําคัญขององค์กรภาค
ประชาสังคมในฐานะที่เป็นพ้ืนที่กลาง ที่เป็นเสมือนพ้ืนที่สาธารณะ ที่ทุกภาคส่วนจะได้เข้ามาพูดคุย
กันได้มาแสดงออก ซึ่งความเป็นพลเมืองกันได้อย่างเต็มที่ ซึ่ งเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ และถึงแม้ว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดจะถูกยุบไปจากคําสั่งของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ แต่คณะทํางานก็ยังคงติดต่อและขับเคลื่อนงานในรูปของสภาพลเมือง สิ่งนี้แสดงให้
เห็นชัดเจนถึงความเป็นพลเมืองที่มีในคณะทํางาน  
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2.2.3  ด้านวัฒนธรรม 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวัฒนธรรมนี้ ผู้วิจัยได้นําเสนอวัฒธรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ก็คือ วัฒนธรรมที่พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ และวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่การเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็นวัฒนธรรมทางการเมือง 
 ธัชชนันท์ อิศรเดช (2565) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของวัฒนธรรม

การเมือง พบว่า ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.26, 
SD. = 0.650) ได้แก่ 1.1) จิตสํานึกพลเมือง 1.2) ความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตย และ 1.3) อบรม

กล่อมเกลาและวัฒนธรรมทางการเมืองในภาพรวมก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน (𝑥̅ = 4.26, SD. = 
0.650) ได้แก่ 1.3.1) ความเชื่อมั่นประชาธิปไตย 1.3.2) ความสําคัญและศักดิ์ศรี1.3.3) เคารพกติกา 
1.3.4) มีส่วนร่วม 1.3.5) สํานึกพลเมือง 1.3.6) มองโลกในแง่ดีและ 1.3.7) วิจารณ์มีเหตุผล 2) ป๎จจัย
ที่มีผลกระทบตามคุณลักษณะส่วนบุคคลเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และระดับ  การศึกษา ภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน ในส่วนอายุ สถานภาพ รายได้ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กัน ยกเว้นเพศมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ป๎ญหาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัยพบว่าการ
ประชาสัมพันธ์ ความเหลื่อมล้ํา การเรียนรู้คุณภาพนักการเมือง และความเป็นกลางในองค์กรมีป๎ญหา
ส่วนแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลซ่ึงผลการวิจัยก็พบว่า 1) การสร้างจิตสํานึกร่วมกัน 2) มีการส่วนร่วมอย่างเสมอภาค 3) 
กระบวนการเรียนรู้และ 4) การเคารพกฎ กติกา หรือกฎหมายของประชาชน  ดังนั้นวัฒนธรรม
การเมืองจึงเป็นรูปแบบการสะท้อนจากความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิดทางการเมืองที่สะท้อนถึงการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยเป็นองคาพยพที่สําคัญ 3 ส่วน คือ 1) ภาครัฐเป็นเสมือนตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวของ
ประชาชนกับสวัสดิการแห่งรัฐ 2) ภาคเอกชนเป็นกลุ่มทุนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตนและองค์กร และ 3) ภาคประชาชนทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมตามกฎหมาย โดยมีการพัฒนาระบบ
วัฒนธรรมการเมือง ทั้ง 3 ส่วน คือ 1) ด้านข้อมูลข่าวสารการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีความ 
รวดเร็วและถูกต้อง 2) กระบวนการเรียนรู้ใช้หลักการของความมีเหตุผล เพ่ือใช้วิเคราะห์ พิจารณา 
ความถูกต้องตามหลักความเป็นจริง และ 3) การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นป๎จจัยที่สะท้อนถึงการเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
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 พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง) และบุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ (2562) ได้ทําการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการกล่อมเกลาทางการเมืองกับวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งพบว่าการกล่อมเกลา
ทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกต่อการเมือง ซึ่ง
นําไปสู่การสร้างบุคลิกภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม การกล่อมเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทาง
สังคมท่ีทําให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางท่ีสังคมต้องการ โดยมีตัวแทนของสังคมที่ทําหน้าที่ในการ
กล่อมเกลา อาทิ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สถานศึกษา ศาสนา เป็นต้น เพ่ือให้บุคคลทราบถึงคุณธรรม 
อุดมคติ บรรทัดฐาน และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใช้อยู่ในสังคม ส่วนวัฒนธรรมทางการเมืองเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยาที่สังคมต้องการ
ปลูกฝ๎งให้เป็นอุดมการณ์ของสมาชิกในสังคมตามบริบทของแต่ละสังคมการเมือง 
 พงษ์เมธี ไชยศรีหา (2561) ได้ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ผลการวิจัยพบว่า แนว
ทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย ได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกันอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากสถาบัน
ครอบครัวเอาใจใส่ดูแลอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเอ้ือต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย จากนั้นสถาบันทางการศึกษาทําหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งใน
ระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียน และสุดท้ายสถาบันทางการเมืองทําหน้าที่ทั้งในการให้
ความรู้และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถานบันทางการเมืองในแต่ละ
ประเภทดําเนินการ ทั้งนี้ถ้าหากทั้งสามสถาบันดําเนินการได้ครบถ้วน การพัฒนาประชาธิปไตยภายใน
ชุมชนก็จะเป็นไปโดยง่าย 
 วิศาล ศรีมหาวโร (2554) ได้ทําการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีสอดคล้องหรือที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรม
การเมืองประชาธิปไตยไทยอย่างทั่วไป กล่าวคือ ในการเลือกตั้งนั้นจะใช้ค่าของเงินมากกว่าค่าของคน 
โดยนิยมคนที่มีความกล้าได้กล้าเสีย มีความรักศรัทธาใครแล้วไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นในเรื่องที่ไปทํา
เรื่องเสียหายก็จะไม่เลือกกลับมาอีกเลย การได้รับสิทธิพิเศษ ถือว่าเป็นเรื่องของอํานาจบารมีที่จะ
ได้รับ ส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น ทําตามกฎหมายมากกว่าเรื่อง
ของจิตสํานึก การมีส่วมร่วมด้านอ่ืน ๆ และยังมีพฤติกรรมของคนกลุ่มน้อยในการคอรัปชั่นหรือล็อบบี้
ที่พูดในกลุ่มของคนภาคใต้ คือการวิ่งเต้น โดยเฉพาะในการเดินขบวนประท้วงต่าง ๆ  
 ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (2553) ได้ทําการศึกษาในเรื่องโนราแขกต่อการปรับเปลี่ยนการแสดง
เพ่ือวัฒนธรรมชุมชน พบว่า วิถีชีวิตของการแสดงนั้นมีบทบาททางสังคมในการกล่อมเกลาสังคมโดย
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การสื่อสารผ่านการแสดงของภูมิป๎ญหาท้องถิ่นในการละเล่น เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานสร้างความ
บรรเทิงของคนในชุมชน เป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางความเชื่อ เป็นเครื่อวมือสิ่งที่สืบสานสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งยังเป็นแหล่งกระบอกเสียงภาคพื้นของชาวบ้านต่อสภาพสังคมความเป็นอยู่
และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนกับการแสดง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ
ต่อคนในสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สรุปได้ว่างานวิจัย
ชิ้นนี้ได้สะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 ประการคือ (1) พัฒนาการการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนบ้านเมืองที่อาศัย และ(2) ลักษณะและกระบวนการทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบไปยังวิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทําให้เกิดการปรับตัวใน
ลักษณะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นวิธีการแก้ป๎ญหาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของคนใน
ชุมชน 
 

2.2.4  ด้านวิถีชีวิต 
 ผู้วิจัยได้นําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 สานิตย์ หนูนิล และกนกวรา พวงประยงค์ (2562) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบทไทย ผลการวิจัยพบว่าป๎จจัยที่มีผลต่อรูปแบบการดําเนินชี วิตของ
คนรุ่นใหม่ในชนบทไทย ประกอบไปด้วย ป๎จจัยทางด้านประชากร ได้แก่ ช่วงอายุ สถานภาพ สมรส 
และระดับการศึกษาสูงสุด ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ ป๎จจัยด้านสังคมและ
การเมือง ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน การได้รับผลกระทบจากนโยบายรั ฐ และ 
การได้รับผลกระทบจากแนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่ ป๎จจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การใช้สื่อสังคม  
ออนไลน์ โดยตัวแปรดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบทไทยได้  
ร้อยละ 31.5 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 วรรณพร อนันตวงศ์, เก็ตถวา บุญปราการ, และป๎ญญา เทพสิงห (2561) ได้ศึกษาวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของชุมชนคีรีวง ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนคีรีวงจึงมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ใช้ชีวิตในวิถีแบบชาวสวน หลังจากที่ต้อง
เผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่นั้น พ้ืนที่ชุมชนและสวนสมรมอันเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านได้ถูกน้ําปุาฉุด
กระชากหายกลายเป็นเวิ้งตะกอนทราย บ้านเรือน เสียหายราบเป็นหน้ากลอง ชาวบ้านพยายามต่อสู้
กับการดําเนินชีวิตที่เหลือบนแผ่นดินเกิดอันเป็นที่รัก ซึ่งชาวบ้านมีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตที่ดําเนินสืบ
ทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความรักในความเป็นตัวตน ให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิต ความเป็นมาของบรรพบุรุษของตนเอง ซึ่ งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมกลมกลืน
ของคนในชุมชนเอง ให้เกิดความรักถิ่นที่อยู่อาศัย เกิดความรักใคร่ ตระหนักถึงความเป็นมาของของ
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ชุมชนให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งอัตลักษณ์ก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชนนั้น ๆ 
ในด้านวิถีชีวิตที่สามารถพ่ึงตนเองได้และสามารถรวมตัวกันจนกลายเป็นความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิตที่ว่าวิถีชีวิตเป็นแนวการปฏิบัติตนของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละ
ชุมชนจะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้น ๆ ที่มีคุณค่าซึ่งเกิด
จากการรวบรวมจากประวัติศาสตร์ให้ความสําคัญแก่ความเป็นคนและหล่อหลอมกลมกลืนกันใน
ชุมชนซึ่งก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชนที่สําคัญซึ่งชุมชนคีรีวงมีอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นสิ่ง
ดึงดูดจนทําให้เกิดความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวในป๎จจุบัน 
 จิตติมา อานสกุลเจริญ (2558) ได้ทําการศึกษาชนชั้นและยุคสมัยการเมืองการปกครองไทย 
พบว่า สังคมไทยนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครอง ชนชั้นข้าราชการ ชั้นชนกลาง 
และชนชั้นล่างส่วนการเมืองการปกครองนั้นถูกแบ่งออกเป็น 5 ยุค คือ แม้ว่าโครงสร้างทางสังคมไทย
จะแบ่งผู้คนออกเป็น 4 ชนชั้น แต่การเมืองการปกครองของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นนั้น เป็น
การปกครองโดยชนชั้นนํา คือ ชนชั้นปกครอง เป็นยุคการปกครองที่ 1 ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
อํานาจการเมืองการปกครองอยู่ที่กษัตริย์ ยุคการปกครองที่ 2 ยุคอํามาตยาธิปไตย อํานาจการเมือง
การปกครองอยู่ที่ข้าราชการชั้นสูง ยุคการปกครองที่ 3 ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน ยุคนี้นักศึกษา 
ป๎ญญาชนมีบทบาทในการเมืองการปกครองของไทย ยุคการปกครองที่ 4 ยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ 
เป็นการประสานอํานาจในการเมืองการปกครองระหว่างข้าราชการ นักธุรกิจ และนักการเมือง ยุค
การปกครองที่ 5 ยุคธนาธิปไตย เป็นยุคที่อํานาจการเมืองการปกครองอยู่ที่นักธุรกิจและนักการเมือง 
และยุคการปกครองที่ 6 ยุคมวลชนาธิปไตย เป็นยุคที่มีการรวมกลุ่มทางการเมืองของประชาชนเพ่ือ
เรียกร้องให้มีการเมืองการปกครองตามที่กลุ่มต้องการ 
 

2.2.5  ด้านระเบียบแบบแผน 
 ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเก่ียวข้องกับระเบียบแบบแผนของสังคมที่สะท้อนมุมมองทางการเมือง 
โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ศึกษาดังนี้  
 อติชาติ คําพวง และอรอนงค์ อินสอาด (2562) ได้ศึกษาปรัชญาของขงจื่อกับการจัดระเบียบ
ทางสังคม: การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์หลุนอ่ีว์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ขงจื่อได้เสนอแนวคิดการจัด
ระเบียบทางสังคมโดยเริ่มจากการปฏิรูป สังคมนับตั้งแต่ฐานรากโดยการกําหนดแบบแผนทาง
พฤติกรรมของสมาชิกของสังคมในอุดมคติก็คือ วิญํูชนขึ้นแล้วเสนอให้ใช้การศึกษา คือ การเรียนรู้
อบรมตามจารีตหรือหลี่ รวมไปถึงการรู้จักเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นกระบวนการในการขัด
เกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้สมาชิกเกิดการควบคุมจากภายนอกสู่ภายใน จนบรรทัด
ฐานทางสังคม คุณธรรมและคุณค่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างทางบุคลิกภาพของตน ขงจื่อมอง
ว่า ผู้ที่ผ่านการขัดเกลาทางสังคมตามหลี่มาดีแล้วก็คือสมาชิกผู้มีคุณภาพที่สามารถปฏิบัติตามบรรทัด
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ฐานทางสังคมได้อย่างเหมาะสม ตามสถานภาพ บทบาทและช่วงชั้นทางสังคมที่ตนดํารงอยู่โดยมี

บรรทัดฐานเชิงภววิทยาก็คือ “มนุษยธรรม” หรือ “เหริน” (仁) อันเป็นเปูาหมายเชิงคุณค่าสูงสุด 
คือ การเดินไปสู่ความปรองดองและการมีสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างสมาชิกจนเกิดเป็นสังคมในอุดม
คต ิที่เรียกว่า “ชุมชนมีมนุษยธรรม” 
 วินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ (2561) ได้ทําวิจัยในเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองกับ
ประชาธิปไตยของไทย ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย (1) คือการมอง
สังคมอย่างที่ตนเป็นเจ้าของ มีความรู้สึกต่อป๎ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในประเทศชาติ รวมทั้งมอง
ป๎ญหาของสังคมเป็นของป๎ญหาของตนเองที่สามารถร่วมกันแก้ไขด้วยกันได้ และ (2) มีความเชื่อใน
ตัวตนว่ามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ โดยสามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงป๎ญหาในสังคมหรือประเทศท่ีเกิดข้ึน 
 ชัยกฤต รัตนากร (2558) ได้ทําการศึกษาในเรื่อง ป๎จจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของ
นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอํารุงและโรงเรียนชลกันยานุกูลในการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการการตื่นตัวทางการเมือง แบบประชาธิปไตยในระดับที่มาก เมื่อพิจารณาตามราย
ด้าน ดังนี้ อันดับแรกคือ ด้านความเข้าใจทางการเมือง รองลงมาคือ ด้านสถาบันการศึกษา ด้าน
สถาบันสื่อมวลชน ด้านสถาบันครอบครัว และอันดับท้ายสุด คือ ด้านกลุ่มเพ่ือนและชุมชนและผลการ
เปรียบเทียบป๎จจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองในการเมืองแบบประชาธิปไตยของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า เพศ อายุ สถาบันการศึกษา มีการตื่นตัวทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน 
 ศุภลักษณ์ ใจวง (2558) ได้ศึกษาโครงสร้างบทบาทหน้าที่และคุณค่าในพิธีกรรมของชาวไท
เขิน สันปุาตอง เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าชาวไทเขินในอําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่มีพิธีกรรม
ตลอดทั้งปีรวม 20 พิธีกรรม แยกเป็นพิธีกรรมพุทธ ผี พราหมณ์สัญลักษณ์ที่แสดงออกในพิธีกรรมทาง
สังคมของชาวไทเขินแสดงให้เห็นว่าชาวไทเขินเป็นบุคคลที่น้อมรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ มีความกตัญํู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สร้างความสามัคคีสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกําลังใจ สร้างความเชื่อมั่น
ในการดําเนินชีวิตให้หายจากทุกข์โศกโรคภัย อาจากล่าวได้พิธีกรรมของชาวไท  เขินส่วนใหญ่จะมี
อํานาจเหนือธรรมชาติโดยการแสดงออกในรูปสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ทางสังคมของชาวไทเขินมี 3 ประการคือ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความกตัญํูกตเวที 
การสักการบูชาและความเชื่อมั่นในการดําเนินจึงกล่าวได้ว่าพิธีกรรมของชาวไทเขินเมื่อมองในแง่
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่และคุณค่าในพิธีกรรมของชาวไทเขินตามโครงสร้างบทบาทหน้าที่ 4 ประการ
ของคติชนซึ่งถือว่าพิธีกรรมช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน พิธีกรรมช่วยยืนยันความสําคัญของพิธีกรรมที่
ช่วยทางการศึกษาและช่วยรักษาปทัสถานของสังคม ซึ่งได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีหน้าที่นิยมไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อเรื่องระบบศาสนา ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ระบบการศึกษา  และระบบ
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นันทนาการโดยมองว่าระบบต่าง ๆ เป็นกลไกทางวัฒนธรรมซึ่งต่างก็มีหน้าที่ของตน ช่วยให้สังคมอยู่
ได้และทําให้ชาวไทเขินเกิดความผูกพัน ลดความขัดแย้ง แต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือ การที่เครือ
ญาติจํานวนมากเกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

2.2.6  ด้านประเพณี  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านประเพณีโดยผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ประเพณีของสังคมไทยโดยมีงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 บุษบา หินเธาว์ อรวรรณ, ไพโรจน์วุฒิพงศ์, และกมลรัตน์ บุญอาจ (2564) ได้ทําการศึกษาวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านนาเมือง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
ผลการวิจัยพบว่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านนาเมือง มีความสัมพันธ์
กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ใน 3 ด้านหลักก็คือ ด้านการทํามาหากิน ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคมและด้านความเป็นอยู่ ซึ่งหล่อหลอมให้เกิดเป็นความเชื่อและพิธีกรรม โดยมี ฮีต 12 คอง 14 
เป็นตัวกํากับคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติของหมู่บ้าน ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขในการ
ดํารงชีวิต โดยการสืบสานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชาวลาวบ้านนาเมือง  อําเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเกิดจาก 1) ระบบครอบครัว 2) ความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 3) 
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูนของสมาชิกในชุมชน 4) ความเข้มแข็งของวัฒนธรรม/ประเพณีที่สําคัญของ
ชุมชน และ 5) ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและมีรูปแบบ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) สมาชิกในครอบครัว
เป็นหลักในการสืบสานและถ่ายทอด 2) เก็บข้อมูลไว้ในตัวปราชญ์ชาวบ้านและผู้รู้ 3) ชุมชน วัดและ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมหรือประเพณีของหมู่บ้าน 
 อัจฉรา อุดมศิลป์ (2553) ได้ทําการศึกษาในเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงใน
โบสถ์วัดไทรย้อย ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัด พบว่า การจัดประเพณีพ้ืนบ้านในวัน
สําคัญนั้น ได้พบว่ามีป๎ญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางสังคม และการสื่อสารที่สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการ
สนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ยังน้อยส่งผลให้ประเพณีพ้ืนบ้านเริ่มจางหายไป   
 ซึ่งงานวิจัยในเรื่องนี้พบว่ามีสภาพป๎ญหาเช่นเดียวกันก็คือป๎ญหาการอนุรักษ์ประเพณีทาง
สังคม ซึ่งเอาไว้ให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปได้สืบสานประเพณี  
 

2.2.7  ด้านการสื่อสาร 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการสื่อสาร โดยผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับสื่ อสา รทา งการ เมื อ งของสั งคมโดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งดั งนี้ 
 วัฒนา นนทชิต และกรวิทย์ เกาะกลาง (2564) ได้ศึกษาการสื่อสารทางการเมืองยุค
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ด ิจ ิท ัล ในการส ่ง เส ร ิมพฤต ิก รรมการม ีส ่วน ร ่ว ม  ทา งการ เม ือ งท ้อ งถิ ่นของคนรุ ่น ใหม่
ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทการสื่อสารทาง
การเมืองท้องถิ่นยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะบทบาทด้านการเสนอความคิดเห็นทางการเมืองท้องถิ่น การเป็นสื่อกลาง
ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน การถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นและการ
ให้ความรู้ทางการเมืองท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มคนรุ่นใหม่
ระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการปรับเปลี่ย นทางการเมืองท้องถิ่น 
การเริ่มสนใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดทํากิจการ
สาธารณะ 3) การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นโดยบทบาททางด้านการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่น การ
ถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองท้องถิ ่น และการเสนอความคิดเห็นทางการเมืองท้องถิ ่นมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเริ่มสนใจทางการเมือง การมีส่วนร่วมตัดสินใจทํากิจการสาธารณะ
และการปรับเปลี่ยนทางการเมืองท้องถิ่น 4) การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิทัลด้านการ
ถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นและการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่นเป็นป๎จจัยในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 4.1) การมีส่วนร่วมโดยการริเริ่มสนใจการเมือง
ท้องถิ่นในการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 4.2) การ
มีส่วนร่วมตัดสินใจทํากิจการสาธารณะท้องถิ ่นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประชุมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่วมตัดสินใจในประเด็นที่ชุมชนต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 พระสิริรัตนเมธี และพระปลัดวสันต์ วสนฺตเวท (2564) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองกับ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมทางการเมือง พบว่า 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 38.7) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) 
กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ได้แก่ 2.1) การมีความเชื่อมั่นต่อระบอบ 
ประชาธิปไตย 2.2) การยึดมั่นในหลักความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 2.3) การเคารพกติกา ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 2.4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 2.5) การมีสํานึกใน หน้าที่พลเมือง 
2.6) การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ 2.7) การรู้จัก วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 2.8) 
การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ รักความเป็นธรรม 3) แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง 
ประกอบด้วย 3.1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในครอบครัว 3.2) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 3.3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชน และแนวทางการ
พัฒนาระบอบ ประชาธิปไตยในจังหวัดเลย ประกอบด้วย ด้านการเป็นกลุ่มสังเกตการณ์ทางการเมือง 
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ด้านการเป็นตัวแทนกลุ่มหรือพรรคการเมือง ด้านการเคลื่อนไหวทางการเมือง ด้านอาสาสมัคร  ทาง
การเมือง ด้านการสื่อสารทางการเมือง ด้านจิตสํานึกทางการเมือง ด้านการออกเสียงเลือกตั้ง 
 พีระพงศ์ สุจริตพันธ์ (2561) ได้ทําการวิจัยในเรื่องการสื่อสารทางการเมืองผ่านหนังตะลุง
ภาคใต้: ศึกษาในห้วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ. 2548 - 2558 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าบริบททาง
การเมืองส่งผลต่อการสื่อสารของนายคณะหนังตะลุงก็คือต้องปรับบทพากย์ของตัวแสดงให้เข้ากับ
บริบททางการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานั้น ๆ เพ่ือสร้างความบันเทิงและสร้าง
ความรู้ทางการเมืองให้กับผู้ชมได้รับทราบ การสื่อสารทางการเมืองของหนังตะลุงภาคใต้เป็นไปตาม
ทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์ โล ได้แก่ ผู้ส่งสาร คือ นายคณะหนังตะลุงส่งสารเกี่ยวกับ
การเมืองไปยังผู้ชมหรือผู้รับสารซึ่งเป็นประชาชนในภาคใต้โดยผ่านช่องทางการแสดงสด ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสาร
โดยอาศัยทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้และระบบสังคมวัฒนธรรมที่เหมือนกันทําให้การ
สื่อสารผ่านหนังตะลุงมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในการสื่อสาร ข้อสังเคราะห์ ผลจากการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่สกัดได้ จากงานวิจัยก็คือ หนังตะลุงภาคใต้เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ให้
ความรู้ทางการเมืองที่ส่งไปยังประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสอดแทรกตามบริบทการเมืองในห้วงเวลา
นั้น ๆ นายหนังตะลุงเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทางการเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะทัศนคติทางการเมืองของนายหนังตะลุงมีผลต่อทัศนคติทางการเมืองของผู้ชม 
หนังตะลุงเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
หนังตะลุงภาคใต้เป็นสื่อพ้ืนบ้านที่ไม่อาจดํารงคงอยู่ต่อไม่ได้หากขาดกลุ่มผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ 
 รนายุทธ ชาสุรีย์ และธรรมนิตย์ วราภรณ์ (2560) ได้ทําการวิจัยในเรื่อง การสื่อสารสังคม
ออนไลน์และความโน้มเอียงทางการเมืองที่ส่ งผลต่อความเข้มแข็งของประชาสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า รูปแบบความของสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสาร
สังคมออนไลน์และความโน้มเอียงทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของประชาสังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นโดยการสื่อสารสังคมออนไลน์ส่งผลทางตรงต่อความ
โน้มเอียงทางการเมืองและส่งผลทางตรงต่อความเข้มแข็งของประชาสังคม ส่วนความโน้มเอียงทาง
การเมืองนั้นก็ส่งผลทางตรงต่อความเข้มแข็งของประชาสังคม ทําให้การสื่อสารสังคมออนไลน์ส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม 
 

2.2.8  ด้านความเชื่อ 
 ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางสังคมโดยมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ศึกษาดังนี้  
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 วินัยธรจักรี ศรีจารุเมธีญาณ (2561) ได้ทําวิจัยในเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองกับ
ประชาธิปไตยของไทย ซึ่งพบว่า วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย (1) คือการมอง
สังคมอย่างที่ตนเป็นเจ้าของ มีความรู้สึกต่อป๎ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในประเทศชาติ รวมทั้งมอง
ป๎ญหาของสังคมเป็นของป๎ญหาของตนเองที่สามารถร่วมกันแก้แก้ไขด้วยกันได้ และ (2) มีความเชื่อใน
ตัวตนว่ามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ โดยสามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงป๎ญหาในสังคมหรือประเทศท่ีเกิดข้ึน  

พระสิริรัตนเมธี และพระปลัดวสันต์ วสนฺตเวท (2564) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองกับ
การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมทางการเมือง พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ได้แก่ 2.1) การมี
ความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตย 2.2) การยึดมั่นในหลักความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 2.3) 
การเคารพกติกา ตามระบอบประชาธิปไตย 2.4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 2.5) การมี
สํานึกในหน้าที่พลเมือง 2.6) การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์  2.7) การรู้จัก
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 2.8) การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ รักความเป็นธรรม 3) แนวทางการ
พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประกอบด้วย 3.1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในครอบครัว 
3.2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 3.3) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในชุมชน และแนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในจังหวัดเลยประกอบไปด้วย 
ด้านการเป็นกลุ่มสังเกตการณ์ทางการเมือง ด้านการเป็นตัวแทนกลุ่มหรือพรรคการเมือง ด้านการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ด้านอาสาสมัคร ทางการเมือง ด้านการสื่อสารทางการเมือง ด้านจิตสํานึก
ทางการเมืองและด้านการออกเสียงเลือกตั้ง  
 ธนากร พันธุระ และอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อ
ทางศาสนากับโครงสร้างอํานาจการเมืองไทย กรณีศึกษา คําสอนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิร
เมธี) ผลการวิจัยซึ่งพบว่า สิ่งที่ปรากฏอยู่ในคําสอนของพระว. วชิรเมธีมีลักษณะที่เป็นสัญญะจาก  
ข้อความธรรมะที่สั้น สื่อความหมายตรง รับรู้ได้ทันทีโดยมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ เมื่อมองในมิติ
ของเวลาและบริบททางสังคมทําให้สะท้อนภาพความสัมพันธ์ของศาสนา ความเชื่อกับโครงสร้าง
อํานาจทางการเมืองในรูปแบบของการการรักษาระเบียบในสังคม การลดปฏิกิริยาต่อต้าน รวมถึงเป็น
การตอกย้ําความชอบธรรมให้แก่ฝุายชนชั้นนําในสังคม เนื่องจากสังคมไทยมีการขัดเกลาให้เชื่อว่า
พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ที่ปราศจากกิเลส มีศีลธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลก ซึ่งแท้จริง
แล้วเป็นเพียงมายาคติ ดังนั้นศาสนา ความเชื่อและอํานาจทางการเมืองในประเทศไทยจึงมี
ความสัมพันธ์กันในด้านการสนับสนุนความชอบธรรมในการใช้อํานาจของชนชั้นนําในสังคมไทย รวม
ไปถึงมายาคติที่สร้างขึ้นผ่านวิธีคิดแบบพุทธจึงทําให้เชื่อโดยปราศจากการสงสัยที่ไม่มีการตั้งคําถาม 
ตลอดจนการไม่กล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น 
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2.2.9  ด้านค่านิยม 
 ผู้วิจัยต้องการนําเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับค่านิยมทางสังคมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เปรมศักดิ์ แก้วมรกฎ (2560) ได้ศึกษาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญส่วน
ใหญ่มีภูมิลําเนาเดิมและอาศัยอยู่ในอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เกิด เกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย 
นับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพเป็นนักศึกษา มีการศึกษาปริญญาตรี อายุเฉลี่ย 22 ปี สถานะภาพโสด 
ด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่อง
การเมืองโดยส่วนใหญ่มีการพูดคุยประเด็นการเมือง บ่อยครั้งจะชักชวนบุคคลอ่ืนไปเลือกตั้ง แต่ที่เป็น
หลักก็คือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะมีความตั้งใจและเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่
สําคัญ  ด้านบรรยากาศทางการเมืองมีส่วนสําคัญที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองถ้า
สถานการณ์บ้านเมืองปกติ สงบจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมมาก แต่ในป๎จจุบันสถานการณ์บ้านเมือง
ไม่ได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยจึงทําให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ดังนั้นด้านลักษณะการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ได้แก่ 1) ต้องการพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการแสดงออกทางการเมือง
เช่นการเปิดเวทีให้วัยรุ่นเข้ามาเสวนาเกีย่วกับการเมือง 2) การเลือกตั้งเพราะวันรุ่นเชื่อว่าการเลือกตั้ง
เป็นการมีส่วนร่วมที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย 3) มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่น
ด้วยตนเองเช่นเลือกนายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ส่วนแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่ 1) ครอบครัวสถาบันครอบครัวมีมีส่วนอย่งมากที่ได้ช่วยในการสร้าง
จิตสํานึกทางการเมืองให้กับสมาชิกจึงควรปลูกฝ๎งให้วัยรุ่นเห็นความสําคัญของการเมืองโดยผ่านทาง
บุคคลในครอบครัว 2) โรงเรียนจึงมีส่วนในการให้ความรู้และควรจะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองลง
ไปในหลักสูตรตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานเพ่ือจะได้ซึมซับ 3) ชุมชนยังมีส่วนสนับสนุนค่อนข้างน้องจึงจําเป็น
จะต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมาเพ่ือให้เกิดค่านิยมให้วัยรุ่นในการหวงแหนสิทธิของตน 4) 
ศาสนาก็มีส่วนสนับสนุนค่อนข้างต่ําจึงจําเป็นจะต้องปลูกฝ๎งเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ
เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการเลือกผู้นําที่ดี 5) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้าง
เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและต้องทําอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะผ่านทางนโยบายต่าง ๆ 
ในขณะเดียวกันป๎ญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่ 1) การศึกษาที่ยังไม่
ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านที่ห่างไกลวัยรุ่นยังขาดความเข้าใจทางการเมือง 2) ยาเสพติดการ
ด่ืมน้ําใบกระท่อมในหมู่วัยรุ่น ขาดความกระตือรือร้น ทําตัวนิ่งเฉยจนขาดความสนใจในเรื่องบ้านเมือง 
3) สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัวรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพจึงทําให้วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปากท้องและทํางาน 4) 
การพนันฟุตบอลแพร่หลาย 5) เกรงกลัวอันตรายจนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
การเมืองเพราะกลัวจะต้องเป็นเปูาหมายของฝุายตรงข้าม 
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 ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างค่านิยม: การ
ทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต พบว่า การศึกษาด้านค่านิยมแนว
การเมืองในประเทศไทยนั้นมีค่านิยมจํานวนน้อยมากในขณะที่การศึกษาค่านิยมด้านสังคม มีมากถึง
ร้อยละ 37  

วิศาล ศรีมหาวโร (2554) ได้ทําการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ลักษณะวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีสอดคล้องหรือที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรม
การเมืองประชาธิปไตยไทยอย่างทั่วไป กล่าวคือ ค่านิยมในการเลือกตั้งนั้นจะใช้ค่าของเงินมากกว่าค่า
ของคนโดยนิยมคนที่มีความกล้าได้กล้าเสีย มีความรักศรัทธาใครแล้วไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นในเรื่องที่
ไปทําเรื่องเสียหายก็จะไม่เลือกกลับมาอีกเลย การได้รับสิทธิพิเศษถือว่าเป็นเรื่องของอํานาจบารมีที่จะ
ได้รับส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น ทําตามกฎหมายมากกว่าเรื่องของ
จิตสํานึก การมีส่วมร่วมด้านอ่ืน ๆ และยังมีพฤติกรรมของคนกลุ่มน้อยในการคอรัปชั่นหรือล็อบบี้ที่พูด
ในกลุ่มของคนภาคใต้ คือการวิ่งเต้น โดยเฉพาะในการเดินขบวนประท้วงต่าง ๆ  

 
2.2.10 ด้านความต้องการ…………….. 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความต้องการที่เกี่ยวกับการเมืองโดยผู้วิจัยต้องการ
นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางสังคมได้แก่ 
 วันทนีย์ แสนภักดี (2533) ได้ทําการศึกษาเรื่องความคาดหวัง ความพึงพอใจที่ได้รับจาก
สื่อมวลชนและความต้องการทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบว่าความ
ต้องการรับรู้ทางการเมืองกับความคาดหวัง ความต้องการรับรู้ทางการเมืองกับพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อ ความต้องการรับรู้ทางการเมืองกับความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กัน 
 

2.2.11  ด้านอุดมการณ์……………… 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านอุดมการณ์ทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 พลวุฒิพัฒน วัชรกุล และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ (2564) ได้ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่4 ภาควิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการวิจัยพบว่าระดับการขัดเกลา
ทางด้านครอบครัว ด้านเพ่ือน ด้านศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสื่อมวลชน ด้านสถาบันทาง
การศึกษาอยู่ในระดับสูง ระดับอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในด้านต่าง ๆ  อยู่ใน
ระดับสูงเช่นเดียวกัน ป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพครอบครัว รายได้ครอบครัวที่แตกต่างกันมี
อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดเกลาทางด้านครอบครัว ด้านเพ่ือน 
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ด้านศาสนาไม่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนในด้านสื่อมวลชน 
ด้านสถาบันทางการศึกษา มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์ทางการเมือง   การขัดเกลาทางสังคมด้าน
เพ่ือน ด้านครอบครัว ด้านศาสนา ด้านสื่อมวลชนและด้านสถาบันการศึกษาทั้งหมดรวมกันสามารถ
ทํานายอุดมการณ์ทางเมืองแบบประชาธิปไตยได้ร้อยละ 35.9 (R Square= .359) โดยมีลําดับตัว
ทํานายที่สําคัญเรียงจากมากไปน้อยก็คือ การขัดเกลาทางสังคม ด้านสื่อมวลชน (Beta= .48) ด้าน
สถาบันการศึกษา (Beta= .29) ด้านศาสนา (Beta= .28) ด้านครอบครัว (Beta= .06) และ ด้าน
เพ่ือน (Beta= .01) ตามลําดับ ส่วนข้อค้นพบจากงานวิจัยก็คือ ในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สําคัญ ดังนั้นงานวิจัยนี้จะทําให้
ทราบถึงระดับการขัดเกลาทางสังคมและอุดมการณ์ทางการเมืองและอิทธิพลของการขัดเกลาทาง
สังคมต่ออุดมการณ์ทางการเมืองเพ่ือนํามาปรับใช้ให้นิสิตมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ที่มากข้ึน 
 พระครูปลัด เกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, บุญทัน ดอกไธสง, และอิสระ สุวรรณบล 
(2562) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง: แนวคิดสู่การพัฒนาสังคมไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคม
การเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยา โดยวัฒนธรรมทางการเมืองใดที่สังคมการเมืองต้องการก็
มักถูกปลูกฝ๎งให้เป็นความคิด อุดมการณ์ ความเชื่อ เป็นต้น ของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่างกัน โดยมีผู้นําประเทศที่
เรียกต่างกัน แต่ไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระบบการปกครองแบบใดต่างต้องการความมั่นคงเพราะเมื่อ
ประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลดีในทุก ๆ ด้าน ดังนั้นความมั่นคงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเมืองการ
ปกครองที่มี เสถียรภาพ มีลักษณะของการพัฒนาเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความมั่นคงมี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างอํานาจรัฐ ซึ่งแต่ละรัฐอาจมีความแตกต่างกันจึงไม่อาจลอกเลียนแบบหรือ
รูปแบบของประเทศที่ต้องการได้ ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นความคิด อุดมการณ์ ความเชื่อ  
ที่ข้ึนตรงกับกระบวนการสร้างความคิด อุดมการณ์ ความเชื่อจากสถาบันในทางการเมืองต่าง ๆ ที่แปร
ผันต่างกันไปตามแต่ละสังคมการเมือง ทั้งนี้ในบริบทสังคมไทยด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองที่จึงควรมีการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยในสังคมไทยให้เป็นไปในการพัฒนาที่เน้นความสําคัญที่
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนก็จะทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สืบไป 
 

2.2.12  ด้านทัศนคติ……………….. 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านทัศนคติทางการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 อรวรรณ สว่างอารมณ์ (2563) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: 
กรณีศึกษาอําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็พบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 
4 รุ่น มีวัฒนธรรมทางการเมือง แบบไพร่ฟูาผสมการมีส่วนร่วม แตกต่างกันที่ในเจเนอเรชั่นวาย และ
เจเนอเรชั่นแซดมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าเข้าใกล้รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
ความแตกต่างนี้เป็นผลมาจากกระบวนการ กล่อมเกลาที่ต่างกันนั้น สร้างความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติทางการเมืองจนกลายเป็นแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันอีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองยังถือ เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการ
สร้างความเหมือน และความต่างของวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในแต่ละรุ่น  นอกจากนั้นยังมี
ข้อเสนอแนะต่อการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยดังนี้ประชาชนทุกคนในฐานะ
พลเมือง ควรยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งพึงปฏิบัติ ตามสิทธิเสรีภาพของตนภายใต้
กฎหมาย ตระหนักรู้ว่าการเมืองคือเรื่องของพลเมืองทุกคน หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานท้องถิ่น ควรจัดกิจกรรมทางการเมืองที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือเรียกความสนใจให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

ธนาทิพย์ สิงห์ปาน (2563) ได้ศึกษาทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนนาย
สิบตํารวจรุ่น 11 ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนนายสิบตํารวจ รุ่น 11 ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 อยู่ในระดับสูง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่นักเรียนนายสิบตํารวจมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับสูง ที่สุด คือ ผู้นําประเทศที่ดีต้องเป็นผู้นําที่มีความรู้ คู่คุณธรรม รองลงมาคือ นักการเมืองต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคมและพบว่า ประเด็นที่นักเรียนนายสิบตํารวจมีทัศนคติอยู่
ใน ระดับต่ําที่สุดก็คือ พรรคการเมืองไม่ควรใช้นโยบายหาเสียงแบบประชานิยมย่อมแสดงให้เห็นว่า
นักเรียนนายสิบตํารวจมีความรู้ ความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มี
ความตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญต่อการบริหารประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยการ
เลือกนักการเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่คนในสังคม รัฐบาลต้องบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่า
ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาท่ีดีซึ่งจะส่งผลให้ประชาธิปไตยพัฒนาได้อย่างมั่นคง  
 พรภิรมณ์ ศรีทองคํา และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2558) ได้ทําการศึกษาในเรื่องทัศนคติทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตําบลบ้านช้าง อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ตัวแปรทางด้านอาชีพ และรายได้ มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการกล่อมเกลาทางการเมือง ไม่มีผลต่อทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
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2.2.13  ด้านความคิดเห็น ……………….. 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความคิดเห็นทางการเมืองโดยมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้  
 กฤชกร เกตุทองมงคล (2562) ได้ทําการศึกษาในเรื่องความคิดเห็นและการสื่อสารทาง
การเมืองผ่านสื่อใหม่ของศิลปินดาราที่มีต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ศิลปินดาราที่
สนับสนุนรัฐบาลใช้เฟซบุ๊กสื่อสารไปยังสาธารณชนว่า รัฐบาลที่นําโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มา
จากการเลือกตัง้จากประชาชนจึงมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหารโดยใช้เฟซบุ๊กสนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวนาที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการ
รัฐประหาร ใช้เฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์ กปปส. กรณีเข้าไปยึดหน่วยงานกระทรวงการคลังและใช้ทวิต
เตอร์วิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาธิป๎ตย์ว่าเป็นรัฐบาลอนุญาตให้ทหารใช้อาวุธยิงกลุ่มคนเสื้อแดงในปี
พ.ศ. 2553 ด้านศิลปินดาราที่เคลื่อนไหวคัดค้านรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยใช้เฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์ในการส่ง “สาร” ในด้านลบเกี่ยวกับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรและการบริหารงานของพรรค
เพ่ือไทยด้วย 
 วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ (2560) ได้ทําการศึกษาในเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นในการ
ปฏิรูปประเทศของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่า กลุ่มการปฏิรูปการเมือง การ
บริหารราชการแผ่นดิน และการสร้างจริยธรรมของผู้บริหารประเทศนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องให้
บุคคลที่เคยกระทําความผิดต่อสถาบันในการลงสมัครเลือกตั้ง โดยต้องการให้มีรัฐสภาแบบเลือกตั้ง
นายกรัฐมนตรีโดยตรง ต้องการปรับปรุงและพัฒนาการร่างตัวกฎหมายเพ่ือประโยชน์กับประชาชน
โดยตรง สนับสนุนให้ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานทุกภาคส่วน  รวมตั้งต้องการกลุ่มการปฏิรูป
กระบวนของการยุติธรรม และการปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น และความต้องการในการเร่งรัดออก
กฎหมาย ที่ส่งผลกระทบต่อการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่น อย่างชัดเจน 
 กัลยา ยศคําลอ (2557) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
จังหวัดเลยผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัด
เลยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการตัดสินใจทางการเมือง ด้านการประเมินผลทาง
การเมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และด้านข้อมูลข่าวสารทางการเมืองตามลําดับ 2) 
ประชาชนในจังหวัดเลยที่มีเพศ ระดับการศึกษา อายุและอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่
แตกต่างกัน 3) แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือ จัดทําสิ่งพิมพ์ข้อมูล เพ่ิมหอ
กระจายข่าว มีงบประมาณรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จัดทําเว็บไซต์ช่องทางสื่อสารและจัดตั้งศูนย์
รับข้อมูลทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
วางแผนจัดกิจกรรมการเมืองในระดับจังหวัด 4) กระบวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน
ประกอบด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองทําให้เยาวชนได้เรียนรู้ วิถีทางการเมือง ใช้การ
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จัดการความรู้ (Knowledge Management) และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถพัฒนาสู่การ
เป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ ส่วนข้อเสนอแนะก็คือ ควรให้ประชาชนได้ดําเนินการอย่างอิสระและ
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในจัดทําข้อมูลขา่วสารกิจกรรมในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
เพ่ิมพ้ืนที่ติดตั้งหอกระจายข่าวสาร ติดปูายประกาศข้อมูลการเมืองให้เป็นป๎จจุบัน ควรให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณของกิจกรรมด้านการเมือง 
หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนจัด
กิจกรรมการเมืองเพ่ิมข้ึน รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนได้ร่วมเปน็คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งและจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลทางการเมืองใน
ชุมชน 
  

2.3 ลักษณะทั่วไปของอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ลักษณะทั่วไปของจังหวัดตรัง และลักษณะทั่วไปของ
อําเภอเมืองตรัง รายละเอียดเป็นดังนี้ 
 

2.3.1 ลักษณะท่ัวไปของจังหวัดตรัง 
 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่อยู่ในภาคใต้ที่มีหลายอําเภอ ตําบล หมู่บ้านซึ่ง
อําเภอที่ใหญ่ที่สุดก็คืออําเภอเมืองตรังซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเอามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ตั้ง
ของหน่วยงานราชการ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอีกด้วยดังนั้น
ผู้วิจัยจึงนําเสนอลักษณะทั่วไปของอําเภอเมือง จังหวัดตรังที่มีส่วนประกอบย่อยของเนื้อหาคือ ประวัติ
ความเป็นมาของจังหวัดตรัง ขนาดที่ตั้ง ด้านประชากร การศึกษา และอาชีพ รวมทั้งการปกครอง
ภายในจังหวัดตรังก่อนเป็นอันดับแรก สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง (2562) ได้กล่าวถึงจังหวัดตรังเอาไว้
ดังนี้  
 จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย “ตรัง” มีความหมาย 2 ทางคือ 
“ตรังค์” แปลว่า ลูกคลื่น เพราะลักษณะพ้ืนที่เป็นเนินคล้ายลูกคลื่นอีกคําคือ “ตรังเค” เป็นภาษา
มลายู แปลว่า “รุ่งอรุณ” หรือ “สว่างแล้ว” รวมถึงเนื้อหาส่วนสําคัญด้านต่าง ๆ ที่ทําให้จนกลายมา
เป็นจังหวัดตรังในป๎จจุบันได้ ดังนี้ 
   1) ประวัติจังหวัดตรัง 
 จังหวัดหัวเมืองชายทะเลฝ๎่งตะวันตก ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ เท่าที่พบหลักฐาน
ความเป็นมาของจังหวัดตรัง จากศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าเมืองตรังเดิมเป็น
หัวเมืองขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช สัญลักษณ์ของเมืองใช้ตราม้าเป็นตราประจําเมือง จนกระทั่ง
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เสด็จประพาสเมืองตรังในปี พ.ศ. 2457 ซึ่งอยู่
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ทรงเห็นว่าที่กันตังไม่ปลอดภัยในยามสงคราม ทั้งเป็นที่ลุ่มมักทําให้เกิด
โรคระบาด และยากแก่การขยายเมือง ส่วนที่ตําบลทับเที่ยง อําเภอบางรักหรืออําเภอเมืองตรังใน
ป๎จจุบัน เป็นที่ชุมชนมากกว่า ภูมิประเทศก็เหมาะสม จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ย้ายที่ตั้งเมือง
ไปที่ตําบลทับเที่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2458 และเป็นที่ตั้งเมืองมาจนถึงป๎จจุบัน  
   2) ขนาดและที่ตั้ง 
 จังหวัดตรังอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เลียบชายฝ๎่งทะเลตะวันตกของ
มหาสมุทรอินเดีย ยาวตลอดแนวเขตจังหวัดถึง 119 กิโลเมตร ประมาณเส้นรุ้งที่ 7 องศา 38 ลิปดา
ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯตามเส้นทางสายเพชรเกษม 862 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,088,399.375 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและอําเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ 
 ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับอําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และช่องมะละกา มหาสมุทรอินเดีย 
 ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับอําเภอควนขนุน อําเภอศรีนครินทร์ และอําเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต)  
 ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับทะเลอันดามันและจังหวัดกระบี่ 
   3) ประชากร/การศึกษา/อาชีพ 
 จํานวนประชากรของจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 641,719 คน แบ่งออกเป็น
เพศหญิง 327,685 คน และ เพศชาย 314,034 คน รวมทั้งสิ้น 229,122 ครัวเรือน ด้านการศึกษามี
แบบนอกระบบโรงเรียนเป็นส่งเสริมการศึกษาผู้ใหญ่ ตลอดจนการฝึกอาชีพ และการศึกษาในศาสนา 
การศึกษาของจังหวัดตรัง ซึ่งตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา แยกได้ดังนี้ ในระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษา มีสถานศึกษา 358 แห่ง ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 17 แห่ง นอกจากนี้ยัง
มีวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 1 แห่ง สถาบันพลศึกษา 1 แห่ง ชาวตรังส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คือ 
การทําสวนยางพารา ปาล์มน้ํามัน ทํานา ทําสวน สวนมผลไม้ สวนมะพร้าว และการเพาะปลูกอ่ืน ๆ  
   4) การปกครอง 
 จังหวัดตรัง มีขอบเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 10 อําเภอ 99 ตําบล และ 723 หมู่บ้าน 22 
เทศบาล มีพ้ืนที่ 4,917.519 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย อําเภอเมืองตรัง อําเภอกันตัง อําเภอปะ
เหลียน อําเภอย่านตาขาว อําเภอสิเกา อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ อําเภอนาโยง อําเภอรัษฎา 
และอําเภอหาดสําราญ ซึ่งการบริหารราชการ จังหวัดตรังแบ่งการบริหารราชการออกเป็น 3 รูปแบบ 
คือ  
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      (1) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วน
ราชการประจําจังหวัด จํานวน 35 หน่วย และระดับอําเภอ จังหวัดตรังมี 10 อําเภอ 99 ตําบล 723 
หมู่บ้าน  
      (2) การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางซึ่ง
จัดตั้งสํานักงานอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดตรังรวม 105 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงต่าง ๆ 
รวม 93 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 12 หน่วย 
      (3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 
22 เทศบาล คือ เทศบาลนครตรัง มี 1 แห่ง เทศบาลเมืองกันตัง มี 1 แห่ง และเทศบาลตําบล มี 20 
แห่ง  
 ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาทั้งหมดใน 4 ด้านนั้นได้อธิบายถึงความเป็นจังหวัดตรังว่าเป็นจังหวัด
ขนาดเล็กของภาคใต้ ที่มีแหล่งธรรมชาติที่งดงาม เป็นจังหวัดหนึ่ งที่ขึ้นชื่อเป็นเมืองต้องห้ามพลาด 
เนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งศาสนา วิถีชีวิต และลักษณะความเป็นอยู่ ดังนั้นจังหวัด
ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีได้รับขนานนามในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมการกิน อีกทั้งจังหวัดตรังถือเป็นจังหวัดหนึ่งของการเมืองที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 
เพราะเป็นจังหวัดที่รู้จักในนามจังหวัดของท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและป๎จจุบันเป็น
ประธานสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยซึ่งเป็นบุคคลทางการเมืองที่มีชื่อเสียง ผู้คนให้การยกย่อง
และนับถือในตัวท่าน ดังนั้นการเมืองในจังหวัดตรังจึงเป็นเมืองหลักของกลุ่มคนที่ให้การสนับสนุน
พรรคประชาธิป๎ตย์ ที่มีระยะเวลาที่ยาวนานมาหลากหลายรุ่น แต่การยึดของกลุ่มคนรุ่นเก่ากับกลุ่มคน
ใหม่เริ่มมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอันก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้น 
 คณะกรรมการบริหารงานอําเภอบูรณาการ อําเภอเมืองตรัง (2564) ได้รายงานถึงวิสัยทัศน์
และพันธกิจจังหวัดตรังเอาไว้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 
 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
 พันธกิจของจังหวัดตรัง 
   1) มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว ให้มีความม่ังคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   2) พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง 
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
   3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
   4) ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
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   5) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เปูาประสงค์รวม 
   1) เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
   2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   3) ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดีตลอดจนมีการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 จังหวัดตรัง (2563) การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.  2561 - 2565 ฉบับทบทวนปี 
พ.ศ. 2565 จัดทําขึ้น โดยยึดหลักความครอบคลุมของมิติการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยให้ความสําคัญกับภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วนในการร่วมกันกําหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง มุ่งหวังให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับต่าง ๆ ตลอดจนมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่มีผลปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 
เพ่ือมุ่งสู่ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” ซึ่งส่งผลให้จังหวัดตรัง มีการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต 
 ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 84.06 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 15.74 และ 
ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.18 ประชาชนชาวจังหวัดตรังมีศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธ ยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน 
เช่น ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ภายในจังหวัดตรังแต่ละอําเภอและตําบลจะมีวัดศาสนาพุทธ สํานัก
สงฆ์อยู่เกือบทุกแห่ง ประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ส่วนมากก็นับถือศาสนาพุทธควบคู่
ไปกับการถือศีลกิน เจ ตามฤดูกาลที่มีตามศาลเจ้าต่าง ๆ สรุปได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อ
ศรัทธาและยึดมั่นใน พระพุทธศาสนาอยู่เป็นอันมาก ส่วนศาสนาอ่ืนมีอยู่บ้างเพียงส่วนน้อยและคล้อย
ตามประเพณีของชาวจีน ไปบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในตัวเมือง ถึงแม้ว่าจะมีการนับถือศาสนาหลาย
ศาสนา แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใด ต่างก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่าง
ดี ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม ในวัฒนธรรมทั่วไปของชาวพ้ืนเมืองชาวตรังปฏิบัติตามครรลองของ 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตามวัฒนธรรมของพุทธศาสนา ซึ่ งสืบ 
เนื่องมาจากอินเดียและลังกา เชื่อมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรังเป็นเมืองหน้าด่านของ
จังหวัด นครศรีธรรมราชฝ๎่งตะวันตกในฐานะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองแม่ เป็นเมืองเอก
วัฒนธรรมของตรัง จึงเป็นแบบเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง เช่น วันตรุษ วัน
สารท พิธีทางศาสนา 
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 ด้านศิลปะวัฒนธรรม  
 จังหวัดตรังมีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งในด้านศิลปะการแสดงและหัตถกรรม 
ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกปุา ศิลปะหัตถกรรม เช่น การประดิษฐ์เสื่อเตย มีดพร้า
(นาปูอ) ผ้าทอพ้ืนเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการ
ผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในเขตเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อ
สายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยังคงยึดถือประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา แต่ไม่
เคร่งครัดเหมือน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเพณีของชาวตรังที่แตกต่าง จากที่อ่ืนอย่างชัดเจน 
 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  
 จังหวัดตรัง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญ 2 ชนิด คือ ยางพารา และปาล์มน้ํามัน 
ยางพารามีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 1.46 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 88 ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด มี
เกษตรกร จํานวน 74,399 ครัวเรือน โดยปลูกกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอําเภอ สําหรับปาล์มน้ํามัน เป็น
พืชเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น โดยปลูกทดแทนพ้ืนที่ยางพาราที่หมดอายุกรีด และขยาย 
ไปในพ้ืนที่ลุ่มต่ํา พ้ืนที่นาร้าง 
 ป๎ญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 ป๎ญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง จัดเรียงตามลําดับความสําคัญ 
ดังนี้  
   1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ําเนื่องจากโครงการเศรษฐกิจพ่ึงพาภาค
เกษตร โดยเฉพาะ ยางพาราและปาล์มน้ํามัน  
   2) การปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยเฉพาะ
ยางพาราและปาล์ม น้ํามัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีการผลิตแบบดั้งเดิม 
การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ผลผลิตค่อนข้างน้อย ขาดความรู้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการ
บริหารจัดการการตลาดสมัยใหม่  
   3) แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดยังมีป๎ญหาคุณภาพบริการ ทั้งด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกใน สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งป๎ญหาความไม่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  
   4) ป๎ญหายาเสพติดเป็นป๎ญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดตรังมากที่สุด 
โดยอําเภอท่ีพบการจับกุมสูงสุดได้แก่ เมืองตรัง รองลงมา ได้แก่ กันตัง ปะเหลียน ห้วยยอด สิเกา วัง
วิเศษ ย่านตาขาว นาโยง รัษฎา และหาดสําราญ ตามลําดับ  
   5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย รวมทั้งป๎ญหาการกัดเซาะชายฝ๎่ง  
   6) ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ์มาใช้ประโยชน์
ทางพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า  
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   7) โครงสร้างประชากรของจังหวัดตรังมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นผลให้ภาระ
พ่ึงพิงสูงขึ้น การเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุยังมีน้อย 
 สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมา 
 การพัฒนาจังหวัดตรังในช่วงแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดเปูาหมายใน
การพัฒนาจังหวัด อย่างชัดเจน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจของ
จังหวัดขยายตัวอย่าง มั่นคงและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทาง
สังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติมี
ความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี โดยกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   1) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและ
ยั่งยืน  
   2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
   3) เสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
   4) บริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายากและพลังงาน
อย่างเหมาะสม กับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความยั่งยืน โดยได้กําหนดแผนงานโครงการที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอย่างชัดเจนเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรังให้มีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด ด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ ป๎ญหาและความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ จะทําให้ผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถเข้าใจบริบทของจังหวัดและป๎จจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานทั้งในป๎จจุบัน  
และอนาคต ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ จะถูกนํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทาง และ
เปูาหมายการดําเนินงาน รวมทั้งกําหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย การดํา 
เนินงาน การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการทําความเข้าใจศักยภาพจังหวัดร่วมกัน จะช่วย
สร้างความเห็นพ้องต้องกันและความเข้าใจอันดีในการดําเนินงานพัฒนาจังหวัดต่อไปในอนาคตโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths)  
 S1 เป็นแหล่งผลิตยางพารามูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ๎่งอันดามัน  
 S2 มีศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่สามารถขยายเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ได้  
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 S3 สภาพภูมิอากาศและสภาพพ้ืนที่เหมาะสมกับการทําการเกษตร ทั้งด้านการเพาะปลูกพืช 
การทําประมงและการเลี้ยงปศุสัตว์  
 S4 มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริม บริการด้านการเกษตร 
และ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนความรู้ด้านการเกษตร การถ่ายทอด 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร  
 S5 มีอาสาสมัครในด้านต่าง ๆ เกษตรกรต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรกระจายใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้คําแนะนําช่วยเหลือเกษตรกร  
 S6 จังหวัดมีนโยบายที่ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นส่งเสริมการทําเกษตรปลอดภัย เ พ่ือมุ่งสู่
เกษตรอินทรีย์  
 S7 องค์กรเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง มีโครงสร้างการ
บริหาร จัดการองค์กรที่ชัดเจน สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนได้ และเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต 
ทางการเกษตรของเกษตร  
 S8 มีแหล่งทรัพยากรประมงทั้งน้ําจืดและทะเล และพ้ืนที่ตั้งที่มีความเหมาะสมและ
หลากหลายของ ชนิดสัตว์น้ํามีแหล่งพ่อแม่พันธุ์และแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ําวัยอ่อนที่เหมาะสมจึงสามารถ
เพาะเลี้ยงสัตว์ น้ําหรือทําการประมงได้หลากหลาย  
 S9 มีมรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายและโดดเด่น รวมทั้งมีภูมิ 
สถาป๎ตย์ที่เป็นเอกลักษณ์ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม  
 S10 มีเครือข่ายองค์กรความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม องค์กรชุมชน และ
ภาคเอกชนในทุกระดับ  
 S11 มีสถานบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 S12 มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตําบล และกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นท่ีครอบคลุมทุกท้องถิ่น  
 S13 มีสถานศึกษาท่ีสามารถให้บริการการศึกษาภาคบังคับได้อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตําบล  
 S14 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังยั่งยืน 20 ปี (2544 -2564) ปลอดภัยชีวิต 
เศรษฐกิจ มั่นคง ดํารงวัฒนธรรมเลิศล้ําทรัพยากร  
 S15 มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ได้แก่ วัสดุการเกษตร ต้นไม้
ยางพารา ปาล์ม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
 S16 มีแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์และฝูงพะยูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย  
 S17 มีระบบการขนส่งสินค้าทั้งทางน้ําและทางรถไฟ หรือระบบราง ได้แก่ ท่าเทียบเรือของ
รัฐและ เอกชนรวม 4 ท่า เป็นช่องทางส่งสินค้าภาคใต้ไปปีนังและทั่วโลกสําหรับระบบการขนส่งสินค้า 
ทางรถไฟมีแห่งเดียวในฝ๎่งอันดามัน  
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 จุดอ่อน (Weaknesses)  
 W1 การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตการเกษตรและการท่องเที่ยวมีน้อย  
 W2 โครงสร้างพื้นฐานหลักไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน  
 W3 ขาดแคลนแรงงาน แรงงานฝีมือ ในการผลิตด้านเกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการ
ท่องเที่ยว  
 W4 ขาดแคลนน้ําเพื่อทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
 W5 องค์กรเกษตรกรที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ส่วนใหญ่ยังขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่
เข้มแข็ง และขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  
 W6 พื้นที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัด ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และเกษตร 
ผสมผสาน ยังมีน้อย (ปี พ.ศ. 2563 มีจํานวน 10,053.70 ไร่)  
 W7 ข้อมูลด้านการเกษตรยังไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และยังไม่เชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ต่างๆ ร่วมกันทําให้ไม่สะดวกในการดึงข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร  
 W8 เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรโดยใช้ความรู้เดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ยังไม่
เข้าถึง และนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตการบริหาร 
จัดการด้านธุรกิจการเกษตรยังมีน้อย และเกษตรกรที่เป็นมืออาชีพ ได้แก่ เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ยังมีน้อย (ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ.
2563 จํานวน 1,832 ราย)  
 W9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมยังมีน้อย (หมูย่าง หมอนยางพารา) 
และการส่งเสริมสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยังมีน้อย เช่น พริกไทย  
 W10 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยังมีน้อย และยังขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวใน
จังหวัด  
 W11 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการ ดูแล และบํารุงรักษาดิน
และการใช้ที่ดินของเกษตรกรในบางพื้นที่ยังไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 
 W12 การเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น โค แพะ เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงในเชิงธุรกิจน้อย และยังไม่มีโรง
ฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)  
 W13 ป๎ญหาหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  
 W14 ประชาชนเจ็บปุวยและตายด้วยโรคหรือสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม 
เช่น มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดัน และอุบัติเหตุ  
 W15 คุณภาพทางการศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามค่าเฉลี่ยของประเทศ  
 W16 จํานวนครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีไม่เพียงพอกับชั้นเรียน  
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 W17 สิทธิประโยชน์สําหรับคนพิการที่จะได้รับการบริการยังไม่ครอบคลุมด้านการศึกษาและ
การ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ  
 W18 สถาบันครอบครัวอ่อนแอ  
 W19 ยังมีการบุกรุกปุาไม้และทําลายทรัพยากรธรรมชาติบางพ้ืนที่  
 W20 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ําเสีย ปุาไม้) ขาด
การบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ  
 W21 การบริหารและการจัดการองค์ความรู้ของภูมิป๎ญญาชาวบ้าน กลุ่มอาชีพ และองค์กร
เกษตรกร ขาดความเข้มแข็ง  
 W22 ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีน้อย 
 โอกาส (Opportunities) 
 O1 นโยบายของรัฐบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 O2 มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกของประชาคมอาเซียนในด้าน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
การค้า การลงทุน  
 O3 นโยบาย IMT GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 O4 ตลาดสินค้าฮาลาลขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 O5 รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิป๎ญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้าง 
คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค  
 O6 รัฐบาลมีนโยบายที่ให้ความสําคัญและมุ่งเน้นส่งเสริมการทําเกษตรปลอดภัยเพ่ือมุ่งสู่
เกษตร อินทรีย์  
 O7 กระแสคนรักสุขภาพ เน้นการบริโภคอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบปลอดภัย และการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย 
 O8 มีการส่งเสริมให้ประชาชนนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  
 O9 นโยบายรัฐบาลการทํางานแบบมีส่วนร่วม (นโยบายเครือข่ายประชารัฐ)  
 O10 นโยบายของรัฐบาลด้านการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐ  
 O11 การพัฒนานโยบายสาธารณะตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ  
 อุปสรรค (Threats)  
 T1 ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามสภาพการผันผวนของค่าเงินและสภาวะเศรษฐกิจโลก  
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 T2 การแข่งขันด้านการตลาดสินค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 T3 การไม่มีเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตรหลักของจังหวัด คือ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ทํา 
ให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่แน่นอนของเกษตรกร  
 T4 การแข่งขันสินค้าเกษตรในตลาดโลกรุนแรงขึ้น และมีการนํามาตรการกีดกันทางการค้า
ของ ประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ทั้งที่เป็นมาตรการทางภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีทําให้เป็นอุปสรรคใน 
การส่งออกสินค้าเกษตร  
 T5 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทําให้ส่งผลกระทบต่อแรงงานภาคการเกษตรและขาดแคลน
แรงงานที่มีคุณภาพ  
 T6 การเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม่  
 T7 การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางธรรมชาติและภัยธรรมชาติ  
 T8 ข้อจํากัดด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่ซับซ้อน ไม่
เอ้ืออํานวยต่อการลงทุน การท่องเที่ยวและอ่ืน ๆ  
 T9 แรงงานต่างด้าว/ผิดกฎหมายและการอพยพย้ายถิ่นของประชากรต่างพ้ืนที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ผลการวิเคราะห์สถานการณ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูล SWOT Analysis ราย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ พบว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมีสถานภาพที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือ 
จังหวัดมีจุดแข็งทางเศรษฐกิจในระดับสูงและในขณะเดียวกันก็มีโอกาสสําคัญอีกด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์ ด้านสังคม พบว่าจังหวัดมีสถานการณ์โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง แต่อย่างไร
ก็ตาม ยังมีโอกาสสําคัญที่จะมาช่วยขจัดจุดอ่อนด้านสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
พบว่า สถานการณ์โน้มเอียงไปทางจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งและนอกจากนั้นยังมีแนวโน้มของอุปสรรค 
และข้อจํากัดจากภายนอกเกิดขึ้นมากกว่าโอกาส ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ 
ส่วนสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดตรัง พบว่ามีสถานการณ์ที่น่าพึงพอใจ คือ มี
ความโน้มเอียงมายังจุดแข็งและมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอุปสรรค 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
   1) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและ
ยั่งยืน  
      (1) เปูาประสงค์  
   (1.1) รายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้น  
   (1.2) ผลผลิตทางอุตสาหกรรมและการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
      (2) แนวทางการพัฒนา  
   (2.1) สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
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   (2.2) ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรที่สําคัญของ
จังหวัดและการนํางานวิจัย เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์  
   (2.3) ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์มุ่งสู่ GI และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร  
   (2.4) บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และ
ยั่งยืน (ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดิน และทรัพยากรประมง)  
   (2.5) การบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด  
   (2.6) ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตชุมชน  
   (2.7) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพาณิชย์ 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้
เติบโต อย่างต่อเนื่อง 
      (1) เปูาประสงค์  
   (1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
   (1.2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
      (2) แนวทางการพัฒนา  
   (2.1) ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่มาตรฐานกรมการท่องเที่ยวแบบ
มีส่วนร่วม  
   (2.2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว  
   (2.3) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
   (2.4) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ 
   3) เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
      (1) เปูาประสงค์  
   (1.1) ตรังเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
   (1.2) ประชาชนมีรายได้และหลักประกันที่ม่ันคง  
   (1.3) อัตราการตายด้วยโรคที่เป็นป๎ญหาสําคัญลดลง  
   (1.4) ประชาชนมีการศึกษาเรียนรู้ดีและมีคุณภาพ  
      (2) แนวทางการพัฒนา  
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   (2.1) เสริมสร้างสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็งปลอดภัยและปลอดยาเสพติด  
   (2.2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และใช้ภูมิป๎ญญาชาวบ้านในขับเคลื่อน
ตําบลสร้างสุขให้ครบทุกพ้ืนที่ตําบล  
   (2.3) ส่งเสริมอาชีพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีรายได้น้อย  
   (2.4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปูาหมายทุกช่วงวัย รวมถึง
แรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานคนพิการ ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
   (2.5) ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระดับทุติยภูมิและตติยภูมิโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  
   (2.6) พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแก้ไขป๎ญหาเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการ  
   (2.7) ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
ของคนรุ่นใหม่เพ่ือยกระดับ คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน   
   4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายากและ
พลังงานอย่าง เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
      (1) เปูาประสงค์  
   (1.1) ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์  
   (1.2) พัฒนาคนและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
พลังงานเพื่อให้มีความ พร้อมในการบริหารจัดการ  
   (1.3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
การบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ 
      (2) แนวทางการพัฒนา 
   (2.1) ปูองกันการบุกรุกทําลายปุาและส่งเสริมการปลูกปุาแบบบูรณาการ  
   (2.2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาต้นน้ํา แม่น้ําลําคลอง ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ๎่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   (2.3) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือลด
ป๎ญหาสิ่งแวดล้อม  
   (2.4) บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  
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   (2.5) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการ
ขยะแบบบูรณาการและเป็นระบบ  
   (2.6) แก้ป๎ญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ําและชายฝ๎่ง  
   (2.7) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุ้มครองพะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยและสัตว์ทะเลหายาก 
 สรุป 
 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ มีอาชีพเกษตรกรรม การประมงเป็นหลักและยังมีการแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดตรังมี
การปกครองประกอบไปด้วย 10 อําเภอซึ่งมีอําเภอเมืองตรังเป็นอําเภอท่ีมีขนาดใหญ่สุดซึ่งมีประชากร
อาศัยอยู่หนาแน่นกว่าอําเภออ่ืน ๆ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สําคัญของจังหวัดตรัง 
 

2.3.2  ลักษณะท่ัวไปของอ าเภอเมืองตรัง 
 อําเภอเมืองตรังซึ่งเป็นอําเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีประชากรมากที่สุดเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจและเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของจังหวัดตรังอีกด้วย คณะกรรมการบริหารงานอําเภอบูรณา
การ อําเภอเมืองตรัง (2564) ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอเมืองตรังให้มีความ
สอดคล้องกับกรอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตรัง วิสัยทัศน์จังหวัด ตลอดจนป๎ญหาความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ อําเภอเมืองตรังจึงได้จัดทําแผนพัฒนาอําเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยยึดหลักความครอบคลุมของมิติการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยให้ความ สําคัญกับทุกส่วนราชการ 
องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมกัน กําหนดวิสัยทัศน์ และ ทิศทางการพัฒนาของ
อําเภอเมืองตรังให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน 
ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา ที่มีผลการ
ปฏิบัตินําไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ในพ้ืนที่ของอําเภอเมืองตรังต่อไป 
 ที่ตั้งอําเภอเมืองตรังป๎จจุบันเดิมเป็นพื้นที่อยู่ในเขตปกครองของตําบลทับเที่ยง อําเภอบางรัก 
ครั้งเมื่อ พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริให้ย้ายที่ตั้งเมืองจาก
อําเภอกันตังมาตั้งที่ตําบลทับเที่ยง อําเภอบางรัก “อําเภอบางรัก” จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อําเภอเมือง
ตรัง” ตามสถานที่ตั้ง อําเภอเมืองตรังนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  จากหลักฐานทําเนียบเมือง
นครศรีธรรมราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในช่วงปี พ.ศ. 2345 - 2436 อําเภอ
เมืองตรังเคยตั้งอยู่บริเวณตําบลควนธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืองตรังในป๎จจุบัน  
 วิสัยทัศน์ อําเภอเมืองตรัง  
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 “เมืองแห่งความสุข พัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 
 พันธกิจ (Mission)  
   1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร แบบครบวงจรและ
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสนับสนุนวัฒนธรรม 
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
   2) สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   3) บริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและ
ยั่งยืน  
   4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก บูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการดําเนินการเพ่ือบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน  
 วัตถุประสงค์ (เปูาหมายรวม)  
   1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร แบบครบวงจรและ
ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนวัฒนธรรม 
และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  
   2) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   3) เพ่ือบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน  
   4) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก บูรณาการความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการดําเนินการเพ่ือบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน  
 ประเด็นการพัฒนาอําเภอเมืองตรัง (ประเด็นยุทธศาสตร์)  
 ประเด็นข้อที่ 1 สร้างฐานเศรษฐกิจของอําเภอด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคง 
และยัง่ยืน  
 ประเด็นข้อที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้าง
รายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 ประเด็นข้อที่ 3 เสริมสร้างคววมมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  
 ประเด็นข้อที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างเหมาะสม 
กับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 
 อาณาเขตติดต่อ 
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 อําเภอเมืองตรัง มีพ้ืนที่ 533.87 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง มีพ้ืนที่ติดกับอําเภอ 
และจังหวัด ใกล้เคียง ดังนี้  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอห้วยยอด และ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  
 ทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอนําโยง อําเภอย่านตาขาว และอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอนําโยง จังหวัดตรัง และอําเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา และอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 ลักษณะภูมิประเทศ  
 อําเภอเมืองตรังมีสภาพเป็นเนินสูงต่ําสลับกับที่ราบ มีแม่น้ําสําคัญไหลผ่านก็คือแม่น้ําตรัง 
เกิดจากต้นน้ําในเขตอําเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และลําคลองจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่าน 
อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ อําเภอเมืองตรัง ไปออกทะเลในพื้นที่อําเภอกันตัง  
 ลักษณะภูมิอากาศ  
 อําเภอเมืองตรังมีลักษณะภูมิอากาศอบอุ่น มีฤดูกาลที่สําคัญ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่
เดือน กุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม - เดือนมกราคม อุณหภูมิ
เฉลี่ย 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส 
 การปกครอง 
 อําเภอเมืองตรังมีประชากรจํานวน 155,281 คน แยกเป็นนอกเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 
94,984 คน ภายในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 56,529 คน และในเขตเทศบาลตําบลคลองเต็ง 
จํานวน 3,768 คน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 93 นับถือศาสนาอิสลามร้อย
ละ 5 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 2 อําเภอเมืองตรังแบ่งการปกครองท้องที่เป็น 14 ตําบล 121 หมู่บ้าน 4 
เทศบาล คือเทศบาลนครตรัง เทศบาลตําบลคลองเต็ง เทศบาลตําบลโคกหล่อ และเทศบาลตําบลนา
ตาล่วง 12 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ประกอบด้วย อบต.นาพละ อบต.บ้านควน อบต.นาบิน
หลา อบต.ควนปริง อบต.นาโยงใต้ อบต.บางรัก อบต.นาโต๊ะหมิง อบต.หนองตรุด อบต.น้ําผุด อบต.
บ้านโพธิ์ อบต.นาท่ามเหนือ และอบต.นาท่ามใต้ 
 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 อําเภอเมืองตรังมีศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจําท้องถิ่นที่สําคัญก็
คือ มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกปุา กําหลอ กลองยาว ประเพณีงานบวชนาค งานฌาปณกิจศพ งานมงคล
สมรส งานพิธีเข้าสุนัต งานเมาลิดกลาง การละหมาด งานออกบวช เป็นต้น 
 ผลิตภัณฑ์ / สินค้าท่ีมีชื่อเสียงหรือน่าสนใจของอําเภอเมืองตรัง  
 อําเภอเมืองตรังจึงเป็นแหล่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอาชีพหลักและอาชีพเสริมรวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียน หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีดังนี้  
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   1) ผลผลิตทางการเกษตรคือ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน ข้าว ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
ผักต่าง ๆ เป็ด ไก ่หมู วัว ปลาน้ําจืด เป็นต้น  
   2) ผลิตภัณฑ์ทางด้านหัตถกรรม คือ เครื่องสีข้าวด้วยมือ ครกตําข้าว กระด้ง ข้อง 
เจ้ย ไซดักปลา ด้ามจอบ กระถางต้นไม้ มีด พร้า หินลับมีด แกะสลักรูปหนังตลุง ตุ๊กตาจากขี้เลื่อย 
ตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ เครื่องดักจับ แมลงวันทอง เฟอร์นิเจอร์จากไม้ ประติมากรรมหินทราย ปูนป๎้น
ประดับอาคาร เป็นต้น  
   3) ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์/เครื่องประดับ คือ ไข่มุกธรรมชาติ หินมงคล ดอกไม้
ใบยางพารา จากไม้จากผ้า ใยบัว จักสานย่านลิเภา กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ โคมไฟตรังเค ดอกไม้ดิน 
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน เป็นต้น  
   4) ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร คือ ขนมเค้ก หมูย่าง น้ําผึ้งเลี้ยง เครื่องแกงตํามือ กล้วย
หักมุกฉาบ ข้าวโพดอบ เนย แกงไตปลาแห้ง กล้วยกวน เงาะอบแห้ง ขนมเปี๊ยะ ขนมลา ท๊อปฟ่ี
โบราณ ขนมไข่สูตรโบราณ น้ําพริกตะไคร้ กุนเชียง แกงคั่วกลิ้ง ขนมจูจุ่น ขนมจีบสังขยา ก๋วยเตี๋ยว
หลอด ซาลาเปาทอดไส้หมูแดง ขนมไหมฟูา มะขามแก้ว ขนมตุ๊บตั้บ หมูสวรรค์ เป็นต้น  
   5) ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ คือ ครีม แชมพูสมุนไพร ยาสีฟ๎นดอกกานพลู เป็นต้น  
   6) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม คือ ไวน์ศรีตรัง น้ําผลไม้เพ่ือสุขภาพ ชาเขียวใบหม่อน เป็น
ต้น  
   7) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม คือ ผ้าบาติก ผ้าทอ เสื้อโคแชร์ ผ้ามัดย้อมสี
ธรรมชาติ เป็นต้น 
 ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา  
 อําเภอเมืองตรังเป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรักษาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรภาคบริการเพ่ือรองรับด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมมี
โรงแรมขนาดใหญ่ และขนาดกลางรองรับการท่องเที่ยว การจัดประชุมสัมมนา การจัดการแข่งขันกีฬา 
ได้อย่างสะดวกสบายกระจายอยู่ในเขตอําเภอเมืองตรังอีกทั้งมีศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่เป็น
เอกลักษณ์วัฒนธรรมประจําท้องถิ่นท่ีสําคัญหลากหลายประเภท 
 การพัฒนาอําเภอเมืองตรัง  
 อําเภอเมืองตรังมีทรัพยากรท้องถิ่น พืชหรือสัตว์เศรษฐกิจ ภูมิป๎ญญาและศักยภาพของผู้คน
ในชุมชน หลากหลาย พอจะกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของอําเภอเมืองได้หลายแนวทางดังนี้ 
   1) การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางด้านการเกษตรดังจะเห็นได้ว่าพืชเศรษฐกิจของ
ชุมชนในอําเภอเมืองตรัง จะจําหน่ายให้กับพ่อค้ารับซื้อผลผลิตนั้น ๆ เพ่ือนําไปจําหน่ายต่ออีกทีหนึ่ง
ซึ่งเป็นการที่ขายผลผลิตได้ในราคาท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสม จึงควรหาวิธีการแปรรูปผลผลิตโดยการจัดตั้ง
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โรงงานแปรรูปผลผลิตในพ้ืนที่ของชุมชนที่มีพืชหรือสัตว์เศรษฐกิจจํานวนมาก โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากภาคราชการและดําเนินการในรูปของคณะกรรมการเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้นทําให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรมีรายได้สูงขึ้นและมีงานทําเพ่ิมขึ้นนับได้ว่า
เป็นทิศทางหนึ่ง ในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตที่สูงขึ้น  
   2) การจัดตั้งแหล่งรวมรวมสินค้าด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดย
ดําเนินการโดยชุมชนนั้น ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคราชการเพ่ือหลีกเลี่ยงนายทุนที่
จะเข้ามาเอาผลกําไร แล้วนําสินค้าที่รวบรวม ซื้อได้เข้าโรงงานที่ชุมชนตั้งขึ้น ทําให้เงินหมุนเวียน
ภายในอําเภอและมีการแบ่งผลกําไรในรูปของสหกรณ์ นับได้ว่า เป็นทิศทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชน
นั้น ๆ ให้มีรายได้จากการที่เพ่ิมมูลค่าของผลผลิตในสูงขึ้นโดยมีต้นทุนเท่าเดิม  
   3) จากการที่ในชุมชนมีปราชญ์ ผู้รู้และมีการถ่ายทอดภูมิป๎ญญาตกทอดกันมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ จึงเห็นควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิป๎ญญาให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ควรได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากทางราชการในการผลิตและพัฒนาสินค้าที่เกิดจากภูมิป๎ญญาของชุมชน
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้น จําหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนถือได้
ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ  
   4) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของ
คนทั่วไปเป็นแนวทาง หนึ่งที่สามารถทําได้ โดยค้นคว้าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการละเล่นของ
ท้องถิ่น แล้วนํามาพัฒนาให้เป็นที่นิยมของคนในชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิป๎ญญา
และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนรุ่นหลังต่อไป 
 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่อําเภอ (SWOT Analysis)  
 ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพจากเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตําบล และอําเภอ สามารถ
สรุป ประเด็นการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังได้ดังนี้  
 จุดแข็ง (Strengths) 
 S1. มีแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่าจุดผ่านไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  
 S2. ประชากรมีการประกอบธุรกิจ/ประกอบอาชีพที่หลากหลาย  
 S3. ประชาชนในพื้นท่ีมีความสมานฉันท์เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 S4. ชุมชนอยู่อย่างสงบ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
 S5. มีผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน อาหารพื้นบ้านประจําถิ่นมากมาย  
 S6. มีสถาบันการศึกษาครอบคลุมหลายสาขาอาชีพ/วิชา ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  
 S7. เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ํามัน ไม้ผล และการเกษตรผสมผสาน  
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
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 W1. การจัดระเบียบของชุมชน/ที่อยู่อาศัยไม่เป็นระบบ  
 W2. ราษฎรบางส่วนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน  
 W3. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
 W4. ประชําชนไม่ให้ความสําคัญต่อการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เท่าที่ควร  
 W5. ผลผลิตทางการเกษตรขาดการพัฒนาส่งผลให้ผลผลิตมีราคาตกต่ํา  
 W6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดกรบูรณาการร่วมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
 W7. การบริหารจัดการภูมิป๎ญญาท้องถิ่น องค์กร กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขาดความ 
เข้มแข็ง ไม่เป็นระบบ  
 W8. มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในพื้นที่ค่อนข้างมาก 
 โอกาส (Opportunities)  
 O1. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสําคัญในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 O2. รัฐบาลให้ความสําคัญและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 O3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการในยุค 
ป๎จจุบัน  
 O4. มีการรณรงค์ให้ราษฎรได้มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 O5. ประชาชนในพ้ืนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดํารงชีวิต มีศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชน อาหารพื้นบ้านประจําถิ่น  
 O6. มีการส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์  
 O7. นโยบายการมีส่วนร่วม (เครือข่ายประชารัฐ) สามารถตอบสนองการรวมกลุ่มอาชีพ ใน
พ้ืนที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น  
 ภัยคุกคาม (Threats)  
 T1. ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา  
 T2. ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านอย่างเพียงพอ  
 T3. ประชาชนขาดการประกอบอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก  
 T4. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่
ชะลอตัว  
 T5. มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยและทํางานรับจ้างในพ้ืนที่ค่อนข้างมาก  
 T6. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน  
 T7. ประชาชนส่วนใหญ่มีค่านิยมในทางที่ผิด 
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 สรุป 
 อําเภอเมืองตรังมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเมืองแห่งความสุข พัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งอําเภอเมืองตรังยังเป็นอําเภอที่มี
ความหลากหลายของประชากร ธรรมชาติ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตร การประมง การท่องเที่ยวและแปรรูปไม้ยางพารา แต่ในขณะเดียวกันก็ มี
ป๎ญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนและรัฐบาล ภาครัฐจะต้องร่วมกันแก้ไขป๎ญหาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
 

2.4 กรอบความคิดการวิจัย 

 เนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผู้วิจัยลําดับมา สามารถนํามาวิเคราะห์
สาระสําคัญได้ดังนี้  
 
ตารางที่ 2.1  ตารางการวิเคราะห์กรอบความคิดการวิจัย 
 

ตัวแปร นักวิชาการ สาระส าคัญของแนวคิด/ทฤษฎ ี หนังสือ/ป ี

พัฒนาการทาง
การเมือง   
ประกอบด้วย  
- ช่วงเวลา 
    ร ะ ย ะ ที่  1  ยุ ค
ก่อนคสช 
    ระยะที่ 2 ยุค คสช  
    ร ะ ย ะ ที่  3  ยุ ค
ป๎จจุบัน  
- กฎหมายการเมือง 
- สถาบันการเมือง 
- กระบวนการทาง
การเมือง 

Lucian, 1966: 
33-45; Millkan 
and Blackmer, 
1961; Lerner, 
1958; Parsona, 
1964; Almond 
and Verba, 
1972; Deutsch, 
1963; Riggs, 
1964; 
Lapalombara, 
1964; Geertz, 
1963; Emerson, 
1960; Hoselitz, 
1952; Shils, 
1963; Weber 
(1947, อ้างถึงใน 
สมบัติ ธํารงธัญ

การพัฒนาทางการเมืองนั้นล้วนแต่เป็นรากฐาน
สําคัญของการพัฒนาประเทศในด้าน ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมที่ถือได้ว่าเป็นรากฐานที่มีความสําคัญยิ่ง 
เพราะการพัฒนาทางสังคมนั้นมีความเกี่ยวข้อง
ประสานในทุก ๆ กระบวนการทางสังคม โดย
พัฒนาการทางการเมืองนั้น กล่าวได้ว่าเป็น การทํา
ให้ระบบการเมืองเป็นรากฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจ ที่ต้องมีระบบการเมืองที่ต้องการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เปลี่ยนถ่ายยุคทางสังคมด้วย
กระบวนการทางการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างรัฐชาติ 
สร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตย ภายใต้การระบบ
บริหารและกฎหมายที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน  ให้มีความ
เสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงไปตามกฎกติกา ถือ
เป็นการระดมกําลังและอํานาจ เพื่อส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดี  
      ในการเปลี่ยนแปลงนั้น เครื่องมือที่ถือว่าเป็น
ส่วนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาโดย

ก า ร เ มื อ ง : 
แนวคิดและการ
พัฒนา/2559 
พลวัตความไม่
แ น่ น อ น ท า ง
ก า ร เ มื อ ง ใ น
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
และผลกระทบ
ต่อ เศรษฐกิจ / 
2561 
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ตัวแปร นักวิชาการ สาระส าคัญของแนวคิด/ทฤษฎ ี หนังสือ/ป ี

วงศ์, 2559, น. 
291); พงศ์ศักดิ์ 
เหลืองอร่ามและ
ยุทธนา เศรษฐ
ปราโมทย ์(2561, 
น. 1-3) 

ช่วงเวลา มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ
พัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทยทั้ง 3 ระยะ
เป็นช่วงการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยและมี
กระแสทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อวัฒนธรรม
การเมือง ที่มีป๎จจัยทางวัฒนธรรมการเมืองเข้ามามี
บทบาทมากขึ้น หรือกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาความไม่
แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย ตั้งแต่ 2549 
ถึงป๎จจุบัน พ.ศ. 2563 ดัชนีความไม่แน่นอนทาง
การเมืองเพิ่มสูงขึ้น นั้นกล่าวคือ ตั้งแต่ยุคของ
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ได้เกิดเหตุการณ์
ชุ มนุ ม ขึ้ น ข อ งกลุ่ มพั น ธมิ ต รประ ชาชน เพื่ อ
ประชาธิปไตย จนนําไปสู่การประกาศยุบสภาถึงแม้
จะมีการเกิดการเลือกตั้งขึ้นในเวลาต่อมาก็ตาม แต่
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีวินิจฉัยให้เพิกถอนการเลือกตั้ง 
และมีการประกาศเลือกตั้งใหม่ ป๎ญหาความขัดแย้ง
ระหว่างพรรคการเมืองยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง พร้อมกับ
การชุมนุมภายนอกสภาที่พยายามต้องการขับไล่
นายกรัฐมนตรีทักษิณ จนกระทั้งเป็นชนวนการเกิด
รัฐประหารขึ้นโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ส่วนครั้ง
ที่ สอง เกิดขึ้น ในสมัยอภิสิทธิ์  เ วชชาชีวะเป็น
นายกรัฐมนตรี ได้เกิดการชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภา
โดยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
หรือกลุ่ม นปช. จนนําไปสู่การปะทะและการสูญเสีย
เกิดขึ้น ส่วนครั้งท่ีสาม ซึ่งเห็นได้ชัดว่าระดับความไม่
แน่นอนเพิ่มสูงกว่าในสองครั้งที่ผ่านมา เกิดในยุค
ของสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษ์ ชินวัตร ได้เกิดการ
ชุมนุมกดดันนายกรัฐมนตรีลาออก และได้ทํา
ปฏิบัติการปิดสถานที่ต่าง ๆ ใจกลางกรุงเทพในช่วง 
2557 การชุมนุมดั งกล่าวได้ เป็นชนวนให้ เกิด
รัฐประหารโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่ง
เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของ
ความไม่แน่นอนคือ (1) มีความเกี่ยวข้องกับเหตุ
หารณืข่าวภายนอกระบบรัฐสภา คือ บทบาทที่มี
คําสั่ง หรือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎ
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ตัวแปร นักวิชาการ สาระส าคัญของแนวคิด/ทฤษฎ ี หนังสือ/ป ี

อัยการศึก และการปฏิวัติรัฐประหาร (2) มีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในระบบรัฐสภา คือ การ
เ ลื อ กตั้ ง แ ล ะ กา ร ปฏิ รู ป ก า ร เ มื อ ง  ซึ่ ง ทั้ ง  2 
องค์ประกอบข้างต้นมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับ 
ตัวกฎหมายการเมือง และกระบวนการทางการเมือง
โดยตรงจากแนวคิด กฎหมายการเมือง เป็นส่วน
สําคัญ ในการบังคับใช้ หรือวางกฎระเบียบใน
ประชาชนได้ปฏิบัติตาม โดยสถาบันทางเมืองเป็นถือ
ว่าเป็นบทบาทสําคัญ ที่บริหารประเทศให้เกิดการ
พัฒนา โดยผ่านกระบวนทางการเมือง ที่สร้างให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมทางสังคมเพราะ มนุษย์โดยธรรมชาติ
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีเหตุผล ต้องการเสรีภาพ (Liberty) 
ถือว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับเสรีภาพภายใต้สัญญา
ประชาคมตามแนวคิดของรุสโซ  
       ผู้ทรงอํานาจอธิปไตย คือ ประชาชนที่มา
ร วมตั ว กั น  มี ค ว าม เท่ า เ ที ย มกั นขอ งมนุ ษย์ 
(Equality) มนุษย์ มีความสามารถที่แตกต่างกันแต่
โดยธรรมชาติมนุษย์มีความเท่าเทียมกันในโอกาสที่
จะมีชีวิตที่ดี ในสังคม และอํานาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน (Popular Sovereignty) ภายใต้หลักการ
ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันได้แก่ หลัก
อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หลักเสรีภาพ หลัก
ความเสมอภาค หลักเสียงข้างมาก และหลัก
กฎหมาย 
       การเมืองจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตการ
ดํารงชีวิตทุกด้านทุกมิติ  เศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม การเมืองจึงมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐาน
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม  

ประชาสังคม  
ประกอบด้วย 
   - กลุ่มอาชีพ 
   - กลุ่มผลประโยชน์ 
   - พรรคการเมือง 

ชูชัย ศุกวงศ์ 
(2540, น. 165); 
ประเวศ วะสี 
(2540, น. 54); 
อเนก เหล่าธรรม

ภาคประชาสังคมนั้นเป็น ลักษณะประชาชนที่เกิด
จากการรวมตัวขึ้น จากกระบวนการทางสังคม โดย
เริ่มต้นจากประชาชนจํานวนหนึ่ง มีความคิด หรือ
อุดมการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยมิตรภาพ ความรัก และ
การเรียนรู้ผ่านกระบวนที่ต้องการแก้ไขป๎ญหาใน

การเดินทางแห่ง
ความคิด: ปฎิรูป
การเมือง/ 2540 
ส่วนร่วมที่ไม่ใช่
รัฐ: ความหมาย
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   - กลุ่มอิทธิพล ทัศน์ (2541, น. 
124); อลงกต 
วรณี (2542, น. 4) 
 

เรื่อง ๆ หนึ่ง โดยรวมตัวในลักษณะ กลุ่ม เครือข่าย 
สลามคม มูลนิธิ สถาบัน 
    การรวมตัวนั้นเป็นสิ่งที่กําเนิดสร้างกลุ่มต่าง ๆ 
รวมทั้งเป็นภาคประชาชนที่ต้องการขับเคลื่อน หรือ
สร้างสรรค์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เพราะภาค
ประชาสังคม ส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขป๎ญหาหลัก ๆ 
คือ สังคม เศรษฐกิจ โดยสิ่งป๎ยหาต้นต่อนั้น เกิดจาก
กระบวนการบริหารของผู้ปกครองในประเทศ หรือ
ผู้บริหารภายในประเทศ ที่กําหนดทิศทางแนว
ทางการขับเคลื่อน โดยกระบวนการขับเคลื่อนนั้น มี
ทั้งผลดีและผลเสีย หรือผลกระทบของการต้องการ
พัฒนาประเทศ หากประชาชนผู้ปกครองไม่ออกมา
ปูองกันสิทธิ ผลเสียเหล่านั้นก็จะส่งผลถึงตัวเขา
เหล่านั้น ดังนั้นภาคประชาสังคมมีส่วนต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง และวัฒนธรรมทาง
การเมือง ของประชาชนในชุมชน หรือกลุ่มคนบาง
คน ถือได้ว่าภาคประชาสังคมมีบทบาทสําคัญอย่าง
มากที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทาง
การเมือง โดยผ่านกระบวนการ การเรียกร้อง หรือ 
ต่อต้าน ก็ตาม 

ข อ ง ป ร ะ ช า
สังคม/ 2541 
ประชาสังคม : 
ทรรศนะนักคิด
ในสั งคม ไทย/
2540 
ทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับประชา
สั ง ค ม ห รื อ
ป ร ะ ช า ค ม / 
2542 

การเปลีย่นแปลง
วัฒนธรรมทาง
การเมือง 
ประกอบด้วย 
 - วิถีชีวิต 
 - ระเบียบแบบแผน 
 - ประเพณ ี
 - การสื่อสาร 
 - ความเชื่อ 
 - ค่านิยม 
 - ความต้องการ 
 - อุดมการณ ์
 - ทัศนคติ 
 - ความคิดเห็น 

จรูญ หยูทอง 
(2557); Jarol, 
1975, p. 50; 
Hague & 
Harrop, 2004;  
Edward, 1877, 
p. 27; 
Heywood, 
2002;  Almond 
& Verba, 1972, 
อ้างถึงใน จันทรา
นุช มหากาญจนะ 
(2559, น. 79) 

วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
วัฒนธรรมทั้งหมด หรือความเช่ือทางการเมือง เช่น  
เชื่อว่าผู้นําที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร  ระบบการเมือง
ที่เป็นอยู่มีลักษณะอย่างไร ระบบการเมืองที่เป็นอยู่
เป็นประชาธิปไตยหรือไม่ รวมทั้งความรู้ทางการ
เมืองและค่านิยมทางการเมือง  ซึ่งความรู้  ความเชื่อ
และค่านิยม 
    เป็นสิ่งที่ประชาชนเช่ือในสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งความ
เชื่อเหล่านี้อาจจะอยู่ในลักษณะ เช่น ความเช่ือในแง่
ประจักษ์ในวิถีชีวิตที่เป็นจริงในทางการเมืองหรือ
อาจจะเป็นความเช่ือในเปูาหมาย หรือค่านิยมซึ่งควร
จะเข้ามาใช้ปฏิบัติก็เป็นได้ อีกทั้งวัฒนธรรมทาง
การเมือง เป็นแบบแผนทัศนคติ และความโน้มเอียง
ต่อการเมืองของบุคคลแต่ละคนที่เป็นสมาชิกของ

วัฒนธรรมทาง
การเมือง/2557 
ThePolitics 
Within/1975 
ก า ร เ มื อ ง
เ ป รี ยบ เที ยบ : 
ก ร อ บ ท ฤ ษ ฎี
พื้นฐานเพื่อการ
วิจัย/2559 
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ระบบการเมืองใด ๆ แบบแผนของทัศนคติและความ
โน้มเอียงนี้เป็นเรื่องเชิงอัตวิสัย ซึ่งจะเป็นฐานที่
สําคัญอันก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองขึ้น จาก
ความโน้มเอียงของบุคคลแต่ละคน 
     วัฒนธรรมทางการเมืองถือวัฒนธรรมทาง
การเมืองนั้นเป็นผลรวมของค่านิยมที่สําคัญ ๆ 
(Fundamental Values) ความรู้สึกนึกคิด 
(Sentiments) และความรู้ (Knowledge) ของคน
ในสังคม ที่ส่งผลต่อกระบวนการทางการเมืองของ
สั ง ค ม นั้ น  ๆ  วั ฒ น ธ ร ร ม เ ป็ น สิ่ ง ที่ ซั บ ซ้ อ น 
ประกอบด้วยความรู้  ความเ ช่ือ ศิลป ศีลธรรม 
กฎหมาย จารีตประเพณี นิสัย และสมรรถนะอื่นๆ 
ของคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม อีกทั้งเป็น
รูปแบบของกําหนดทิศทางสู่เปูาหมายทางการเมือง
ส่วนใหญ่ 
   สรุปได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น เป็นกลไลที่
สําคัญต่อการพัฒนาทางการเมือง เพราะเป็นสิ่งที่
รวมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ถือเป็นสิ่งที่สําท้อนออกมาจาก
บุคคลในสังคมที่สื่อออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 

 
 จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีข้างต้น สามารถนํามาสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดในการ
ศึกษาวิจัย ได้ดังนี้ 
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พัฒนาการทางการเมือง 
 

 ช่วงเวลา 

o ระยะที่ 1 ยุค

ก่อนคสช. 

o ระยะที่ 2 ยุค คสช.  

o ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน  

 กฎหมายการเมือง 

 สถาบันการเมือง 

ประชาสังคม 
 

 กลุ่มอาชีพ 

 กลุ่มผลประโยชน์ 

 พรรคการเมือง 

 กลุ่มอิทธิพล 

 

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมือง 
 

 วิถีชีวิต 

 ระเบียบแบบแผน 

 ประเพณี 

 การสื่อสาร 

 ความเชื่อ 

 ค่านิยม 

 ความต้องการ 

 อุดมการณ์ 

 ทัศนคติ 

 ความคิดเห็น 

ตัวแปรตาม 

กรอบความคิดการวิจัย 
 

 
ภาพที่ 2.4  กรอบความคิดการวิจัย 
 
 จากกรอบความคิดการวิจัยนั้น สามารถอธิบายถึง องค์ประกอบและเหตุผลได้ดังนี้ 
   1) พัฒนาการทางการเมือง ประกอบด้วย (1) ช่วงเวลา 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ยุค
ก่อนคสช. ระยะที่ 2 ยุคคสช. ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน โดยแบ่งจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และ
พัฒนาการทางการเมืองในประเทศไทยทั้ง 3 ระยะเป็นช่วงการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยและมี
กระแสทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มีป๎จจัยทางวัฒนธรรมทาง
การเมืองเข้ามามีบทบาทมากข้ึน หรือกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ

ตัวแปรต้น 
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ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงป๎จจุบัน พ.ศ. 2563 (2) กฎหมายการเมือง คือการเปลี่ยนแปลงของ
รัฐธรรมนูญที่มีผลต่อสังคมโดยรวม คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจาก
กฎหมายการเมืองเป็นสิ่งที่ประชาชนภายในประเทศต้องยึดถือและปฎิบัติตามกฎ การออกกฎหมาย
การเมืองถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง หากการออกกฎกมายการเมืองไม่ได้ตอบสนองการแก้ป๎ญหาที่
แท้จริงต่อประชาชน หรือการนําไปใช้กฎหมายการเมืองไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้คือบ่อเกิดของ
ความขัดแย้งภายในสังคม (3) สถาบันการเมือง คือ สถาบันรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการทาง
การเมืองที่ถูกจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่มีความเป็นทางการโดยสร้างขึ้นเพ่ือรวมกลุ่มคนทางความคิดที่มี
ทัศนคติแนวคิดในทํานองเดียวกัน เกิดข้ึนในรูปแบบพรรคการเมือง โดยมีสมาชิกพรรคกการเมืองเป็น
ตัวกลางหรือสื่อกลางของพรรคการเมืองกับประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพราะสถาบันการเมืองมีอิทธิพล
ต่อกลุ่มคนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสื่อกลางการสร้างหรือยุยงต่อแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือสิ่งนํามาเพ่ือ
ประโยชน์การใดการหนึ่ง โดยปรากฏในสังคมให้เห็นในยุคของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ได้เกิด
เหตุการณ์ชุมนุมขึ้นของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย หรือกลุ่มคนเสื้อแดง ที่มีฐานคติ
เดียวกันของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมือง (3) กระบวนการทางการเมือง เป็นวิธีการใช้อํานาจ
อธิปไตย ที่เป็นกระบวนป๎จจัยการนําเข้า ที่ก่อให้เกิดผลทางการเมือง คือ กระบวนการหาเสียง และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะกระบวนการทางการเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคสังคม
โดยตรงเพ่ือให้ซึ่งมาของอํานาจอธิปไตย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 
ยุคก่อนคสช.  (19 ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 2557) ระยะที่ 2 ยุค คสช. (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 
2562) และระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน (9 มิ.ย. 2562 – ป๎จจุบัน) เพ่ือให้ทราบถึงว่าในช่วงระยะเวลานั้นมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
   2) ประชาสังคม ประกอบด้วย (1) กลุ่มอาชีพ คือ เกษตรกร/ชาวสวนยาง 
ข้าราชการ เอกชน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย รับจ้าง และลูกจ้าง  (2) กลุ่มผลประโยชน์ คือ นักธุรกิจ
การค้า เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพ (3) พรรคการเมือง  คือ นักการเมืองสังกัด
พรรคการเมือง และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค และ (4) กลุ่มอิทธิพล คือ  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นํา
ทางศาสนา สื่อมวลชน ครูอาจารย์ และ NGO ทั้ง 4 กลุ่มนี้มีเกิดจากประชาชนมีการรวมตัวขึ้น จาก
กระบวนการทางสังคม โดยเริ่มต้นจากประชาชนจํานวนหนึ่ง มีความคิด หรืออุดมการณ์ร่วมกัน โดย
อาศัยมิตรภาพ ความรัก และการเรียนรู้ผ่านกระบวนที่ต้องการแก้ไขป๎ญหาในเรื่อง ๆ หนึ่ง โดยรวมตัว
ในลักษณะ กลุ่ม เครือข่าย สลามคม มูลนิธิ และสถาบัน เพราะการรวมตัวนั้นเป็นสิ่งที่เกิดจาก
ประชาชนในกลุ่มสายอาชีพเดียวกัน หรือกลุ่มคนเหล่านี้ที่ต้องการในสิ่งเดียวกันรวมตัวเพ่ือเรียกร้อง
หรือคัดค้าน ให้ซึ่งมาความต้องการหรือการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น และยังถือได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีเป็น
พลังที่ขับเคลื่อนทางสังคมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
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อําเภอเมือง จังหวัดตรังอย่างมากเพราะเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดต่อประชาชนในชุมชน ทั้งยังเป็นสื่อที่ส่ง
ต่อข้อความระหว่างประชาชนกับภาครัฐ 
   3) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง ประกอบด้วย (1) วิถีชีวิต (2) ระเบียบ
แบบแผน (3) ประเพณี (4) การสื่อสาร (5) ความเชื่อ (6) ค่านิยม (7) ความต้องการ (8) อุดมการณ์ 
(9) ทัศนคติและ(10) ความคิดเห็น ทั้งหมดนั้น คือ วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
วัฒนธรรมทั้งหมด หรือความเชื่อทางการเมือง  เพราะวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นผลรวมของค่านิยม
ที่สําคัญ ๆความรู้สึกนึกคิด และความรู้ของคนในสังคม ที่ส่งผลต่อกระบวนการทางการเมืองของสังคม
นั้น ๆ วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อน ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย 
จารีตประเพณี นิสัย และสมรรถนะอ่ืน ๆ อีกทั้งเป็นรูปแบบของกําหนดทิศทางสู่เปูาหมายทาง
การเมืองส่วนใหญ่ 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยจึงมีวิธีการศึกษา
แบ่งเป็นหัวข้อ รูปแบบการวิจัยและแหล่งข้อมูล กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 รูปแบบการวิจัยและแหล่งข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดของแม็คเวลดังแสดง
ในรูปภาพ 3.1  
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ภาพที่ 3.1  การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design)  
แหล่งที่มา: Maxwell (2005) 
 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้วิจัยต้องการศึกษา
แบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ลึกซึ้งและสอดคล้องกับบริบทของภาคภาคประชาสังคมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ผู้วิจัยสามารถจะมีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญทุกคนและทุกกลุ่ม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นจริง ตรงประเด็น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย  สําหรับข้อมูล
ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย  
 พัฒนาการทางการเมือง ได้แก่ (1) ช่วงเวลา [ ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 ก.ย. 2549 – 21 
พ.ค. 2557) ระยะที่ 2 ยุค คสช : (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.
2562 - ป๎จจุบัน) ] (2) กฎหมายการเมือง (3) สถาบันการเมือง และ (4) กระบวนการทางการเมือง
 ประชาสังคม ได้แก่ (1) กลุ่มอาชีพ (2) กลุ่มผลประโยชน์ (3) พรรคการเมือง และ (4) กลุ่ม
อิทธิพล   
 ป๎จจัยข้างต้นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้แก่ (1) วิถีชีวิต (2) ระเบียบแบบแผน (3) ประเพณี (4) การสื่อสาร (5) 
ความเชื่อ (6) ค่านิยม (7) ความต้องการ (8) อุดมการณ์ (9) ทัศนคติ และ (10) ความคิดเห็น  

คําถามงานวิจัย 

วิธีการวิจัย ความถูกต้อง 

วัตถุประสงค์
งานวิจัย 

กรอบแนวคิด
งานวิจัย 
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 สอดคล้องกับแนวคิดของ สุภางค์ จันทวนิช (2554) ได้กล่าวเอาไว้ว่าวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จะ
สามารถทราบถึงความเป็นมา ปรากฏการณ์ที่สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นจริงและดําเนินไปตามสภาพความจริง 
เกี่ยวกับการศึกษาในอดีต ซึ่งบางส่วนบางเหตุการณ์นั้น ส่งผลมาถึงป๎จจุบันหรือต่ออนาคต และ
สามารถเข้าใจและรับรู้ต่อเหตุการณ์ได้อย่างละเอียด จากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และ
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารได้ดีกว่าเชิงปริมาณ เนื่องจากเป็นลักษณะข้อมูลที่จะได้เป็นตัวเลขหรือ
สถิติ โดยสามารถแจงนับได้แต่ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นลักษณะข้อมูลจะเป็นการพรรณนาความ
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม บริบททางสังคม วัฒนธรรม ความรู้สึกนึกคิด การให้
ความหมายหรือคุณค่าต่าง ๆ ตลอดจนค่านิยมหรือพฤติกรรมหรืออุดมการณ์ของบุคคลนั้น ๆ ได้ดีกว่า
เชิงปริมาณ 
 แหล่งข้อมูลสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 ผู้ทําวิจัยกําหนดแหล่งข้อมูลในการทําวิจัยไว้ 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primacy Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักจํานวน 51 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ รอบรู้ เชี่ยวชาญ และมีเวลาในการให้ทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้วิจัยในพ้ืนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้วิจัย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 4 
กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 2. กลุ่มผลประโยชน์ 3. กลุ่มนักการเมืองทั้งที่สังกัดพรรคการเมือง
และท่ีไม่สังกัดพรรคการเมือง และ 4. กลุ่มอิทธิพล  
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลดังนี้ (1) เอกสาร 
บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง (2) ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคม (3) ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 4 กลุ่ม ก็คือ 1. กลุ่มอาชีพ 2. กลุ่ม
ผลประโยชน์ 3. กลุ่มนักการเมืองทั้งท่ีสังกัดพรรคการเมืองและที่ไม่สังกัดพรรคการเมือง และ 4. กลุ่ม
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อิทธิพลซึ่งสอดคล้องกับบริบทกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดของในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร/ชาวสวนยาง ข้าราชการ พนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย รับจ้างและลูกจ้าง ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดตรังมีความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีความหลายหลากและเป็นเอกลักษณ์ กลุ่มคนบางกลุ่มมีการประกอบอาชีพทั้งแต่รุ่นสู่รุ่น 
หรือการการประกอบอาชีพตามลักษณะพ้ืนที่ที่อาศัย โดยลักษณะของเมืองตรัง ประชนชนบางส่วนมี
เชื้อสายจีน พุทธ และมุสลิมที่อาศัยร่วมกัน โดยเมืองจังหวัดตรังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อ ว่าเป็นเมืองที่กินกัน 
8 มื้อหลัก พูดได้ว่าเมืองตรังเป็นเมืองแห่งการกิน ด้วยจํานวนร้านอาหารที่ค่อนข้างมากและประชาชน
ที่มีความหลากหลายอาชีพ เพราะเมืองตรังมีท้ังสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทางราชการ ห้างสรรพสินค้า 
สถานการศึกษา และร้านค้าต่าง ๆ 
 2) กลุ่มผลประโยชน์ ได้แก่ นักธุรกิจการค้า เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพ 
ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดตรังได้เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวของภาคใต้ 
โดยเฉพาะในเมืองตรังมีจํานวนผู้จดทะเบียนนิติบุคคล 131 แห่ง (สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง, 2562) 
ถือได้ว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมาก ดังนั้นหากมองในมุมมองการเมือง กลุ่มนักธุรกิจมีบทบาทในการ
สนับสนุนหรือการคัดค้าน และมีแนวโน้มที่จะขยายไปสู่การเข้าไปมีบทบาททางการเมืองได้ โดยกลุ่ม
นักธุรกิจมีความสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวข้องต่อบทบาทในการต่อรอง หรือการจัดสรรผลประโยชน์ทางการ
เมืองด้วยเช่นกัน 
 3) พรรคการเมือง ได้แก่ นักการเมืองสังกัดพรรคการเมือง และนักการเมืองไม่สังกัดพรรค 
ทั้งนี้เนื่องจาก การเมืองในพ้ืนที่เมืองตรังเป็นพื้นที่หลักของพรรคหนึ่ง ที่มีความนิยมชื่นชอบจํานวนมา
นานนับ 20 ปี เนื่องจากมีแกนนําทางการเมืองมีเป็นที่รู้จักนับถือของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง จึง
ก่อให้เกิดกลุ่มคนที่สนับสนุนและทั้งที่ไม่สนับสนุนเกิดขึ้น ก่อให้เกิดขั้วทางการเมืองภายในท้องถิ่น
จังหวัดตรัง 
 4) กลุ่มอิทธิพล ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําทางศาสนา สื่อมวลชน ครูอาจารย์ และกลุ่ม 
NGO (Non-Governmental Organization) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มคนข้างต้นมีบทบาทสําคัญต่อ
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ การสร้างอิทธิพลของกลุ่มคนบางกลุ่มเป็นลักษณะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับนักการเมือง และประชาชน การเอ้ือผลประโยชน์บางส่วนหรือการเสียผลประโยชน์
บางส่วนย่อมเกิดกับกลุ่มคนข้างต้น ดังนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ได้แสดงตาม
ตาราง 3.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 

กลุ่มที่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน/คน 

1. กลุ่มอาชีพ  
     เกษตรกร/ชาวสวนยาง 3 
     ข้าราชการ 3 
     พนักงานภาคเอกชน 3 
     ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3 
     รับจ้าง 3 
      ลูกจ้าง 3 
2. กลุ่มผลประโยชน์  

      เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม 3 
      ผู้ประกอบการภาคเอกชน 3 
      สมาคมวิชาชีพ 3 
3. พรรคการเมือง  

      นักการเมืองสังกัดพรรค 3 
      นักการเมืองไม่สังกัดพรรค 3 
4. กลุ่มอิทธิพล  

      กํานัน 3 
      ผู้ใหญ่บ้าน 3 
      ผู้นําทางศาสนา 3 
      สื่อมวลชน 3 
      ครูอาจารย์ 3 
      NGO 3 
 รวม 51 

 
 สําหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 51 คนนั้นผู้วิจัยได้กําหนดโดยการเลือก
กลุม่ผู้ให้ข้อมูลสําคัญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญจะต้องมีความรู้
ในเชิงลึก ทักษะ ประสบการณ์ ความชํานาญหรือเชี่ยวชาญ คุ้นเคยกับประชาชนในพ้ืนที่และมี
ประสบการณ์อยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังจะเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังอีกด้วยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 

3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง เพ่ือกําหนด
ขอบเขตในการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังและกรอบแนวคิด
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 2) ผู้วิจัยได้ทําการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมตรงตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง แนวคิดทฤษฎี การไม่ผิดจริยธรรมสําหรับงานวิจัยในมนุษย์และกรอบแนวคิด
สําหรับการวิจัยที่ใช้สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 
 ผู้วิจัยได้ทําการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับการวิจัยในเรื่องเรื่องการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
ตําแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง คือ ช่วงระยะเวลา กฎหมาย
การเมือง สถาบันการเมือง และกระบวนการทางการเมือง 
 ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองกับพัฒนาการทางการเมือง 3 ระยะ แบ่ง
ออกเป็น 10 ข้อ โดยแต่ละข้อคําถามย่อยข้อละ 3 ข้อ รวมคําถามทั้งหมด 30 ข้อ ได้แก่ 1) วิถีชีวิต 2)
ระเบียบแบบแผน 3) ประเพณี 4) การสื่อสาร 5) ความเชื่อ 6) ค่านิยม 7) ความต้องการ 8) 
อุดมการณ์ 9) ทัศนคติ 10) ความคิดเห็น 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ที่ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 51 คนจะได้ให้
ข้อมูล แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 3) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างเสร็จแล้ว นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อ่านแล้ว
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เกิดความเข้าใจง่ายตลอดจนมีความชัดเจนตรงตามความมุ่งหมายของงานวิจัยซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบก่ึงโครงสร้าง 
 4) นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ข้อคําถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
แล้วนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงประเด็น
ตามเนื้อหา (Content Validity) และทําการทําหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อ
คําถาม (IOC: Index of Item-Objective Congruence) โดยค่า IOC ที่ยอมรับได้ว่า ข้อคําถามมี
ความเที่ยงตรง คือ มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และควรทําการปรับปรุงข้อคําถามนั้นใหม่ เมื่อค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อคําถาม (IOC: Index of Item-Objective Congruence) ได้รับ
การยอมรับว่ามีความเท่ียงตรงแล้วจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านได้แก่ 
     (1) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการภาครัฐหรือรัฐประศาสนศาสตร์ 
     (2) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
     (3) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยทําการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับข้อคําถาม ( IOC: Index of 
Item-Objective Congruence) โดยค่า IOC ที่ยอมรับได้ว่า ข้อคําถามมีความเที่ยงตรง คือ มีค่า
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อสอบข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม และควรทําการปรับปรุงข้อคําถามนั้นใหม่ เมื่อค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับข้อคําถาม (IOC: Index of Item-Objective Congruence) ได้รับการยอมรับว่ามี
ความเที่ยงตรงแล้วซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ข้อมูลคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง ส่วนที่ 3 ข้อมูล
คําถามเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นเพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง จากการคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ทั้ง 4 ชุด สําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยความเที่ยงตรง
เท่ากับ 1.0 ซึ่งถือว่าสามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไปได้ 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 ขั้นตอนในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) ตาม
กระบวนการด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยได้ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใน
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การดําเนินการตามขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวคิดของ วัชระ คําเขียว (2557) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) กําหนดขอบเขตและประเด็นข้อคําถามในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยยึดถือตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง และกรอบ
แนวคิดสําหรับในการวิจัยแล้วทําการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญจํานวน 51 คน  
 2) ผู้วิจัยไปยังพ้ืนที่เปูาหมายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยทําการแนะนําตัวเอง เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญก่อนที่จะเริ่มต้นทําการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 3) ชี้แจงจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้และการเก็บความลับของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
ทั้งหมดโดยข้อมูลที่ได้รับจะเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล เพ่ือที่จะนําเอาไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ
เท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับตัวผู้ให้ข้อมูล
สําคัญและหน่วยงาน องค์การที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญท้ังหมดสังกัดใด ๆ ทั้งสิ้น หรือผู้ให้ข้อมูลสามารถ
ปฎิเสธการให้ข้อมูลหรือมีความประสงค์ที่จะไม่ตอบคําถามในบางประเด็นได้ พร้อมทั้งทําการขอ
อนุญาตบันทึกเทปการสัมภาษณ์และคําถามเชิงลึกในประเด็นที่จะสัมภาษณ์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 4) เริ่มต้นการสัมภาษณ์และเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการจะทราบข้อมูลในรายละเอียดจาก
ข้อคําถามแรกไปจนถึงข้อคําถามสุดท้าย โดยมีการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง ให้
เป็นไปตามธรรมชาติของการสนสนทนา เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น
ในประเด็นที่ต้องการจะสัมภาษณ์ 
 5) ปิดการสนทนา โดยสรุปความเห็นและสอบถามประเด็นที่อยากจะทราบข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้ผู้ตอบคําถามได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นคําถามปิดท้ายสําหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเรียบเรียงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากนั้นทําการสรุป
ความในแต่ละประเด็นตามข้อคําถาม การจําแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) 
เป็นการนําข้อมูลที่ได้นํามาจําแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ ตามกรอบแนวคิดการศึกษา 
จากนั้นวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) เป็นการนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์
ออกให้เห็นเป็นส่วน ๆ เช่น วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
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อําเภอเมือง จังหวัดตรัง และวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) เป็นการนํา
ข้อมูลทีไ่ด้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากเหตุไปหาผลว่าเมื่อเหตุนี้เกิดข้ึน ได้นําไปสู่ผลที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง 
 การวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้เริ่มต้นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้หลัก 3 เส้า เพ่ือให้ข้อมูลมี
ความแม่นตรง น่าเชื่อถือ และปูองกันความผิดพลาด จะต้องมีการตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลซึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้ (Denzin, 1970, อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวนิช, 2554, น. 129-130) 
 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulate) เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้มาจากแหล่งที่มาต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน 
หากแต่ข้อมูลที่ต่างเวลากันที่มีข้อมูลที่เหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่ 
และถ้าหากบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ โดยการศึกษาครั้งนี้ในด้าน
ของ ช่วงเวลา (Time) สถานที ่(Place) และบุคคล (Person) นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาตาม 
 1) ช่วงเวลา คือ ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช.: (19 ก.ย. 2549 - 21 พ.ค. 2557) ระยะที่ 2 ยุค 
คสช. (22 พ.ค. 2557 - 16 ก.ค. 2562) และระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิ.ย. 2562 - ป๎จจุบัน) 
เนื่องจากช่วงเป็นช่วงการเกิดรัฐประหารในประเทศไทยและมีกระแสทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ต่อวัฒนธรรมทางการเมือง ที่มีป๎จจัยทางวัฒนธรรมทางการเมืองเข้ามามีบทบาทมากขึ้น หรือกล่าวได้
ว่าเป็นช่วงเวลาความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงป๎จจุบัน พ.ศ. 
2563 
 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigation Triangulate) เป็นการตรวจสอบว่า
ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้รับข้อมูลมาต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้นักวิจัยหลายคน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งการเป็นผู้สัมภาษณ์หรือการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulate) เป็นการตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัย
ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างออกไปจากเดิม จะทําให้การตีความข้อมูลมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  
 4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulate) เป็น
ลักษณะการใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อรวบรวมข้อมูลเดียวกัน ในกรณีที่ไม่แน่ใจ
ในคุณภาพของข้อมูลควรกําหนดให้มีผู้วิจัยหลายคนในการรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่รวบรวมข้อมูลในเรื่องเดียวกัน คือ ใช้วิธีการสังเกตควบคู่ ไปกับการซักถาม 
พร้อมทั้งศึกษาเอกสารประกอบด้วย 
 ผู้วิจัยได้ยึดตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามแนวคิดของไมล์และฮิวเบอร์แมน ซึ่ง
มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการ (Miles & Huberman, 1994) ได้แก่ 
 1) การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ที่ได้รับมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลสําคัญจํานวน 51 คน 
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 2) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Display) ซึ่งจะเป็นการจัดระเบียบข้อมูลที่มีการกระจัด
กระจายให้มารวมกลุ่มกันเพ่ือความง่ายและสะดวกต่อการตีความโดยผู้วิจัยเพ่ือค้นพบผลการศึกษาใน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 3) การหาข้อสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจัยจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน 51 คนในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 
 



บทท่ี 4 
 

บทวิเคราะห์ 

 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรังในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยก็คือ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง
ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากเก็บรวบรวมข้อมูลจาก งานวิจัย 
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
(Key Informants) จํานวนทั้งสิ้น 51 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดตรังและอ าเภอเมืองตรัง 

 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดขนาดกลางที่ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทยมีพ้ืนที่เลียบชายฝ๎่ง
ทะเลตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียยาวตลอดแนวเขตจังหวัดมากถึง 119 กิโลเมตร จังหวัดตรังอยู่
ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทางของถนนเพชรเกษมประมาณ 862 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 
4,917.519 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับอําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และช่องแคบมะ
ละกาในมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับอําเภอควนขนุน อําเภอศรีนครินทร์และ
อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงโดยมีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับทะเล
อันดามันและจังหวัดกระบี่ ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดตรังนับถือศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ 84.06 
รองลงมานับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 15.74 และ ศาสนาคริสต์อีกร้อยละ 0.18 ประชาชนชาวจังหวัด
ตรังมีความศรัทธายึดมั่นในศาสนาพุทธยิ่งกว่าศาสนาอ่ืน ๆ นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ
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เกษตรกรรม การทําสวนยางพารา ปาล์มน้ํามัน ทํานา ทําสวนผลไม้ สวนมะพร้าว การเพาะปลูกอ่ืน ๆ 
ทําการประมงและยังมีการแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดตรังมีการปกครองประกอบไปด้วย 10 อําเภอ
ได้แก่ อําเภอเมืองตรัง อําเภอกันตัง อําเภอปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว อําเภอสิเกา อําเภอห้วยยอด 
อําเภอวังวิเศษ อําเภอนาโยง อําเภอรัษฎา และอําเภอหาดสําราญ สําหรับการบริหารนั้นมีตําบล 
หมู่บ้านและเทศบาลในเขตพื้นท่ีจํานวน 99 ตําบล 723 หมู่บ้านและ 22 เทศบาล ซึ่งมีอําเภอเมืองตรัง
เป็นอําเภอที่มีขนาดใหญ่สุดโดยมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่าอําเภออ่ืน ๆ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่สําคัญของจังหวัดตรังอีกด้วย 
 นอกจากนั้นจังหวัดตรังยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่งดงามหลายแห่งด้วยกันทั้งภูเขา 
น้ําตกและทะเลอีกทั้งยังเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขึ้นชื่อเป็นเมืองต้องห้ามพลาด เนื่องด้วยความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทั้งศาสนา วิถีชีวิต และลักษณะความเป็นอยู่ของประชาชนอันเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น
จังหวัดตรังจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีได้มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
และวัฒนธรรมการกิน ประกอบกับจังหวัดตรังยังถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีการแข่งขันทางการเมืองใน
ป๎จจุบันสูงเนื่องจากพรรคการเมือง (พรรคประชาธิป๎ตย์และพรรคพลังประชารัฐ) มีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรงเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เป็นฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งของพรรคประชาธิป๎ตย์มาอย่าง
ยาวนานและยังมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและป๎จจุบันเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นบุคคลทางการเมืองที่มีชื่อเสียง ผู้คนให้การยกย่องและนับถือดังนั้นการเมือง
ภายในจังหวัดตรังจึงเป็นเมืองหลักของกลุ่มประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิป๎ตย์ที่มี
ระยะเวลาที่ยาวนานมาก แต่ในขณะเดียวกันการเมืองในป๎จจุบันที่มีกลุ่มคนรุ่นเก่ากับกลุ่มคนใหม่ที่มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปจึงเริ่มปรากฏว่ามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเก่าจึงเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นอย่างมากอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองขึ้นเช่นเดียวกัน (สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง, 
2562) อย่างไรก็ตาม ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ (2554) กล่าวว่าการเมืองของจังหวัดตรังว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะผูกติดอยู่กับพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัย อย่าง
ต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนายชวนขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิป๎ตย์ในปี พ.ศ. 
2533 เป็นต้นมา พรรคประชาธิป๎ตย์จะผูกขาดทางการเมืองของจังหวัดตรังมาโดยตลอด ชาวตรังมี
ความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยจะมีมากถึงขนาดที่แม้ นายทวี สระ
บาล อดีตสมาชิกพรรคประชาธิป๎ตย์จากอําเภอห้วยยอดที่เคยได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดของจังหวัด
ตรังมาก่อน ยังกลับต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้ง เมื่อย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอ่ืนและลงเลือกตั้งในครั้ง
นั้น ส่วนการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่พรรคประชาธิป๎ตย์ไม่ส่งผู้สมัครจํานวนผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้
สิทธิของจังหวัดตรังก็มีจํานวนสูงมาก ซึ่งสูงกว่าจํานวนคะแนนที่ผู้ได้รับเลือกตั้งสูงสุดได้รับถึงเกือบ 
20 เท่า 
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 การพัฒนาจังหวัดตรังได้ดําเนินการมาโดยตลอดทั้งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดตรังอยู่อย่าง
ต่อเนื่องโดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดตรัง ดังคณะกรรมการบริหารงานอําเภอบูรณา
การที่ทําการปกครองอําเภอเมืองตรัง (2564) ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจจังหวัดตรังเอาไว้ว่า 
เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน โดยมีพันธกิจเพ่ือ 1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่ งคั่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2. 
พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน และ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
จังหวัดตรังจึงได้มีการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาจังหวัดตรังขึ้น สํานักงานจังหวัดตรัง (2563) ได้มีการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2565 โดยได้ยึดหลักความครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ โดยให้ความสําคัญกับ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในการร่วมกันกําหนดเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด ให้มีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) และนโยบายของ
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาในการพัฒนาประเทศ รวมทั้ งมุ่งหวังให้ส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับต่าง ๆ ตลอดจนทําให้เกิดการพัฒนาที่มีผลปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ 
เพ่ือมุ่งสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดตรังมีการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนต่อไปในอนาคตโดยการกําหนดยุทธศาสตร์สําหรับใช้ในการพัฒนาออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 2) ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3) 
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4) บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลหายากและพลังงานอย่างเหมาะสม กับชุมชน/พ้ืนที่ 
และมีความยั่งยืน โดยได้กําหนดแผนงานโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดตรังให้มีความมั่นคง มั่งค่ังและยังยืน 
 นอกจากนั้นจังหวัดตรังยังเป็นจังหวัดมีศิลปะ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้าน
ศิลปะการแสดงและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ลิเกปุา ส่วนศิลปะหัตถกรรม 
เช่น การประดิษฐ์เสื่อเตย มีดพร้า (นาปูอ) ผ้าทอพ้ืนเมือง (นาหมื่นศรี) และเสวียนหม้อจากก้านจาก 
ด้านวัฒนธรรมประเพณีเป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีวัฒนธรรมไทยกับจีน ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนในเขตเมืองตรังส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยผสมจีน ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยังคงยึดถือ
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ประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนา แต่ไม่เคร่งครัดเหมือนกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นประเพณี
ของชาวตรังจึงมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืน ๆ ในภาคใต้อย่างชัดเจน 
 ในขณะเดียวกันจังหวัดตรังก็ประสบป๎ญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัด
ตรังโดยมีการจัดเรียงตามลําดับความสําคัญดังต่อไปนี้ 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ํา
เนื่องจากโครงการเศรษฐกิจพ่ึงพาภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและปาล์มน้ํามัน 2. การ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวทําให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ํามัน  
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีการผลิตแบบดั้งเดิม การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตค่อนข้างน้อย ขาดความรู้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารจัดการการตลาด
สมัยใหม่ 3. แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดยังมีป๎ญหาคุณภาพบริการทั้งในด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งป๎ญหาความไม่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ 4. ป๎ญหายาเสพติดยังคงเป็นป๎ญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดตรังมาก
ที่สุดโดยอําเภอท่ีพบการจับกุมสูงสุดได้แก่ เมืองตรัง รองลงมา ได้แก่ กันตัง ปะเหลียน ห้วยยอด สิเกา 
วังวิเศษ ย่านตาขาว นาโยง รัษฎา และหาดสําราญ ตามลําดับ 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถูกทําลายรวมทั้งป๎ญหาการกัดเซาะชายฝ๎่ง 6. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฐานภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่
มีอัตลักษณ์มาใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์ได้อย่างคุ้มค่า 7. โครงสร้างประชากรของจังหวัดตรังมีแนวโน้ม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นผลให้ภาระพ่ึงพิงสูงขึ้นในขณะเดียวกันการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อย 
 ในส่วนของอําเภอเมืองตรังนั้นซึ่งเป็นอําเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
เป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้โดยมีข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริหารงานอําเภอบูรณาการที่ทํา
การปกครองอําเภอเมืองตรัง (2564) ได้กล่าวเอาไว้ว่าอําเภอเมืองตรังมีพ้ืนที่ 533.87 ตารางกิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดกับอําเภอต่างของจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงดั งนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อําเภอห้วย
ยอด และ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ทิศใต้ ติดต่อกับ อําเภอนําโยง อําเภอย่านตาขาว และอําเภอ
กันตัง จังหวัดตรังทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอนําโยง จังหวัดตรัง  และอําเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอกันตัง อําเภอสิเกา และอําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง อําเภอเมือง
ตรังมีประชากรจํานวน 155,281 คน โดยได้แยกเป็นนอกเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 94,984 คน 
ภายในเขตเทศบาลนครตรัง จํานวน 56,529 คน และภายในเขตเทศบาลตําบลคลองเต็ง จํานวน 
3,768 คน ประชาชนส่วนใหญ่นับยังคงถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 93 นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 
5 และศาสนาอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 2 อําเภอเมืองตรังได้แบ่งการปกครองท้องที่เป็น 14 ตําบล 121 
หมู่บ้าน และ 4 เทศบาล ในด้านศาสนาและวัฒนธรรมของอําเภอเมืองตรังได้มีศิลปะการแสดง
พ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจําท้องถิ่นที่สําคัญก็คือ มโนราห์ หนังตะลุ ง ลิเกปุา กําหลอ 
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กลองยาว ประเพณีงานบวชนาค งานฌาปณกิจศพ งานมงคลสมรส งานพิธีเข้าสุนัต งานเมาลิดกลาง 
การละหมาด งานออกบวช เป็นต้น 
 ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอเมืองตรังยังมีสภาพเป็นเนินสูงต่ําสลับกับที่ราบโดยมีแม่น้ํา
สําคัญไหลผ่านก็คือแม่น้ําตรังซึ่งเกิดจากต้นน้ําในเขตอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และลํา
คลองจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่านอําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ และอําเภอเมืองตรังไหลไปออก
ทะเลในพื้นที่อําเภอกันตัง ส่วนลักษณะภูมิอากาศก็เป็นแบบอบอุ่นโดยมีฤดูกาลที่สําคัญอยู่เพียง 2 ฤดู 
ได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม - 
เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นเพ่ือให้มีการพัฒนาอยู่อย่าง
ต่อเนื่องอําเภอเมืองตรังจึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอเมืองตรังขึ้นให้มีความ
สอดคล้องกับกรอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตรัง วิสัยทัศน์จังหวัด ตลอดจนป๎ญหาความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง ดังนั้นจึงได้จัดทําแผนพัฒนาอําเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 ขึ้นเช่นเดียวกันกับจังหวัดตรัง โดยยึดหลักความครอบคลุมของมิติการ
พัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยให้
ความสําคัญกับทุกส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมกันกําหนด
วิสัยทัศน์ และ ทิศทางการพัฒนาของอําเภอเมืองตรังให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่มีผลการปฏิบัตินําไปสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในพ้ืนที่ของอําเภอ
เมืองตรังต่อไปในอนาคต 
 อําเภอเมืองตรังป๎จจุบันจึงมีวิสัยทัศน์ว่าเป็นเมืองแห่งความสุข พัฒนาการเกษตร การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีมีสุข และมีพันธกิจเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้วิสัยทัศน์ประสบความสําเร็จจุงมีการกําหนดพันธกิจเอาไว้ได้แก่ 1. พัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร แบบครบวงจรและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 2. สร้าง
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. บริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน และ 4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดําเนินการเพ่ือบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาอําเภอเมืองตรังจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์อันประกอบไปด้วย 1 . สร้าง
ฐานเศรษฐกิจของอําเภอด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 2 . ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3 . 
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4. บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืน 



 135 

 แนวทางการพัฒนาอําเภอเมืองตรัง: อําเภอเมืองตรังมีทรัพยากรท้องถิ่น พืชหรือสัตว์
เศรษฐกิจ ภูมิป๎ญญาและศักยภาพของผู้คนในชุมชน หลากหลายพอที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนา
ชุมชนของอําเภอเมืองได้หลายแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางด้านการเกษตรดัง
จะเห็นได้ว่าพืชเศรษฐกิจของชุมชนในอําเภอเมืองตรังจะจําหน่ายให้กับพ่อค้ารับซื้อผลผลิตนั้น ๆ เพ่ือ
นําไปจําหน่ายต่ออีกทีหนึ่งซึ่งเป็นการที่ขายผลผลิตได้ในราคาที่เห็นว่าไม่เหมาะสม จึงควรหาวิธีการ
แปรรูปผลผลิตโดยการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตในพื้นที่ของชุมชนที่มีพืชหรือสัตว์เศรษฐกิจจํานวน
มาก โดยการสนับสนุนงบประมาณจากภาคราชการและดําเนินการในรูปของคณะกรรมการเพ่ือเป็น
การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตให้มีราคาสูงขึ้นทําให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรมีรายได้สูงขึ้นและมีงานทํา
เพ่ิมขึ้นนับได้ว่าเป็นทิศทางหนึ่ง ในการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตที่สูงขึ้น  2. 
การจัดตั้งแหล่งรวบรวมสินค้าด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยดําเนินการโดยชุมชนนั้น ๆ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคราชการเพ่ือหลีกเลี่ยงนายทุนที่จะเข้ามาเอาผลกําไร แล้ว
นําสินค้าทีร่วบรวม ซื้อได้เข้าโรงงานที่ชุมชนตั้งขึ้น ทําให้เงินหมุนเวียนภายในอําเภอและมีการแบ่งผล
กําไรในรูปของสหกรณ์ นับได้ว่าเป็นทิศทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนนั้น ๆ ให้มีรายได้จากการที่เพ่ิม
มูลค่าของผลผลิตในสูงขึ้นโดยมีต้นทุนเท่าเดิม 3. จากการที่ในชุมชนมีปราชญ์ ผู้รู้และมีการถ่ายทอด
ภูมิป๎ญญาตกทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงเห็นควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิป๎ญญาให้แก่
เยาวชนรุ่นหลัง ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการในการผลิตและพัฒนาสินค้าที่เกิด
จากภูมิป๎ญญาของชุมชนสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพขึ้น จําหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ 4. การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเป็นแนวทาง หนึ่งที่สามารถทําได้ โดย
ค้นคว้าศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและการละเล่นของท้องถิ่น แล้วนํามาพัฒนาให้เป็นที่นิยมของคนใน
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิป๎ญญาและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชนรุ่นหลังต่อไป 
 สรุป 
 อําเภอเมืองตรังเป็นอําเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและมีประชาชนอาศัยอยู่มาก
ที่สุด ได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะเป็นเมืองแห่งความสุข พัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ประชาชนอยู่ดีมีสุข นอกจากนั้นอําเภอเมืองตรังยังเป็น
อําเภอที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนโดยมีความหลากหลายของประชากร 
ธรรมชาติ และการท่องเที่ยว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพการเกษตร 
การประมง การท่องเที่ยวและแปรรูปไม้ยางพารา 
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4.2 วิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองในเขตอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ระหว่าง 
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 

 พัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรังมีการพัฒนาตามลําดับในแต่ละช่วงเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนที่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การเลือกตั้ งทั้ งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงมากตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 ได้บัญญัติสิทธิของประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่มในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ถึงแม้ว่าจะมีการรัฐประหารรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรในปี  พ.ศ. 2549 ก็ตามแต่คณะ
รัฐประหารก็ไม่ได้มีการสืบทอดอํานาจเหมือนกับในป๎จจุบันถึงแม้จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ก็ตามซึ่งก็มีการขอนายกพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 ซึ่งก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการยุบสภาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาต่อมา จนกระทั่งพัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรังต้อง
มาหยุดชะงักคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ภายใต้การนําของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้เข้ามายึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ของประเทศไทยเมื่อ 22 พ.ค. พ.ศ. 2557 ซึ่งทําให้มีคําสั่งของ คสช. เรื่องการระงับการเลือกตั้งใน
ระดับระดับชาติและระดับท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 คสช. จึง
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส .ส.) อีกครั้งหนึ่ง จังหวัดตรังก็ได้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันดังกล่าวซึ่งทําให้พัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรังกลับมา
เป็นประชาธิปไตยโดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในครั้งนั้นนอกจากนั้นพอพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งในระดับ
ท้องถิ่นได้แก่ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และมีการจัดให้มีการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) 
ซึ่งขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นพัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอ
เมืองตรังมาตามลําดับ นอกจากนั้นจากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยยังได้ค้นพบผลการวิจัยใน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรที่ 1 ด้านพัฒนาการทางการเมือง 
   1) ช่วงเวลา 3 ระยะ ตามช่วงเวลาตั้งแต่ ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน โดยแบ่ง
ออกเป็น  
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      (1) ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National 
Council for Peace and Order: NCPO):  (19 กันยายน พ.ศ. 2549 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)  
 ประชาชนในอําเภอเมืองตรั งมีวิ ถีชี วิตแบบเรียบง่ ายตามลักษณะของคนใต้ที่ มี
ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และก็มีความสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองกัน แต่เมื่อมีการ
รัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตรยศในขณะนั้นเมื่อ พ.ศ. 2549 และการเข้ามาทําการ
รัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ พ.ศ. 2557 ก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบรัฐบาลของ
ตระกูลชินวัตรในสมัยนั้นสภาพสังคมของอําเภอเมืองตรังจึงเป็นสังคมตามลักษณะของคนใต้ 
ประชาชนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อถึงฤดูกาลเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร (ส .ส.) สมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.) ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็จะ
ไปเลือกตั้งตามหน้าที่ซึ่งก็มักจะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิป๎ตย์ หรือ พรรคประชาธิป๎ตย์ให้การ
สนับสนุน และนายชวน หลีกภัยเป็นผู้สนับสนุนจึงทําให้พรรคประชาธิป๎ตย์ชนะการเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นมาโดยตลอดเนื่องจากจังหวัดตรังถือได้ว่าเป็นฐานเสียงที่สําคัญของพรรค
ประชาธิป๎ตย์   
  ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติการเมืองระดับท้องถิ่น เช่น เลือกตั้งนายก 
 อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. สจ. ส.อบต. พวกเราก็เลือกคนของพรรคประชาธิป๎ตย์
 หรือคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิป๎ตย์กันนะเพราะเป็นคนใต้ด้วยกัน มีความใกล้ชิด รู้จักกัน
 เป็นอย่างดี คุยกันได้ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2563) 
 
  การเลือกตั้งระดับชาติพวก ส.ส. ส.ว. เราก็จะเลือกคนที่เรารู้จัก ช่วยเหลือเกื้อกูลเรา
 ชุมชน หมู่บ้าน อําเภอเขาชอบมางานบวช งานแต่ง งานศพ ขึ้นบ้านใหม่ กฐิน ผ้าปุา งานวัด 
 ซึ่งก็จะเป็น ส.ส. ของพรรคประชาธิป๎ตย์นะ คนตรังก็เป็นฐานเสียงของประชาธิป๎ตย์มาโดย
 ตลอดเลือกตั้งครั้งใดก็ได้คนของพรรคประชาธิป๎ตย์ เราชอบนายก ชวน หลีกภัย (ตัวแทน
 กลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563) 
 
  การเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าคนตรังเกือบทั้งจังหวัดก็มักจะเลือก
 ผู้สมัครจากพรรคประชาธิป๎ตย์ หรือ นายชวน หลีกภัยเป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วจึงทําให้พรรค
 ประชาธิป๎ตย์สามารถชนะการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาอย่างยาวนานใครที่
 เป็นตัวแทนของพรรคนี้ก็ชนะแทบจะไม่ต้องหาเสียงมากก็ได้เนื่องจากจังหวัดตรังถือได้ว่าเป็น
 เมืองหลวงของพรรคประชาธิป๎ตย์ก็ว่าได้ (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 
 2563) 
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  สรุปผลการศึกษา 
 พัฒนาการทางการเมืองยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติการเมืองภายในอําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติประชาชนในจังหวัด
ตรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอเมืองตรังซึ่งก็เป็นฐานเสียงของประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอด การเลือกตั้ ง
พรรคประชาธิป๎ตย์ก็มักจะชนะการเลือกตั้งซึ่งประชาชนจะนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค
ประชาธิป๎ตย์เพราะนิยมชมชอบในนายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนของคนภาคใต้ในการเข้าไปบริหารประเทศ 
      (2) ระยะที่ 2 ยุค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ: คสช. (22 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)  
 ยุคนี้เป็นยุคที่ คสช. เข้ามามีอํานาจทางการเมืองมากก็เกิดได้ปรากฏการณ์ในด้านป๎ญหา
ความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นในทางการเมืองของกลุ่มต่าง  ๆ คสช. ได้ยกเลิกการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดทั่ว
ประเทศได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาซึ่งประชาชนอําเภอเมืองตรัง
ต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส .ส.) 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร็วที่สุดเพ่ือจะได้มีส่วนร่วมทางการเมือง
และรักษาสิทธิ์ทางการเมืองของตนเองในการเลือกคนที่รัก พรรคการเมืองที่ชอบและสนับสนุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรที่ถือว่ามีความสําคัญมากในการเข้าไปทําหน้าที่
แทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร ในยุคนี้จึงทําให้เกิดเป็นความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นโดยกลุ่ม
ชนรุ่นเก่า ๆ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปบางคนก็เห็นด้วยกับ คสช. ที่มีการยึดอํานาจการปกครองมาจาก
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ พ.ศ. 2557 แต่บางกลุ่มก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว 
วัยรุ่น นักศึกษาหรือคนท่ีมีอายุต่ํากว่า 50 ปีลงมา เพราะจะทําให้พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
และของจังหวัดตรังถอยหลัง ไม่เป็นประชาธิปไตย เศรษฐกิจถดถอย การค้าขายกับต่างประเทศ
ยากลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตกไม่ให้การยอมรับประเทศไทย นอกจากนั้นการตรา
กฎหมายต่าง ๆ ก็ช่วยทําให้ คสช. สามารถสืบทอดอํานาจทางการเมืองโดยมีสมาชิวุฒิสภา (ส .ว.) 
จํานวน 250 เสียงคอยให้การสนับสนุน ส่วนสถาบันการเมืองอย่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ก็อ่อนแอลง
เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง และกระบวนการทางการเมืองต่าง ๆ ก็มักจะผูกอยู่กับคสช. และพรรคพวก
ของคสช.  
  คนของพรรคประชาธิป๎ตย์ก็ไปร่วมขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ 
 พ.ศ. 2557 ที่มาจากการเลือกตั้ง คนตรังบางส่วนก็เข้ากรุงเทพฯไปร่วมชุมนุมกับเขาด้วย 
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 นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิป๎ตย์และ ส.ส.ของพรรค
 บางส่วนก็ไปร่วมชุมนุม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นแกนนํา กปปส. พูดง่ายๆ พรรค
 ประชาธิป๎ตย์เป็นแกนนําในครั้งนั้นก็คงไม่ผิดซึ่งก็มีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะจึงทําให้มี
 ผลกระทบต่อคะแนนความนิยมของพรรคประชาธิป๎ตย์และตัวนายชวนเริ่มลดลงนับแต่นั้นมา
 ค่ะ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2563) 
 
  ยุค คสช. การเมืองในจังหวัดตรังมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง การเลือกตั้ง ส.ส. ที่
 ผ่านมา ส.ส. พรรคประชาธิป๎ตย์เสียแชมป์ให้กับพรรคพลังประชารัฐในเขตหนึ่ง ซึ่งเป็น
 ปรากฏการณ์ที่น่าวิเคราะห์ทางการเมือง เพราะเขตหนึ่งเป็นถิ่นของนายชวน หลีกภัย 
 ผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิป๎ตย์อาจจะประมาทคู่แข่ง และด้วยอํานาจเงินและอํานาจของ 
 คสช. (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 22 สิงหาคม 2563) 
 
  ยกเลิกการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเราก็อยากใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรี นายก 
 อบต. สจ. ส.อบต. เพราะมันเบื่อคนเก่าแล้วอยู่นานหลายปีแล้วเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งสักที
 ฝากไปบอกนายกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะด้วยนะว่าชาวบ้านเขาอยากเลือกตั้งในส่วน
 ของท้องถิ่นแล้ว ไหนบอกว่ากระจายอํานาจให้ประชาชนและท้องถิ่นแล้วไง (ตัวแทนกลุ่ม
 อิทธิพล, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยกเลิกการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมานานหลายปีซึ่งประชาชนภายในอําเภอ
เมืองตรังต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก 
อบต. สจ. ส.อบต. ให้เร็วที่สุดเพื่อคืนอํานาจการปกครองให้กับประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ 
      (3) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ป๎จจุบัน) 
 ยุคป๎จจุบัน เมื่อ คสช. โดยการนําของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) จํานวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจากรัฐประหารรัฐบาลนางสาว 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ พ.ศ. 2557 โดย คสช. ได้ตรากฎหมายการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้น ซึ่ง คสช. ได้ออกกฎหมายลูกสําหรับใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. เอาไว้
มากมาย เช่น จํากัดจํานวนปูายรณรงค์หาเสียง ขบวนรถหาเสียงเลือกตั้ง และการใช้เงินในการหา
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เสียง ในจังหวัดตรังโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจําจังหวัดตรังค่อยสอดส่องดูแลอย่าง
ใกล้ชิดทําให้ขาดสีสรรของการเลือกตั้งซึ่งไม่เหมือนกับในอดีต นอกจากนั้นคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส. 
ที่ไม่โดดเด่น กลยุทธ์ที่ใช้ในการหาเสียง ยังคงเป็นรูปแบบเดิม ๆ กระบวนการหาเสียงของผู้สมัคร
รวมทั้งกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถ
จูงใจให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการ
เลือกตั้งมีส่วนสําคัญต่อความตื่นตัวและการร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งของ
ภาคส่วนต่าง ๆ และส่งผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้ง สําหรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลดน้อยลงไปมาก ประชาชนในจังหวัดตรังก็ไม่ค่อยมีการแสดงออกทาง
การเมืองเพราะกระทําได้อย่างยากลําบากและอาจจะถูกรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฟูองร้อง
ดําเนินคดีได้ รวมถึงความนิยมในพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยเริ่มลดน้อยลงดังจะเห็นได้
ว่าผู้สมัครจากพรรคประชาธิป๎ตย์ เขต 1 จังหวัดตรังพ่ายแพ้ให้แก่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ
สําหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากจึงทําให้การเมืองภายในจังหวัดตรังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ชัดเจน 
  เราอยากลองเปลี่ยนตัว ส.ส. ของเขต 1 บ้างจากพรรคประชาธิป๎ตย์เป็นพรรคอ่ืนดู
 เผื่อว่าจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนอะไรๆดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งรายได้ ราคายางพารา
 และปาล์มน้ํามันสูงขึ้น การพัฒนาจังหวัดตรังอย่างถนนหนทาง คู คลอง หนองบึงต่างๆจะ
 ได้รับการดูแล แก้ไขและสามารถทําให้เศรษฐกิจของจังหวัดตรังดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับ
 จังหวัดอ่ืนๆที่เขาพัฒนาไปกันมากแล้วอย่างสงขลา กระบี่และภูเก็ต (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2563) 
 
  รัฐบาลเขาห้ามพวกเราพูด แสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เป็นลบต่อรัฐบาล คณะ
 รัฐนตรี โดยเฉพาะวิจารณ์ตัวพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีถ้าทําอําเภอ จังหวัด 
 ทหารก็จะเอาตัวไปปรับทัศนคติในค่ายทหารแล้วใครจะกล้าทํานะ หรือไม่ก็จะโดนตํารวจมา
 หาถึงที่บ้านเลยนะ (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2563) 
 
  การเสนอข่าวที่เป็นลบ หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 นายกรัฐมนตรีจะต้องห้าม หรือโดนสั่ งให้ลบออก ปิดข่าวหรือถึงขั้นห้ามทําข่าวเลยก็มี 
 เจ้าหน้าที่มักจะบอกว่าจะกระทบต่อความมั่นคงและไม่ควรทํา จะโดนฟูองเอาและโดน
 ติดตาม มันเป็นการคุกคามนะ สมัยก่อนยุค คสช. ทําข่าวค่อนข้างเสรีกว่า  (ตัวแทนกลุ่ม
 อิทธิพล, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2563) 
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 พัฒนาการทางการเมืองของอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังได้มีการพัฒนามาโดยตลอดนับตั้งแต่
ก่อนยุค คสช. เข้ามามีอํานาจเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยมีสูงแต่
ในยุค คสช. เข้าบริหารประเทศแทนรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรทําให้พัฒนาการเมืองของ
อําเภอเมืองตรังและของประเทศไทยถอยหลังเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ยาวนานถึง 5 ปีในขณะเดียวกันสถาบันการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองอ่อนแอ่ลงมาก และ
ในยุคป๎จจุบันเมื่อ คสช. ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายและ
กระบวนการทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นแล้วพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคพวกก็ยังคงมีอํานาจในการบริหารประเทศแต่
ในขณะเดียวกันป๎ญหาความขัดแย้งในสังคมก็ยังไม่หมดไป ดังแนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร (2557) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองในการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองที่จะนําไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
ทางการเมือง ที่ปรารถนา นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้ทันสมัย การพัฒนา
ระบบการเมือง ระบบบริหาร ระบบเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ และการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของภาคประชาชน 
   2) กฎหมายการเมือง 
 รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายอันสูงสุดในการปกครองประเทศของไทยซึ่งกฎหมายจะขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมิได้ถ้ากฎหมายใด ๆ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญให้เป็นอันตกไปรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้มีการตราออกมาหลายฉบับซึ่งฉบับที่สําคัญ ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้นํามากล่าวเอาไว้
ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของภาคประชาชน การมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พรรคการเมืองเข้มแข็งอํานาจการปกครองจึง
เป็นของประชาชน เมื่อมีการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณ  ชินวัตรเมื่อปีวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 
ทําให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สิ้นสุดลงและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ขึ้นมาใหม่ทําให้การเมืองของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระ
ทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ในขณะนั้นได้ทําการยึดอํานาจรัฐบาลรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ พ.ศ. 2557 และมีการ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต่มีการตรากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) สําหรับใช้บริหารประเทศไทยไทยภายใต้ คสช.  ซึ่งนํา
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ได้ให้อํานาจหัวหน้าคณะ คสช. ไว้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรา 44 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาจึง
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ทําให้พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยและของอําเภอเมืองตรังเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไป
เป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เต็มใบ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังคงให้อํานาจ 
คสช. และมีเจตนาให้ คสช. และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาสามารถสืบทอดอํานาจและสามารถ
ดํารงตําแหน่งนายรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อีกสมัยหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      (1) ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช . (National 
Council for Peace and Order: NCPO): (19 กันยายน 2549 – 21 พฤษภาคม 2557)  
 หลังมีการรัฐประหารรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตรโดยคณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) โดยมี พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทหารบกเป็น
หัวหน้าคณะรัฐประหารเข้าทําการยึดอํานาจมาจากรัฐบาลของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยศในขณะ
นั้นเมื่อ พ.ศ. 2549 นอกจากนั้นก็ยังมีความผันผวนทางการเมืองเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของนาย 
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายสมัคร สุนทรเวช นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ตามลําดับที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ครบวาระ 4 ปี การเมืองภายในอําเภอเมืองตรังก็มีการออกมา
ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารในครั้งนั้นแต่ไม่ได้รุนแรงหรือมีความขัดแย้งทางการเมือง
ใดๆ ซึ่งรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี (ฉายารัฐบาลขิงแก่) ก็มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้ง
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการออกกฎหมายสําหรับการเลือกตั้ง ส.ส. 
ส.ว. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนั้นที่ผ่านการทําประชามติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ของประเทศไทยซึ่งประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการทําประชามติ และไปใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงตามกฎหมายซึ่งก็ยังนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์อยู่ นอกจากนั้นก็ติดตามข่าวสาร 
กฎหมายต่าง ๆ ของบ้านเมืองผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุและหนังสือพิมพ์เป็นหลักแต่ก็ยังไม่มากนัก ดัง
ตัวแทนกลุ่มอาชีพกล่าวว่า “พวกเราไม่ค่อยจะรู้กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง กฎหมายเลือกตั้ง 
ส.ส. ส.ว. แม้แต่การเลือกตั้ง สจ. นากยก อบจ. นายยก อบต. นายกเทศมนตรีกันสักเท่าไรหรอกนะ 
รัฐบาลเขามีเลือกตั้ง เขาให้ไปเลือกเราก็ไปถ้าไม่ติดธุระสําคัญ ติดงาน” (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์
, 18 สิงหาคม 2563) 
  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยจะมาประชาสัมพันธ์กฎหมายหมายเกี่ยวกับ
 การเมือง การปกครอง การเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าใจหรอก ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ดูข่าว มี
 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน ชุมชน บ้างทีหน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาอบรมใน
 หมู่บ้านให้ฟรีด้วย (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2563) 
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 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังในยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามารัฐประหาร
รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประชาชนในอําเภอเมืองตรังมีการแสดงออกต่อการเมืองบ้างเป็น
บางครั้งเท่านั้น เพราะไม่ค่อยจะรู้กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปกครองโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) และ
กฎหมายเลือกตั้งมากนักไม่เหมือนยุคป๎จจุบันที่ค่อนข้างมีความรู้กันเนื่องจากติดตามข่าวทาง
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ Facebook Line และภาครัฐจัดประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์กันตาม
ชุมชน หมู่บ้าน 
      (2) ระยะที่ 2 ยุค คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 
16 กรกฎาคม 2562)  
 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมี
การศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วนํามาวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยติดตามดู
ข่าวสารในทีวี ข่าวทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ Line กลุ่ม Facebook Twitter ซึ่งประชาชนในเขต
อําเภอเมืองตรังกลัวเสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้การเลือกตั้ง
เป็นหน้าที่ของประชาชนตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานราชการ จังหวัดตรัง ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ต่าง ๆ ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านกฎหมายการเมืองยุค คสช. คําสั่งคสช. การ
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในการลงประชามติรับร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รวมถึงการชี้แจงประเด็นการยกเลิกกฎหมายเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ยุค คสช. การแบ่งเขต การรวมเขต การได้มาในการแต่งตั้งของ ส.ว.จํานวน 250 คน ซึ่ง 
กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น และระดับชาติมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเพราะไม่มีการจัดการเลือกตั้ง  ดังตัวแทนกลุ่มอาชีพกล่าว
ว่า “เราติดตามข่าวสารบ้านเมืองกันทุกวันเลยดูข่าวเช้า ข่าวค่ํา ดูพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาออกทีวี
พบปะประชาชนทําให้ทราบข่าวสารบ้านเมือง กฎหมายต่างๆ เขาก็จะแชร์ทาง Facebook Line กลุ่ม 
ซึ่งช่วงนี้การเมืองก็จะร้อนแรงด้วย” ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2563) นอกจากนี้
ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ได้กล่าวว่า “ตอนนี้รัฐธรรมนูญปี 2560 กําหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ถ้า
หากเราไม่ไปเลือกตั้งเราก็จะเสียสิทธิหลายอย่างทําให้ต้องไปเลือกตั้งทุกครั้งเลย” (ตัวแทนกลุ่ม
ผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ศึกษา
กฎหมายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ดูทีวี ข่าว 
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อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ Line กลุ่ม Facebook Twitter ซึ่งประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังกลัวเสีย
สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน
และต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว  
      (3) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 - ป๎จจุบัน) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายอันสูงสุดที่กฎหมายอ่ืนๆจะขัด
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มิได้ประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังจึงมีการ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งเขต 
การรวมเขต สูตรการคํานวณ ส .ส .  แบบบัญชีรายชื่ อ  การติดตามข่าวสารการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งได้รับความสนใจมากที่สุด การได้มาการแต่งตั้งของ ส.ว. จํานวน 
250 คนซึ่งประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังมีควาคิดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มก็คืนกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับ
การแต่งตั้งของ ส.ว. จํานวน 250 ซึ่งมักจะเป็นประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มีความเห็นว่า 
ส.ว. ควรมากจากการแต่งตั้งโดย คสช. เพ่ือปูองกันการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงและไม่มีการล็อบบี้การออก
กฎหมายต่าง ๆ เหมือนกับการเลือกตั้ง ส.ว. ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่จะ
ได้ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. มาจากครอบครัวเดียวกัน แต่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ํากว่า 50 ปีลงมาที่มาของ 
ส.ส. และ ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นเพราะประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจที่
แท้จริงในการปกครองประเทศเพราะ ส.ว. มาจากการแต่งตั้งจาก คสช. นั้นไม่มีความรู้ ความสามารถ
และ คสช. ก็แต่งตั้งพรรคพวกของตนเองเข้ามาเป็น ส.ว. ทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายกับระบบของ 
คสช. และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ไม่ค่อยมีความรู้ความสามาถในการบริหารประเทศ มีการ
บังคับใช้กฎหมายในการแจ้งความเอาผิดประชาชนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากกว่าใน
อดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารวัคซีนโควิด 19 ที่ผิดพลาดและเกิดความล่าช้ามากกว่าประเทศ
ต่างๆ จึงทําให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังที่มักจะมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมากแสดงออก
ทางการเมือง ต่อต้านรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ต้องการจะนําความสุขมาสู่ประชาชน
แต่รัฐบาล องค์การภาครัฐก็ยังมีการทุจริตคอรัปชั่นเหมือนเดิม และไม่นิยมพรรคประชาธิป๎ตย์ในการ
เข้าร่วมรัฐบาลที่ไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยท่ีให้ ส.ว. 250 คนสามารถร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีได้ 
  ป๎จจุบันประชาชนเราเข้าถึงกฎหมายบ้านเมือง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
 เลือกตั้ งกันมากขึ้นกว่าในอดีตนะเพราะดูทีวี  ฟ๎งข่าว อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์มี
 อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ดูข่าวใน YouTube Line กลุ่ม Facebook Twitter พวกเราสนใจ
 การเมืองกันมากขึ้นเพราะเบื่อระบบของ คสช. (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 
 2563) 
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  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและพรรคพวกก็ออกกฎหมายเพ่ือสืบทอดอํานาจอยู่
 อย่างแต่งตั้ง ส.ว. 250 คนให้สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ทั้งที่พลเอกประยุทธ์ 
 จันทร์โอชาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองพรรคใด ๆ เลย และมีประชาชนคนไหนได้เลือก
 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาบ้างมันไม่ถูกต้องนะเอาเปรียบพรรคอ่ืน ๆ เขาไม่สง่างามควรมี
 การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, 
 สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 ประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังสามารถรับรู้ สนใจและเข้าถึงกฎหมายบ้านเมือง กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้งกันมากขึ้นกว่าในอดีตเพราะประชาชนเบื่อหน่ายกับระบบของคสช. 
และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ไม่ค่อยมีความรู้ความสามาถในการบริหารประเทศ การใช้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายต่าง ๆ แจ้งความเอาผิดประชาชนในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากกว่าในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารวัคซีนโควิด 19 ที่
ผิดพลาดและเกิดความล่าช้ามากกว่าประเทศต่าง ๆ จึงทําให้ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจํานวน
มาก ดังนั้นประชาชนต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
   3) สถาบันการเมือง  
 สถาบันทางการเมืองของประเทศไทยก็คือ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร รัฐบาล คณะรัฐมนตรี
สภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังซึ่ง
ประเทศไทยหรือในจังหวัดตรังก็ได้มีสถาบันหลักที่ถือว่าเสาหลักในการบริหารประเทศชาติเกิดให้
พัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของชาติและบริหารภายในเขตอําเภอเมืองตรังอีกด้วย 
      (1) ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National 
Council for Peace and Order: NCPO): (19 กันยายน 2549 - 21 พฤษภาคม 2557) 
 การศึกษาสถาบันทางการเมืองหลักของประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังซึ่งประชาชนได้เล็งเห็น
ความสําคัญของสถาบันทางการเมืองได้แก่ รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร รัฐบาล คณะรัฐมนตรี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมืองซึ่งพรรคประชาธิป๎ตย์ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองหลักที่ประชาชน
ให้ความนิยมชมชอบมากที่สุดในการเลือกผู้สมัครการเลือกตั้งของพรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอด
เพราะให้ความนิยมตัวนายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีชาวตรัง กลุ่มผลประโยชน์ที่มีความสําคัญ
และมีอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดอําเภอเมืองตรังจึงเป็นกลุ่มกํานันและผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากเป็น
กลุ่มที่สามารถช่วยให้ผู้สมัครการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้ง ส .ส. และนายก อบจ. ให้
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ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งและสามารถชักจูงประชาชนในเขตปกครองของตนเองให้คล้อยตามได้ 
นอกจากนี้กลุ่มกํานันและผู้ใหญ่บ้านยังมีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิป๎ตย์มากท่ีสุดอีกด้วย ในขณะที่
ภาคประชาสังคมก็มักจะเชื่อฟ๎งกลุ่มกลุ่มกํานันและผู้ใหญ่บ้านมากที่สุดด้วยเช่นกันจึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง ในขณะที่กลุ่ม
ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ สมาคม สหกรณ์ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังแต่ไม่มากเท่ากับกลุ่มกํานันและผู้ใหญ่บ้านเนื่องจาก
มักจะคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักส่วนใหญ่ก็สนับสนุนพรรคการเมืองอย่าง
พรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอด 
  คนตรังเรารักสงบ การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. เราก็เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิป๎ตย์
 มาโดยตลอด ท้องถิ่นเราก็เลือกผู้สมัครหรือตัวแทน คนที่พรรคประชาธิป๎ตย์สนับสนุน
 เพราะว่าในเขตอําเภอเมืองเป็นบ้านเกิดของนายก ชวน หลีกภัยด้วยจึงนิยมในตัวของพรรค
 ประชาธิป๎ตย์กันมากที่สุดยากที่พรรคการเมืองอ่ืนๆ จะมาเจาะฐานเสียงได้ (ตัวแทนกลุ่ม
 อาชีพ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2563) 
 
  การแข่งขันทางการเมืองในพ้ืนที่ไม่ค่อยสูงนะเพราะผู้สมัครที่ไม่ใช่คนของพรรค
 ประชาธิป๎ตย์ไม่ได้รับการเลือกตั้งหรอก ถึงแม้จะมีพรรคการเมืองต่างๆอยากจะมาเจาะฐาน
 เสียงในอําเภอเมืองตรังก็ตาม ซึ่งก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้นิยมพรรคประชาธิป๎ตย์โดยมีกลุ่ม
 ผลประโยชน์ เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการและประชานส่วนหนึ่งสนับสนุนก็ตามแต่ก็ยังไม่
 สามารถเปลี่ยนความคิดของคนในพ้ืนที่ได้หรอก (ตัวแทนพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 3 
 กันยายน 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 ประชาชนในพ้ืนที่ในอําเภอเมืองตรังยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ยังคง
นิยมความเป็นพรรคประชาธิป๎ตย์หรือคนของพรรคประชาธิป๎ตย์ทั้งในระดับชาติและสภาท้องถิ่น
ดังนั้น พรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิป๎ตย์จึงชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดในเขตอําเภอเมืองตรัง
กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ และภาคประชาสังคมต่างก็นิยมความเป็นพรรคพรรคประชาธิป๎ตย์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตัวของนาย ชวน หลีกภัยอย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเล็กน้อยสําหรับภาคประชาสังคมบางกลุ่ม
ที่ไม่นิยมพรรคประชาธิป๎ตย์  
      (2) ระยะที่ 2 ยุค คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 กรกฎาคม 2562)  
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 ยุคคสช. การเมืองตามระบอบประชาธิปไตยไม่มีความเป็นประชาธิปไตยสถาบันทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็น สภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชา
สังคมไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองเนื่องจาก คสช. ไม่ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งจึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังค่อนข้างมาก การบริหาร
ภายในจังหวัดตรังหรืออําเภอเมืองตรังต้องรับฟ๎งคําสั่งจากคสช. อย่างเคร่งครัด ไม่เช่นนั้นจะต้องถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายที่ คสช. กําหนดมาบังคับประชาชน ข้าราชการและหน่วยงานราชการใน
อําเภอเมืองตรังจึงระมัดระวังการบริหารไม่เช่นนั้นจะถูกย้ายหรือโดนมาตรา44 ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) ประชาชนในพ้ืนที่ในอําเภอเมืองตรังในยุคคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษาจึงทําให้พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยและของอําเภอเมืองตรังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างไปเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เต็มใบ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังคงให้
อํานาจ คสช. และมีเจตนาให้ คสช.และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาสามารถสิบทอดอํานาจและ
สามารถดํารงตําแหน่งนายรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อีกสมัยหนึ่งซึ่งประชาชนต้องการให้ คสช. จัด
ให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วทั้งการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆ  
  พรรคการเมืองอ่อนแอลงเพราะตั้งแต่ คสช. และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามา
 บริหารประเทศ และ ออกกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญ 2560 มาเพ่ือ คสช. สืบทอดอํานาจ
 มากกว่าจะประโยชน์ของสังคม ประชาชนโดยส่วนรวมมันน่าเบื่อนะที่หน่วยงานราชการ 
 ข้าราชการมักจะคอยสนับสนุน ส่งเสริมรัฐบาลและคสช. ทําให้ภาคประชาชนในท้องถิ่น
 อ่อนแอ พรรคการเมืองอ่อนแอเพราะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังจะโดนแจ้งความและโดนเอา
 ไปปรับทัศนคติ (ตัวแทนพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2563) 
 
  ประชาชนไม่ได้เลือกตั้งของ อปท. มาหลายปีละนะ อยากเปลี่ยนผู้นํา อปท. บางนะ
 อยู่กันจนฝ๎งรากลึกมาหลายปี บางคนก็ทํางานดี บางคนก็ใส่เกียร์ว่างไม่มีผลงานเลยก็มี
 ชาวบ้านเบื่อมากๆ อะไรที่เป็น คสช. มันไม่เหมือนเดิมแล้ว อปท. อ่อนแอมากๆ ไหนบอกว่า
 จะคืนความสุขให้แก่ประชาชนไง (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 31 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 ยุค คสช. และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และภาคประชาสังคมอ่อนแอลงมากนับตั้งแต่พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศ และ มีการออกกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2557 
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(ฉบับชั่วคราว) และ 2560 มาเพ่ือ คสช. สืบทอดอํานาจมากกว่าจะมองประโยชน์ของสังคม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนลดน้อยลง หน่วยงานราชการ ข้าราชการต้องคอยสนับสนุน ส่งเสริมรัฐบาล
และคสช. ทําให้ภาคประชาชนในท้องถิ่น กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง 
      (3) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 ยุคป๎จจุบันซึ่งมีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารประเทศจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังถึงแม้จะมีการ
จดัให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกัน ส.ว. 250 คนก็ยังคงแต่งตั้งมาจาก คสช. 
ซึ่งอํานาจของ ส.ว. มีสูงมากจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงกว่าในอดีตมากเนื่องจาก
อํานาจของ คสช. และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทําให้หน่วยงานราชการ ข้าราชการทุก
กระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีจึงมีความได้เปรียบในการแข่งขันในการเลือกตั้งในขณะเดียวกัน ภาคประชา
สังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่อนแอลงมากนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาบริหาร
ประเทศ และมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บังคับใช้ที่รัฐบาล คสช. ก็ได้รับ
ประโยชน์มากจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้จากป๎จจัยดังกล่าวจึงทําให้การเลือกตั้ง ส .ส. เขต 1 ของจังหวัด
ตรังครั้งที่ผ่านมาจึงได้ ส.ส. สังกัดพรรคพลังประชารัฐแทนที่ ส.ส. จากพรรคประชาธิป๎ตย์เหมือนกับ
ในอดีตจึงทําให้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรังมากมากด้วยเช่นเดียวกันที่มีความเห็นต่างทางความคิดของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่อีก
ด้วย 
  ป๎ญหาความขัดแย้งในสังคม ประชาชน ข้าราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชนมี
 ความเห็นต่าง ขัดแย้งเพ่ิมข้ึนมากกว่าในอดีตอีกนะ บางคนคนในครอบครัวเดียวกันยังมีความ
 คิดเห็นแตกต่างกันออกไปบางคนนิยมชมชอบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและ คสช. ส่วน
 บางคนเกลียดยังกับอะไรดีมันไม่ค่อยมีความสุขนะที่เห็นความแตกแยกหรือขัดแย้งกันใน
 ชุมชน (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2563) 
 
  สื่อมวลชน นักข่าว หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจเวลาจะเสนอข่าวสารหรือแสดง
 จุดยืนทางการเมือง เข้าข้างพรรคการเมืองใดก็ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมจะมีหน่วยงาน
 ราชการคอยตรวจสอบการนําเสนอข่าวประเด็นต่าง ๆ จะต้องไม่โจมตีรัฐบาล ทําให้การ
 เลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 ที่ผ่านมาจึงได้ ส.ส. สังกัดพรรคพลังประชารัฐแทนที่ ส.ส. จากพรรค
 ประชาธิป๎ตย์ทําให้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
 เมืองตรัง จังหวัดตรังมาก ๆ (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2563) 
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 สรุปผลการศึกษา 
 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
พรรคประชาธิป๎ตย์แพ้การเลือกตั้งและมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงกว่าในอดีตมากเนื่องจาก
อํานาจของ คสช. และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงทําให้ภาคประชาสังคม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่อนแอลงมากนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศ และมี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บังคับใช้ที่รัฐบาลได้ประโยชน์มากจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาของ ส.ว.250 คนที่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้และยังมีอํานาจ
ในการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ของ ส.ส. อีกด้วย 
 4) กระบวนการทางการเมือง 
      (1) ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National 
Council for Peace and Order: NCPO): (19 กันยายน 2549 – 21 พฤษภาคม 2557)  
 กระบวนทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเป็นซึ่งประชาชนเป็นผู้มีสิทธิในการ
เลือกตั้งนับตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้แก่ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร นอกจากนั้น
ประชาชนยังไปลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งประชาชนได้ให้ความสําคัญ
มากที่สุดในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกระบวนทางการเมืองให้ได้ผู้แทน
ของตนเองเข้าไปบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงเป็นตัวแทนในการตรวจสอบ
การทํางานผู้แทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ตลอดจนการเสนอแนะการกําหนด
นโยบายสาธารณะ (Public Policies) กฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับภายในประเทศไทยและท้องที่อําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งกระบวนทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรัง เป็นไปแบบสังคมชนบทที่มี
ความสมัครสมานสามัคคีกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันทําให้การมีส่วนร่วมทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมราบรื่นตามวิถีชีวิตของชุมชน สังคม วัฒนธรรมทางการเมืองในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตรังยังคงเป็นแบบดั้งเดิมที่ค่อนข้างห่างไกลจากสังคมตะวันตกหรือสังคมเมืองอย่างใน
กรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งทุกระดับของพ้ืนที่จึงนิยมเฉพาะพรรคประชาธิป๎ตย์ คนของพรรค
ประชาธิป๎ตย์ทั้งในระดับชาติและสภาท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่นเพราะมีความผูกพันและใกล้ชิดกันมา
อย่างยาวนาน  
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
 วุฒิสภาในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังมีการพิจารณาเลือกพรรคประชาธิป๎ตย์ คนของ
 พรรคประชาธิป๎ตย์ทั้งในระดับชาติและสภาท้องถิ่นมาเป็นอันดับแรกเนื่องจากความนิยมใน
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 ตัวพรรคประชาธิป๎ตย์ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและคอยช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ มาโดย
 ตลอด (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2563) 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้ว่ามีการเลือกตั้งท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
 สมาชิกวุฒิสภาในวันไหน ต้องไปเลือกที่ไหน เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เพราะว่าจะมีผู้นําชุมชน 
 ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน กกต. ประจําจังหวัดตรังและหน่วยงานราชการประชาสัมพันธ์ให้รู้ ผู้สมัคร
 เองก็จะย้ําเตือนประชาชนอีกที สําหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าคนส่วนใหญ่ไม่รู้และมักจะไม่
 สนใจกันมากนัก ยกเว้นลูกหลานที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นที่จะรู้กันแล้วไปใช้สิทธิ์
 ล่วงหน้า (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา 
 กระบวนทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเป็นซึ่งประชาชนมีสิทธิใ นการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานผู้แทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 
ตลอดจนการเสนอแนะการกําหนดนโยบายสาธารณะหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับภายในท้องที่
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเป็นไปแบบสังคมชนบทที่มีความสมัครสมานสามัคคีกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่ง
กันและกันทําให้การมีส่วนร่วมในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมราบรื่นตามวิถีชีวิต
ชาวบ้าน วัฒนธรรมทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังจึงเป็นแบบดั้งเดิมในการให้ความนิยม
พรรคประชาธิป๎ตย์ คนของพรรคประชาธิป๎ตย์ทั้งในระดับชาติและสภาท้องถิ่นอย่างเหนียวแน่นเป็น
การอยากท่ีจะมีพรรคการเมืองอื่นๆจะชนะการเลือกตั้งได้ 
      (2) ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 
- 16 กรกฎาคม 2562)  
 ยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นแกน
นําเข้ามาบริหารประเทศ และ ออกกฎหมายต่าง ๆ อย่างมากมายซึ่งได้ยกเลิกการเลือกตั้งทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นนับตั้งแต่การรัฐประหารรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรจึงทําให้
กระบวนทางการเมืองต่าง ๆ ในเขตอําเภอเมืองตรังหยุดชะงักไป ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกัน
ทางการเมืองในการพบปะพูดคุยเรื่องการเมือง การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ซึ่งการเมืองการปกครอง
ในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเบื่อ
หน่ายการเมืองเป็นอย่างมากการใช้อํานาจของรัฐบาลมักจะมีการคุกคามประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทําให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้สิทธิ เสรีภาพในการ
แสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ ตลอดจนการใช้กฎหมายความมั่นคงมาจํากัดสิทธิ
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ทางการเมืองของประชาชน แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมานานหลายปีทําให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยถดถอย  
  สถิติคดีทางการเมืองและการละเมิดสิทธิอํานาจของ คสช. ผู้ถูกดําเนินคดีในพ้ืนที่ใน
 เขตอําเภอเมืองตรัง บางส่วนได้ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนําเสนอข้อมูลในแง่มุม
 วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐสูงขึ้น (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง
 , สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2563) 
 
  ไหนละการดําเนินการเพ่ือการปฏิรูปประเทศ กระบวนการทางการเมือง การ
 ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ สิทธิ
 เสรีภาพต่างๆ ของประชาชน ได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ป๎ญหาทุกอย่างจะได้รับการ
 แก้ไขตามกฎเกณฑ์ปกติในระบอบประชาธิปไตยโดยไม่มีอํานาจพิเศษใด ๆ อีกต่อไปรัฐบาลก็
 ดีแต่พูดแล้วทําได้จริงๆ ไหนละคืนความสุขให้ประชาชน (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 8 
 ตุลาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา 
 การปกครองในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาเข้ามาบริหารประเทศ และ มีออกกฎหมายต่าง ๆ อย่างมากมายทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ในเขต
อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเบื่อหน่ายการเมืองเป็นอย่างมากการใช้อํานาจรัฐมักจะมีการคุกคาม
ประชาชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่มีการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. และ
ท้องถิ่นมานานหลายปีทําให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยถอยหลังไม่เหมือนกับนานาอารยะประเทศ 
      (3) ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 กระบวนทางการเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยและภายในเขตอําเภอเมืองตรังนั้นก็ยังคง
เป็นไปตามคําสั่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้ง ส .ส. และมีการ
จัดตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ ง ประกอบการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภายังไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาซึ่งมาจากการแต่งตั้งและถูก
คัดเลือกมาจาก คสช. จํานวน 250 คน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในยุคนี้
รัฐบาลจึงได้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่
กระบวนการที่จะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ยังมีวาระแอบแฝงและซ่อนเร้นในการพยายามรักษา
ฐานเสียง ฐานอํานาจและความได้เปรียบในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นอยู่ของรัฐบาลพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเพ่ือเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อไป รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโค
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วิด 19 ก็ทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวตรังและชาวไทยทั้งประเทศได้ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนบางชนิด 
ความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดซื้อ และความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนโควิด 19และการกระจายวัคซีน
โควิด 19 อีกด้วยที่มีความล่าช้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ  
  ไม่มีความแตกต่างไปจากยุค คสช. เลยการเมืองก็ยังคงไม่มีการปฏิรูปใดๆ ทั้งสิ้นทั้ง
 ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นท้ังที่ได้ให้คําม่ันสัญญาไว้กับประชาชน ส.ว. ก็ยังมีอํานาจโหวต
 นายกรัฐมนตรีได้อยู่ดี การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นก็ไม่มีแต่เห็นบอกว่าจะเลือกตั้งภายใน
 เร็วๆ นี้ (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2563) 
 
  การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ก็ทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่
 สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวตรังได้ท้ังในเรื่องประสิทธิภาพ ความโปร่งใส 
 และล่าช้าในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 และการกระจายวัคซีนโควิด 19มายังจังหวัดตรังและ
 พ้ืนที่อ่ืนๆ อย่างเสมอภาคเป็นธรรม (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 13 กันยายน 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา 
 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายังไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแต่เป็นการ
สรรหามาจาก คสช. ส่วนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งกระบวนการที่จะมีการเลือกตั้งแบบใหม่ในยุคของโควิด 19 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ก็ยังมีวาระแอบแฝงและซ่อนเร้นในการพยายามรักษาฐานเสียง ฐานอํานาจและความ
ได้เปรียบในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นอยู่นอกจากนั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ก็
ทําให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชนชาวตรังและชาวไทยทั้งประเทศได้ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนบางชนิด ความ
โปร่งใสในขั้นตอนการจัดซื้อ และความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนโควิด 19และการกระจายวัคซีนโควิด 
19 อีกด้วย 
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4.3 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ทางการเมืองในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน 
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 

 ตัวแปรที่ 2 ด้านภาคประชาสังคม  
 ภาคประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทาง
การเมืองในเขตอําเภอเมืองตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศไทยหรือต่างประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมี
ผลต่อการรวมกลุ่มของประชาชนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
ที่ทําให้ประชาชนมาพบปะ สังสรรค์และมาร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ลดน้อยลงตามไปด้วยหรือบาง
กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นจํานวนมากจะกระทําไม่ได้เลยซึ่งจังหวัดตรังถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
อัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีสถิติที่ค่อนข้างสูงจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญทั้งหมดของผู้วิจัยในส่วนของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดตรังนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มต่าง ๆ ออกเป็น 4 กลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 1) กลุ่มอาชีพ 
 ชาวอําเภอเมืองตรังมีการรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือดําเนินกิจกรรม
ด้านอาชีพ กิจกรรมผลิต และจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง ที่มีบทบาทหน้าที่ต่อการเรียกร้องผลประโยชน์
ต่อกลุ่มตนเอง โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา กลุ่มข้าราชการ 
กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย กลุ่มรับจ้าง และกลุ่มลูกจ้างที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรังจะมีลักษณะเฉพาะของความเหนี่ยวแน่นกลมเกลียวกันตามลักษณะของอัน
โดดเด่นของชาวใต้  
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
 กลุ่มอาชีพซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราของชาวอําเภอเมืองตรังมีการรวมตัวของ
ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเดียวกันซึ่งก็มีอิทธิพลต่อการเมืองเนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มที่มีพลังในการ
ต่อรองที่สูงเนื่องจากจังหวัดตรังถือว่าเป็นต้นกําเนิดของการปลูกยางพาราและพรรคการเมืองอย่ าง
พรรคประชาธิป๎ตย์จะค่อนข้างให้ความสําคัญกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้และยังเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิป๎ตย์ในการที่จะชนะการ
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เลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางพารามีสมาชิกเป็นจํานวนมากและมีอํานาจต่อรอง
ผลประโยชน์ที่สูงอีกด้วย 
  เราชาวสวนยางก็มีการรวมกลุ่มกันมีอํานาจมากในการต่อรองผลประโยชน์ได้
 ค่อนข้างมากโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลที่เป็นพรรคประชาธิป๎ตย์เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลสมัย
 ชวน 1 ชวน 2 และนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะที่จัดสรรงบประมาณลงมาทางภาคใต้และ
 จังหวัดตรัง (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  บทบาทหน้าที่ของพวกนักธุรกิจก็มีบทบาทสูงเช่นเดียวกันในการสนับสนุนเงินเข้า
 พรรคการเมือง สนับสนุนผู้สมัครนายก อบจ. นายก อบต. นายกเทศมนตรี สจ. แล้วก็มีการ
 เรียกร้องผลประโยชน์ต่อกลุ่มหรือตนเองที่ตนเองสนับสนุนอยู่เมื่อได้รับชัยชนะในการ
 เลือกตั้ง (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ถูกจํากัดในการแสดงออกทางการเมือง การเรียกร้องผลประโยชน์ทางการ
เมืองหรือผลประโยชน์ของตนเองเนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาควบคุมอํานาจทางการ
เมืองทั้งหมดและข้าราชการทหาร ตํารวจ ฝุายปกครองจะเข้าไปตรวจค้นหรือตรวจสอบการรวมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ไม่ให้ออกมาเคลื่อนไหวหรือต่อต้าน คสช. ทุกช่องทางเพ่ือไม่ให้เกิดป๎ญหาความวุ่นวาย
ทางการเมืองถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ํามากถ้าเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะ
ต่างชาติก็ไม่อยากค้าขายกับประเทศไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกก็มีหลายชาติที่ไม่ต้องการให้
พลเมืองเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดตรังในช่วงรัฐประหารตอนแรกๆนอกจากนั้นยังไม่
ยอมรับรัฐบาลไทยท่ีมาจากการทํารัฐประหารอีกด้วย 
  เราชาวสวนยางก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับแต่ก็มีอํานาจต่อรองผลประโยชน์ได้ค่อย
 ข้างน้อยโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลที่ไม่ใช่พรรคประชาธิป๎ตย์เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลหรือได้
 ร่วมเป็นรัฐบาลมาเข้าบริหารประเทศ ชาวสวนยางก็ทําใจราคายางมันตกต่ํา รวมถึงสินค้าทาง
 การเกษตรอ่ืนๆด้วย ทําให้เราอยากจะเปลี่ยนตัว ส.ส. ที่มาจากพรรคการเมืองอ่ืนๆนอกจาก
 พรรคประชาธิป๎ตย์ดูบ้างนะครับ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  สมัยก่อนเศรษฐกิจดีนะในสมัยนายก ทักษิณ ชินวัตร อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และยิ่ง
 ลักษณ์ ชินวัตร มันโอเคกว่ารัฐบาลที่มาจากทหารที่ได้อํานาจมาจากการยึดอํานาจรัฐประหาร 
 เราก็จะได้ทหารมาเป็นนายก ค้าขายและบริหารประเทศไม่เป็นไม่เก่งเลยจะเห็นได้ชัดเจน
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 จากรัฐบาลพลเอก สรยุทธ์ คสช. และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเศรษฐกิจตกต่ํา
 มากๆ ต่างชาติเขาก็ไม่อยากค้าขายกับเรา เขาไม่ยอมรับรัฐบาลไทย เราจะไปบอกรัฐบาลช่วย
 ทําอย่างโน้นอย่างนี้ก็หาว่าเราต่อต้านรัฐบาลนะ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 
 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 กลุ่มชาวสวนยางพารารวมถึงกลุ่มอาชีพประมง กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน พ่อค้าและนักธุรกิจ
ต่างก็มีบทบาททางการเมืองเพ่ิมสูงขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้น กลุ่มชาวสวนยางพารามีอิทธิพล
มากที่สุดเนื่องจากเป็นฐานเสียงของผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคประชาธิป๎ตย์และพรรคพลังประชารัฐ
สําหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาอีกด้วยจึงทําให้มีบทบาททางการเมืองมากที่สุดกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน  ๆ 
ซึ่งหลังจากมีการเลือกตั้ง ส.ส. แล้วการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เริ่มมีการแสดงออกทางการเมือง การ
เรียกร้องผลประโยชน์ทางการเมืองหรือการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากได้
ตัวแทนของชาวตรังไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรและช่วยภาคประชาชนในการแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ 
เช่น ราคายางพาราตกต่ํา การแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร การแปรรูปไม้ยางพารา การท่องเที่ยว
ของจังหวัดตรังและการทําประมงซึ่งมีบรรยากาศทางการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคมดีขึ้นจึงมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังในการทํางานร่วมกันแบบ
เครือข่ายกันมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ต่างคนต่างทําหรือทําเฉพาะภายในกลุ่มของตนเองเท่านั้น 
  เรามีความเหนี่ยวแน่นกันมากยิ่งขึ้นในการรวมกลุ่มอาชีพของชาวสวนยางพารา 
 กลุ่มอาชีพประมง กลุ่มอาชีพการแปรรูปไม้ยางพาราเพ่ิมเพ่ิมอํานาจการต่อรองกับรัฐบาล ซึ่ง
 พรรคประชาธิป๎ตย์ ได้ร่ วมเป็นฝุายรัฐบาลและหัวหน้าพรรคประชาธิป๎ตย์ ได้ เป็น
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกด้วยก็คงเป็นประโยชน์ต่อชาวตรัง (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  เดี่ยวนี้เรามีเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยางพาราในการหาแหล่งผลิต การรวมตัว
 กันขายยางพารา การแปรรูปยางพารา การขนส่ง แหล่งจําหน่ายผลผลิตและการส่งออกยาง
 แผ่นโดยมีหน่วยงานราชการ พาณิชย์จังหวัดตรังและกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ให้ความรู้ 
 แนะนํา ช่วยเหลือมาโดยตลอดซึ่งเป็นการทํางานแบบเครือข่าย  (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
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 สรุปผลการศึกษา 
 ประชาชนในอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังก็มีการรวมตัวของคนที่ประกอบอาชีพเดียวกัน  
หรือดําเนินกิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมผลิตในครัวเรือน อุตสาหกรรมและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ 
อยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีบทบาทหน้าที่ต่อการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มอาชีพไปยังพรรคการเมือง 
อําเภอ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มก็คือ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
ชาวสวนยาง กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย กลุ่มรับจ้าง และกลุ่ม
ลูกจ้าง ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาวสวน
ยางพาราที่มีอํานาจต่อรองสูงมากซึ่งเป็นการทํางานแบบเครือข่ายที่เน้นการทํางานเป็นทีมตั้งแต่ ต้น
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
 2) กลุ่มผลประโยชน์ 
 ภายในเขตอําเภอเมืองตรังเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีแนวคิดหรืออุดมการณ์ทางการค้า 
การลงทุนหรือทางการเมืองที่เหมือนกัน หรือคล้าย ๆ กัน และมีผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ื อ
ต้องการผลักดันก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ (Public Policy) หรือให้เกิดผลอันเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ก็คือ นักธุรกิจการค้า เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมและสมาคมวิชาชีพต่าง  ๆ ที่ประกอบ
กิจการในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังที่จะมีพลังอํานาจในการต่อรองผลประโยชน์ต่าง  ๆ ทั้งให้แก่
ตนเอง พวกพ้องและส่วนรวมแต่มักจะเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกมากกว่าส่วนรวม  
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติการรวมกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในก็เหมือนกับกลุ่มอาชีพ
ของอําเภอเมืองตรังที่มีการรวมตัวกันซึ่งจะเป็นกลุ่มย่อยซึ่งจะเป็นกลุ่มย่อยมีจํานวนสมาชิกไม่ได้
มากมายนักไม่ได้มีอํานาจต่อรองสูงถึงขนาดไปเปลี่ยนแปลงการปกครองและกฎหมายหรือต่อรอง
ผลประโยชน์กับรัฐบาล พรรคการเมือง นอกจากนั้นก็ยังไม่สามารถสร้างความวุ่นวายทางการเมืองได้
มากมายนักซึ่งทางจังหวัดตรัง อําเภอ ฝุายปกครองและทหารจะไม่มีการดูแล ตรวจสอบการรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์ภายในอําเภอเมืองตรังมีมานานแล้ว ถ้าหากประชาชนไม่มีการรวมกลุ่มผลประโยชน์กัน
อํานาจการต่อรองต่าง ๆ ก็จะน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตรังมา
อย่างยาวนานซึ่งเมื่อราคายางพาราตกต่ําหรือขายไม่ได้จึงต้องมีตัวแทนเข้าไปคุยกับรัฐบาล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคประชาธิป๎ตย์ ส.ส. เขต 1 นายกอบต. นายกอบจ.  เทศบาล
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจะต้องมีแกนนําและสมาชิกหลาย ๆ กันคนไป ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็น
การต่อรองแค่เพียงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวและพวกพ้องเท่านั้น 
  ในอําเภอเมืองตรังมีการรวมกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งจะเป็นกลุ่มย่อยมีจํานวนสมาชิก
 ไม่ได้มากนักไม่ได้มีอํานาจต่อรองสูงถึงขนาดไปเปลี่ยนแปลงการปกครองและกฎหมาย 
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 นอกจากนั้นยังไม่สร้างความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งทางจังหวัด อําเภอจะมีการดูแล 
 ตรวจสอบอยู่ห่าง ๆ (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2563) 
 
  การรวมกลุ่มผลประโยชน์ในอําเภอเมืองตรังมีมานานแล้ว ถ้าหากไม่มีการรวมกลุ่ม
 ผลประโยชน์กันอํานาจการต่อรองเราจะน้อย เวลาไปคุยกับรัฐบาล รัฐมนตรี พรรค
 ประชาธิป๎ตย์ ส.ส. ส.ว. อบต. อบจ. เทศบาลจะต้องมีแกนนําและสมาชิกหลายๆ กันคนไป 
 ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็นการต่อรองแค่เพียงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัวและพวก
 พ้อง (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศห้ามการรวมกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ก็เหมือนกับ
กลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวกันค่อนข้างยากลําบากหรือไม่ได้เลยในยุคนี้ซึ่งจะเป็นกลุ่มย่อยมีจํานวน
สมาชิกไม่ได้มากนักก็ไม่ได้มีอํานาจต่อรองสูงถึงขนาดไปเปลี่ยนแปลงการปกครองและกฎหมายก็
ตามแต่ประชาชนก้ยังคงแอบรวมตัวกันโดยใช้ร้านกาแฟ ร้านน้ําชาในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกันตอดจนการตั้ง Line กลุ่ม หรือใช้ช่องทาง Facebook นอกจากนั้นยังไม่สามารถ
สร้างความวุ่นวายทางการเมืองได้ก็ตามซึ่งทางจังหวัด อําเภอจะมีการดูแล ตรวจสอบอยู่การรวมกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ถ้าหากฝุาฝืนก็จะถูกนําเอาไปปรับทัศนคติในค่ายทหารหรือ
หน่วยงานราชการ ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์ในอําเภอเมืองตรังมีมานานแล้วในการต่อรองผลประโยชน์
ส่วนตัว ผลประโยชน์ทางการเมืองหรือครอบครัวและพวกพ้องเพ่ือแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฐานเสียงของผู้สมัคร ส.ส. สังกัดพรรคประชาธิป๎ตย์ 
  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเรามีการรวมกลุ่มกันบ้าง
 เป็นกลุ่มย่อยๆ แต่ไม่ได้มีอํานาจต่อรองสูงถึงขนาดไปเปลี่ยนแปลงการปกครอง กฎหมาย
 อะไร และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังและประเทศ
 ไทยแต่อย่างใดนะคะ การรวมกลุ่มผลประโยชน์ของเราต้องเป็นบุคคลที่มีแนวคิดหรือ
 อุดมการณ์ที่เหมือนกัน หรือคล้าย ๆ กันจะได้มีน้ําหนักในการต่อรอง มีป๎ญหาอะไรก็ไปหา 
 ส.ส. ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองช่วย หรือให้พรรคประชาธิป๎ตย์ช่วย (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, 
 สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2563) 
 
  พ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเราก็จะมีกลุ่มธุรกิจต่างๆ กลุ่มสมาคมพ่อค้า กลุ่ม
 เกี่ยวกับยางแผ่น กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มข้าราชการ กลุ่มการเมืองสําหรับคนที่ เขามี
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 อุดมการณ์เดียวกัน ซึ่งการแสดงออกของกลุ่มนั้นๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแสดงออกเพ่ือ
 ปกปูองผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มเท่านั้นเอง ก็ไม่มีการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม
 ผลประโยชน์ด้วยกันเพราะคุยกันรู้เรื่องคนตรังด้วยกัน สังคมก็ยังเป็นแบบชนบทอยู่ไม่ได้
 เหมือนกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ๆนะ (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 24 กันยายน 
 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 ประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีแนวคิดหรืออุดมการณ์ที่
เหมือนกัน หรือคล้าย ๆ กัน มีผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือต้องการผลักดันก่อให้เกิดนโยบาย
สาธารณะหรือให้เกิดผลในทิศทางเดียวกัน คือ นักธุรกิจการค้า เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และ
สมาคมวิชาชีพ ที่ประกอบกิจการในพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังกันเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ ส.ส. เขต 1 ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประชาชนในเขตนี้ต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ค่านิยม ความเชื่อ อุมการณ์ ทัศนคติหรือมีความคิดเห็นเพ่ือให้จังหวัดตรัง
เกิดการพัฒนาจึงเลือกผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐแทนที่ผู้สมัคร ส .ส. จากพรรค
ประชาธิป๎ตย์ที่ผูกขาดมาอย่างยาวนานในพ้ืนที่ทั้ง 3 เขตของจังหวัดตรังโดยการสนับสนุนของกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ นอกจากนั้นชาวจังหวัดตรังยังรักสงบ สันติและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
  การรวมกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งจะเป็นกลุ่มย่อยๆที่มีจํานวนสมาชิกไม่ได้มากนักไม่ได้มี
 อํานาจต่อรองสูงถึงขนาดไปเปลี่ยนแปลงการปกครองและกฎหมายใดๆ นอกจากนั้นพวกเรา
 ก็ยังไม่ได้สร้างความวุ่นวายทางการเมืองแต่การแสดงออกมักจะเป็นการมีส่วนร่วมทางการ
 เมืองของประชาชนในพ้ืนที่ตามระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น (ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์, 
 สัมภาษณ์, 12 กันยายน 2563) 
 
  หลังยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติเราก็มีกิจกรรมของกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกัน 
 เพ่ือต้องการผลักดันให้รัฐบาล กระทรวง จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
 กําหนดนโยบายอันจะเป็นประโยชน์ของกลุ่มและส่วนร่วมเพ่ือช่วยกันพัฒนาจังหวัดตรังให้
 เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอันจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ตัวแทน
 กลุ่มผลประโยชน์, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2563) 
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 สรุปผลการศึกษา  
 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังมีการรวมกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งเป็น
กลุ่มย่อยจํานวนสมาชิกไม่ได้มากนักไม่ได้มีอํานาจต่อรองสูงถึงขนาดไปเปลี่ยนแปลงการปกครองและ
กฎหมาย นอกจากนั้นยังไม่สร้างความวุ่นวายทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในพ้ืนที่ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ก็จะเป็นการรวมของบุคคลที่มีแนวคิด
หรืออุดมการณ์ที่เหมือนกัน หรือคล้าย ๆ กัน มีผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพ่ือต้องการ
ผลักดันให้รัฐบาล กระทรวง จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดนโยบายสาธารณะ
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มโดยไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ด้วยกันเองหรือ
อาจจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศแต่อย่างใดเนื่องจากชาวจังหวัดตรังรักสงบ สันติ
และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 3) กลุ่มพรรคการเมือง 
 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งองค์กรร่วมกันโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกัน
เดียวกันซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้วก็คือพรรคประชาธิป๎ตย์และพรรคการเมืองอ่ืน ๆ โดยมีเพ่ือประสงค์
หลักก็คือเพ่ือเป็นรัฐบาลหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอุดมการณ์ของ
ตนหรือกลุ่มมีสัมฤทธิ์ผลนอกจากนั้นยังมีนักการเมืองสังกัดพรรคการเมือง และนักการเมืองไม่สังกัด
พรรคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังอีกด้วยซึ่งมีอํานาจต่อรองผลประโยชน์สูงมากและมีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิต ประเพณี  ความเชื่อ ของประชาชนสูงมากด้วยบารมีทางการเงิน อํานาจและอิทธิพล
ทางด้านการเข้าไปกําหนดนโยบายต่าง ๆ ในรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557) 
 ประชาชนชาวตรังให้ความเคารพนับถือ เชื่อฟ๎งกลุ่มพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรค
ประชาธิป๎ตย์ ส.ส. รัฐมนตรีจากพรรคนี้และตัวนายชวน หลีกภัยสูงมากจึ งทําให้วัฒนธรรมทาง
การเมืองในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังจึงมีค่านิยมในตัวพรรคประชาธิป๎ตย์เพียงพรรคเดียวเท่านั้นซึ่ง
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งองค์กรร่วมกันโดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันเดียวกัน โดยมีเพ่ือ
ประสงค์หลักก็คือเพ่ือเป็นรัฐบาลหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พรรคประชาธิป๎ตย์
สนับสนุน เพ่ือดําเนินการตามอุดมการณ์ของตนหรือกลุ่มให้มีสัมฤทธิ์ผลนอกจากนั้นยังมีนักการเมือง
สังกัดพรรคการเมือง และนักการเมืองไม่สังกัดพรรคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังอีกด้วยซึ่งมีอํานาจ
ต่อรองผลประโยชน์สูงมากและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ประเพณี  ความเชื่อ ของประชาชนสูงมากด้วย
บารมีทางการเงิน การศึกษา อํานาจและอิทธิพลทางด้านการเข้าไปกําหนดนโยบายต่าง  ๆ ในรัฐสภา
และสภาผู้แทนราษฎรหรือสามารถติดต่อผู้มีอิทธิพลต่างๆได้ 
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  ก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พรรคการเมืองจะเข้มแข็งการดึงดูด ส .ส. เก่งๆ 
 หรือเป็น ส.ส. มาหลายสมัยจะไม่มีการจูงใจให้ย้ายพรรค คนใต้ คนตรังก็จะเลือกพรรค
 ประชาธิป๎ตย์เท่านั้นใครลงสมัครในนามพรรคประชาธิป๎ตย์ยังไงก็ได้เป็น ส.ส. แทบไม่ต้องใช้
 เงินซื้อเสียงเลย (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 28 สิงหาคม 2563) 
 
  พรรคประชาธิป๎ตย์มักจะชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอด ประชาชนก็จะเลือกและ
 สนับสนุนพรรคประชาธิป๎ตย์เสมอๆพรรคการเมืองอ่ืนๆก็เหนื่อยอย่างพรรคเพ่ือไทยนี้คนใต้ไม่
 นิยมเลือกเพราะมีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันกับคนใต้ แต่คนอีสาน คนเหนือและ กทม. 
 เขาก็นิยมพรรคเพ่ือไทยหรือไทยรักไทยเดิมนะ (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 14 
 กันยายน 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 บทบาทของกลุ่มพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิป๎ตย์ ส .ส. รัฐมนตรีจาก
พรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยมีบทบาทน้อยมากหรือแทบจะไม่สามารถแสดงออกทาง
การเมือง การรณรงค์หาเสียง การพบปะประชาชน การกําหนดนโยบาย การนํางบประมาณมาพัฒนา
พ้ืนที่ได้ เนื่องจากถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติยึดอํานาจหมดทุกช่องทางจึงทําให้พรรค
ประชาธิป๎ตย์ ส.ส. อดีตรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิป๎ตย์และตัวนายชวน หลีกภัยไม่มีบทบาททาง
การเมือง ประกอบกับการที่ทําให้คะแนนความนิยมในตัวพรรคประชาธิป๎ตย์ก็เสื่อมความนิยมลงไป
มากเพราะเข้าร่วมกับกลุ่ม กปปส. ในการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็มีทั้งประชาชนในพ้ืนที่เขต
อําเภอเมืองตรังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมถึงการที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ 
ตรวจสอบพรรคการเมืองต่าง ๆ ตามคําสั่งของ คสช. จึงทําให้บทบาทของกลุ่มพรรคการเมืองอ่อนแอ
ลงทั้งหมด 
  พรรคการเมืองมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการเมืองในเขตอําเภอเมือง 
 จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบันโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ คสช. เข้ามา
 บริหารประเทศซึ่งมีการจํากัดการแสดงออกของพรรคการเมืองต่างๆ ทําให้คะแนนความนิยม
 ในตัวพรรคประชาธิป๎ตย์ก็เสื่อมความนิยมลงไปมากเช่นเดียวกัน (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, 
 สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2563) 
 
  การรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาในสมัยเป็น ผบ.ทบ.ย่อมมีผลต่อการ
 เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง ทําให้พรรค
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 การเมืองอ่อนแอลงไปมาก การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในเขตหนึ่งน้อยลงไป เมื่อมีการ
 เลือกตั้งผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งนายนิพันธ์ ศิริธรได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.ตรัง เขต 1 
 หน้าใหม่หลังเอาชนะคู่แข่งอดีต ส.ส.พรรคประชาธิป๎ตย์ 3 สมัยทั้งที่เป็นถิ่นของนายชวน 
 หลีกภัยด้วย (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 บทบาทของพรรคการเมืองอันเก่าแก่และอยู่คู่กับจังหวัดตรังมาอย่างยาวนานของพรรค
ประชาธิป๎ตย์ซึ่งมี ส.ส. รัฐมนตรีจากพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยกลับมีบทบาทหรือความนิยมลดน้อยลงกว่าในอดีตนับตั้งแต่มีพรรคพลังประชารัฐและ
พรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไกลซึ่งพรรคการเมืองที่มีงบประมาณมากก็จะเข้มแข็งโดยจะมีการดึงดูด 
ส.ส. เก่ง ๆ หรือเป็น ส.ส. มาหลายสมัยมีการจูงใจให้ย้ายพรรคซึ่งก็จะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรังซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การติดตามข่าวของบ้านเมืองผ่านทางโทรทัศน์ Facebook Application 
Line หรือทาง อินเทอร์เน็ตกันกว้างขวางมากขึ้นทําให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครพรรค
การเมืองไหน และผู้สมัคร ส.ส. คนใดได้ง่ายขึ้นจึงหมดยุคของพรรคประชาธิป๎ตย์ที่จะชนะคู่แข่งอย่าง
ง่ายดายในพ้ืนที่เขต 1  
  สมัยก่อนนะครับพ้ืนที่จังหวัดตรังถ้าหากพรรคประชาธิป๎ตย์ส่งผู้สมัครคนใดจะเก่ง
 หรือไม่เก่ง มีผลงานหรือไม่มีผลงานก็ลอยลําในการได้รับชัยชนะการเลือกตั้งส.ส. ส.ว. อบต. 
 อบจ. เทศบาลมาโดยตลอดแทบจะไม่ต้องหาเสียงเลยก็ว่าได้ป๎จจุบันอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงได้
 ประชาชนสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆมากยิ่งขึ้น (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 18 
 กันยายน 2563) 
 
  คะแนนนิยมในตัวพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน
 เพราะชาวบ้านเขาจะดูผลงานของพรรคประชาธิป๎ตย์ที่ผ่านมาได้พัฒนาจังหวัดตรังอย่างไร
 บ้างทําไม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สาธารณูปโภคต่างๆถึงสู้ภูเก็ตและหาดใหญ่ไม่ได้เรา
 ต้องการการเปลี่ยนแปลง (ตัวแทนกลุ่มพรรคการเมือง, สัมภาษณ์, 3 กันยายน 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 พ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังประชาชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มการเมืองร่วมกันโดยมี
อุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันเพ่ือจุดประสงค์หลักก็คือการชนะการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นในการเข้าไปเป็นรัฐบาลเพ่ือดําเนินการตามอุดมการณ์ของตนให้ประสบความสําเร็จ 
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นักการเมืองมีการสังกัดพรรคการเมืองอย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิป๎ตย์ซึ่งแข่งขัน
กันสูงนอกจากนั้นก็ยังมีนักการเมืองบางกลุ่มไม่สังกัดพรรคอีกด้วย ตั้งแต่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ
ซึ่งมีการจํากัดการแสดงออกของพรรคการเมืองต่าง  ๆ ทําให้คะแนนความนิยมในตัวพรรค
ประชาธิป๎ตย์ก็เสื่อมความนิยมลงไปมากเช่นเดียวกัน เมื่อมีการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้สมัครจากพรรคพลัง
ประชารัฐกลับได้รับเลือกตั้งให้เป็น ส.ส.ตรัง เขต 1 คนใหม่หลังเอาชนะคู่แข่งอย่างอดีต ส.ส.พรรค
ประชาธิป๎ตย์ 3 สมัยทั้งที่เขตอําเภอเมืองตรังเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิป๎ตย์มาอย่างยาวนาน  
 4) กลุ่มอิทธิพล 
 กลุ่มอิทธิพลในพื้นท่ีอําเภอเมืองตรังซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน จัดตั้งหรือผลักดันบุคคลให้
มีอํานาจในการต่อรองต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันเพ่ือหวังผลทางการเมืองอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็คือ กลุ่มกํานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นําทางศาสนา สื่อมวลชน ครูอาจารย์และกลุ่มองค์กรไม่
แสวงหาผลกําไรในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกํานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่ม
อิทธิพลที่มีอิทธิพลสูงที่สุดเนื่องจากเป็นฐานเสียงให้กับพรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฐานเสียง
ให้กับพรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอด 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 – 21 
พฤษภาคม 2557)  
 กลุ่มกํานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้านถือได้ว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลสูงมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆใน
การชักจูงหรือโน้มน้าวประชาชนให้เลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆในพ้ืนที่เพราะกลุ่มนี้มีผลทาง
การเมืองในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติอย่างการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมาซึ่งผู้สมัครของพรรคพลัง
ประชารัฐสามารถพลิกเอาชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิป๎ตย์ลงได้จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองครั้งที่สําคัญของเขต 1 จังหวัดตรังซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีคนจํานวนมากที่ไม่นิยมพรรค
ประชาธิป๎ตย์ 
  กลุ่มอิทธิพลจะสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอด 
 ในขณะที่บางกลุ่มก็ต้องการโค่นล้มพรรคประชาธิป๎ตย์ก็จะสนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืนๆ
 เพราะเขาเสียประโยชน์ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะในสังคม (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 5 
 ตุลาคม 2563) 
 
  กลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับถ้าสองกลุ่มนี้สนับสนุนพรรค
 การเมืองใด ผู้สมัคร ส.ส. ส.ว. นายก อบต. นายกอบจ. นายกเทศมนตรีคนไหนก็จะได้
 ประโยชน์และจะชนะการเลือกตั้งทุกครั้งเพราะว่ากลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลในการชั ก
 จูงชาวบ้านได้สูงมาก ดังนั้นนักการเมืองก็จึงพยายามเข้าหากลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือเป็น
 หัวคะแนนให้ (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2563) 
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 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 บทบาทของกลุ่มกํานันและกลุ่มผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลมากที่สุดในการเจรจาต่อรองเรื่องต่าง ๆ
ภายในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ของตัวเอง พวก
พ้อง กลุ่มนี้ยังเป็นฐานเสียง หัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองที่แข่งขันกันอย่างสูงมากเพ่ือชั ยชนะใน
ระดับชาติและในระดับท้องถิ่นเม่ือมีการเลือกตั้งซึ่งจะสามารถช่วยชักจูงชาวบ้านให้เลือกผู้สมัครสังกัด
พรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งได้แต่ในยุคของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  บทบาทของ
กลุ่มกํานันและกลุ่มผู้ใหญ่บ้านลดลงเพราะไม่มีการเลือกตั้งทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถูก คสช. ยกเลิกไปแต่ก็
ยังมีอิทธิพลและบารมีอยู่ในพ้ืนที่อยู่เหมือนเดิมนอกจากนั้นก็ยังเป็นฐานเสียงที่สําคัญของพรรค
การเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคพลังประชารัฐ และพรรคประชาธิป๎ตย์ที่แข่งขันกันอย่างสูง
มาก 
  กลุ่มกํานันและกลุ่มผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลมากที่สุดในการเจรจาต่อรองเรื่องต่างๆ
 ภายในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประโยชน์ของ
 ตัวเอง พวกพ้อง กลุ่มนี้ยังเป็นฐานเสียง หัวคะแนนให้กับพรรคพลังประชารัฐ และพรรค
 ประชาธิป๎ตย์ที่แข่งขันกันอย่างสูงมากเพ่ือชัยชนะในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นเมื่อมีการ
 เลือกตั้งซึ่งจะสามารถช่วยชักจูงชาวบ้านให้เลือกผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งได้  
 (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2563) 
 
  กลุ่มบุคคลในพ้ืนที่ๆมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอิทธิพลโดยมีการจัดตั้งหรือผลักดัน
 บุคคลให้มีอํานาจในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆนานา โดยมีจุดประสงค์อย่าง
 เดียวกันและหวังผลทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งมานานซึ่งเป็นเรื่องปกติ ยิ่งในเขตนี้มีกลุ่ม
 อิทธิพลต่างๆหลายก๊ก หลายเหล่าที่มีความใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ผู้มีบารมีทางการเมือง
 มาโดยตลอด (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 - ป๎จจุบัน) 
 กลุ่มกํานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้านถือได้ว่าเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลสูงมากกว่ากลุ่มอิทธิพล
อ่ืน ๆ ในการชักจูงหรือโน้มน้าวประชาชนให้เลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง  ๆ ในพ้ืนที่เพราะ
กลุ่มนี้มีผลทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติอย่างการเลือกตั้ง ส .ส. ที่ผ่านมาซึ่งผู้สมัคร
ของพรรคพลังประชารัฐสามารถพลิกเอาชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิป๎ตย์ลงได้จึงก่อให้เกิ ดการ
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เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งท่ีสําคัญของเขต 1 จังหวัดตรังซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีคนจํานวนมากที่ไม่
นิยมพรรคประชาธิป๎ตย์ นอกจากนี้กลุ่มกํานันและผู้ใหญ่บ้านยังมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับประชาชน
และนักการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นกันอย่างเหนี่ยวแน่นถ้าหากกลุ่มนี้สนับสนุนผู้สมัครจาก
พรรคการเมืองใดก็จะชนะการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  เราเป็นลูกบ้านก็ต้องเชื่อฟ๎งกํานันและผู้ใหญ่บ้านเขานะ เขาให้ทําอะไรก็ต้องทําตาม
 เขายายจะเลือก ส.ส. คนไหน พรรคการเมืองไหนยังไปถามกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านก่อนนะว่า 
 ส.ส. เขาจะมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านเราอย่างไรบ้างก็จะเลือกคนนั้น (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, 
 สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2563) 
 
  กํานันและผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลสูงเลยที่เดียวในการที่จะชี้นําหรือชักจูงชาวบ้าน
 โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่นอกตัวเมืองตรัง เขาจะเชื่อฟ๎งกํานันและผู้ใหญ่บ้านมาก ส.ส. ส.ว. ก็
 ต้องไปหากํานันและผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันไม่เช่นนั้นคะแนนเสียงจะไม่ขึ้นมันเป็นผลประโยชน์
 ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน (ตัวแทนกลุ่มอิทธิพล, สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 กลุ่มอิทธิพลซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน จัดตั้งหรือผลักดันบุคคลในมีอํานาจในการต่อรอง
ต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน เพ่ือหวังผลทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งโดยกลุ่มกํานันและ
กลุ่มผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มอิทธิพลที่มีอิทธิพลมากที่สุดภายในเขตอําเภอเมืองตรังส่วนกลุ่มอ่ืน  ๆ 
ได้แก่ กลุ่มผู้นําทางศาสนา สื่อมวลชน ครูอาจารย์ และกลุ่ม NGO ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
มีอิทธิพลน้อยกว่ากลุ่มกํานันและกลุ่มผู้ใหญ่บ้านมากเนื่องจาก 2 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ส.ส. ในเขตนี้และมีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองมากที่สุดด้วยดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของอําเภอเมืองตรังสูงมาก  
 สรุปได้ว่าภาคประชาสังคมของอําเภอเมืองตรังนับตั้งแต่ยุคก่อนคสช. ยุค คสช.  จนกระทั้งถึง
ยุคป๎จจุบัน กฎหมายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 และ 
2560 ที่สถาบันการเมืองหลักก็คือพรรคการเมือง กระบวนการทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
มาโดยตลอดตามการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีก
ด้วยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังเป็นไป
ตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฐานเสียงในแต่ละยุคที่มีฐานเสียงคะแนนแตกต่างมากขึ้นตามช่วงอายุคน
โดยเฉพาะเทคโนโลยีมีอิทธิพลสูงมาก ดังแนวคิดของ นิธิ เนื่องจํานงค์ (2561) ได้กล่าวว่าอิทธิพลของ
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาสังคมและ
ประชาธิปไตยว่าอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตทําให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวที่ปราศจากผู้นําและ 
ปราศจากการจัดตั้งและทําให้บทบาทขององค์กรในภาคประชาสังคมลดน้อยลงที่ผ่านมามักจะมี
สมมติฐานว่าประชาสังคมต้องอยู่บนฐานของปฏิสัมพันธ์ของพลเมืองในลักษณะของการพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนในชีวิตจริง 
 

4.4 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ.2549-ปัจจุบัน (วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 

 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 
 1) ด้านวิถีชีวิต 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ภาคประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังเป็นสังคมชนบทประชาชนใช้ชีวิตกันแบบ ง่าย  ๆ 
สําหรับในเรื่องการเมืองโดยเลือกตั้งประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตรังยังคงนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และ
นายชวน หลีกภัยมากดังนั้นเลือกตั้งก็จะได้ ส.ส. เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรทั้งสามเขต และตัวแทน
เข้าไปบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลก็จะเป็นคนใกล้ชิด สนิทสนมกับของพรรคประชาธิป๎ตย์หรือพรรคประชาธิป๎ตย์สนับสนุน
เท่านั้นนอกจากนั้นในยุคนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของประชาชนยังไม่มากมายนักเพราะความ
เจริญทางเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตยังน้อย 
  เราอยู่กันแบบสังคมชาวใต้ที่รักและหวงแหนประเพณี วัฒนธรรมต่างๆที่เป็นของคน
 ใต้ทําเกษตร ประมงและสวนยางพารา ไม่วุ่นวายถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ชักชวนกันไปใช้สิทธิ์นะ
 ก็เลือกพรรคที่ชอบ คนที่ใช่ก็พรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอด (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 
 4 สิงหาคม 2563) 
 
  เราอยู่กันแบบสังคมชนบท ง่ายๆ การเมืองเวลาเลือกตั้งคนตรังนิยมพรรค
 ประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยมากดังนั้นเลือกตั้งครั้งใดๆเราก้จะได้ ส.ส. และตัวแทนเข้า
 ไปบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น นายก อบจ. ก็ในนามของพรรคประชาธิป๎ตย์
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2563) 
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 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ภาคประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังโดนจํากัดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง 
การรวมกลุ่มกันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารบ้านเมืองซึ่งกันและกันที่สามารถทําได้ตามรัฐธรรมนูญ
จากคสช.  การถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามสิทธิ เสรีภาพบางประการ เช่น ห้ามออกเคหะสถานในเวลา
กลางคืน ห้ามชุมนุม สังคมเริ่มมีความแตกแยกทางความคิดเห็นทางการเมือง แต่ประชาชนก็ยังคงใช้
ชีวิตกันแบบง่าย ๆ ในขณะเดียวกันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้นประชาชนมีโทรศัพท์มือถือ 
อินเทอร์เน็ตใช้กันมากข้ึนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ํากว่า 50 ปีลงมา สําหรับในเรื่องการเมืองโดย
เลือกตั้งประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตรังยังคงนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยอยู่เปูนบาง
กลุ่มแต่ลดน้อยลงไปมากดังนั้นเลือกตั้ง ส.ส.เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรทั้งเขตหนึ่งพรรคประชาธิป๎ตย์
ก็พ่ายแพ้การเลือกตั้ง และในยุคนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของประชาชนง่ายขึ้นถึงปแม้จะโดน
ปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐก็ตามเพราะความเจริญทางเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ตมีสูงทําให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองเพ่ิมข้ึน 
  วิถีชีวิตชาวใต้นะแต่ก่อนก็สงบสุขดีหรอกพอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
 คสช. เข้ามาบริหารประเทศมันดูวุ่นวายห้ามทําโน่น นี่ นั่น หน่วยงานราชการโดยเฉพาะ
 ตํารวจ ทหาร อําเภอจะเข้ามาวุ่นวายกับชาวบ้านมากกว่าในอดีตโดยเฉพาะภายในเขตอําเภอ
 เมืองตรังที่เด็กๆมันออกมาต่อต้านคสช.ที่ทํารัฐประหารแล้วก็ไม่เลือกตั้งชะทีส่วนผู้ใหญ่ก็มีแต่
 ไม่มากดูวุ่นวายพ่อแม่เด็กก็โดนด้วยนะ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563) 
 
  เมื่อไหร่จะคืนความสุขให้แก่ประชาชนชะทีนะคสช.อยู่นานเกินไปสังคมมันเงียบสงบ
 จริงๆนะ เงียบหมด เศรษฐกิจ ค้าขายลําบาก คนก็ไม่ค่อยออกบ้านท่องเที่ยว คนต่างจังหวัดก็
 ไม่มากัน บางคนก็บอกว่าคนตรังเรียกร้องคสช.ออกมารัฐประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาก็ไม่มา
 เที่ยวตรังกัน แต่ไปที่อ่ืนกัน ก็พลอยขายของไม่ค่อยดีตามไปด้วย  (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 วิถีชีวิตของชาวบ้านในอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งชาวบ้านเคยมี
พฤติกรรมที่พบปะสังสรรค์กัน มีบุญงานประเพณีต่างๆร่วมกันแต่พอมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด 19 ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากจะมาพบปะ สังสรรค์ พูดคุย รับประทานอาหารร่วมกันก็คง
ไม่ได้แล้ว การรวมกลุ่มกันมาก ๆ ก็ไม่ได้ประชาชนต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะต้องอยู่เชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ให้ได้ ประชาชนระมัดระวังตัวกันมากในการใช้ชีวิตให้ปราศจากการติดเชื้อ โควิด 19 
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และต้องการให้จังหวัดตรัง ประเทศไทยกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนเกิดโควิด 19 ระบาด นอกจากนั้น
ประชาชนในพ้ืนที่ยังต้องการให้รัฐบาลจัดหาวัคชีนโควิด 19 ที่มีคุณภาพสูงในการปูองกันเชื้อไวรัสโค
วิด 19 ได้ดีเพ่ือปูองกันการติดเชื้อและเสียชีวิตโดยเร็วเพ่ือให้เศรษฐกิจเติบโต 
  นึกแล้วว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะสืบทอดอํานาจอยู่นานเขามีทั้งคน 
 หน่วยงานภาครัฐ งบประมาณ อํานาจขนาดคนของพรรคประชาธิป๎ตย์ยังแพ้การเลือกตั้งเลย 
 ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแพ้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะ ส.ส. จาก 2 พรรคทั้ง 3 
 เขตคงจะบริหารและคิดไม่เหมือนกันหรอกกรรมเลยตกที่จังหวัดตรังคงจะพัฒนาช้าไปอีก 
 ส่วนจังหวัดที่เขามี ส.ส. พรรคเดียวกันหมดและได้เป็นรัฐบาลคงพัฒนาไปไวกว่าตรังทั่งใน
 เรื่องของถนนหนทาง ความเจริญต่าง ๆ คงช่วยปากท้องของชาวบ้านได้มากเลยละ (ตัวแทน
 กลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2563) 
 
  วิถีชีวิตมันค่อยข้างเปลี่ยนแปลงไปเลยหลังการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมาก็สงสารคน
 ของพรรคประชาธิป๎ตย์ที่แพ้เลือกตั้ง ส.ส. คนของพรรคพลังประชารัฐแต่คะแนนไม่ห่างกัน
 มาก ต่อไปชาวบ้านก็ต้องวิ่งหา ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐแต่โชคยังดีที่นาย ชวนหลีกภัย
 ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะสามารถช่วยในการแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่อําเภอ
 เมืองตรังโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้ช่วงโควิด 19 อีกวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปจาก
 เดิมอีก (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา 
 วิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบแผน
หรือแนวทางพฤติกรรมที่เคยใช้ร่วมกัน หรือยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ มา ตั้งแต่การกินหรือการ
เป็นอยู่ของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่ งการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากจะมาพบปะ สังสรรค์ พูดคุย 
รับประทานอาหารร่วมกันก็คงไม่ได้แล้ว การรวมกลุ่มกันมาก ๆ ก็ไม่ได้แล้ว ถ้าหากยังไม่สามารถหยุด
การแพร่ระบาดได้วิถีชีวิตชาวอําเภอเมืองตรังก็จะไม่เหมือนเดิม 
 
 2) ด้านระเบียบแบบแผน  
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ประชาชนชาวตรังมีกฎเกณฑ์การปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั้งการไม่กระทําผิด
กฎหมายบ้านเมือง และยังมีกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นของชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนปฏิบัติตาม ใน
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ขณะเดียวกันก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าประชาชนชาวตรังให้การสนับสนุนพรรคประชาธิป๎ตย์ในการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งช่วยกันพัฒนาจังหวัดตรังร่วมกันมาโดยตลอดไม่มีความแตกแยกกันในความคิด 
ประชาชนชาวตรังซึ่งจะเป็นการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ก็ออกมาบังคับใช้ร่วมกัน
ภายในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังและจังหวัดตรังก็มักจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม
โดยรวมจึงเป็นป๎จจัยหนึ่งที่ทําให้ชาวตรังเกิดการสร้างทัศนคติทางการเมืองหรือการแสดงออกที่เป็น
บทบาททางการเมืองของประชาสังคมที่ดี ส่วนคนไนไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ร่วมกันก็
จะถูกสังคมตําหนิติเตียนได้ 
  ชาวตรังมักจะรู้กฎเกณฑ์การปฏิบัติในการเข้าหาผู้สมัครต่างๆ เช่น ส.ส. ส.ว. อบต. 
 อบต. อบจ. การสนับสนุนขอบเขตการหาเสียงเลือกตั้ง การไม่ทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
 ผลประโยชน์ตอบแทนถ้าเราเลือกพรรคที่ใช่ ก็จะมาช่วยกันพัฒนาจังหวัดตรังร่วมกันการ
 แข่งขันไม่รุนแรงมากเพราะพรรคการเมืองอ่ืนๆ  ยากที่จะเจาะฐานเสียงของพรรค
 ประชาธิป๎ตย์ได้ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2563) 
 
  เราอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ กฎเกณฑ์ต่างๆ ก็ออกมาบังคับใช้ร่วมกันภายในเขต
 พ้ืนที่อําเภอเมืองตรังและจังหวัดตรังก็มักจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทําให้
 ชาวตรังเกิดการสร้างทัศนคติทางการเมืองหรือการแสดงออกที่เป็นบทบาททางการเมืองของ
 ประชาสังคมที่ดี ชาวบ้านจะเห็นชอบด้วยไม่ออกมาคัดค้านกัน ส่วนคนที่ออกมาคัดค้านก็จะ
 ถูกสังคมตําหนิ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ยุคนี้เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมเนื่องจากระเบียบแบบแผนที่ชุมชน สังคม 
ภาคประชาชนได้วางไว้ร่วมกันก็จะถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ให้กระทําได้ เช่น การรวมกลุ่ม
กันต่อต้าน คสช. การแสดงออกไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายบางฉบับของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งประชาชนก็
ช่วยกันรับร่างให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือให้บ้านเมืองสงบและมีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายอันสูงสุดในการปกครองประเทศรรวมถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จะได้จัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยเร็ว ซึ่งยุคนี้ยังมีความแตกแยกทางความคิด
เห็นทางการเมืองของบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน และสังคมในพ้ืนที่สูงมาก 
  ชาวตรังมีทัศนคติทางการเมืองหรือการแสดงออกที่เป็นบทบาททางการเมืองของ
 ประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังไม่ได้เลย มันน่าเบื่อพวกเราไม่ได้
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 เห็นด้วยนะที่คสช.อยู่ยาวนานแล้วออกกฎหมายระเบียบอะไรต่อมิอะไรมากมาย แต่ความ
 ขัดแย้งของคนเห็นต่างก็เพ่ิมขึ้นเอากฎหมายมาปิดปากพวกเขา (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2563) 
 
  คนตรังมีความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจไม่ค่อยโอเคกับคสช.มากนักแต่ก็มีคนบางกลุ่ม
 ที่ยังคงชื่นชอบ คสช.อยู่บางครั้งก็มีทะเลาะ ถกเถียงกันบ้างทั้งในกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว ญาติ
 พ่ีน้อง มิตรสหายแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนักแต่เด็กๆ มหาวิทยาลัย มัธยมไม่เอา คสช. แน่ๆ 
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ที่ให้อํานาจ ส.ว. จํานวน 250 คนสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้รวมถึงได้รับ
ประโยชน์จากการเป็นรัฐบาลจึงทําให้ได้เปรียบคู่แข่งจากผู้สมัครของพรรคประชาธิป๎ตย์ในเขตหนึ่ง
ของจังหวัดตรังเอาไปได้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมาทําให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสามารถเป็น
นายกรัฐมนตรีได้อีกสมัยด้วยการสนับสนุนของ ส.ว. ทั้งหมดซึ่งแต่งตั้งมาจาก คสช. แต่รัฐบาลก็ยังเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับพวกพ้องอยู่ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตําแหน่งต่างๆซึ่งการบริหารราชการ
แผ่นดินของนายกรัฐมนตรีและ รมต.กลาโหมยังมีตําแหน่งอ่ืน ๆ อีกหลายตําแหน่งทําให้ประสิทธิภาพ
ในการบริหารด้อยลงไปซึ่งการบริหารจัดการประเทศสมัยใหม่ควรจะต้องยึดหลักกระจายอํานาจ ยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข นอกจากนั้นเมื่อมีเชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดตรังด้วย รัฐบาล
ได้ออกกฎในปูองกันการติดเชื้อ ช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชนเช่น คนละครึ่ง ก็ไทยชนะ เราชนะ แต่
ระบบกลับมียุ่งยากซับช้อนจึงทําให้ประชาชนบ้างส่วนไม่สมารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้ครบทุกคน 
  ดูนายกรัฐมนตรีสิเป็นทั้งนายก รมต.กลาโหมและประธานตําแหน่งอ่ืนๆอีกหลายสิบ
 ตําแหน่งถามจริงๆเถอะจะทํางานไหวหรอ มีประสิทธิภาพไหม คุ้มค่าหรือไม่และทําทันหรือ 
 การบริหารแบบรวมอํานาจมันไม่ไหวนะครับจะแก้ไขป๎ญหาของประเทศชาติและประชาชน
 ได้ทันอย่างไรกัน ผมว่านายกหรือประธานาธิบดีประเทศอ่ืนๆเขาคงไม่ทํากันเหมือนนายกไทย
 ทําตอนนี้ที่รวมอํานาจไปอยู่ที่ตัวเองคนเดียว มันเป็นการบริหารแบบโบราณมากๆนะครับมัน
 ต้องกระจายอํานาจ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  เอาจริงๆนะอยากเปลี่ยนขั้วรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีนะอยู่มานานหลายปีแล้ว 
 ผลงานยังไม่เป็นที่ประจักษ์ ช่วยเหลือเยี่ยวยาประชาชนเช่น คนละครึ่ง ก็ยุ่งยากซับช้อนมี 
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 แอพต่างๆจนปูาเวียนหัวไปหมดแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ทันสมัยจะลงทะเบียนอะไรก็ต้องรอ
 ลูกหลานหรือไปจ้างเด็กๆ ข้างบ้านทําให้เอา จะช่วยก็ช่วยเลยอย่าทําให้ยุ่งยากเราคนจน 
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังมีแบบแผนระเบียบหรือกฎเกณฑ์การปฏิบัติในการ
เลือกตั้งผู้แทน เช่น ส.ส. ส.ว. นายก อบต. สมาชิก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. สจ. ตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎหมายของ
บ้านเมือง ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการสร้างทัศนคติทางการเมือง
หรือการแสดงออกท่ีเป็นบทบาททางการเมืองของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ภายในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง 
จังหวัดตรังแต่ก็มีความแตกแยกทางความคิดทางการเมือง 
 
 3) ด้านประเพณี 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ชาวตรังมีประเพณีต่าง ๆ มากมายที่ทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาประเพณี 
ทั้งในงานบุญของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยศาสนาอ่ืน ๆ อีกด้วย ชาวตรังรักสงบ มี
ความรัก สามัคคีกันมาอย่างยาวนานเป็นสังคมตามวิถีของคนใต้ที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ 
อนุรักษ์งานประเพณีไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและศึกษาถือว่าเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของคนตรังทุก
คนภายในจังหวัดต้องการพัฒนาจังหวัดตรังให้เจริญรวมถึงในพ้ืนที่อําเภอเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจของ
จังหวัด รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งที่ประชาชนให้ความสําคัญมาโดยตลอดซึ่ง
บทบาทของ ส.ส. ส.ว. ของพรรคประชาธิป๎ตย์ซึ่งนักการเมืองระดับชาติจะเข้ามาร่วมงานบุญประเพณี
ของชาวบ้านโดยตลอด เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ถือศีลกินเจ ชาวตรังอยู่ด้วยกันแบบพ่ีน้องเครือ
ญาติจะไม่ค่อยมีความขัดแย้งให้เห็นมากนัก มีนักท่องเที่ยวมาทานหมูย่างเมืองตรังที่ขึ้นชื่อ ชาวตรัง
จิตใจดีมีการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ของจังหวัดเช่น นายชวน หลีกภัย 
  อําเภอเมืองตรังมีประเพณีต่างๆมากมายที่ทําให้ชาวตรังเข้ามามีส่วนร่วมในการ
 รักษาประเพณี ทั้งงานบุญของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยศาสนาอ่ืนๆอีกด้วย 
 ชาวตรังมีความรัก สามัคคีกันมาอย่างยาวนาน ทุกคนต้องการพัฒนาจังหวัดตรัง อนุรักษ์งาน
 ประเพณีไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและศึกษาถือว่าเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของคนตรัง 
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2563) 
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  ส.ส. ส.ว. นักการเมืองเข้ามาร่วมงานของชาวบ้านเสมือนงานใหญ่นะอย่างงาน
 แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ถือศีลกินเจ ชาวตรังอยู่ด้วยกันแบบพ่ีน้อง เครือญาติ ไม่ค่อยมีความ
 ขัดแย้งให้เห็น ขโมย โจร ก็มีไม่มากมาย มีนักท่องเที่ยวมาทานหมูย่างเมืองตรัง มาเที่ยวถ้ํา
 มรกต ชาวตรังจิตใจดี (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 บุญประเพณีต่าง ๆ ถูกจํากัดมีการห้ามชุมนุม การรวมตัวของชาวบ้านหรือ ส.ส. มักจะจะถูก
เพ็งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ คสช. ทําให้ประชาชนเวลาจะมาร่วมงานประเพณี พิธีกรรม
ต่าง ๆ ทําให้ต้องระมัดระวังกันพอสมควรและจํากัดจํานวนคนอีกด้วยจึงทําให้บรรยากาศในงาน
ประเพณีของชาวตรังในยุคของ คสช. ไม่ค่อยครึกคักมากนักหากเปรียบเทียบกับก่อนที่คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจะเข้ามาบริหารประเทศซึ่งบรรยากาศในงานประเพณีจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาดูแลเพ่ือ
ไม่ให้มีการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือต่อต้าน คสช. ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานก็จะไม่ค่อย
พูดคุยเรื่องการเมืองเหมือนแต่ก่อนที่มักจะอาศัยมาเจอกันในงานบุญประเพณีเพ่ือสอบถาม 
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกันเป็นประจํา 
  การรวมตัวของชาวบ้าน ส.ส. จะถูกเพ็งเล็งจากเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ คสช. 
 ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติเขามาบริหารประเทศหลังรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ทําให้
 เวลาจะมาร่วมงานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ทําให้ต้องระมัดระวังกันพอสมควร (ตัวแทนกลุ่ม
 อาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  บรรยากาศในงานประเพณีของชาวตรังในยุคนี้จะไม่ค่อยครึกครื้นมากเท่ากับ
 ก่อนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเขามาบริหารประเทศบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงาน
 ภาครัฐบางแห่งก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจตราดูบรรยากาศในงานประเพณีเพ่ือไม่ให้มีการ
 แสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองหรือต่อต้าน คสช. (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 
 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 - ป๎จจุบัน) 
 งานประเพณีต่าง ๆ เริ่มจัดทําได้แล้วแต่ประชาชนเวลาจะมาร่วมงานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ 
ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางรัฐบาล และจังหวัดตรังกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเชื้ อไวรัสโควิด19 
ระบาดในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดตรังด้วย ซึ่งรัฐบาลได้ออกกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆในปูองกัน
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การติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากไม่ได้บรรยากาศที่ นักการเมือง ส.ส. ส.ว. 
จะเข้ามาร่วมงานเสมือนงานใหญ่เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้เช่นเดียวกันการประกอบพิธีในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น ประเพณีชิงเปรต สารทเดือนสิบ อาบน้ําคนแก่ ถือศีลกินเจ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ 
รับประทานอาหารแยกสํารับกันและเว้นระยะห่างและบางประเพณีกําหนดคนที่จะเข้าร่วมงานต้องฉีด
วัคชีนโควิด 19 เรียบร้อยแล้วอีกด้วย แต่ประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรังก็พยายามช่วยกัน
รักษางานประเพณีไม่ให้สูญหาย 
  ชาวตรังยังไม่สามารถทําการประกอบพิธีในโอกาสต่าง ๆ คือ ประเพณีชิงเปรต 
 สารทเดือนสิบ อาบน้ําคนแก่ ถือศีลกินเจ/การถือศีลอดต่างๆได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
 ระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งคนจะมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากไม่ได้แล้ว นักการเมือง ส.ส. 
 ส.ว. จะเข้ามาร่วมงานเสมือนงานใหญ่เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2563) 
 
  ประชาชนชาวอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังพยายามจะรักษาประเพณีต่างๆในพ้ืนที่ซึ่ง
 พฤติกรรมของประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรังเลือกปฏิบัติตามความเชื่อ ความคิด
 จากการตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยผ่านวิธีการกระทํา หรือการประกอบพิธีในโอกาสต่ าง ๆ คือ 
 ประเพณีชิงเปรต สารทเดือนสิบ อาบน้ําคนแก่ ถือศีลกินเจ การถือศีลอดไม่ให้สูญหายไป  
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา 
 ประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังก็มีพิธีกรรม ประเพณีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว หรือเครือ
ญาติที่จัดขึ้นในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วงสําคัญ ๆ ในชีวิต ผ่านพฤติกรรมของประชาสังคมในพ้ืนที่
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังที่มีความเก่ียวข้องกับงานบุญการทอดกฐิน งานศพ งานมงคลสมรส ถือศีล
กินเจ งานขึ้นบ้านใหม่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นของชาวจังหวัดตรังโดยมีการอนุรักษ์ไม่ให้สูญ
หายไปจากรุน่สู่รุ่นแต่ก็มีมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
 
 4) ด้านการสื่อสาร 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 – 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาตินําโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะยึดอํานาจจากรัฐบาล
ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรชาวจังหวัดตรังมีการติดต่อสื่อสารทางการเมืองในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึ่งกันและกันผ่านทางสภากาแฟของชาวไทยพุทธ ส่วนชาวไทยมุสลิมก็จะใช้สภานําชาภายใน
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ชุมชนนั้น ๆ เพ่ือพูดคุยเรื่องต่าง ๆ การเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทางการเมืองในการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น สถานการณ์บ้านเมือง ซึ่ง
ชาวบ้านจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากจึงกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคม
ในเขตอําเภอเมืองตรัง นอกจากนั้นบรรดา ส.ส. พรรคการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิป๎ตย์
ก็จะใช้สภากาแฟภายในชุมชนเพ่ือสอบถามสถานการณ์ต่าง ๆ ในพ้ืนทีก่ารพบปะชาวบ้าน 
  พวกเรามีสภากาแฟภายในชุมชนนั้น ๆ เพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆนานา ถามไถ่สาระทุกข์
 สุขดิบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ท้องถิ่น ติดตามข่าวสาร 
 สถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งชาวบ้านจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากจึงกลายเป็นวัฒนธรรม
 การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเกิดขึ้น  (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  ส.ส. พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาธิป๎ตย์ อบต. เทศบาล อบจ. ก็จะใช้สภา
 กาแฟภายในชุมชนสอบถามสถานการณ์ต่างๆในพ้ืนที่ การพบปะชาวบ้าน รวมถึงการถามถึง
 ป๎ญหาต่างๆในพ้ืนที่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการในการหาข้อมูลเอาไปใช้วางแผนพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป
 ในอนาคตอีกช่องทางหนึ่ง (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติชาวจังหวัดตรังมีการติดต่อสื่อสารทางการเมืองในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันผ่านทางสภากาแฟของชาวไทยพุทธ ส่วนชาวไทยมุสลิมก็จะใช้
สภาน้ําชาภายในชุมชนนั้น ๆ เพื่อพูดคุยเรื่องการเมืองทําไม่ได้ หากฝุาฝืนก็จะถูกลงโทษโดยการนําเอา
ไปปรับทัศนคติ หรืออาจจะถูกลงโทษโดยการปรับหรือจําคุก และอาจจะถูกลงโทษโดยการปรับและ
จําคุก การติดต่อสื่อสารทางการเมืองของกลุ่มการเมือง เช่น กปปส. กลุ่ม นปช. จะกระทําแบบลับๆ 
โดยการตั้ง Line หรือ Facebook กลุ่มเท่านั้นรวมถึงการปิดกั้นหรือจํากัดการเข้าถึงข้อมูลทาง 
Website ต่างๆที่เป็นฝุายตรงข้ามกับ คสช. เกือบทุกช่องทาง 
  สภากาแฟภายในชุมชนจะลดการพูดคุย หรือบางชุมชนก็เลิกรวมตัวกันไปเลยก็มี 
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองในช่วงคสช. 
 รัฐประหารใหม่ๆ ที่มีการเคอร์ฟิว ห้ามออกบ้านด้วยจะลําบากหรือทําไม่ได้เลย (ตัวแทนกลุ่ม
 อาชีพ, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563) 
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  คสช. และหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะตํารวจ ทหารจําส่องกลุ่มชาวบ้านที่ใช้ 
 Facebook และ Application Line ในการแชร์ข้อมูลต่างๆที่โจมตี หรือต่อต้าน คสช. จะทํา
 ไม่ได้เลยหรือค่อยข้างลําบาก มีหลายคนที่ถูกนําตัวเอาไปปรับทัศนคติในค่ายทหารแต่พอ
 ระยะหลังมาก็ผ่อนคลายมากขึ้น (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 การติดต่อสื่อสารของคนพ้ืนที่สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทั้งสภากาแฟ สภาน้ําชา งานบุญ
ประเพณีต่างๆ การรวมกลุ่มกันแสดงออกทางการเมืองได้ นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้น
มากทําให้ประชาชนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่ามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน รวมถึงมีการ
ติดตั้ง Internet บ้านกันเพ่ิมขึ้น Facebook, Line Group, Twitter, TV ในการดูข่าว แชร์ข่าวสาร 
ส่งข้อความ การหาข้อมูลต่างๆ บน Google โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันหากันได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมาก
ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองในประเทศไทยเท่านั้นแต่สามารถส่งข่ าวหรือติดตาม
ข่าวสารในต่างประเทศอีกด้วยจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมใน
เขตอําเภอเมืองตรังไปมากกว่าในอดีตมากกว่าจะมารวมกลุ่มกันเป็นจํานวนมากเนื่องจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไปทั่วโลก ในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดตรังด้วยจึงทําให้วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  ชาวบ้านมีโทรศัพท์อย่างไอโฟน โดยเฉพาะวัยรุ่น บ้างครอบครัวมีคอมพิวเตอร์ติดตั้ง 
 Internet บ้านกันเพ่ิมขึ้น Facebook, Line Group, Twitter, TV, โทรศัพท์สมัยใหม่จะดู
 ข่าว แชร์ ส่งข้อความ โทรหากันง่ายกว่าสมัยก่อนมากไม่ใช่เฉพาะข่าวสารบ้านเมืองในไทย
 เท่านั้นนะ ต่างประเทศเราก็รู้นะอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกา (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  ผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง
 ตรังไปมากกว่าในอดีตนะเพราะมี Internet IT ต่างๆ ชาวบ้านก็จะรู้ข่าวสารผ่านหลายๆ
 ช่องทาง เช่น Facebook, Line, TV เด็กๆรุ่นใหม่มันฟ๎งข่างต่างประเทศโน้นเพราะฟ๎งพูด 
 อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้จะมาปิดข่าวต่างๆคงยากลําบากแล้วทุกอย่างอยู่ใน 
 Internet หมดเลยอย่างรู้อะไรก็ค้นหาใน Google (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 23 
 สิงหาคม 2563) 
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 สรุปผลการศึกษา 
 ประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือการส่งข่าวสาร โดยมีช่อง
ทางการสื่อสารผ่านการสื่อสารทางการเมืองที่ในอดีตเกิดจากการชุมนุม ประท้วง สภากาแฟภายใน
ชุมชนนั้น ๆ ตามวิถีชาวใต้ โดยเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ เนื้อหา ข่าวสาร แสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง แต่ป๎จจุบันนี้สื่อโซเซียลมีเดียอย่าง IT Internet Facebook 
Application Line Group Twitter เข้ามามีบทบาทมากซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 5) ด้านความเชื่อ 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ประชาชนจะมีการเชื่อฟ๎งกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างเช่นกํานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลใน
พ้ืนที่สูงมากโดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ อําเภอเมืองตรังที่ไม่ใช่ในตัวจังหวัดส่วนใหญ่จะให้
ความเคารพนับถือจะเชื่อฟ๎งกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเพราะมีความใกล้ชิด สนิทสนมกันมากกว่าคนที่อาศัย
อยู่ในตัวเมืองที่จะมีการดําเนินชีวิตที่อาศัยข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ ก่อน ส่วนความเชื่อใน
สิ่งที่ลี้ลับเหนือธรรมชาติก็จะมีอยู่ในสังคมโดยเฉพาะเจ้าที่หรือบรรพชนโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน
เพราะมีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษสูงมาก การเลือกตั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส .ส. 
ส.ว. ก็จะช่วยเลือกผู้สมัครจากเครือญาติเดียวกันก่อนหรือคนที่รู้จักมักคุ้นและคนที่เคยช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันมาก่อนที่จะวัดกันที่ผลงานซึ่งผู้สมัครจะมีการบนบานศาลกล่าวให้ได้รับชัยชนะเจ้าที่ไหนดัง ๆ 
จนถึงป๎จจุบันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมทางการเมืองของความเชื่อประชาสังคมในเขต
อําเภอเมืองตรัง 
  คนตรังก็มีความเชื่อถือจากสิ่งที่ลี้ลับเหนือธรรมชาตินะโดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางเพราะ
 มีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษแล้วล่ะนะ คนไทยเชื้อสายจีนนี้ก็มีการเคารพบรรพบุรุษสูงมาก 
 การเลือกตั้งท้องถิ่น ส.ส. เราก็จะช่วยเลือกผู้สมัครจากเครือญาติกันก่อน มีการบนบานศาล
 กล่าวให้ได้รับชัยชนะเจ้าที่ไหนดังๆ จนถึงป๎จจุบันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2563) 
 
  ชาวบ้านจะเชื่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่สูงมากโดยเฉพาะชาวบ้านที่
 อาศัยอยู่รอบๆอําเภอเมืองตรังพวกเขาจะเชื่อกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่สูง
 มากกว่าในตัวเมืองเพราะพวกเขาใกล้ชิด สนิทสนมกันมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในตัวเมือง 
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563) 
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 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้ามามีอํานาจในการปกครองประเทศก็ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อของประชาชนได้มากนักเพราะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ฝ๎งรากลึกไปใน
สังคมของประชาชนจะมีการเชื่อฟ๎งกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างเช่นกํานัน ผู้ใหญ่บ้านแต่จะไม่มีการ
แสดงออกอย่างเปิดเผยเพราะถูกจํากัดในการรวมกลุ่มกันอีกทั้งยังถูกข้าราชการ ฝุายปกครองคอย
สอดสอดดูแลความสงบเรียบร้อยประชาชนจะถูกบังคับให้เชื่อมั่นในระบบของ คสช. สําหรับการ
บริหารประเทศว่าจะสามารถนําพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่า
จะคืนความสุขให้กับประชาชน แต่ประชาชนยังคงเชื่อมั่นในตนเองมากกว่าจะเชื่อคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ 
  พวกเราโดยบังคับให้เชื่อมั่นคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าจะคืนความสุขให้กับ
 ประชาชน คนไหนไม่เชื่อม่ันหรือโจมตี คสช.ก็จะหาว่าไม่รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
 จะโดนหาว่าไม่รักบ้านเกิดด้วย เด็กรุ่นใหม่ๆ มัธยม มหาลัยนี้ไม่เอา คสช.เลยนะ (ตัวแทน
 กลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  ให้ทําตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห้ามต่อต้านคสช. มีทหาร ตํารวจ และ
 ข้าราชการลงพ้ืนที่ๆมีการต่อต้านหรือไม่สนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.นี้
 ชาวบ้านเขาก็เอ่อออห่อหมกตามไปเท่านั้น พอหลับหลังเขาก็ไม่ค่อยจะทําตามหรอกนะ ชาว
 ตรังยังคงเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง พวกพ้องเป็นหลักและนิยมในตัวพรรคประชาธิป๎ตย์
 มากกว่า (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 การที่ภาครัฐ รัฐบาล ข้าราชการ จังหวัด อําเภอ จะมาชักจูงให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาล
หรือหน่วยงานราชการต่างๆเหมือนกับสมัยก่อนป๎จจุบันสังคมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งแต่ละคนมีโทรศัพท์ใช้ที่ทันสมัย Facebook Application Line สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆจาก 
Internet โดยไม่ต้องมีใครมาชักจูงให้เชื่อเรื่องราวต่างๆเหมือนกับในอดีต ประชาชนในอําเภอเมือง
ตรังมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปมากป๎จจุบันมีคนจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่
มีอายุต่ํากว่า 50 ปีลงมาไม่มีความเชื่อถือพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยเหมือนกับสมัยก่อน
แต่จะลองเปลี่ยนแปลงตัว ส.ส. เข้าไปทํางานในสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนมีความคิดเป็นอิสระเสรี
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยยากท่ีจะชักจูงให้เชื่อหรือกระทําตามได้ 
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  เดี่ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปไกลมากทําให้สังคม ชุมชนต่างๆในตรังเปลี่ยนแปลง
 ตามไปด้วยนะ ใครจะมาพูดจาหว่านล้อมชักจูงยากเพราะ Internet ใช้กันอย่างในตัวเมือง
 ตรังนี้คงมีอินเทอร์เน็ตใช้กันเกือบทุกบ้านละมั่ง พ่ีปูาน้าอา ลูกๆหลานๆมีกันทุกคนมีเรื่อง
 อะไรก็ส่งข่าวทาง ไลน์หรือ โทรหากันแปฺบเดียวก็ได้แล้วนะ ข่าวปลอมอะไรต่างๆ มันเร็วแต่
 เราก็เช็คได้ไวเช่นกันนะว่าจริงหรือม่ัว (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2563) 
 
  สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสมัยก่อนลุงไม่มีโทรศัพท์ใช้ที่ทันสมัย ลูกหลาน
 ก็ซ้ือให้ สอนให้ใช้เป็น ลุงก็มี Facebook Line นะ เรารู้ศึกษาจาก Internet ไม่ต้องมีใครมา
 ชักจูงให้เชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะ ดูสิความคิดของคนตรังเปลี่ยนไปมากใคร
 จะคิดว่าอดีต ส.ส. ตรัง 3 สมัยของพรรคประชาธิป๎ตย์จะแพ้เลือกตั้ง (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา   
 ความเชื่อของชาวอําเภอเมืองตรังในสมัยก่อนจะเชื่อหรือนับถือจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
เชื่อถือตัวผู้นําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชนและผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันมาก ต่อมาเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาสูงมากแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนในสังคมไปแล้วที่จะสามารถ
ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่มี
การศึกษาสูง สามารถใช้ Internet Facebook Line Twitter Google กันสูงมากจึงส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังกันตามลําดับ
ถึงแมว้่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะมีการกีดกันการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือการบังคับใช้กฎหมายห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่เป็นไปอย่างเสรี
ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2560 ก็ตาม  
 6) ค่านิยม 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 – 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ค่านิยมของภาคประชาสังคในอําเภอเมืองตรังได้ยึดถือและปฏิบัติตามเกี่ยวกับกฎหมาย
การเมืองซึ่งได้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) ในการปกครองประเทศ กฎหมายอ่ืน ๆ ข้อบังคับของจังหวัด เทศบาล 
อบต. อบจ. นอกจากนั้นก็ยังมีค่านิยมหลักในการยึดถือสถาบันทางการเมือง เช่น พรรคประชาธิป๎ตย์ 
มาโดยตลอดเนื่องจากเป็นพรรคการเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังที่มีนายชวน หลีกภัยเป็น
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อดีตนายกรัฐมนตรีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
อําเภอเมืองตรังก็มุ่งเน้นเพ่ือให้พรรคประชาธิป๎ตย์ชนะการเลือกตั้ง ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่ยังมี
ค่านิยม ชมชอบบุคคลที่มีตําแหน่งใหญ่ ๆ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. สจ. นายก อบจ. 
นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการจังหวด นายอําเภอ หรือผู้ที่มีชื่อเสียงและมี อิทธิพล มีฐานะ
ดีทางสังคมมาร่วมงานต่าง ๆ ทั้งส่วนตนหรือส่วนร่วมเพ่ือเป็นหน้าตาทางสังคม 
  คนตรังก็มักจะชอบไปปรึกษาหารือ หรือเชิญคนที่มีตําแหน่งใหญ่ ๆ โตกันทั้งบ้าน
 อย่าง ส.ส. ส.ว. สจ. ผู้มีอิทธิพลมีฐานะดีเหมือนสังคมไทยในภาคอ่ืนๆ นะมาร่วมงานต่างๆ 
 หรือรู้จักกันไว้แต่เราก็ไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชาติบ้านเมือง คนตรังรักความสงบ
 และปฏิบัติตามกฎหมาย (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2563) 
 
  คนตรังมักจะชอบพรรคประชาธิป๎ตย์กันทั้งบ้านเนื่องจากสนิทสนม คุ้นเคย ผูกพัน
 กันมาอย่างยาวนาน ยากท่ีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองอ่ืนๆจะมาเจาะฐานเสียงของพรรค
 ประชาธิป๎ตย์ในพ้ืนที่เขต 1 อําเภอเมืองตรังได้ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 
 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ถึงแม้ว่าค่านิยมของภาคประชาสังคมในอําเภอเมืองตรังจะไม่ค่อยออกมาต่อต้านการทํา
รัฐประหารของ คสช. ที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคประชาธิป๎ตย์ซึ่งมีฐานเสียงอยู่ในจังหวัดตรังและภาคใต้
รวมกับ กปปส. ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้น
เมื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาทําการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ. 2557 จึงทําให้การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยหยุดชะงักลง แล้วมีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นมาเพ่ือให้
มีการเลือกตั้ง ส.ส. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่านิยมของภาค
ประชาสังคมในอําเภอเมืองตรังได้มากนักเนื่องจากมีความนิยมชมชอบบุคคลที่มีตําแหน่งใหญ่ๆ เช่น 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. สจ. นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอ หรือผู้ที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพล มีฐานะดีทางสังคมท่ีเหนือกว่ามาร่วมงานต่างๆ ทั้งส่วนตน
หรือส่วนร่วมเพ่ือเป็นหน้าตาทางสังคม เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานบวช งานเทศกาล
ถือศีลกินเจ ถึงแม้ว่าประชาชนจะไม่ค่อยชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ตามแต่จะไม่แสดงออก
มากมายนักเหมือนกับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือกรุงเทพมหานคร 
  พวกเราไม่ได้ชื่นชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.แต่โดนบังคับให้ชอบ
 และทําตามพวกเขาถ้าหากเราไม่ทําตามไปขัดแย้ง ต่อต้าน คสช. พวกเราก้จะเดือดร้อนขึ้น
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 โรงขึ้นศาลกันอีก อยากให้เลือกตั้งกันโดยเร็ว (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 
 2563) 
 
  การรัฐประหารทําให้ประเทศไทยถอยหลังจริงๆเหมือนนักวิชาการ หรือที่ดูในทีวีช่อง
 ต่างๆวิเคราะห์พูดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ถึงว่าต่างประเทศเขาถึงไม่ยอมรับคสช.
 และการทํารัฐประหารในประเทศไทย ดีอย่างเดียวบ้านเมืองสงบแต่ก็ยังมีคลื่นใต้น้ํานะ 
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 คนในครอบครัวระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในอําเภอเมืองตรังเริ่มมีค่านิยมหรือมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองมากกว่าในอดีตที่จะให้การยอมรับนับถือบุคคลที่มีฐานะดีทางสังคม 
โดยมีวัฒนธรรมที่มักจะชอบคนใหญ่โตในจังหวัดตรังเช่นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส .ส. ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอําเภอหรือนักการเมืองดัง ๆ ยังคงมีค่านิยมชมชอบประชาธิป๎ตย์ แต่ในขณะเดียวกัน
นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติทํารัฐประหารมีการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐสําหรับให้พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่ง และมีการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่
จัดตั้งพรรคก้าวไกลรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่าง  ๆ จึงทําให้วัฒนธรรมทาง
การเมือง และกระบวนการทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
เริ่มหันไปเลือกผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐในกลุ่มคนรุ่นเก่าที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปแต่กลุ่มคน
รุ่นใหม่ที่มีอายุต่ํากว่า 50 ปีลงมากลับมีค่านิยมพรรคก้าวไกลมากยิ่งข้ึน 
  ความคิดของชาวอําเภอเมืองตรังตอนนี้เริ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันกันออกไป
 ระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ๆเพราะคนรุ่นใหม่ๆ นิยมชมชอบพรรคก้าวไกลของคุณธนาธร 
 อาจารย์ปิยะบุตรและคุณช่อกันมากตามความคิดของเด็กรุ่นใหม่กันนะ ส่วนคนรุ่นเก่าๆ 
 กลางๆ ก็ยังนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และตัวคุณชวนอยู่ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 7 
 สิงหาคม 2563) 
 
  ตอนนี้เริ่มความคิดเห็นต่างกันระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันนะ พ่อแม่ ปูุย่า ตา
 ยาย ลุงปูา น้าอายังนิยมชมชอบพรรคประชาธิป๎ตย์ ส่วนลูกหลานกลับชอบพรรคก้าวไกล
 แทนอย่างเห็นได้ชัดเจนในสังคม ขณะเดียวกันคนรุ่นเก่าๆบางส่วนก็มีความคิดเริ่มอยากจะ
 เปลี่ยนตัวแทนจากพรรคประชาธิป๎ตย์ไปยังพรรคพลังประชารัฐเพราะอย่างเห็นการ
 เปลี่ยนแปลงดูบ้างไม่ใช่วัฒนธรรมการเมืองแบบเดิมที่เขาว่าพรรคประชาธิป๎ตย์และชวน
 เชื่องช้า (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
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 สรุปผลการศึกษา   
 ชาวอําเภอเมืองตรังเริ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองมากกว่าในอดีตระหว่างคนใน
ครอบครัว เดียวกันโดยการยอมรับนับถือชมชอบ ชื่นชมบุคคลที่มีฐานะทางสั งคมสู ง ใน
กรุงเทพมหานครหรือต่างพ้ืนที่มากขึ้นของประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรัง แต่ยังคง
วัฒนธรรมที่มักจะชอบคนใหญ่โต ๆ ในจังหวัดตรัง ชอบประชาธิป๎ตย์ แต่นับตั้งแต่คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติทํารัฐประหาร มีการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลรวมถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงทําให้วัฒนธรรมทางการเมือง และกระบวนการทางการเมืองของประชาสังคม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกันชาวอําเภอเมืองตรังเริ่มหันไปเลือก
ผู้สมัครและนิยมพรรคพลังประชารัฐของกลุ่มคนรุ่นเก่าและพรรคก้าวไกล (พรรคอนาคตใหม่) มาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงมาก 
 7) ด้านความต้องการ 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 – 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังก็ยังมีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในสิ่งที่คิดว่าดีและมี
ประโยชน์สําหรับตนเอง ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และสังคมในอําเภอเมืองตรังซึ่งในอําเภอเมืองตรัง
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) ไม่มากนักจึงต้องการ
จะทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ สถาบันทางการเมือง  และกระบวนการทางการเมืองนั้นก็ยังคงต้องการให้
พรรคประชาธิป๎ตย์ชนะการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นซึ่งประชาสังคมในเขตพ้ืนที่
อําเภอเมืองตรังคอยสนับสนุน ส่งเสริมจนนายชวน หลีกภัยซึ่งมีบ้านเกิดที่จังหวัดตรังได้เป็น
นายกรัฐมนตรีมาแล้วในอดีต นอกจากนั้นยังต้องการเป็นนักธุรกิจที่มีกิจการขนาดใหญ่ ๆ มีเงินลงทุน
เยอะ ๆ มีที่ดินและลูกน้องมาก ๆ เพ่ือเป็นฐานก้าวไปมีความสัมพันธ์กับข้าราชการระดับสูงมี
ความสัมพันธ์กับ ส.ส. ส.ว. พรรคการเมืองเพราะมันจะช่วยให้สามารถมีบารมี มีอํานาจ ประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจและต่อรองผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้ง่ายได้สมัครเป็น ส.ส. ส.ว. นายก อบจ. 
นายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. ในการเข้าไปร่วมแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน ให้เศรษฐกิจดี ๆ 
สังคมอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือประชาชนยามยากลําบากและไม่
ทุจริตคอรัปชั่นในพื้นท่ีของจังหวัดตรังหรือในประเทศไทยด้วย 
  เราอยากเป็นนักธุรกิจที่มีกิจการขนาดใหญ่ๆ มีเงินลงทุนเยอะๆ มีที่ดินและลูกน้อง
 มากๆเพ่ือเป็นฐานก้าวไปมีความสัมพันธ์กับข้าราชการระดับสูงมีความสัมพันธ์กับ ส .ส. ส.ว. 
 พรรคการเมืองเพราะมันจะช่วยให้เรามีบารมี อํานาจ ประสบความสําเร็จในธุรกิจและต่อรอง
 ผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้ง่าย (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม 2563) 
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  ส.ส. ส.ว. พรรคการเมือง ข้าราชการควรจะมองไปที่ Public Interests มากกว่า
 ผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกโดยการแก้ไขป๎ญหาเรื่องปากท้องของชาวบ้าน ให้
 เศรษฐกิจดีๆ สังคมอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเหลือประชาชนยาม
 ยากลําบาก ไม่ทุจริตคอรัปชั่น (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 17 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 คนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังมีความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ไข
ป๎ญหาความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่คิดว่าดี มีประโยชน์สําหรับตนเอง 
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ สังคมในอําเภอเมืองตรังหรือประเทศอีกด้วย นอกจากนั้นคนรุ่นใหม่ยัง
ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและมีสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองให้
เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่ายังต้องการนักการเมืองที่สามารถจะ
ช่วยแก้ไขป๎ญหาให้กับชาติ บ้านเมือง สังคมโดยรวมได้ ลดป๎ญหาความขัดแย้ง ป๎ญหาในเรื่องความ
เหลื่อมล่ําทางสังคมต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคสช. 
เข้ามาบริหารประเทศนานแล้วอีกทั้งยังไม่เห็นด้วยที่มีรัฐธรรมนูญปี  พ.ศ. 2560 ที่ให้อํานาจ ส.ว. 
สามารถโหวตเลือกนายกได้ซึ่งไม่ยุติธรรมเพราะว่าที่มาของ ส.ว. ทั้งหมดมาจากการคัดเลือกของ คสช. 
ดังนั้นประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังจึงมีความต้องการให้ คสช.  คืนอํานาจการปกครองให้กับ
ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนเองในการบริหารประเทศ 
  หนูในฐานะคนรุ่นใหม่มีความต้องการแสดงความคิดเห็น แสดงบทบากทางการเมือง
 ที่สร้างสรรค์ และเป็นธรรมในสังคมและประเทศชาติ การทํารัฐประหารของคสช. โดยการนํา
 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและพรรคพวกไม่ได้ช่วยแก้ไขป๎ญหาให้กับชาติ บ้านเมือง 
 สังคมอย่างแท้จริงคนจนก็ยังคงจนอยู่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นขณะที่คนรวยก็รวยเอารวยเอา มี
 ป๎ญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมสูงมาก (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 
 2563) 
 
  ผมและเพ่ือนๆเยาวชนรุ่นใหม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารองค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น คสช. บริหารประเทศนานเกินไปแล้ว และยังมีรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ให้ 
 ส.ว. สามารถโหวตเลือกนายกได้อีกนะมันไม่ยุติธรรม คืนอํานาจการปกครองให้กับประชาชน
 เขาได้เลือกตัวแทนของตนเองได้แล้วครับ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 
 2563) 
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 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 ปะชาชนทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ความต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองสูงมากในในจังหวัดตรังโดยเฉพาะเขต 1 ที่เป็นพ้ืนที่ของอําเภอเมืองตรัง ซึ่งการเลือกตั้ง
พรรคประชาธิป๎ตย์แพ้การเลือกตั้งทั้งที่เป็นบานคะแนนเสียงของพรรคพรรคประชาธิป๎ตย์จึงเกิด
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่ยึดติดกับความเป็นพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัย
อีกต่อไป ป๎จจุบันการเมืองในจังหวัดตรังได้เปลี่ยนแปลงไปมากถึงแม้ว่าคนของพรรคพลังประชารัฐจะ
ชนะการเลือกตั้งในครั้งท่ีผ่านมาก็ตาม ถ้าหากไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ครั้งต่อไปประชาชนก็ไม่เลือก
กลับเข้ามาเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีนายอนุทิน ชาญวีระกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการก็จัดการกับโควิด 19 ได้ไม่ดีซึ่งไม่สามารถหาวัคซีนดี ๆ
ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่น Pfizer กับ Moderna มาให้กับประชาชนได้ทันจึงทําให้ประชาชนติด
เชื้อโควิด 19 และเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก 
 สรุปผลการศึกษา 
 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและ คสช. ไม่ได้ช่วยแก้ไขป๎ญหาให้กับชาติ บ้านเมือง 
สังคมอย่างแท้จริงคนจนก็ยังคงจนอยู่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นขณะที่คนรวยเพ่ิมขึ้น มีป๎ญหาเรื่องความ
เหลื่อมล่ําทางสังคมสูงมากดังนั้นจึงมีเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจังหวัดตรังโดยเฉพาะเขต 1 
พรรคประชาธิป๎ตย์ก็แพ้การเลือกตั้ง ประชาชนมีความต้องการ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ใน
สิ่งที่คิดว่าดีและมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและจังหวัดตรังที่มี ส .ส. ส.ว. พรรคการเมือง 
ข้าราชการ มองถึงผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) มากยิ่งขึ้นดังนั้นประชาชนต้องการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นผลการปฎิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ไม่มีป๎ญหาการทุจริต
คอรัปชั่นทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 8) ด้านอุดมการณ์ 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 – 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติอุดมการณ์ทางการเมือง แบบแผน ความคิด ความเชื่อ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองเกี่ยวกับ กฎหมายการเมือง สถาบันทางการเมือง  และ
กระบวนการทางการเมืองต่าง ๆ ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่
อําเภอเมืองตรังตามระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมืองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนับตั้งแต่การรัฐประหารรัฐบาลของนายก ทักษิณ ชินวัตร 
ซึ่งประชาชนยังคงรักสงบตามวิถีชีวิตของสังคมชนบทซึ่งภาคประชาสังคมมีความคิดเห็นทางเดียวกัน
ในอุดมการณ์ทางการเมืองของความเป็นพรรคประชาธิป๎ตย์ สนับสนุน ส่งเสริมพรรคประชาธิป๎ตย์มา
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โดยตลอดเพราะพรรคประชาธิป๎ตย์มีความใกล้ชิดกับประชาชนจังหวัดตรังและมีฐานคะแนนเสียงอยู่
ในภายในจังหวัดตรังมาอย่างยาวนาน 
  ภาคประชาสังคมมีความคิดเห็นทางเดียวกันในความเป็นพรรคประชาธิป๎ตย์ 
 สนับสนุน ส่งเสริมพรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอดเพราะพรรคประชาธิป๎ตย์มีความใกล้ชิดกับ
 ประชาชนจังหวัดตรังและมีฐานคะแนนเสียงอยู่ในภายในจังหวัดตรังมาอย่างยาวนาน แต่ก็มี
 ป๎จจัยทางด้านความเจริญทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองใน
 เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังบ้างเพียงเล็กน้อย  (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 7 
 สิงหาคม 2563) 
 
  เรามีความเชื่อมั่นในตัวของนายชวน หลีกภัยที่ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี  มี
 ประสบการณ์ทางการเมืองมานานและ ส.ส. จากพรรคประชาธิป๎ตย์ว่าจะช่วยให้ชาวตรังอยู่ดี
 มีสุข เศรษฐกิจในจังหวัดดีประชาชนจังหวัดตรังจึงเลือกแต่พรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอด
 ถึงแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองต่างๆอยากจะมาเจาะฐานเสียงในจังหวัดตรังแต่เราก็มีอุดมการณ์
 ที่แน่วแน่ในการช่วยพรรคประชาธิป๎ตย์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง (ตัวแทนกลุ่ม
 อาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติอุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนจังหวัดตรังซึ่งยังคง
นิยมตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช.ที่ทํารัฐประหารแล้วไม่รีบจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบเนื่องจากจะทําให้พัฒนาการตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยถดถอย เศรษฐกิจ
ตกต่ํา ต่างประเทศไม่ยอมรับรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่นําโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชาซึ่งประชาชนจังหวัดตรังบางกลุ่มก็ไม่เชื่อว่า คสช. จะเข้ามาบริหารประเทศโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลักแต่กลับคํานึงถือการสืบทอดอํานาจที่บัญญัติเอาไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2560 ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อยู่ในอํานาจต่อไปอีกหลายสิบปี ในขณะที่พรรคประชาธิป๎ตย์ก็มีส่วนสนับสนุนให้มีการรัฐประหารใน
ครั้งนี้ด้วยจึงทําให้ประชาชนในจังหวัดตรังมองว่าพรรคประชาธิป๎ตย์ไม่มีอุดมการณ์ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  ความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดตรังเริ่มต้นมีความเห็นต่างปรากฎขึ้นในสังคม
 เนื่องการโฆษณาชวนเชื่อของ คสช. เองและจากหน่วยงานราชการที่ลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับ
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 ผู้นําชุมชน กลุ่มอิทธิพลต่างๆ รวมถึงประชาชนทําให้บางคนก็คล้อยตาม คสช. (ตัวแทนกลุ่ม
 อาชีพ, สัมภาษณ์, 14 สิงหาคม 2563) 
 
  แต่บางคน บางกลุ่มก็ไม่เชื่อว่า คสช. จะเข้ามาบริหารประเทศโดยคํานึงถึง
 ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นหลัก ดูจากการแต่งตั้งเอาคนของตนเองมาดํารง
 ตําแหน่งต่างๆ สิ และ คสช.ไม่สามารถเข้ามาบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
 ประสิทธิผล คุ้มค่ากับงบประมาณเพราะรับราชการทหารมาโดยตลอดชีวิตไม่มีประสบการณ์
 บริหารองค์กรใหญ่ๆมาก่อน ทหารก็ทําตามสั่งนายและใช้งบประมาณให้หมดไปเท่านั้นเอง  
 (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 ชาวตรังโดยเฉพาะในเขตหนึ่ง อําเภอเมืองตรังที่มักจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองและมี
อุดมการณ์ในความเป็นประชาธิปไตยสูง ก้าวทันกับเทคโนโลยีต่างๆจึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่ที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ว. ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทําในอดีตแล้วไม่ค่อยดี ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผล ไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการพิจารณาเลือกผู้แทนใหม่ที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแบบ
สร้างสรรค์ไม่ใส่ร้ายปูายสีคู่แข่งทางการเมือง นําเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม
หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพ้องแล้วสามารถทําได้จริง ประชาชนจึงต้องการคนรุ่นใหม่เข้า
มาแทนที่คนรุ่นที่เก่งกว่า มีความรู้ ความสามารถ ชื่อสัตย์สุจริต มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักใน
การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นที่มีอุดมการณ์ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
  ประชาชนจังหวัดตรังส่วนใหญ่นะมีอุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตยสูงมาก
 ต้องการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น นี้ไม่เลือกตั้งกันมานานหลายปีแล้ว ทุกอย่าง
 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพรรคประชาธิป๎ตย์ต้องเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์พรรคนะไม่เช่นนั้นสูญ
 พันธุ์เหมือนใน กทม. แน่ๆ เด็กรุ่นใหม่โตขึ้นมามันไม่เลือกพรรคนี้หรอก (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  ชาวตรังอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองในเขตพ้ืนที่นะ อะไรที่ทําใน
 อดีตแล้วมันไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณก็ควร
 เปลี่ยนแปลงไปนะ อยากให้หาเสียงเลือกตั้งแบบสร้างสรรค์ เสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
 ประชาชน สังคมหรือส่วนรวม คนตรังเรียนรู้มากข้ึนแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่คนรุ่นเก่าๆ 
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 หัวไม่ทันเด็กหรอกนะ เด็กสมัยใหม่มันเก่งกว่ารู้อะไรมากกว่า (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 
 23 สิงหาคม 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา   
 ประชาชนในอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังมีทัศนคติอุดมการณ์ในความเป็นประชาธิปไตยสูง
มากต้องการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเพ่ือมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีพัฒนาการทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
นับตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบันแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปก็จะ
นิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยแต่ก็มีบางส่วนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอยู่บ้างถ้าหากเปลี่ยนแปลงแล้วจังหวัดตรังจะพัฒนาขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 
18-35 ปีมักจะนิยมพรรคก้าวไกลต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองสูงมากซึ่งส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังในอนาคต 
 9) ด้านทัศนคติ 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
 ประชาชนในพ้ืนที่มีแนวโน้มทางด้านความคิดและท่าทีที่มีต่อกฎหมายการเมืองต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทย พระราชบัญญัติ พระ
ราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ประกาสจังหวัดตรัง ประกาศอําเภอเมือง
ข้อบังคับของชุมชนหรือสังคม สถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ประชาชนในพ้ืนที่อําเภอเมือง
ตรังได้ให้ความสําคัญกับพรรคพรรคประชาธิป๎ตย์ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนภายในจังหวัดตรังและ
มีฐานคะแนนเสียงอยู่ในภายในจังหวัดตรังเป็นจํานวนมาก นอกจากนั้นประชาชนในพ้ืนที่ยังมีส่วนร่วม
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยเน้น
กระบวนการทางการเมืองตามวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยที่เน้นการปกครองโดยประชาชนที่ใช้
สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเข้าไปบริหารประเทศและท้องถิ่นเพ่ือให้เศรษฐกิจของจังหวัดตรังพัฒนา
เทียบเท่ากับจังหวัดสงขลา ภูเก็ต ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ กทม. และชลบุรี ซึ่งทัศนคติ
ทางการเมือง วัฒนธรรม  สังคมของประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังและของประเทศไทยมีความเป็น
ประชาธิปไตยมาโดยตลอด 
  ประชาชนในอําเภอเมืองตรังที่พ่ีฟ๎งๆมานะคะมีแนวโน้มไปในทางความคิดและท่าทีที่
 มีต่อกฎหมายการเมือง สถาบันทางการเมือง และกระบวนการทางการเมืองให้เกิดการ
 เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังค่อนข้างมาก
 เลยโดยเฉพาะคนรุ่น 18-35 ปีนี ้(ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
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  คนรุ่นเก่าก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของประชาสังคมในเขต
 อําเภอเมืองนะ อยากให้จั งหวัดตรังพัฒนาเหมือนจังหวัดสงขลา ภู เก็ต ขอนแก่น 
 นครราชสีมา เชียงใหม่ กทม. ชลบุรี พอพรรคประชาธิป๎ตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลงบประมาณการ
 พัฒนาจังหวัดตรังเหมือนจะน้อยลงไป (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 4 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ทัศนคติของประชาชนในอําเภอเมืองตรังมีความคิดเห็นและท่าทีต่อสิ่งสถานการณ์การเมือง
การปกครองทั้งในเขตหวัดตรังและของประเทศไทยในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีทัศนคติที่
ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงการสืบทอด
อํานาจของ คสช. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไปของ
ประเทศไทยในทางที่ดีข้ึนตามระบอบประชาธิปไตยตามนานาอารยะประเทศ ซึ่งแนวโน้มทางความคิด
และท่าทีที่มีต่อกฎหมายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี  พ.ศ. 2560 
ที่สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาอยู่ในอํานาจ
ต่อไปอีกสมัย ในขณะที่พรรคประชาธิป๎ตย์ก็มีส่วนสนับสนุนให้มีการรัฐประหารและมีส่วนช่วยให้พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจึงทําให้ประชาชนในจังหวัดตรังทัศนคติต่อพรรค
ประชาธิป๎ตย์ว่าไม่มีอุดมการณ์ตามระบอบประชาธิปไตย 
  กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-35 ปีมักจะนิยมพรรคก้าวไกลต้องการเห็นการ
 เปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองสูงมากซึ่งมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมือง
 ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังในอนาคต เด็กวัยรุ่นมันไม่เอาคสช.เลยจะพูดมากไปก็ไม่ดี
 อีก เอาเป็นว่าเด็กมันไม่เอาละกัน (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  เด็กมันต่อต้านรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแรกๆไม่เท่าไรนะ พอ
 นานๆเข้าเด็กมันติดตามข่าวสารนะทาง Facebook Line กลุ่ม Twitter ดูข่าว ลูกพ่ีมันบอก
 ว่าแม่ไม่ต้องสอนมันต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงมันดูข่าวและติดตามคนที่มันชอบใน 
 Facebook และ Twitter บางเรื่องมันรู้ดีกว่าพ่อแม่อีกนะอายุ 18 ปีเอง (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, 
 สัมภาษณ์, 20 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 ประชาชนในอําเภอเมืองตรังมีทัศนคติที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังจึงมีการเลือกผู้สมัคร ส .ส. จากพรรคพลังประชารัฐแทน



 187 

ผู้สมัครของพรรคประชาธิป๎ตย์แต่พอได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศก็
เอาแต่พวกพ้อง ญาติพ่ีน้อง คนใกล้ชิดทหารมาเป็น ส.ว. รมต. ก็มีแต่ต่อรองผลประโยชน์กันซึ่ง
แนวโน้มทางความคิดและท่าทีที่มีต่อ กฎหมายการเมือง สถาบันทางการเมือง และกระบวนการ
ทางการเมืองจึงต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดระบาดการจัดหาฉีดวัคชีนของรัฐบาลก็กลับบริหารวัคซีนโควิดผิดพลาด
ไม่โปร่งใสโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชายังไม่มีภาวะผู้นําที่จะเป็นผู้นําประเทศที่จะสามารถบริหาร
ประเทศให้พ้นวิกฤติโควิด 19 ระบาดและแก้ไขป๎ญหาเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางสังคม ลดป๎ญหา
ความเลื่อมล้ําทางสังคมและยังคงมีป๎ญหาการทุจริตคอรัปชั่นสูงอยู่ที่เน้นผู้แทนของปวงชนที่มีความรู้ 
ความสามารถสูงและไม่มีป๎ญหาการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งต้องเป็นคนรุ่นใหม่ 
  พ่ีลองคิดดูถ้าพวกผมไม่ลุกขึ้นมาทําอะไร ต่อไปเราจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
 อย่างไรกัน ถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาบริหารประเทศดี มีความรู้ความสามาถ
 จริงๆ ประเทศไทยคงเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้แล้วจริงไหม รัฐมนตรีแปูงก็มี นาฬิกายืม
 เพ่ือนก็มี เอาแต่พวกพ้อง เอาทหารมาเป็น ส.ว. รมต. ก็มีแต่ต่อรองผลประโยชน์กันแจก
 กล้วย ส.ส. (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  โควิดระบาดมาหลายรอบแล้วนะพ่ีพวกหนูยังไม่ได้ฉีดวัคชีนเลยสักเข็ม รัฐบาล
 บริหารวัคซีนโควิดผิดพลาดมากๆๆเลย วัคซีนดีๆ ก็ไม่สั่งมา มันดูเหมือนไม่โปร่งใสนะ ให้
 โอกาสลุงตู่บริหารมา 7 ปีกว่าละนะพ่ี กิริยามารยาทก็ดูสิพ่ีไม่น่าดูหรือเหมาะที่จะเป็นผู้นํา
 ประเทศเลยมันส่งผลมาถึงคนตรังด้วยนะพ่ี (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 
 2563) 
 
 สรุปผลการศึกษา  
 ทัศนคติของประชาชนในอําเภอเมืองตรังมีความคิดเห็นและท่าทีต่อสิ่งสถานการณ์การเมือง
การปกครองทั้งในเขตหวัดตรังและของประเทศไทยมีทัศนคติที่ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา การสืบทอดอํานาจของ คสช. มีทัศนคติทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม  หรือค่านิยมว่ามีส่งผลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชา
สังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางท่ีดีขึ้น 
 10) ด้านความคิดเห็น 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (19 กันยายน 2549 - 21 
พฤษภาคม 2557)  
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 ยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติประชาชนไม่ค่อยจะการแสดงออกซึ่งความเชื่อของ
บุคคลที่มีต่อ วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณี การสื่อสาร ความเชื่อ ค่านิยม ความต้องการ 
อุดมการณ์ ทัศนคติ ความคิดที่มีต่อความรู้สึกต่อบุคคล ผู้แทน ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ โดยเป็น
ความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมืองตรังซึ่งจะเป็นประเด็นแค่เพียงในสภา ชากาแฟเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองต่าง  ๆ 
นานาเพราะเป็นการติดตามข่าวสารบ้านเมืองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแต่ไม่ได้เกิดป๎ญหาความ
ขัดแย้งกันเกิดขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ข้าราชการก็ปล่อยให้ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้เต็มที่ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมาย 
  ความคิดเห็นของประชาชนในอําเภอเมืองตรังมีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
 การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีไม่มากนักนะครับ ชาวตรังก็มีประเด็ น
 ต่างๆในสภากาแฟเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆนานาเพราะเป็นการติดตามข่าวสาร
 บ้านเมืองไปในตัว (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
  ความคิดเห็นเป็นไปอย่างอิสระในการวิพากษ์ วิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล
 ชวน รัฐบาลบาลขิงแก่ ทักษิณ ยิ่งลักษณ์ อภิสิทธิ์  หรือการทํางานของ ส.ส. ส.ว. และ
 ผู้บริหารท้องถิ่นในอําเภอเมืองตรังเป็นเรื่องปกติในสังคมเพราะรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 
 ให้ทําได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายนะ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 12 สิงหาคม 2563) 
 
 ระยะที่ 2 ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (22 พฤษภาคม 2557 - 16 
กรกฎาคม 2562)  
 ในยุค คสช. การแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประชา
สังคมในเขตอําเภอเมืองตรังทําได้ยากลําบาก เนื่องจากฝุายปกครอง ทหาร ตํารวจ หน่วยงานราชการ
ในจังหวัด ในภาคใต้และจากส่วนกลางจะมีการเข้าควบคุม ตรวจสอบ ห้ามกระทําและมีการบังคับใช้
กฎหมายความมั่นคงอย่างเคร่งครัดตามคําสั่งของฟ๎ง คสช. แต่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่กลับนิยมพรรคอนาคตใหม่ที่มี
การใช้รูปแบบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. แบบใหม่ ทันสมัย เข้าถึงคนรุ่นดิจิตัล สร้างสรรค์กว่า
การเมืองแบบเก่าที่พรรคการเมืองต่างๆกระทําเช่นเดียวกับพรรคประชาธิป๎ตย์ 
  การแสดงความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของประชา
 สังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังทําได้ลําบากนะ เพราะฝุายปกครอง ทหาร ตํารวจเขา
 เพ็งเล็งและบางอย่างห้ามทํา เราต้องเชื่อฟ๎ง คสช. อย่างเดียวเพ่ือให้ชาติพ้นภัย (ตัวแทนกลุ่ม
 อาชีพ, สัมภาษณ์, 7 สิงหาคม 2563) 
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  พอมีพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้น มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของ
 ประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่พรรคอนาคตใหม่ใช้รูปแบบการ
 รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. แบบใหม่ ทันสมัย เข้าถึงคนรุ่นดิจิตัล ได้ใจคนรุ่นใหม่วัยหนุ่ม
 สาวทําให้พรรคประชาธิป๎ตย์พลาดท่าไปเลยนะ (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 
 2563) 
 
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน: (9 มิถุนายน 2562 – ป๎จจุบัน) 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาและ
คณะรัฐมนตรีมีมากขึ้นกว่าในยุคท่ีปกครองโดย คสช. จึงทําให้เห็นคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มีการแสดง
ความคิดเห็น การแสดงออกทางการเมืองโดยการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่ไม่ให้ ส.ว. จํานวน 250 คน
สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการพแร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ก็ตามแต่
ประชาชนก็แสดงออก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านท่าง Facebook Twitter Line จึงมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังสูง 
  การแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นเก่าก็จะนิยมให้ผู้สมัคร ส.ส. อปท. มาหาที่บ้าน เอา
 ของมาแจก ฝากเนื้อฝากตัว ปราศรัยหาเสียงด้วยรถยนต์เป็นขบวน ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกัน ให้
 กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวคะแนน ข้าราชการต้องรับใช้รัฐบาลและช่วยพรรคของรัฐบาลหา
 เสียงหรือให้ได้เปรียบคู่แข่งด้วยการเอางบประมาณลงพ้ืนที่ให้มากๆ ก่อนเลือกตั้ง (ตัวแทน
 กลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 15 สิงหาคม 2563) 
 
  คนรุ่นใหม่มีการแสดงความคิดเห็นแตกต่างออกไปด้วยการโพสต์ มีการหาเสียง
 ออนไลน์ผ่าน Facebook Line Twitter ด้วยการกด Like กด Share Re Twitter ซึ่ง
 ประหยัดค่าใช้จ่ายสูงมากซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองของประชาสังคมใน
 เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังมาก (ตัวแทนกลุ่มอาชีพ, สัมภาษณ์, 18 สิงหาคม 2563) 
 
 ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาและ
คณะรัฐมนตรีมีมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มีการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทาง
การเมืองโดยการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาลาออกจากตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วไม่จํากีดสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของ
ประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบ และพรรค
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ประชาธิป๎ตย์ก็ต้องยึดถืออุดมการณ์ตามระบอบประชาธิปไตยโดยไม่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนการทํา
รัฐประหาร 
 สรุปผลการศึกษา  
 ป๎จจัยทั้งหมดได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลประโยชน์  พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพลมีผลต่อ
ประชาชนในอําเภอเมืองตรังให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
อําเภอเมืองตรังตามลําดับในอดีตก่อนที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศมีไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุคคสช .มีการจํากัดการแสดงแสดงความคิดเห็น การแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง การแสดงออก
ด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน พอมีพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นก่อนการเลือกตั้ง ส .ส. ที่ผ่านมาเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กรุ่น
ใหม่ วัยทํางานหรือกลางคนที่พรรคอนาคตใหม่ใช้รูปแบบการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส .ส. แบบใหม่ 
ทันสมัย เข้าถึงคนรุ่นดิจิตัลด้วย Facebook Line Twitter ด้วยการกด Like กด Share Re Twitter 
มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังในการ
แสดงออกซึ่งความเชื่อของบุคคลที่มีต่อ วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณีการสื่อสาร ความเชื่อ 
ค่านิยม ความต้องการ อุดมการณ์ ทัศนคติ ความคิดที่มีต่อความรู้สึกต่อบุคคล หรือสิ่งใดก็ตาม ภายใต้
สภาวการณ์ต่าง ๆ โดยเป็นความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังตามไปด้วยจนถึงป๎จจุบันนี้  
 สรุปการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอ าเภอเมืองตรัง 
 พัฒนาการทางการเมืองซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองตามช่วงระยะเวลาและภาคประชาสังคมก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางการเมืองในเขตอําเภอเมืองตรังนับเป็นป๎จจัยที่สําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองนับตั้งแต่ยุคก่อน คมช. เข้ามายึดอํานาจรัฐบาลของพ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรในปี พ.ศ. 
2549 และคสช. ทําการรัฐประหารรัฐบาลของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนกระทั้งในยุค คสช. เข้า
มาบริหารประเทศในปี พ.ศ. 2557 ที่ไม่มีการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น จนกระ
ทั้งถึงในยุคป๎จจุบันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้นและทําให้กฎหมายการเมืองต่างๆ 
เช่น กฎหมายเลือกตั้ง การคํานวณสูตร ส.ส. ที่มาของ ส.ว. สถาบันการเมือง กระบวนการทาง
การเมืองต่างๆยังคงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยและภายในจังหวัดตรังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่ง
บทบาทของภาคประชาสังคมซึ่งได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และกลุ่มอิทธิพล
ในอําเภอเมืองตรังก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมืองตรังในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
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 ด้านวิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบ
แผนหรือแนวทางพฤติกรรมที่เคยใช้ร่วมกัน หรือยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ มา ตั้งแต่การกินหรือการ
เป็นอยู่ของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากจะมาพบปะ สังสรรค์ พูดคุย 
รับประทานอาหารร่วมกันก็คงไม่ได้แล้ว การรวมกลุ่มกันมาก ๆ ก็ไม่ได้แล้ว ถ้าหากยังไม่สามารถหยุด
การแพร่ระบาดได้วิถีชีวิตชาวอําเภอเมืองตรังก็จะไม่เหมือนเดิมจะต้องเป็น New Normal 
 ด้านระเบียบแบบแผนประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังมีแบบแผนระเบียบหรือกฎเกณฑ์
การปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้แทน เช่น ส.ส. ส.ว. นายก อบต. สมาชิก อบต. นายกเทศมนตรี นายก 
อบจ. สจ. ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพ
กฎหมายของบ้านเมือง ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการสร้าง
ทัศนคติทางการเมืองหรือการแสดงออกท่ีเป็นบทบาททางการเมืองของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ภายใน
เขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังแต่ก็มีความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองนับตั้งแต่การชุมนุม
ของ กปปส. เป็นต้นมาจน คสช. เข้ายึดอํานาจการปกครองประเทศ จนมีรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 
2560 แล้วจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้านประเพณีประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังก็มีพิธีกรรม ประเพณีทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว หรือเครือญาติที่จัดขึ้นในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วงสําคัญๆ ในชีวิต ผ่านพฤติกรรมของ
ประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังที่มีความเกี่ยวข้องกับงานบุญการทอดกฐิน งานศพ 
งานมงคลสมรส ถือศีลกินเจ งานขึ้นบ้านใหม่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นของชาวจังหวัดตรังโดยมี
การอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็มีมาตรการในการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 
อย่างเคร่งครัด 
 ด้านการสื่อสารประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือการส่ง
ข่าวสาร โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านการสื่อสารทางการเมืองที่ในอดีตเกิดจากการชุมนุม ประท้วง 
สภากาแฟ ร้านน้ําชาภายในชุมชนนั้น ๆ ตามวิถีชาวใต้ โดยเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ เนื้อหา 
ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง แต่ป๎จจุบันนี้สื่อโซเซียลมีเดีย
อย่าง IT Internet Facebook Application Line Group Twitter เข้ามามีบทบาทมากซึ่งส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 ด้านความเชื่อซึ่งประชาชนมีการยอมรับว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง หรือมีการดํารงอยู่จริง
โดยอาศัยประสบการณ์ตรง การไตร่ตรอง หรือการอนุมานว่าจริงเกี่ยวกับความศรัทธาที่มีต่อ
นักการเมือง การลงคะแนน เชื่อมโยงกับกระบวนทางการเมือง ของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตรังในอดีตประชาชนมักจะเชื่อฟ๎งผู้นําชุมชน กํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักในการชักจูง
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ประชาชนให้ยึดถือกฎหมายการเมือง สถาบันทางการเมือง  และกระบวนการทางการเมืองของประชา
สังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังแต่ในป๎จจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะประชาชนสามารถ
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้เองด้วยการใช้อินเทอร์เน็ต Facebook และการส่งข้อความทาง 
Application Line ทําให้พรรคการเมือง คสช. รัฐบาล กลุ่มผู้มีอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ กลุ่ม
อาชีพไม่สามารถจะมาชักชวนหรือโฆษณาชวนเชื่อได้ง่ายเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจาก
ประชาชนสามารถหาข้อมูลได้เองในอินเทอร์เน็ต ฟ๎งข่าวและดูโทรทัศน์ 
 ด้านค่านิยมชาวอําเภอเมืองตรังเริ่มความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองมากกว่าในอดีต
ระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันโดยการยอมรับนับถือชมชอบ ชื่นชมบุคคลที่มีฐานะทางสังคมสูงใน
กรุงเทพมหานครหรือต่างพ้ืนที่มากขึ้นของประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรัง แต่ยังคง
วัฒนธรรมที่มักจะชอบคนใหญ่โต ๆ ในจังหวัดตรัง ชอบประชาธิป๎ตย์อยู่นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทํารัฐประหารมีการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลรวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีต่าง ๆ จึงทําให้วัฒนธรรมทางการเมือง และกระบวนการทางการเมืองของประชาสังคมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกันชาวอําเภอเมืองตรังเริ่มหันไปเลือกผู้สมัคร
และนิยมพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับพรรคเพ่ือไทยยังไม่เป็นที่นิยมมาก
นัก 
 ด้านความต้องการรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและ คสช. ไม่ได้ช่วยแก้ไขป๎ญหา
ให้กับชาติ บ้านเมือง สังคมอย่างแท้จริงคนจนก็ยังคงจนอยู่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นขณะที่คนรวยเพ่ิมขึ้น มี
ป๎ญหาเรื่องความเหลื่อมล่ําทางสังคมสูงมากดังนั้นจึงมีเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจังหวัดตรัง
โดยเฉพาะเขต 1 พรรคประชาธิป๎ตย์ก็แพ้การเลือกตั้ง ประชาชนมีความต้องการ ความอยากได้ อยาก
มี อยากเป็น ในสิ่งที่คิดว่าดีและมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและจังหวัดตรังที่มี ส .ส. ส.ว. พรรค
การเมือง ข้าราชการ มองถึงผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) มากยิ่งขึ้นดังนั้นประชาชน
ต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นผลการปฎิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ไม่มีป๎ญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 ด้านอุดมการณ์ประชาชนในอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังมีทัศนคติอุดมการณ์ในความเป็น
ประชาธิปไตยสูงมากต้องการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเพ่ือมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีพัฒนาการทางด้านอุดมการณ์
ทางการเมืองนับตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบันแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ระหว่างกลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 50 
ปีขึ้นไปก็จะนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยแต่ก็มีบางส่วนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองอยู่บ้างถ้าหากเปลี่ยนแปลงแล้วจังหวัดตรังจะพัฒนาขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ
ระหว่าง 18-35 ปีมักจะนิยมพรรคก้าวไกลต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองสูงมากซึ่ง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังในอนาคต 



 193 

 ด้านทัศนคติของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังมีแนวโน้มทางด้านความคิดและ
ท่าทีที่มีต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งประชาชนในป๎จจุบันมองการเมืองเป็น
เรื่องของการต่อรองผลประโยชน์ การรัฐประหารก็เป็นความต้องการของฝุายทหารเข้ามามีอํานาจแล้ว
ยังมีการสืบทอดอํานาจของ คสช. สถาบันทางการเมืองอย่างพรรคการเมืองต่างๆก็ต่อรองเพ่ือให้ได้
เป็นรัฐบาล รัฐมนตรี มากกว่าจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและกระบวนการทางการเมือง
ต่างๆก็เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาให้สามารถสืบทอดอํานาจโดยมี  ส.ว.  
จํานวน 250 คนคอยสนับสนุนทําให้ทัศนคติของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยที่ไม่ยึดติดอยู่กับพรรคการเมืองเดิมหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนเดิมและ
รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 ด้านความคิดเห็นประชาชนในอําเภอเมืองตรังมีความคิดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังตามลําดับในอดีตก่อนที่ คสช. เข้ามาบริหาร
ประเทศมีไม่มากนัก แต่ในยุค คสช. มีการจํากัดการแสดงแสดงความคิดเห็น การแสดงสัญลักษณ์ทาง
การเมือง การแสดงออกด้านต่างๆอย่างชัดเจน พอมีพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นก่อนการเลือกตั้ง 
ส.ส. ที่ผ่านมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ วัยทํางานหรือกลางคนที่พรรคอนาคตใหม่ใช้รูปแบบการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง ส.ส. แบบใหม่ ทันสมัย เข้าถึงคนรุ่นดิจิตัลด้วย Facebook Line Twitter ด้วยการกด Like 
กด Share Re Twitter มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตรังในการแสดงออกซึ่งความเชื่อของบุคคลที่มีต่อ วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณี
การสื่อสาร ความเชื่อ ค่านิยม ความต้องการ อุดมการณ์ ทัศนคติ ความคิดที่มีต่อความรู้สึกต่อบุคคล 
หรือสิ่งใดก็ตาม ภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ โดยเป็นความคิดเห็นของบุคคลต่อการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังตามไปด้วยจนถึงป๎จจุบันนี้ 
 สรุปได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของภาคประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมืองตรังที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านวิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณี การสื่อสาร ความเชื่อ 
ค่านิยม ความต้องการ อุดมการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับป๎จจัยในด้านพัฒนาการทาง
การเมืองที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาตามลําดับตามช่วงเวลาของยุคก่อนคสช. ยุค คสช. และจนกระทั่งถึงในยุค
ป๎จจุบันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง
ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง
ของภาคประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังประกอบกับภาคประชาสังคมยังต้องการให้รัฐบาล 
หน่วยงานราชการ พรรคการเมืองยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศเพ่ือลดป๎ญหาการทุจริต
คอรัปชั่นอีกด้วย ดังแนวคิดของพระครูปลัด เกษฎา ผาทอง ,ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, บุญทัน ดอกไธสง, 
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และ อิสระ สุวรรณบล (2562) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเอาไว้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองที่ต้องการปลูกฝ๎งให้มีความคิด อุดมการณ์ ความเชื่อ ของ
สมาชิกในสังคมการเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศจากสถาบัน
ในทางการเมืองต่าง ๆ ที่แปรผันต่างกันไปตามแต่ละสังคมการเมืองทั้งนี้สังคมไทย ด้วยสภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะด้วยเช่นเดียวกัน 
 
 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรังโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาสังคมที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ.  2549 - 
ป๎จจุบัน 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549-ป๎จจุบัน ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัย
ได้สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะตามลําดับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผล 

5.1.1 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรังพัฒนาการทางการเมืองในเขตอ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่าง 
พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน  

   1) ความคิดเห็นของประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทาง
การเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 – ป๎จจุบันซึ่งมีปรากฎการณ์ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. ประชาชนในอําเภอเมืองตรังมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายตามลักษณะของ
คนใต้ที่มีศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และก็มีความสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองกัน แต่เมื่อมี
การรัฐประหารรัฐบาล พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชินวัตรยศในขณะนั้นเมื่อ พ.ศ. 2549 และการเข้ามาทําการ
รัฐประหารรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ พ.ศ. 2557 ก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบรัฐบาลของ
ตระกูลชินวัตรซึ่งในสมัยนั้นสภาพสังคมของอําเภอเมืองตรังจึงเป็นสังคมตามลักษณะของคนใต้ 
ประชาชนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อถึงฤดูกาลเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร (ส .ส.) สมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต) ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็จะ
ไปเลือกตั้งตามหน้าที่ซึ่งก็มักจะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิป๎ตย์ หรือ พรรคประชาธิป๎ตย์ให้การ
สนับสนุนหรือนายชวน หลีกภัยเป็นผู้สนับสนุนจึงทําให้พรรคประชาธิป๎ตย์สามารถชนะการเลือกตั้งทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมาโดยตลอดเนื่องจากจังหวัดตรังถือได้ว่าเป็นฐานเสียงที่สําคัญของ
พรรคประชาธิป๎ตย์   
 ระยะที่ 2 ยุค คสช. เข้ามามีอํานาจทางการเมืองจึงทําให้ประชาชนในอําเภอเมืองตรังก็ได้เกิด
ป๎ญหาความขัดแย้งทางด้านความคิดเห็นในทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ นอกจากนั้นคสช. ได้ยกเลิก
การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งประชาชน
อําเภอเมืองตรังต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจัดให้มีการเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เร็วที่สุดเพ่ือจะได้มีส่วนร่วมทางการเมืองและรักษาสิทธิ์
ทางการเมืองของตนเองตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการเลือกคนที่รัก พรรคการเมือง
ที่ชอบและให้การสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้ แทนราษฎรที่ถือว่ามี
ความสําคัญมากในการเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร ในยุคนี้จึงทําให้เกิดเป็น
ความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นโดยกลุ่มชนรุ่นเก่า ๆ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปบางคนก็เห็นด้วยกับ 
คสช.ที่มีการยึดอํานาจการปกครองมาจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ พ.ศ. 2557 แต่บาง
กลุ่มก็ไม่ได้เห็นด้วยโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาว วัยรุ่น นักศึกษาหรือคนที่มีอายุต่ํากว่า  50 ปีลงมา 
เพราะจะทําให้พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทยและของจังหวัดตรังถอยหลัง ไม่เป็นประชาธิปไตย 
เศรษฐกิจถดถอย การค้าขายกับต่างประเทศยากลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตกไม่ให้การ
ยอมรับประเทศไทย นอกจากนั้นการตรากฎหมายต่าง ๆ ก็ช่วยทําให้ คสช. สามารถสืบทอดอํานาจ
ทางการเมืองโดยมีสมาชิวุฒิสภา (ส.ว.) จํานวน 250 เสียงคอยให้การสนับสนุน ส่วนสถาบันการเมือง
อย่างพรรคการเมืองต่างๆก็อ่อนแอลงเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง และกระบวนการทางการเมืองต่างๆ 
ก็มักจะผูกอยู่กับ คสช. และพรรคพวกของ คสช.   
 ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน เมื่อ คสช. โดยการนําของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้จัดให้มีการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส .ส. )  เมื่อวันที่  4 มีนาคม พ .ศ.  2562 เ พ่ือเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จํานวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังจาก
รัฐประหารรัฐบาลนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเมื่อ พ.ศ. 2557 โดย คสช. ได้ตรากฎหมายการเลือกตั้ง
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้น ซึ่งคสช.ได้ออกกฎหมายลูกสําหรับใช้ในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เอาไว้มากมาย เช่น การจํากัดจํานวนปูายรณรงค์หาเสียง ขบวนรถหาเสียงเลือกตั้ง และ
การใช้เงินในการหาเสียงซึ่งในจังหวัดตรังโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจําจังหวัดตรัง
ค่อยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดทําให้ขาดสีสรรของการเลือกตั้งซึ่งไม่เหมือนกับในอดีต นอกจากนั้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส. ที่ ไม่โดดเด่น กลยุทธ์ที่ใช้ในการหาเสียง ยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ 
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กระบวนการหาเสียงของผู้สมัครรวมทั้งกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถจูงใจให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากนัก เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนโยบาย ของรัฐบาลที่มีต่อการเลือกตั้งมีส่วนสําคัญต่อความตื่นตัวและการร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้งของภาคส่วนต่าง ๆ และส่งผลต่อบรรยากาศการเลือกตั้ง 
รวมถึงสําหรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลดน้อยลงไปมาก 
ประชาชนในจังหวัดตรังก็ไม่ค่อยมีการแสดงออกทางการเมืองเพราะกระทําได้อย่างยากลําบากและ
อาจจะถูกรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือหน่วยงานราชการฟูองร้องดําเนินคดีได้ รวมถึง
ความนิยมในพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยเริ่มลดน้อยลงดังจะเห็นได้ว่าผู้สมัครจากพรรค
ประชาธิป๎ตย์ เขต 1 จังหวัดตรังพ่ายแพ้ให้แก่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐสําหรับการเลือกตั้งครั้งที่
ผ่านมากจึงทําให้การเมืองภายในจังหวัดตรังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน 
 สรุปพัฒนาการทางการเมืองของอําเภอเมืองตรังได้มีการพัฒนามาโดยตลอดนับตั้งแต่ก่อนยุค 
คสช. เข้ามามีอํานาจเนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยมีสูงแต่ในยุค 
คสช. เข้าบริหารประเทศแทนรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรทําให้พัฒนาการเมืองของอําเภอ
เมืองตรังและของประเทศไทยถอยหลังเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ยาวนานถึง 5 ปีในขณะเดียวกันสถาบันการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองอ่อนแอ่ลงมา และ
ในยุคป๎จจุบันเมื่อคสช. ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายและ
กระบวนการทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นแล้วพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคพวกก็ยังคงมีอํานาจในการบริหารประเทศแต่
ในขณะเดียวกันป๎ญหาความขัดแย้งในสังคมไทยและในอําเภอเมืองตรังก็ยังไม่หมดไป  
   2) ภาคประชาสังคม 
 ประชาชนมีความคิดเห็นว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทั้งในประเทศไทย
หรือต่างประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงมีผลต่อการรวมกลุ่มของประชาชนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทําให้ประชาชนมาพบปะ สังสรรค์และ
มาร่วมงานประเพณีต่างๆลดน้อยลงตามไปด้วยจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยในส่วนของภาค
ประชาสังคมในจังหวัดตรังจะมีการแบ่งกลุ่มต่างๆออกเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปนี้ 
      (1) กลุ่มอาชีพของชาวอําเภอเมืองตรังมีการรวมตัวของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ
เดียวกัน หรือดําเนินกิจกรรมด้านอาชีพ กิจกรรมผลิต และจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง ที่ มีบทบาทหน้าที่
ต่อการเรียกร้องผลประโยชน์ต่อกลุ่มตนเอง โดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่มได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานเอกชน กลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย กลุ่มรับจ้าง และ
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กลุ่มลูกจ้างที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังจะมีลักษณะเฉพาะของความเหนี่ยวแน่น
กลมเกลียวกันตามลักษณะของอันโดดเด่นของชาวใต้ 
      (2) กลุ่มผลประโยชน์ในอําเภอเมืองตรังเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีแนวคิด
หรืออุดมการณ์ทางการค้า การลงทุนหรือทางการเมืองที่เหมือนกัน หรือคล้าย ๆ กัน มีผลประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือต้องการผลักดันก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือให้เกิดผลอันเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ นักธุรกิจการค้า เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และสมาคมวิชาชีพ ที่ประกอบกิจการใน
พ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังที่จะมีพลังอํานาจในการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆทั้งให้แก่ตนเองและ
ส่วนรวมแต่จะเน้นไปที่ผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกมากกว่า  
      (3) พรรคการเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 ขั้วก็คือพรรคประชาธิป๎ตย์และพรรค
การเมืองอ่ืน ๆ โดยมีเพ่ือประสงค์หลักก็คือเพ่ือเป็นรัฐบาลหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือดําเนินการตามอุดมการณ์ของตนหรือกลุ่มมีสัมฤทธิ์ผลนอกจากนั้นยังมีนักการเมืองสังกัดพรรค
การเมือง และนักการเมืองไม่สังกัดพรรคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรังอีกด้วยซึ่งมีอํานาจต่อรอง
ผลประโยชน์สูงมาก  
      (4) กลุ่มอิทธิพลซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน จัดตั้งหรือผลักดันบุคคลให้มี
อํานาจในการต่อรองต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน หวังผลทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
กลุ่มกํานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นําทางศาสนา สื่อมวลชน ครูอาจารย์ และกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผล
กําไรในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มกํานัน กลุ่มผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มอิทธิพลที่มี
อิทธิพลสูงที่สุดเนื่องจากเป็นฐานเสียงให้กับพรรคการเมือง 
 

5.1.2  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอ าเภอเมืองตรัง 
 พัฒนาการทางการเมืองและภาคประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังนับเป็นป๎จจัยที่สําคัญที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองนับตั้งแต่ยุคก่อนคสช. เข้ามายึดอํานาจรัฐบาลของ
พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรและนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนกระทั้งยุค คสช. ที่ไม่มีการเลือกตั้งทั้ง
ระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น จนกระทั้งถึงในยุคป๎จจุบันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
นั้นและทําให้กฎหมายการเมืองต่าง ๆ เช่น กฎหมายเลือกตั้ง การคํานวณสูตร ส.ส. ที่มาของ ส.ว. 
สถาบันการเมือง กระบวนการทางการเมืองต่างๆยังคงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยและจังหวัดตรังอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่งบทบาทของภาคประชาสังคมซึ่งได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มผลประโยชน์ พรรค
การเมือง และกลุ่มอิทธิพลในอําเภอเมืองตรังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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   1) ด้านวิถีชีวิตซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านแบบแผนหรือแนวทางพฤติกรรมที่เคยใช้ร่วมกันที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ  มา ตั้งแต่
การกินหรือการเป็นอยู่ของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากจะมาพบปะสังสรรค์ 
พูดคุย รับประทานอาหารร่วมกันก็คงไม่ได้แล้ว การรวมกลุ่มกันมาก ๆ ก็ไม่ได้แล้ว ถ้าหากยังไม่
สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้วิถีชีวิตชาวอําเภอเมืองตรังก็จะไม่เหมือนเดิม 
   2) ด้านระเบียบแบบแผนซึ่งประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังมีแบบแผน
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์การปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้แทน เช่น ส.ส. ส.ว. นายก อบต. สมาชิก อบต. 
นายกเทศมนตรี นายก อบจ. สจ. ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เคารพกฎหมายของบ้านเมือง ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนขึ้นอยู่กั บแต่ละ
บุคคลในการสร้างทัศนคติทางการเมืองหรือการแสดงออกท่ีเป็นบทบาททางการเมืองของประชาสังคม
ที่อาศัยอยู่ภายในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังแต่ก็มีความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองของกลุ่มที่
นิยม คสช.กับพรรคประชาธิป๎ตย์ และกลุ่มที่ไม่ชื่นชอบ คสช. กับพรรคประชาธิป๎ตย์หรือนาย ชวน 
หลีกภัย 
   3) ด้านประเพณีนั้นประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังก็มีพิธีกรรม ประเพณีทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว หรือเครือญาติที่จัดขึ้นในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วงสําคัญ  ๆ ในชีวิต ผ่าน
พฤติกรรมของประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังที่มีความเกี่ยวข้องกับงานบุญการ
ทอดกฐิน งานศพ งานมงคลสมรส ถือศีลกินเจ งานขึ้นบ้านใหม่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นของ
ชาวจังหวัดตรังโดยมีการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็มีมาตรการในการปูองกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
   4) ด้านการสื่อสารซึ่งประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
หรือการส่งข่าวสาร โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านการสื่อสารทางการเมืองที่ในอดีตเกิดจากการชุมนุม 
ประท้วง สภากาแฟภายในชุมชนนั้น ๆตามวิถีชาวใต้ โดยเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ เนื้อหา 
ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง แต่ป๎จจุบันนี้สื่อโซเซียลมีเดีย
อย่าง IT Internet Facebook Application Line Group Twitter เข้ามามีบทบาทมากซึ่งส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
   5) ด้านความเชื่อของชาวอําเภอเมืองตรังในสมัยก่อนจะเชื่อหรือนับถือจากสิ่งที่
เหนือธรรมชาติ เชื่อถือตัวผู้นําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชนและผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันมาก ต่อมา
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้พัฒนาสูงมากแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนในสังคมไปแล้วที่
จะสามารถติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเยาวชน
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รุ่นใหม่มีการศึกษาสูง สามารถใช้ Internet Facebook Line Twitter Google กันสูงมากจึงส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังกันตามลําดับถึงแม้ว่า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะมีการกีดกันการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ หรือการบังคับใช้กฎหมายห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไม่เป็นไปอย่างเสรีตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ก็ตามและส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นพรรคประชาธิป๎ตย์หรือตัวนาย ชวน หลีกภัย 
   6) ด้านค่านิยมในอําเภอเมืองตรังเริ่มความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองมากกว่า
ในอดีตระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันโดยการยอมรับนับถือชมชอบ ชื่นชมบุคคลที่มีฐานะทางสังคม
สูงในกรุงเทพมหานครหรือต่างพ้ืนที่มากขึ้นของประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรัง แต่ยั งคง
วัฒนธรรมที่มักจะชอบคนใหญ่โตในจังหวัดตรัง ชอบประชาธิป๎ตย์อยู่นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติทํารัฐประหารมีการจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลรวมถึงความก้ าวหน้าทาง
เทคโนโลยีต่าง ๆ จึงทําให้วัฒนธรรมทางการเมือง และกระบวนการทางการเมืองของประชาสังคมใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกันชาวอําเภอเมืองตรังเริ่มหันไปเลือกผู้สมัคร
และนิยมพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลมากยิ่งข้ึนของคนรุ่นใหม่แต่สําหรับพรรคเพ่ือไทยยังไม่
เป็นที่นิยมมากนัก 
   7) ด้านความต้องการของประชาชนนั้นต้องการให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชาและ คสช. ช่วยแก้ไขป๎ญหาให้กับชาติ บ้านเมือง สังคมอย่างแท้จริงคนจนก็ยังคงจนอยู่ มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นขณะที่คนรวยเพ่ิมขึ้น มีป๎ญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมสูงมากดังนั้นจึงมี
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจังหวัดตรังโดยเฉพาะเขต 1 พรรคประชาธิป๎ตย์ก็แพ้การเลือกตั้ง 
ประชาชนมีความต้องการ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในสิ่งที่คิดว่าดีและมีประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและจังหวัดตรังที่มี ส.ส. ส.ว. พรรคการเมือง ข้าราชการ มองถึงผลประโยชน์สาธารณะมาก
ยิ่งขึ้นดังนั้นประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้นผลการปฏิบัติงานเป็นที่
ประจักษ์ไม่มีป๎ญหาการทุจริตคอรัปชั่นทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
   8) ด้านอุดมการณ์ของประชาชนในอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังยั งมีทัศนคติ
อุดมการณ์ในความเป็นประชาธิปไตยสูงมากต้องการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเพ่ือมี
ส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มี
พัฒนาการทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองนับตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบันแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ระหว่าง
กลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปก็จะนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยแต่ก็มี
บางส่วนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่บ้างถ้าหากเปลี่ยนแปลงแล้วจังหวัดตรังจะ
พัฒนาขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-35 ปี มักจะนิยมพรรคก้าวไกลต้องการเห็นการ
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เปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองสูงมากซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขต
พ้ืนที่อําเภอเมืองตรังในอนาคต 
   9) ด้านทัศนคติของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีแนวโน้มทางด้านความคิด
และท่าทีที่มีต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งประชาชนในป๎จจุบันมองการเมือง
เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ การสืบทอดอํานาจของ คสช. สถาบันทางการเมืองอย่าง
พรรคการเมืองต่าง ๆ ก็ต่อรองเพ่ือให้ได้เป็นรัฐบาล รัฐมนตรี มากกว่าจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนและกระบวนการทางการเมืองต่าง ๆ ก็เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชาให้สามารถสืบทอดอํานาจโดยมี ส.ว. จํานวน 250 คนคอยสนับสนุนทําให้ทัศนคติของประชา
สังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่ไม่ยึดติดอยู่กับพรรคการเมืองเดิมอย่าง
พรรคประชาธิป๎ตย์หรือนาย ชวน หลีกภัยหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนเดิมและรัฐบาลของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเพียงเท่านั้น 
   10) ด้านความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ที่ไม่
เป็นประชาธิปไตย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้อง รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา มีการสืบทอดอํานาจมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่มีการแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออกทางการเมืองโดยการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาลาออกจาก
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วไม่จํากัดสิทธิในการแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบ และพรรค
ประชาธิป๎ตย์ก็ต้องยึดถืออุดมการณ์ตามระบอบประชาธิปไตยโดยไม่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนการทํา
รัฐประหารนอกจากนั้นยังต้องการให้การทุจริตคอรัปชั่นลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป รัฐบาล ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชนควรยึดกลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศหรือองค์กร  
 สรุปได้ว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน วิถีชีวิต ระเบียบแบบแผน ประเพณี การสื่อสาร ความ
เชื่อ ค่านิยม ความต้องการ อุดมการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็น ของอําเภอเมืองตรังนับตั้งแต่ยุคก่อน 
คสช. ยุค คสช. จนกระทั้งถึงยุคป๎จจุบัน กฎหมายการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2560 ที่สถาบันการเมืองหลักก็คือพรรคการเมือง กระบวนการ
ทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชา
สังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมาโดยตลอดตามการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมใน
เขตอําเภอเมืองตรังเป็นไปตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของฐานเสียงในแต่ละยุคที่มีฐานเสียงคะแนน
แตกต่างมากขึ้นตามช่วงอายุคนโดยเฉพาะเทคโนโลยีมีอิทธิพลสูงมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วัฒนธรรมทางการเมือง 



 202 

5.2 อภิปรายผล 

 ด้านพัฒนาการทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน 
พบว่าการเมืองในระดับท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติมีพัฒนาการไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน
เขตอําเภอเมืองตรังซึ่งในอดีตเคยเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิป๎ตย์มาโดยตลอดเนื่องจากชาวตรัง
มักจะนิยมผู้สมัครจากพรรคประชาธิป๎ตย์เพราะนิยมชมชอบในตัวนายชวน หลีกภัยมากแต่บทบาท
ของพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยกลับลดลงในป๎จจุบัน ยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
ยกเลิกการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประชาชนต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาจัดให้มีการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ส.ส. ให้เร็วที่สุด ส่วนในยุคป๎จจุบัน 
ประชาชนไม่คอ่ยมีการแสดงออกทางการเมืองเพราะกระทําได้อย่างยากลําบากและอาจจะถูกรัฐบาล
หรือภาครัฐฟูองร้องดําเนินคดีได้อีกท้ังยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 นอกจากนั้นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองในแต่ละยุคกลับมีฐานเสียงแตกต่างมากขึ้นตาม
ช่วงอายุคนซึ่งคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปยังคงนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยอยู่
แต่คนวัยหนุ่มสาวหรือต่ํากว่า 50 ปีลงมากลับนิยมนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่มีผลงาน สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงนิยมระบอบการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยเพ่ือมีส่วนร่วมในการปกครอง รักษาสิทธิของตนในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ประชาชนอยากให้มีการปฏิรูปทางการเมืองไทยให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น มีการต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2561) ได้กล่าวถึงการพัฒนาทาง
การเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การทางการเมือง และกิจกรรม
ทางการเมืองที่จะนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายทางการเมือง ที่ปรารถนา นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบการเมืองให้ทันสมัย การพัฒนาระบบการเมือง ระบบบริหาร ระบบเศรษฐกิจให้มี
เสถียรภาพ และการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ (2560) ได้ทําการศึกษาในเรื่องความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก็พบว่า กลุ่มการปฏิรูปการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน 
และการสร้างจริยธรรมของผู้บริหารประเทศนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้บุคคลที่เคยกระทํา
ความผิดต่อสถาบันในการลงสมัครเลือกตั้ง โดยต้องการให้มีรัฐสภาแบบเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
โดยตรง ต้องการปรับปรุงและพัฒนาการร่างตัวกฎหมายเพ่ือประโยชน์กับประชาชนโดยตรง 
สนับสนุนให้ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานทุกภาคส่วน รวมตั้งต้องการกลุ่มการปฏิรูปกระบวน
ของการยุติธรรม และการปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น และความต้องการในการเร่งรัดออกกฎหมายที่
ส่งผลกระทบต่อการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สดมภ์ธิติ 
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ปรีชา (2560) ได้ทําการศึกษาเรื่องระบบเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้ง: เปูาหมายและผลลัพธ์
ทางการซึ่งพบก็ว่า บริบทในช่วงต่าง ๆ ของการเมืองเป็นตัวกําหนด เปูาหมาย และกติกาของผู้มี
อํานาจของระบบการเลือกตั้งเพ่ือสร้างเป็นเครื่องมือและให้บรรลุผล รวมทั้งระบบการเลือกตั้งและ
จัดการนั้นถูกนํามาใช้ให้สอดคล้องกับเปูาหมายทางการเมืองที่ต้องการและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
แต่ผลลัพธ์ที่วางไว้ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่เสียทั้งหมดเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ กระแสการตื่นตัวทาง
ประชาธิปไตยวัฒนธรรมทางการเมืองไทยอันเป็นพลวัตภายในสังคมไทยเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสําคัญของพ้ืนที่การเลือกตั้งมากขึ้น ดังนั้นระบบการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งจึงมี
ความสัมพันธ์ในฐานะเครื่องมือของการบรรลุเปูาหมายทางการเมืองและเป็นหนึ่งในป๎จจัยสําคัญที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการเมือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญวัฒน์ สว่างวงศ์ (2559) ได้ศึกษา
พัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยและเกาหลีใต้  ผลการศึกษา ซึ่งก็พบว่า 
การออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมืองที่สร้างดุลยภาพของกลุ่มต่าง ๆ ใน
สังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองที่เปิดช่องทางการต่อรองการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบในทาง
การเมืองเป็นป๎จจัยหลักที่ส่งผลให้พัฒนาการทางการเมืองและเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยกับ
เกาหลีใต้มีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นป๎จจัยที่สนับสนุนให้เส้นทางสู่ประชาธิปไตยในเกาหลีใต้ มี
พลวัตอย่างต่อเนื่องคือผู้นําทางการเมือง มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทที่
เข้มแข็งของกลุ่มเคลื่อนไหวหรือภาคประชาสังคมที่ผลักดันให้มีการออกกฎหมายพิเศษเพ่ือปกปูอง
สิทธิของประชาชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตย การขจัดอิทธิพลของทหารออกจากการเมือง 
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในส่วนของป๎จจัยที่เป็นอุปสรรคต่อ
เส้นทางสู่ประชาธิปไตยของไทยก็คือการแทรกแซงการเมืองของทหาร ป๎ญหาความขัดแย้งระหว่าง
อุดมการณ์ทางการเมือง การออกแบบรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองที่เอ้ือต่อการทุจริต
คอร์รัปชั่น การขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตยของคนไทยที่เคยชินกับการอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี 
ลีเลิศพันธ์ และสุรพล ราชภัณฑารักษ์ (2561) ได้ศึกษาสาเหตุที่ทําให้พรรคประชาธิป๎ตย์สามารถสร้าง
ความนิยมในภาคใต้ซึ่งพบว่า ภาวะผู้นําของนายชวน หลีกภัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ตรังเป็นหลักสําคัญ และมีผู้นํารุ่นเก่าที่ได้รับความนิยมและความศรัทธา รวมถึงคนใต้มีอัตลักษณ์
เฉพาะตนดังนี้ (1) อัตลักษณ์ทางสังคม (2) อัตลักษณ์ทางเศรษฐกิจ (3) อัตลักษณ์ทางการเมือง และ
คนใต้เข้าใจการเมืองลึกซึ้งเพราะได้รับการซึมซับมาตั้งแต่เด็กจากครอบครัวและจากวัฒนธรรมการ
สร้างฐานคะแนนเสียงของพรรคประชาธิป๎ตย์ในภาคใต้จนเกิดเป็นท้องถิ่นนิยมหรือภูมิภาคนิยมนั้นมี
ผลต่อระบบการเมืองไทยทําให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ และคนใต้มีความสนใจด้านการเมืองสูง 
ติดตามความเป็นจริงของเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดเวลาและเป็นภูมิภาคที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
น้อย ซึ่งคะแนนเสียงที่ได้รับส่วนใหญ่เกิดจากการทํางานลงพ้ืนที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
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สาขาพรรคแล้วพยายามรักษาฐานเสียงเอาไว้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎิ์ธิปก ประเสริฐ
กุล (2560) ได้ศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งพบว่านาย กิจ 
หลีกภัยไม่มีบารมีในทางการเมืองที่จะสามารถทําให้ชนะในการเลือกตั้งได้ ซึ่งนาย กิจ หลีกภัย อาศัย
จากบารมีของนายชวน หลีกภัย และความเป็นตระกูลทางการเมืองของ ตระกูลหลีกภัย ที่เกิดจากการ
สะสมบารมีทางการเมืองของนายชวน หลีกภัยจึงทําให้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2555 นายกิจ หลีกภัย สามารถชนะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตรัง โดยการอาศัยบารมีของน้องชายก็คือตัวนาย ชวน หลีกภัย ที่เป็นผู้ที่มีบารมีในพ้ืนที่ของจังหวัด
ตรัง  

 ส่วนความคิดเห็นของภาคประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบันซึ่งยุคก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นว่ามีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่อยู่บ้างแต่ไม่
มากนักเพราะว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าถึงได้ยากยังคงนิยมชมชอบความเป็นพรรคประชาธิป๎ตย์ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของคนใต้ ส่วนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่า มีเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทาง
การเมืองเกิดขึ้นเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และภาค
ประชาสังคมอ่อนแอลงมากนับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาบริหารประเทศ และมี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ขึ้นมาเพ่ือให้ คสช. สามารถสืบทอดอํานาจต่อไปได้
ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงลดน้อยลงตามไปด้วย ในขณะที่ยุคป๎จจุบัน กลับ
พบว่าประชาชนมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง มีการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ดูทีวี ฟ๎งข่าวสารบ้านเมือง การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีการใช้โทรศัพท์
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ มีการตั้ง Line กลุ่มกันทางการเมืองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน มีการโพสต์กิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมืองผ่านทาง Facebook หรือ Twitter และสําหรับใช้ใน
การติดตามข่าวสารการเมืองซึ่งประชาชนกลัวเสียสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 นอกจากนั้นภาคประชาสังคมยังต้องการให้รัฐบาล หน่วยงานราชการ พรรคการเมืองยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิธิ เนื่องจํานงค์ (2561) ได้
กล่าวเอาไว้ว่าอิทธิพลของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาสังคมและประชาธิปไตยว่าอิทธิพลของอินเทอร์เน็ตจึงทําให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวที่
ปราศจากผู้นําและปราศจากการจัดตั้งและทําให้บทบาทขององค์กรในภาคประชาสังคมลดน้อยลงที่
ผ่านมามักจะมีสมมติฐานว่าประชาสังคมต้องอยู่บนฐานของปฏิสัมพันธ์ของพลเมืองในลักษณะของ
การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนในชีวิตจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ภูริทัศน์ ชาติน้ําเพชร, 2564) ซึ่งก็
ยังพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เหมาะสมของประเทศไทยได้แก่การออกเสียงการเลือกตั้งมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ การสนทนาทางการเมือง การร่วมแสดงสัญลักษณ์ของพรรค การเข้าร่วม
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กิจกรรมการชุมนุมทางการเมือง การติดต่ออย่างเป็นทางการ การเป็นสมาชิกพรรคในการทํากิจกรรม
ทางการเมืองและการร่วมรณรงค์นโยบายทางการเมือง สอดคล้องกับงานวิจัยของ รนายุทธ ชาสุรีย์ 
และธรรมนิตย์ วราภรณ์ (2560) ได้ทําการวิจัยในเรื่อง การสื่อสารสังคมออนไลน์และความโน้มเอียง
ทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ซึ่งก็พบว่า รูปแบบความของสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสารสังคมออนไลน์และความโน้มเอียง
ทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่
พัฒนาขึ้นโดยการสื่อสารสังคมออนไลน์ส่งผลทางตรงต่อความโน้มเอียงทางการเมืองและส่งผล
ทางตรงต่อความเข้มแข็งของประชาสังคม ส่วนความโน้มเอียงทางการเมืองนั้นก็ส่งผลทางตรงต่อ
ความเข้มแข็งของประชาสังคมอีกด้วยดังนั้นการสื่อสารสังคมออนไลน์จึงส่งผลทางตรงและทางอ้อม
ต่อความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของธัชชนันท์ อิศรเดช (2565) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพทั่วไปของวัฒนธรรมทาง
การเมือง พบว่า ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ 1.1) 
จิตสํานึกพลเมือง 1.2) ความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยและ 1.3) อบรมกล่อมเกลาและวัฒนธรรม
ทางการเมืองในภาพรวมก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันได้แก่ 1.3.1) ความเชื่อมั่นประชาธิปไตย 1.3.2) 
ความสําคัญและศักดิ์ศรี 1.3.3) เคารพกติกา 1.3.4) มีส่วนร่วม 1.3.5) สํานึกพลเมือง 1.3.6) มองโลก
ในแง่ดีและ 1.3.7) วิจารณ์มีเหตุผล ส่วนป๎ญหาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัยพบว่าการประชาสัมพันธ์ ความเหลื่อมล้ํา 
การเรียนรู้คุณภาพนักการเมือง และความเป็นกลางในองค์กรมีป๎ญหาส่วนแนวทางพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งผลการวิจัยก็
พบว่า 1) การสร้างจิตสํานึกร่วมกัน 2) มีการส่วนร่วมอย่างเสมอภาค 3) กระบวนการเรียนรู้และ 4) 
การเคารพกฎ กติกา หรือกฎหมายของประชาชน ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นรูปแบบการ
สะท้อนจากความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิดทางการเมืองที่สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคล
ที่มีความรู้ ความเข้าใจระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นองคาพยพที่สําคัญ 3 
ส่วน คือ 1) ภาครัฐเป็นเสมือนตัวเชื่อมโยงระหว่างตัวของประชาชนกับสวัสดิการแห่งรัฐ 2) 
ภาคเอกชนเป็นกลุ่มทุนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและองค์กร 
และ 3) ภาคประชาชนทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้สิทธิเสรีภาพ
และความเท่าเทียมตามกฎหมาย โดยมีการพัฒนาระบบวัฒนธรรมทางการเมือง ทั้ง 3 ส่วน คือ 1) 
ด้านข้อมูลข่าวสารการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง 2) กระบวนการเรียนรู้
ใช้หลักการของความมีเหตุผล เพ่ือใช้วิเคราะห์ พิจารณา ความถูกต้องตามหลักความเป็นจริง และ 3) 
การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นป๎จจัยที่สะท้อนถึงการเห็นความสําคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองใน
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ระบอบประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์เมธี ไชยศรีหา (2561) 
ได้ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตย ได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันทางการศึกษาและ
สถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกันอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และ
เข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเอาใจใส่ดูแลอบรมบุตร
หลานของตนให้มีอุปนิสัยเอ้ือต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย จากนั้นสถาบันทาง
การศึกษาทําหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งในระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายใน
โรงเรียนและสุดท้ายสถาบันทางการเมืองทําหน้าที่ทั้งในการให้ความรู้และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้
ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถานบันทางการเมืองในแต่ละประเภทดําเนินการ ทั้งนี้ถ้าหากทั้งสาม
สถาบันดําเนินการได้ครบถ้วนการพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชนก็จะเป็นไปโดยง่าย 

แต่ก็ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย วิศาล ศรีมหาวโร (2554) ทําการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง
และพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลับ
พบว่า ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีสอดคล้องหรือที่
คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยไทยอย่างทั่วไป กล่าวคือ ในการเลือกตั้งนั้นจะใช้
ค่าของเงินมากกว่าค่าของคนโดยนิยมคนที่มีความกล้าได้กล้าเสีย มีความรักศรัทธาใครแล้วไม่
เปลี่ยนแปลง ยกเว้นในเรื่องท่ีไปทําเรื่องเสียหายก็จะไม่เลือกกลับมาอีกเลย การได้รับสิทธิพิเศษถือว่า
เป็นเรื่องของอํานาจบารมีที่จะได้รับส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นจะ
ทําตามกฎหมายมากกว่าเรื่องของจิตสํานึก การมีส่วมร่วมด้านอ่ืน ๆ และยังมีพฤติกรรมของคนกลุ่ม
น้อยในการคอรัปชั่นหรือล็อบบี้ที่พูดในกลุ่มของคนภาคใต้ คือการวิ่งเต้นโดยเฉพาะในการเดินขบวน
ประท้วงต่าง ๆ  
 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ตรังระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนับตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันใน
ด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 
   1) ด้านวิถีชีวิต ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านแบบแผนหรือแนวทางพฤติกรรมที่เคยใช้ร่วมกันที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอด
ต่อ ๆ มา นับตั้งแต่การกินหรือการเป็นอยู่ของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากการ
ทีจ่ะมาพบปะ สังสรรค์ พูดคุย รับประทานอาหารร่วมกันก็คงไม่ได้แล้ว การรวมกลุ่มกันมาก ๆ ก็ไม่ได้
แล้ว ถ้าหากยังไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้วิถีชีวิตชาวอําเภอเมืองตรังก็
จะไม่เหมือนเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้บัญญัติเอาไว้ใน
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มาตรา 4 ว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม
และภูมิป๎ญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝ๎ง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่ งยืน 
(พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2553, 12 พฤศจิกายน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล และ วีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2558) ได้ศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทาง
สังคมเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองซึ่งผลการวิจัยพบว่าการที่ชุมชนสามารถ
ที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนเองและชุมชน เอาไว้ได้ อย่างมั่นคง เนื่องจากเปูาหมายหลักที่ทําให้เกิด
การรวมตัวของคนในชุมชนก็เนื่องจากป๎ญหาที่สําคัญคือ เรื่องของรายได้และผลประโยชน์ของชุมชน
ได้รับผลกระทบจากภายนอกจนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชน เช่น การไหลบ่ามาของกระแส
การพัฒนาตามกระแสทุนนิยมรุกล้ําเข้ามาแสดงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่จึงทําให้ชุมชนไม่สามารถ
รักษาผลประโยชน์ของตนเองเอาไว้ได้ ค่อย ๆ ถูกกระแสของการพัฒนา เอารัดเอาเปรียบจนทําให้วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปจากการประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีวิตกลายเป็นดํารงชีพเพ่ือการค้า
หรือขายในทุกระดับตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนกระทั่งถึงในระดับตําบล ชุมชนไม่สามารถที่จะ
ทําการพึ่งพาตนเอง ไม่สามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่กลับต้องอาศัยพ่ึงพาจากหน่วยงานของรัฐ 
และนายทุนมาตลอดจนทําให้ชุมชนเสพติดการพ่ึงพา นอกจากนั้นเนื่องจากการต้องเข้าสู่ระบบทุน
นิยมตามกระแสโลกจึงทําให้อํานาจในการต่อรองกับผู้มีอํานาจทั้งในส่วนกลาง ท้องถิ่น ท้องที่และ
เอกชนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่ เป็นไปได้ยากเนื่องจากการถูกผลักออกจากระบบ
การเมืองในการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 
ไม่มีการกล่าวถึงทุนด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านหน้าที่ที่ต้องติดตามตรวจสอบการทํางานของหน่วยงาน
รัฐ แต่เน้นไปที่ทุนที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความทันสมัยตามกระแสโลกนั่นเอง 
บทเรียนที่เกิดจากการร่วมตัวของชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกัน ทําให้สามารถกําหนด
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เช่น การที่ท้องถิ่นจะกําหนดแผนในการพัฒนาตําบล 3 ปี เมื่อ
กลุ่มชาวบ้านหรือตัวแทนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในระดับ สภาตําบล เนื่องจากสมาชิก
สภาได้ถูกกําหนดโดยตัวของชาวบ้านโดยตรงทําให้การทํางานของท้องถิ่น ท้องที่ จึงสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเป็นนโยบายที่สะท้อนถึงผลประโยชน์และความต้องการของ
ชาวบ้านเป็นหลัก และสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (2553) ได้ทําการศึกษาในเรื่อง
โนราแขกต่อการปรับเปลี่ยนการแสดงเพ่ือวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งก็พบว่า วิถีชีวิตของการแสดงนั้นมี
บทบาททางสังคมในการกล่อมเกลาสังคมโดยการสื่อสารผ่านการแสดงของภูมิป๎ญหาท้องถิ่นใน
การละเล่น เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานสร้างความบรรเทิงของคนในชุมชน เป็นการบอกเล่าเรื่องราว
ทางความเชื่อเป็นเครื่องมือสิ่งที่สืบสานสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งยังเป็นแหล่งกระบอกเสียง
ภาคพ้ืนของชาวบ้านต่อสภาพสังคมความเป็นอยู่และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนกับการ
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แสดง นอกจากนั้นผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมว่าเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและลบต่อคนในสังคม ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมยังได้สะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญ 2 ประการก็คือ (1) พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงชุมชนบ้านเมืองที่อาศัย และ (2) ลักษณะและ
กระบวนการทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบไปยังวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทําให้เกิดการปรับตัวในลักษณะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
เป็นวิธีการแก้ป๎ญหาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน 
   2) ด้านระเบียบแบบแผนซึ่งผลการวิจัยก็พบว่า ประชาชนในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง
ตรังมีแบบแผนระเบียบหรือกฎเกณฑ์การปฏิบัติในการเลือกตั้งผู้แทน เช่น ส .ส. ส.ว. นายก อบต. 
สมาชิก อบต. นายกเทศมนตรี นายก อบจ. สจ. ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพกฎหมายของบ้านเมือง ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการสร้างทัศนคติทางการเมืองหรือการแสดงออกที่เป็นบทบาททางการเมือง
ของประชาสังคมที่อาศัยอยู่ภายในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองตรังแต่ก็มีความแตกแยกทางความคิดทางการ
เมืองของกลุ่มที่นิยม คสช. กับพรรคประชาธิป๎ตย์ และกลุ่มที่ไม่ชื่นชอบ คสช. กับพรรคประชาธิป๎ตย์
หรือนาย ชวน หลีกภัย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพาย (Pye, 1966, อ้างถึงใน วินิจ ผาเจริญ, 2563) 
ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมืองเอาไว้ว่า 1) เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจต่อ
บุคคลหรือสถาบันทางการเมือง 2) เกี่ยวข้องกับทัศนคติต่ออํานาจทางการเมืองซึ่งจะสะท้อนถึงการ
ยอมรับและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง 3) วัฒนธรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ
เสรีภาพและการควบคุมบังคับทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการยอมรับหรือเคารพต่อเสรีภาพของ
ประชาชนหรือมุ่งเน้นการใช้อํานาจบังคับเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม  4) 
เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีและยึดมั่นในสังคมก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองช่วยสร้างเอกลักษณ์ทาง
การเมืองให้แก่บุคคลในสังคมที่จะยึดมั่นร่วมกันและพร้อมที่จะต่อสู้ ปกปูองรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์นั้น
ให้คงอยู่ต่อไป โดยการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ซ่ึงก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ 
สว่างอารมณ์ (2563) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอําเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็พบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น มีวัฒนธรรมทาง
การเมือง แบบไพร่ฟูาผสมการมีส่วนร่วม แตกต่างกันที่ในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดมี
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มว่าเข้าใกล้รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ซึ่งความแตกต่างนี้
เป็นผลมาจากกระบวนการกล่อมเกลาที่ต่างกันนั้น สร้างความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง
จนกลายเป็นแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองยังถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการสร้างความเหมือน และความต่าง
ของวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในแต่ละรุ่น นอกจากนั้นยังมีข้อเสนอแนะต่อการสร้างวัฒนธรรม
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ทางการเมืองที่เอ้ือต่อประชาธิปไตยซึ่งประชาชนทุกคนในฐานะพลเมืองควรยึดมั่นในหลักการของ
ประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งพึงปฏิบัติ ตามสิทธิเสรีภาพของตนภายใต้กฎหมาย ตระหนักรู้ว่าการเมืองคือ
เรื่องของพลเมืองทุกคน หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท้องถิ่นควรจัดกิจกรรมทางการ
เมืองที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือเรียกความสนใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของอติชาติ คําพวง และอรอนงค์ อินสอาด (2562) ได้ศึกษาปรัชญาของ
ขงจื่อกับการจัดระเบียบทางสังคม: การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์หลุนอ่ีว์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ขงจื่อได้
เสนอแนวคิดการจัดระเบียบทางสังคมโดยเริ่มจากการปฏิรูป สังคมนับตั้งแต่ฐานรากโดยการกําหนด
แบบแผนทางพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมในอุดมคติก็คือ วิญํูชนขึ้นแล้วเสนอให้ใช้การศึกษา คือ 
การเรียนรู้อบรมตามจารีตหรือหลี่ รวมไปถึงการรู้จักเลือกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีซึ่งเป็นกระบวนการ
ในการขัดเกลาทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้สมาชิกเกิดการควบคุมจากภายนอกสู่ภายใน  
จนบรรทัดฐานทางสังคม คุณธรรมและคุณค่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างทางบุคลิกภาพของตน 
ขงจื่อมองว่า ผู้ที่ผ่านการขัดเกลาทางสังคมตามหลี่มาดีแล้วก็คือสมาชิกผู้มีคุณภาพที่สามารถปฏิบัติ
ตามบรรทัดฐานทางสังคมได้อย่างเหมาะสม ตามสถานภาพ บทบาทและช่วงชั้นทางสังคมที่ตนดํารง
อยู่โดยมีบรรทัดฐานเชิงภววิทยาก็คือมนุษยธรรมอันเป็นเปูาหมายเชิงคุณค่าสูงสุด คือ การเดินไปสู่
ความปรองดองและการมีสัมพันธภาพที่ดีงามระหว่างสมาชิกจนเกิดเป็นสังคมในอุดมคติ  ที่เรียกว่า
ชุมชนมีมนุษยธรรม ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ ใจวง (2558) ได้ศึกษาโครงสร้าง
บทบาทหน้าที่และคุณค่าในพิธีกรรมของชาวไทเขิน สันปุาตอง เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าชาวไทเขิน
ในอําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่มีพิธีกรรมตลอดทั้งปีรวม 20 พิธีกรรม แยกเป็นพิธีกรรมพุทธ ผี
พราหมณ์สัญลกษณ์ที่แสดงออกในพิธีกรรมทางสังคมของชาวไทเขินแสดงให้เห็นว่าชาวไทเขินเป็น
บุคคลที่น้อมรําลึกถึงการบําเพ็ญบุญ มีความกตัญํูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สร้างความสามัคคีสร้าง
ความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกําลังใจ สร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิตให้หายจากทุกข์โศกโรคภัย 
อาจากล่าวได้พิธีกรรมของชาวไท เขินส่วนใหญ่จะมีอํานาจเหนือธรรมชาติโดยการแสดงออกในรูป
สัญลักษณ์ที่มีความหมาย ซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกในพิธีกรรมต่าง ๆ ทางสังคมของชาวไทเขินมี 3 
ประการคือ สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความกตัญํูกตเวที การสักการบูชาและความเชื่อมั่นในการดําเนินจึง
กล่าวได้ว่าพิธีกรรมของชาวไทเขินเมื่อมองในแง่ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่และคุณค่าในพิธีกรรมของชาว
ไทเขินตามโครงสร้างบทบาทหน้าที่ 4 ประการของคติชนซึ่งถือว่าพิธีกรรมช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน 
พิธีกรรมช่วยยืนยันความสําคัญของพิธีกรรมที่ช่วยทางการศึกษาและช่วยรักษาปทัสถานของสังคม ซึ่ง
ได้รับแนวคิดมาจากทฤษฎีหน้าที่นิยมไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องระบบศาสนา ระบบครอบครัว 
ระบบการปกครอง ระบบการศึกษาและระบบนันทนาการโดยมองว่าระบบต่าง ๆ เป็นกลไกทาง
วัฒนธรรมซึ่งต่างก็มีหน้าที่ของตน ช่วยให้สังคมอยู่ได้และทําให้ชาวไทเขินเกิดความผูกพัน ลดความ
ขัดแย้ง แต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือ การที่เครือญาติจํานวนมากเกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่ง
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กันและกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนากร พันธุระ และอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์ (2557) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อทางศาสนากับโครงสร้างอํานาจการเมืองไทย  กรณีศึกษา คําสอน
ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ผลการวิจัยซึ่งพบว่า สิ่งที่ปรากฏอยู่ในคําสอนของพระว. 
วชิรเมธีมีลักษณะที่เป็นสัญญะจากข้อความธรรมะที่สั้น สื่อความหมายตรง รับรู้ได้ทันทีโดยมีนัยยะ
ทางการเมืองแฝงอยู่ เมื่อมองในมิติของเวลาและบริบททางสังคมทําให้สะท้อนภาพความสัมพันธ์ของ
ศาสนา ความเชื่อกับโครงสร้างอํานาจทางการเมืองในรูปแบบของการการรักษาระเบียบในสังคม การ
ลดปฏิกิริยาต่อต้าน รวมถึงเป็นการตอกย้ําความชอบธรรมให้แก่ฝุายชนชั้นนําในสังคม  
   3) ด้านประเพณีซึ่งผลการวิจัยพบว่าประชาชนชาวอําเภอเมืองตรังก็มีพิธีกรรม 
ประเพณีท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว หรือเครือญาติที่จัดขึ้นในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วงสําคัญ ๆ 
ในชีวิต ผ่านพฤติกรรมของประชาสังคมในพ้ืนที่เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน
บุญการทอดกฐิน งานศพ งานมงคลสมรส ถือศีลกินเจ งานขึ้นบ้านใหม่  และตรุษจีนยังคงความเป็น
เอกลักษณ์ที่เป็นของชาวจังหวัดตรังโดยมีการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากรุ่นสู่รุ่นแต่ก็มีมาตรการใน
การปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัดตามวิถี New Normal ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซ่ึงได้บัญญัติเอาไว้ว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีการ
ดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรมและภูมิป๎ญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคม
ได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝ๎ง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความเจริญงอก
งามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน (พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 , 
2553, 12 พฤศจิกายน) สอดคล้องกับงานวิจัยวรรณพร อนันตวงศ์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ของชุมชนคีรีวง ซ่ึงผลการวิจัยพบก็ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนคีรีวงจึงมีความสัมพันธ์
กับธรรมชาติการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ใช้ชีวิตในวิถีแบบชาวสวน ชาวบ้าน
พยายามต่อสู้กับการดําเนินชีวิตที่เหลือบนแผ่นดินเกิดอันเป็นที่รัก ซึ่งชาวบ้านมีความผูกพันธ์กับวิถี
ชีวิตที่ดําเนินสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีความรักในความเป็นตัวตน  ให้ความสําคัญกับ
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิต ความเป็นมาของบรรพบุรุษของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่หล่อหลอมกลมกลืนของคนในชุมชนเองให้เกิดความรักถิ่นที่อยู่อาศัย เกิดความรักใคร่ ตระหนักถึง
ความเป็นมาของของชุมชนให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งอัตลักษณ์ ก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็น
ตัวตนของชุมชนนั้นๆ ในด้านวิถีชีวิตที่สามารถพ่ึงตนเองได้และสามารถรวมตัวกันจนกลาย เป็นความ
เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิตที่ว่าวิถีชีวิตเป็นแนวการปฏิบัติตนของชุมชนนั้น  ๆ 
ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละชุมชนจะมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนั้น  
ๆ ที่มีคุณค่าซึ่งเกิดจากการรวบรวมจากประวัติศาสตร์ให้ความสําคัญแก่ความเป็นคนและหล่อหลอม
กลมกลืนกันในชุมชนซึ่งก่อให้เกิดแรงผลักดันในการพัฒนาชุมชนที่สําคัญซึ่งชุมชนคีรีวงมีอัตลักษณ์
ของชุมชนเป็นสิ่งดึงดูดจนทําให้เกิดความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวในป๎จจุบัน และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของอัจฉรา อุดมศิลป์ (2553) ได้ทําการศึกษาในเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงในโบสถ์วัดไทรย้อย ตําบลสากเหล็ก อําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร พบว่า การจัดประเพณี
พ้ืนบ้านในวันสําคัญนั้น ได้พบว่ามีป๎ญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางสังคม และการสื่อสารที่สร้างความรู้ความ
เข้าใจ รวมทั้งการสนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ยังน้อยส่งผลให้ประเพณีพ้ืนบ้านเริ่มจางหายไป 
   4) ด้านการสื่อสารผลการวิจัยพบว่าภาคประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือการส่งข่าวสาร โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านการสื่อสารทางการเมืองที่ใน
อดีตเกิดจากการชุมนุม ประท้วง สภากาแฟภายในชุมชนนั้น ๆ ตามวิถีชาวใต้ โดยเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ เนื้อหา ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง แต่
ป๎จจุบันนี้สื่อโซเซียลมีเดียอย่าง IT, Internet, Facebook, Application Line Group, และTwitter 
เข้ามามีบทบาทมากซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
อําเภอเมืองตรังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่จะต้องใช้
ช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และ 
รุจิระ โรจนประภายนต์ (2559) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมเอาไว้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านบวกและลบที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการเรียนรู้ ยึดถือ ยอมรับ แบ่งป๎นและใช้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มสังคมโดยใช้
ระบบสัญลักษณ์เป็นพ้ืนฐานในการสื่อความหมายและสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการถ่ายทอดสู่
คนรุ่นต่อไป และสอดคล้องกับแนวคิดของ พฤทธิสาณ ชุมพล (2547) ได้กล่าวถึงสื่อมวลชนได้เข้ามามี
บทบาทในการกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ที่ทําให้การสื่อสารเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองจากรัฐบาลถึงประชาชนหรือจากคนกลุ่มหนึ่งถึงอีกกลุ่มหนึ่ง ได้ ซึ่งก็
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สานิตย์ หนูนิล และกนกวรา พวงประยงค์ (2562) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อ
รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบทไทย ผลการวิจัยพบว่าป๎จจัยที่มีผลต่อรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในชนบทไทย ประกอบไปด้วย ป๎จจัยทางด้านประชากร ได้แก่ ช่วงอายุ 
สถานภาพ สมรส และระดับการศึกษาสูงสุด ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ 
ป๎จจัยด้านสังคมและการเมือง ได้แก่ การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน การได้รับผลกระทบ
จากนโยบายรัฐ และ การได้รับผลกระทบจากแนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่ ป๎จจัยด้านข้อมูลข่าวสาร 
ได้แก่ การใช้สื่อสังคม ออนไลน์ โดยตัวแปรดังกล่าวร่วมกันพยากรณ์รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ในชนบทไทยได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระพงศ์ สุจริตพันธ์ (2561) ได้ทําการวิจัยในเรื่องการ
สื่อสารทางการเมืองผ่านหนังตะลุงภาคใต้: ศึกษาในห้วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ. 2548-2558 
ซ่ึงผลการวิจัยก็พบว่าบริบททางการเมืองส่งผลต่อการสื่อสารของนายคณะหนังตะลุงก็คือต้องปรับบท
พากย์ของตัวแสดงให้เข้ากับบริบททางการเมืองและเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลานั้น ๆ เพ่ือ
สร้างความบันเทิงและสร้างความรู้ทางการเมืองให้กับผู้ชมได้รับทราบ การสื่อสารทางการเมืองของ
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หนังตะลุงภาคใต้เป็นไปตามทฤษฎีการสื่อสารของ เดวิด เค เบอร์ โล ได้แก่ ผู้ส่งสาร คือ นายคณะ
หนังตะลุงส่งสารเกี่ยวกับการเมืองไปยังผู้ชมหรือผู้รับสารซึ่งเป็นประชาชนในภาคใต้โดยผ่านช่อง
ทางการแสดงสด ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจในการสื่อสารโดยอาศัยทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ  ระดับความรู้และระบบสังคม
วัฒนธรรมที่เหมือนกันทําให้การสื่อสารผ่านหนังตะลุงมีประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในการ
สื่อสาร ผลจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ที่สกัดได้จากงานวิจัย ก็คือ หนังตะลุงภาคใต้เป็น
เครื่องมือสื่อสารที่ให้ความรู้ทางการเมืองที่ส่งไปยังประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยสอดแทรกตามบริบท
การเมืองในห้วงเวลานั้น ๆ นายหนังตะลุงเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทา ง
การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทัศนคติทางการเมืองของนายหนังตะลุงมีผลต่อทัศนคติทาง
การเมืองของผู้ชม หนังตะลุงเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่เป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาทางการเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและหนังตะลุงภาคใต้ยังเป็นสื่อพ้ืนบ้านที่ไม่อาจดํารงคงอยู่ต่อไม่ได้หากขาดกลุ่มผู้ชมที่
เป็นคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา นนทชิต และกรวิทย์ เกาะกลาง (2564) ได้
ศึกษาการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัลในการส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ ่นของคนรุ ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ ่งผลการศึกษาก็พบว่า 1) 
บทบาทการสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะบทบาทด้านการเสนอความคิดเห็นทางการเมืองท้องถิ่น 
การเป็นสื่อกลางระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน การถ่ายทอดข่าวสารทางการเมือง
ท้องถิ่นและการให้ความรู้ทางการเมืองท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนทางการเมือง
ท้องถิ่น การเริ่มสนใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการจัดทํา
กิจการสาธารณะ 3) การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิทัลมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ ่นโดยบทบาททางด้านการพัฒนาทางการเมือง
ท้องถิ่น การถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่น และการเสนอความคิดเห็นทางการเมือง
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเริ่มสนใจทางการเมือง การมีส่วนร่วมตัดสินใจทํากิจการ
สาธารณะและการปรับเปลี่ยนทางการเมืองท้องถิ่น 4) การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุค
ดิจิทัลด้านการถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นและการพัฒนาทางการเมืองท้องถิ่นเป็น
ป๎จจัยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น 4.1) การมีส่วนร่วมโดยการริเริ่มสนใจ
การเมืองท้องถิ่นในการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
4.2) การมีส่วนร่วมตัดสินใจทํากิจการสาธารณะท้องถิ่นเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่วมตัดสินใจในประเด็ นที่ชุมชนต้องการในการ
พัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รนายุทธ ชาสุรีย์ และธรรมนิตย์ วราภรณ์ (2560) ได้
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ทําการวิจัยในเรื่อง การสื่อสารสังคมออนไลน์และความโน้มเอียงทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งก็พบว่า รูปแบบความของสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างการสื่อสารสังคมออนไลน์และความโน้มเอียงทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
ของประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นโดยการสื่อสารสังคม
ออนไลน์ส่งผลทางตรงต่อความโน้มเอียงทางการเมืองและส่งผลทางตรงต่อความเข้มแข็งของประชา
สังคม ส่วนความโน้มเอียงทางการเมืองนั้นก็ส่งผลทางตรงต่อความเข้มแข็งของประชาสังคมอีกด้วย
ดังนั้นการสื่อสารสังคมออนไลน์ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
   5) ด้านความเชื่อผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อของชาวอําเภอเมืองตรังในสมัยก่อนจะ
เชื่อหรือนับถือจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เชื่อถือตัวผู้นําหมู่บ้าน ผู้นําชุมชนและผู้นําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกันมาก ต่อมาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้พัฒนาสูงมากแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ
คนในสังคมไปแล้วที่จะสามารถติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูง สามารถใช้ Internet Facebook Line Twitter 
Google กันสูงมากจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมืองตรังกันตามลําดับถึงแม้ว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
จะมีการกีดกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หรือการบังคับใช้กฎหมายห้ามแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองไม่เป็นไปอย่างเสรีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ตามและส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นพรรคประชาธิป๎ตย์หรือ
ตัวนาย ชวน หลีกภัยในขณะที่คนรุ่นใหม่กลับไม่ค่อยเชื่อมากนักเพราะติดตามข่าวสารบ้านเมืองด้วย
ตนเองโดยยึดมั่นต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยไม่นิยมส่งเสริมการทํารัฐประหาร  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้บัญญัติเอาไว้ว่า
วัฒนธรรมเป็นวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรมและภูมิป๎ญญา
ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝ๎ง  สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน  (พระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2553, 12 พฤศจิกายน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัยธรจักรี ศรี
จารุเมธีญาณ (2561) ได้ทําวิจัยในเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย ซึ่งพบว่า 
วัฒนธรรมทางการเมืองกับประชาธิปไตยของไทย (1) คือการมองสังคมอย่างที่ตนเป็นเจ้าของ มี
ความรู้สึกต่อป๎ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในประเทศชาติ รวมทั้งมองป๎ญหาของสังคมเป็นของป๎ญหา
ของตนเองที่สามารถร่วมกันแก้แก้ไขด้วยกันได้ และ (2) มีความเชื่อในตัวตนว่ามีความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้นได้ โดยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงป๎ญหาในสังคมหรือประเทศท่ีเกิดข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสิริรัตนเมธี และ 
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พระปลัดวสันต์  วสนฺตเวท (2564) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
2) กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ได้แก่ 2.1) การมีความเชื่อมั่นต่อระบอบ
ประชาธิปไตย 2.2) การยึดมั่นในหลักความสําคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 2.3) การเคารพกติกาตาม
ระบอบประชาธิปไตย 2.4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 2.5) การมีสํานึกในหน้าที่พลเมือง 
2.6) การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพ่ือนมนุษย์ 2.7) การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 2.8) 
การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ รักความเป็นธรรม 3) แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง
ประกอบด้วย 3.1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในครอบครัว 3.2) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 3.3) การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในชุมชน และแนวทางการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยในจังหวัดเลยประกอบไปด้วย ด้านการเป็นกลุ่มสังเกตการณ์ทางการเมือง 
ด้านการเป็นตัวแทนกลุ่มหรือพรรคการเมือง ด้านการเคลื่อนไหวทางการเมือง ด้านอาสาสมัคร ทาง
การเมือง ด้านการสื่อสารทางการเมือง ด้านจิตสํานึกทางการเมืองและด้านการออกเสียงเลือกตั้ง  
   6) ด้านค่านิยมผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในอําเภอเมืองตรังเริ่มความคิดเห็น
แตกต่างกันทางการเมืองมากกว่าในอดีตระหว่างคนในครอบครัวเดียวกันโดยการยอมรับนับถือ
ชมชอบ ชื่นชมบุคคลที่มีฐานะทางสังคมสูงในกรุงเทพมหานครหรือต่างพ้ืนที่มากขึ้นของประชาสังคม
ในพ้ืนที่เขตอําเภอเมืองตรัง แต่ยังคงวัฒนธรรมที่มักจะชอบคนใหญ่โตๆในจังหวัดตรัง ชอบ
ประชาธิป๎ตย์อยู่ แต่ในขณะเดียวกันนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติทํารัฐประหารมีการจัดตั้ง
พรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลกลับเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงทําให้วัฒนธรรมทางการเมือง และกระบวนการทางการเมือง
ของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังเปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกันชาวอําเภอเมืองตรัง
เริ่มหันไปเลือกผู้สมัครและนิยมพรรคพลังประชารัฐและพรรคก้าวไกลมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรรคก้าว
ไกลจะมีความคิดที่เป็นระบอบประชาธิปไตยมากซึ่งก็เป็นค่านิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่สําหรับพรรค
เพ่ือไทยก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  
2553 ซึ่งได้บัญญัติเอาไว้ว่าวัฒนธรรมเป็นวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีต
ประเพณ ีพิธีกรรมและภูมิป๎ญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝ๎ง สืบทอด เรียนรู้ 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน 
(พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2553, 12 พฤศจิกายน) ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร และคณะ (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างค่านิยม: การ
ทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการวิจัยด้านค่านิยมไทยในอนาคต พบว่า การศึกษาด้านค่านิยมแนว
การเมืองในประเทศไทยนั้นมีค่านิยมจํานวนน้อยมากในขณะที่การศึกษาค่านิยมด้านสังคมกลับมีมาก 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิศาล ศรีมหาวโร (2554) ทําการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองและ
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พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนภาคใต้: กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่ภาคใต้นั้น ส่วนใหญ่ไม่มีสอดคล้องหรือที่
คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยไทยอย่างทั่วไป กล่าวคือ ค่านิยมในการเลือกตั้งนั้น
จะใช้ค่าของเงินมากกว่าค่าของคนโดยนิยมคนที่มีความกล้าได้กล้าเสีย มีความรักศรัทธาใครแล้วไม่
เปลี่ยนแปลง ยกเว้นในเรื่องท่ีไปทําเรื่องเสียหายก็จะไม่เลือกกลับมาอีกเลย การได้รับสิทธิพิเศษถือว่า
เป็นเรื่องของอํานาจบารมีที่จะได้รับส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น ทํา
ตามกฎหมายมากกว่าเรื่องของจิตสํานึก การมีส่วมร่วมด้านอ่ืน ๆ และยังมีพฤติกรรมของคนกลุ่มน้อย
ในการคอรัปชั่นหรือล็อบบี้ที่พูดในกลุ่มของคนภาคใต้ คือการวิ่งเต้น โดยเฉพาะในการเดินขบวน
ประท้วงต่าง ๆ  
   7) ด้านความต้องการของประชาชนผลการวิจัยพบว่า ประชาชนนั้นต้องการให้
รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและ คสช. ช่วยแก้ไขป๎ญหาให้กับชาติ บ้านเมือง สังคมอย่าง
แท้จริงคนจนก็ยังคงจนอยู่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นขณะที่คนรวยเพ่ิมขึ้น มีป๎ญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมสูงมากดังนั้นจึงมีเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในจังหวัดตรังโดยเฉพาะเขต 1 พรรค
ประชาธิป๎ตย์ก็แพ้การเลือกตั้ง ประชาชนมีความต้องการ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในสิ่งที่คิด
ว่าดีและมีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและจังหวัดตรังที่มี ส.ส. ส.ว. พรรคการเมือง ข้าราชการ มอง
ถึงผลประโยชน์สาธารณะมากยิ่งขึ้นดังนั้นประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองที่
เน้นผลการปฎิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ไม่มีป๎ญหาการทุจริตคอรัปชั่นทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติ  นอกจากนั้นประชาชนยังต้องการการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านความต้องการของ Gabriel A. & Sidney V., 
(1965) อ้างถึงใน พระครูปลัดเกษฎา ผาทอง และคณะ (2562) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบมีส่วนร่วม (Participant Political Culture) เอาไว้ว่าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มบุคคล
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างดี  มีการตื่นตัวทางการเมืองตระหนักรู้ในทาง
การเมือง มีจิตสํานึกทางการเมืองสูง เห็นคุณค่าและความสําคัญในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยเห็นว่าต้องควบคุม กํากับและตรวจสอบผู้ปกครองให้ใช้อํานาจปกครองเพ่ือให้ระบบการเมือง
สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวมทั้งการบังคับใช้อํานาจ
ตามกฎหมาย วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมจะพบเห็นได้ในประเทศที่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบก้าวหน้าสูงและมีชนชั้นกลางกลุ่มใหญ่ที่มีจิตสํานึกทางรวมทั้งมีความ
รับผิดชอบสูงซึ่งจะมีอยู่ในประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว และสอดคล้องกับแนวคิด
ด้านความต้องการของเดวิด (David, M., 1961, อ้างถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2550, น. 32) ที่ได้
อธิบายถึง ความต้องการสามประการของมนุษย์ ในที่ทํางานก็คือ (1) ความต้องการที่จะประสบ
ความสําเร็จ (Achievement) (2) ความต้องการที่จะมีอํานาจ (Power) (3) ความต้องการที่จะผูกพัน 
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(Affiliation) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล และวีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ (2558) 
ได้ศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่าการต้องเข้าสู่ระบบทุนนิยมตามกระแสโลกจึงทําให้อํานาจในการต่อรองกับผู้มี
อํานาจทั้งในส่วนกลาง ท้องถิ่น ท้องที่และเอกชนที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่เป็นไปได้ยาก
เนื่องจากการถูกผลักออกจากระบบการเมืองในการกําหนดนโยบายสาธารณะโดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ไม่มีการกล่าวถึงทุนด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านหน้าที่ที่ต้อง
ติดตามตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานรัฐ แต่เน้นไปที่ทุนที่สามารถนําไปสู่การพัฒนาประเทศ
เพ่ือให้เกิดความทันสมัยตามกระแสโลกนั่นเอง บทเรียนที่เกิดจากการร่วมตัวของชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทํางานร่วมกัน ทําให้สามารถกําหนดเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย เช่น การที่
ท้องถิ่นจะกําหนดแผนในการพัฒนาตําบล 3 ปี เมื่อกลุ่มชาวบ้านหรือตัวแทนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประชุมในระดับ สภาตําบล เนื่องจากสมาชิกสภาได้ถูกกําหนดโดยตัวของชาวบ้านโดยตรงทํา
ให้การทํางานของท้องถิ่น ท้องที่ จึงสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเป็นนโยบายที่
สะท้อนถึงผลประโยชน์และความต้องการของชาวบ้านเป็นหลักไม่ได้มาจากนโยบายหรือความ
ต้องการของท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว เมื่อแนวนโยบายในการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงทําให้
เกิดการเชื่อมโยงจากในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน และระดับตําบลให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันจึงก่อให้เกิดเป็นกลุ่มพลังที่สามารถทํางานควบคู่กันไปได้ระหว่างรัฐกับภาคประชาชน 
ซึ่งก็เป็นเครื่องสะท้อนถึงการเมืองภาคเมืองอย่างแท้จริงเพราะการกําหนดนโยบายมาจากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งก็จะสอดคล้องกับงานวิจัยของกัลยา ยศคําลอ (2557) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเลยผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเลยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ 
ด้านการตัดสินใจทางการเมือง ด้านการประเมินผลทางการเมือง ด้านการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง และด้านข้อมูลข่าวสารทางการเมืองตามลําดับ ส่วนแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองคือ จัดทําสิ่งพิมพ์ข้อมูล เพ่ิมหอกระจายข่าว มีงบประมาณรณรงค์ ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จัดทํา
เว็บไซต์ช่องทางสื่อสารและจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐควรให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดกิจกรรมการเมืองในระดับจังหวัด นอกจากนั้น
กระบวนการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนประกอบด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองทําให้
เยาวชนได้เรียนรู้ วิถีทางการเมือง ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และเตรียม
ความพร้อมให้เยาวชนสามารถพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ ส่วนข้อเสนอแนะก็คือ ควร
ให้ประชาชนได้ดําเนินการอย่างอิสระและภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในจัดทําข้อมูลข่าวสารกิจกรรม
ในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเพ่ิมพ้ืนที่ติดตั้งหอกระจายข่าวสาร ติดปูายประกาศข้อมูล
การเมืองให้เป็นป๎จจุบัน ควรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดทํา
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ข้อบัญญัติงบประมาณของกิจกรรมด้านการเมือง หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดควรให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและวางแผนจัดกิจกรรมการเมืองเพ่ิมขึ้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ
ในกิจกรรมรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งและจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลทางการเมืองในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมศักดิ์ แก้ว
มรกฎ (2560) ได้ศึกษาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม:  
กรณีศึกษาอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาเดิม
และอาศัยอยู่ในอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เกิด เกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย นับถือศาสนาอิสลาม 
มีอาชีพเป็นนักศึกษา มีการศึกษาปริญญาตรี อายุเฉลี่ย 22 ปี สถานะภาพโสด ด้านลักษณะการเข้าไป
มีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่องการเมืองโดยส่วนใหญ่มีการ
พูดคุยประเด็นการเมือง บ่อยครั้งจะชักชวนบุคคลอ่ืนไปเลือกตั้ง แต่ที่เป็นหลักก็คือการไปเลือกตั้งโดย
ส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะมีความตั้งใจและเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สําคัญ  ด้านบรรยากาศทาง
การเมืองมีส่วนสําคัญที่จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองถ้าสถานการณ์บ้านเมืองปรกติสงบจะ
ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมมาก แต่ในป๎จจุบันสถานการณ์บ้านเมืองไม่ได้เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตยจึงทําให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม ดังนั้นด้านลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
วัยรุ่นพึงประสงค์ได้แก่ 1) ต้องการพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการแสดงออกทางการเมืองเช่นการเปิดเวทีให้วัยรุ่น
เข้ามาเสวนาเกี่ยวกับการเมือง 2) การเลือกตั้งเพราะวันรุ่นเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมที่
สําคัญของระบอบประชาธิปไตย 3) มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเองเช่นเลือก
นายอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น
ได้แก่ 1) ครอบครัวสถาบันครอบครัวมีมีส่วนอย่างมากที่ได้ช่วยในการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง
ให้กับสมาชิกจึงควรปลูกฝ๎งให้วัยรุ่นเห็นความสําคัญของการเมืองโดยผ่านทางบุคคลในครอบครัว 2)
โรงเรียนจึงมีส่วนในการให้ความรู้และควรจะบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองลงไปในหลักสูตรตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐานเพ่ือจะได้ซึมซับ 3) ชุมชนยังมีส่วนสนับสนุนค่อนข้างน้องจึงจําเป็นจะต้องสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองขึน้มาเพ่ือให้เกิดค่านิยมให้วัยรุ่นในการหวงแหนสิทธิของตน 4) ศาสนาก็มีส่วน
สนับสนุนค่อนข้างต่ําจึงจําเป็นจะต้องปลูกฝ๎งเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติปฎิบัติเพ่ือเป็นบรรทัด
ฐานในการเลือกผู้นําที่ดี 5) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างเพราะเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและต้องทําอย่างต่อเนื่องซึง่อาจจะผ่านทางนโยบายต่าง ๆ  
   8) ด้านอุดมการณ์ผลการวิจัยพบว่าประชาชนในอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังยังมี
ทัศนคติอุดมการณ์ในความเป็นประชาธิปไตยสูงมากต้องการการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
เพ่ือมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มี
พัฒนาการทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองนับตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบันแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ระหว่าง
กลุ่มคนรุ่นเก่าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปก็จะนิยมพรรคประชาธิป๎ตย์และนายชวน หลีกภัยแต่ก็มี
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บางส่วนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยู่บ้างถ้าหากเปลี่ยนแปลงแล้วจังหวัดตรังจะ
พัฒนาขึ้น ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-35 ปีมักจะนิยมพรรคก้าวไกลต้องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองสูงมากซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองในเขต
พ้ืนที่อําเภอเมืองตรังในอนาคตที่คนรุ่นใหม่ความต้องการหรือมีอุดมการณ์ตามระบอบประชาธิปไตย 
สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2540); อเนก เหล่าธรรมทัศน์ (2541) ซึ่งก็ได้กล่าวถึงภาค
ประชาชนเอาไว้ว่าเป็นขบวนการรวมกลุ่มของประชาชนซึ่งเป็นแนวคิดในการรวมตัวทางความคิดหรือ
อุดมการณ์ร่วมกันของประชาชนอันเป็นลักษณะของชุมชนที่มีความคิดและเป็นใจเดียวกัน ต้องการที่
เรียนรู้เพ่ือการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นโดยมีการร่วมตัวในเชิงกลุ่มต่างๆ เครือข่าย ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
สถาบันและชุมชนเพ่ือให้เกิดพลังร่วมกันผ่านกระบวนทางกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูปลัด 
เกษฎา ผาทอง และคณะ (2562) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง: แนวคิดสู่การพัฒนาสังคมไทย 
ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองใดที่สังคมการเมืองต้องการก็มักถูกปลูกฝ๎งให้เป็นความคิด  
อุดมการณ ์ความเชื่อ เป็นต้น ของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเมืองการปกครอง
ของแต่ละประเทศซึง่อาจมีลักษณะแตกต่างกัน มีผู้นําประเทศที่เรียกต่างกัน แต่ไม่ว่าประเทศนั้นจะมี
ระบบการปกครองแบบใดต่างต้องการความมั่นคง เพราะเมื่อประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลดีใน
ทุกๆ ด้าน ความมั่นคงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเมือง การปกครองที่มีเสถียรภาพ มีลักษณะของการ
พัฒนาเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความมั่นคงจึงมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างอํานาจรัฐ ซ่ึงแต่ละรัฐ
อาจมีความแตกต่างกันจึงไม่อาจลอกเลียนแบบหรือรูปแบบของประเทศที่ต้องการได้ ทั้งนี้ในบริบท
สังคมไทย ด้วยสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะดังนั้น
วัฒนธรรมทางการเมืองที่จึงควรปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยในสังคมไทยให้
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พลวุฒิพัฒน วัชรกุล และวัชรินทร์ ชาญ
ศิลป์ (2564) ได้ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนิสิตปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
บางเขน ผลการวิจัยพบว่าระดับการขัดเกลาทางด้านครอบครัว ด้านเพ่ือน ด้านศาสนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านสื่อมวลชน ด้านสถาบันทางการศึกษาอยู่ในระดับสูง ระดับอุดมการณ์ทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยก็คือในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ  
   9) ด้านทัศนคติผลการวิจัยพบว่าประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีแนวโน้ม
ทางด้านความคิดและท่าทีที่มีต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งประชาชนใน
ป๎จจุบันมองการเมืองเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ การสืบทอดอํานาจของ คสช. 
สถาบันทางการเมืองอย่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ก็ต่อรองเพ่ือให้ได้เป็นรัฐบาล รัฐมนตรี มากกว่าจะ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและกระบวนการทางการเมืองต่าง  ๆ ก็เอ้ือประโยชน์ให้รัฐบาล
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ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาให้สามารถสืบทอดอํานาจโดยมี ส.ว. จํานวน 250 คนคอยสนับสนุน
ทําให้ทัศนคติของประชาสังคมในเขตอําเภอเมืองตรังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่ไม่ยึดติดอยู่
กับพรรคการเมืองเดิมอย่างพรรคประชาธิป๎ตย์หรือนาย ชวน หลีกภัยหรือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรคนเดิมและรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเพียงเท่านั้นซึ่งประชาสังคมในเขตอําเภอ
เมืองตรังมักจะมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากกว่าเผด็จการทหารโดยเฉพาะในกลุ่มคน
รุ่นใหม่ที่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีการปกครองตามรูปแบบประชาธิปไตยและ
ผู้บริหารประเทศยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านทัศนคติ ของพาย (Pye, 1966, 
อ้างถึงใน รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข และสุธี ประศาสน์เศรษฐ , 2561) ซึ่งได้กล่าวถึงวัฒนธรรมทาง
การเมืองก็คือ ทัศนคติ ความเชื่อและความรู้สึกเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้
ได้กําหนดพฤติกรรมของป๎จเจกบุคคลในระบบการเมืองที่ครอบคลุมอุดมการณ์ทางการเมือง บรรทัด
ฐานในการปฏิบัติทางการเมืองของบุคคลดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึงมีมิติทางด้านจิตวิทยาและ
ความรู้สึกนึกคิดทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภิรมณ์ ศรีทองคํา และวัลลภ รัฐฉัตรา
นนท์ (2558) ได้ทําการศึกษาในเรื่องทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตําบล
บ้านช้าง อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งก็พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยในระดับสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ คัมภีร์ พลการ (2558) ได้ศึกษาอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นําระดับตําบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรัง ซึ่งพบว่า ผู้นําระดับตําบล
และหมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอําเภอที่อาศัยอยู่ ศาสนา สถานภาพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์
ของคนใต้และวัฒนธรรมทางการเมือง ผู้นําระดับตําบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรัง ที่มีอัตลักษณ์ความ
เป็นคนใต้ระดับสูงมากขึ้นเท่าไรก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้นเท่านั้นเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าผู้นําระดับตําบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังมีความคิดทางการเมืองในลักษณะเป็น
ประชาธิปไตยมากกว่าอํานาจนิยม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาทิพย์ สิงห์ปาน (2563) ได้
ศึกษาทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนนายสิบตํารวจรุ่น 11 ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 7 ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 11 ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 7 อยู่ในระดับสูง หากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็จะ
พบว่าประเด็นที่นักเรียนนายสิบตํารวจมีทัศนคติอยู่ในระดับสูงที่สุดก็คือ ผู้นําประเทศที่ดีต้องเป็นผู้นํา
ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม รองลงมาคือ นักการเมืองต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคมและ
พบว่าประเด็นที่นักเรียนนายสิบตํารวจมีทัศนคติอยู่ในระดับต่ําที่สุดก็คือ พรรคการเมืองไม่ควรใช้
นโยบายหาเสียงแบบประชานิยมย่อมแสดงให้เห็นว่านักเรียนนายสิบตํารวจมีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสําคัญ
ต่อการบริหารประเทศด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยการเลือกนักการเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ 
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ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในสังคม รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรส่งเสริมให้ประชาชนมี
การศึกษาที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ประชาธิปไตยพัฒนาได้อย่างมั่นคง 
   10) ด้านความคิดเห็นผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีต่อรัฐบาลของพลเอก สุรยุทธ์ 
จุลานนท์ที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่เอ้ือประโยชน์ให้กับพวกพ้องมาก
จนเกินไป รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญโดยมีการสืบทอดอํานาจมาก
ขึ้น ซ่ึงในกลุ่มคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ของอําเภอเมืองตรังมีการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทาง
การเมืองโดยการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาลาออกจากตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว ไม่มีการจํากัดสิทธิในการแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบ และพรรค
ประชาธิป๎ตย์ก็ต้องยึดถืออุดมการณ์ตามระบอบประชาธิปไตยโดยไม่เข้าไปมีส่วนสนับสนุนการทํา
รัฐประหารหรือสนับสนุน ส่งเสริมให้ทหารสืบทอดอํานาจนอกจากนั้นยังต้องการให้การทุจริต
คอรัปชั่นลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไป รัฐบาล ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนควรยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารประเทศหรือองค์กรให้มากยิ่งขึ้นโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนตัว  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้บัญญัติเอาไว้ว่า
วัฒนธรรมเป็นวิถีการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรมและภูมิป๎ญญา
ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝ๎ง  สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน  (พระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553, 2553, 12 พฤศจิกายน) สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤชกร เกตุทอง
มงคล (2562) ได้ทําการศึกษาในเรื่องความคิดเห็นและการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อใหม่ของศิลปิน
ดาราที่มีต่อรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรซึ่งผลการวิจัยพบว่า ศิลปินดาราที่สนับสนุนรัฐบาลใช้เฟซบุ๊ก
สื่อสารไปยังสาธารณชนว่ารัฐบาลที่นําโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาจากการเลือกตั้ งจาก
ประชาชนจึงมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารโดยใช้เฟ
ซบุ๊กสนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวนาที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร ใช้เฟซบุ๊ก
วิพากษ์วิจารณ์ กปปส. กรณีเข้าไปยึดหน่วยงานกระทรวงการคลังและใช้ทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์
พรรคประชาธิป๎ตย์ว่าเป็นรัฐบาลอนุญาตให้ทหารใช้อาวุธยิงกลุ่มคนเสื้อแดงในปี พ.ศ. 2553 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ (2560) ได้ทําการศึกษาในเรื่อง การศึกษาความ
คิดเห็นในการปฏิรูปประเทศของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบว่า กลุ่มการปฏิรูป
การเมือง การบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างจริยธรรมของผู้บริหารประเทศนั้น ประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ต้องให้บุคคลที่เคยกระทําความผิดต่อสถาบันในการลงสมัครเลือกตั้ง โดยต้องการให้มีรัฐสภา
แบบเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ต้องการปรับปรุงและพัฒนาการร่างตัวกฎหมายเพ่ือประโยชน์กับ
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ประชาชนโดยตรง สนับสนุนให้ยึดหลักธรรมภิบาลในการบริหารงานทุกภาคส่วน รวมตั้งต้องการกลุ่ม
การปฏิรูปกระบวนของการยุติธรรมและการปฏิรูปการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงความต้องการในการ
เร่งรัดออกกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อการปูองกันการทุจริตคอรัปชั่นอย่างชัดเจน 
 วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังคงยึดหลักการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถไปพัฒนาแก้ไขการเมืองภายในจังหวัดตรังและระดับประเทศให้ดีขึ้น
ในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญและตามรูปแบบ
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้ได้คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารเพ่ือเป็นตัวแทนของชาวตรัง นอกจากนั้นข้าราชการต้องเป็นวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมืองและประชาชนต้องไม่ยอมรับการรัฐประหารในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คัมภีร์ พลการ (2558) ได้ศึกษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นําระดับตําบลและ
หมู่บ้าน จังหวัดตรัง พบว่า ผู้นําระดับตําบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอําเภอที่อาศัยอยู่ ศาสนา 
สถานภาพ รายได้ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอัตลักษณ์ของคนใต้และวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่าที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 ผู้นําระดับตําบลและหมู่บ้าน จังหวัดตรังที่มีอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ระดับสูงมากขึ้น
เท่าไรก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้นเท่านั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้นําระดับ
ตําบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังมีความคิดทางการเมืองในลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอํานาจนิยม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรภิรมณ์ ศรีทองคํา และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (2558) ได้ทําการศึกษาใน
เรื่องทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตําบลบ้านช้าง อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง
เช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย ตั้งมกรา (2556) ได้ทําการศึกษาการเมือง การ
เลือกตั้ง: ศึกษาการหาเสียงเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็พบว่า การชนะในการ
เลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ตัวบุคคลหรือคุณสมบัติผู้ลงสมัครแต่อยู่ที่กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาค
ประชาสังคมของประชาชนในพ้ืนที่โดยการใช้การสร้างอัตลักษณ์ อุดมการณ์เดียวกันมาสร้างเป็น
แนวคิดซึ่งส่งผลต่อการสร้างแรงสนับสนุน สร้างกระแสทางสังคมโดยมีการจัดตั้งศูนย์อํานวยการ
เลือกตั้งและชุดปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้สามารถสร้างการทํางานแบบสัมพันธ์กันเพ่ือปลุกกระแส
ทางสังคมได ้
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย และ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปตามลําดับดังนี้ 
 

5.3.1   ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
5.3.1.1  ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 

          1) ประชาชนในเขตอําเภอเมืองตรังควรยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นให้ได้คนดีมีความรู้ ความสามารถ ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนหรือพรรคพวกและไม่ทุจริตคอรัปชั่นเข้าไปบริหารประเทศไทยและจังหวัดตรังให้เกิดการ
พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในป๎จจุบันแต่
ประชาชนก็ยังคงจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนเอาไว้เป็น
มรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน 
          2) ด้านวิถีชีวิต ควรมีการดําเนินชีวิตตามวิถีคนใต้หรือตามวิถีคนตรัง
ที่เคยปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมาที่จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามสังคมแบบชนบท ไปมาหาสู่ 
แลกเปลี่ยนความรู้ อาหาร สิ่งของซึ่งกันและกัน รวมถึงการรักษาวิถีชีวิตอันเป็นแบบฉบับของคนตรัง
เอาไว้ให้มากๆ ไม่ให้สูญหายไปตามความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีตามกระแสโลกาภิวัฒน์ 
          3) ด้านระเบียบแบบแผน ควรมีการรักษาระเบียบแบบแผนของคนใต้
ที่ให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ นักปราชญ์ชาวบ้านและบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูงโดยเฉพาะ
นักการเมืองที่ดีนําความเจริญมาสู่อําเภอเมืองตรังไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น 
          4) ด้านประเพณี ควรมีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมของชาวตรังและของคนใต้ให้เป็นที่รู้จักเอาไว้สืบทอดให้ชนรุ่นหลังไม่ให้สูญหาย เช่น สภา
กาแฟ ถือศีลกินเจ ซึ่งต่อยอดไปในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรมของชาวตรัง
ได้อีกด้วย 
          5) ด้านการสื่อสาร ไม่ควรใส่ร้ายปูายสีทางการเมืองใส่ฝุายตรงข้าม
หรือไม่ควรกด Like กดแชร์ข้อความอันเป็นเท็จ มีการรวมกลุ่มทางการเมืองที่สร้างสรรโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีการสื่อสารที่ไม่มีการใช้คําพูดที่หยาบคาย ด่าทอ
กันและกันโดยเฉพาะทางการเมือง 
          6) ด้านความเชื่อ ควรมีการรักษาความเชื่อในการเคารพบูชาบรรพ
บุรุษ ญาติผู้ใหญ่ พ่ีน้องเหมือนในอดีตและเชื่อว่าคนดี มีความรู้ ความสามารถจะช่วยพัฒนาจังหวัด
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ตรังให้เจริญมากกว่านี้ได้และไม่เชื่อหรือนับถือคนที่ไม่ดีโดยเฉพาะนักการเมืองการทุจริตคอร์รัปชั่น 
โกงการเลือกตั้งที่ชักจูงให้กระทําความผิดทุกรูปแบบ 
          7) ด้านค่านิยม ชาวตรังควรมีค่านิยมในการมีส่วนร่วมตามการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข ไม่นิยม สนับสนุนและส่งเสริม
คนไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น 
          8) ด้านความต้องการ ชาวตรังควรมีการเรียกร้องผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง มีการรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้ข้าราชการ 
นักการเมืองนํางบประมาณมาพัฒนาจังหวัดตรังให้เจริญเทียบเท่าจังหวัดสงขลา กระบี่ ภูเก็ต  
          9) ด้านอุดมการณ์ ควรมีอุดมการณ์ทางการเมืองตามการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขไม่สนับสนุนการล้มการเลือกตั้ง หรือ
นักการเมือง พรรคการเมืองที่ไม่เข้ามาในสภาตามครรลองในระบอบประชาธิปไตย 
          10) ด้านทัศนคติ ชาวตรังควรมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาจังหวัดตรัง
และประเทศไทยโดยสนับสนุน ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาจังหวัด เลือกผู้แทนราษฎร วุฒิสภาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคนดี มี
ความรู้ ความสามารถและไม่มีประวัติทุจริตคอรัปชั่นหรือเป็นผู้มีอิทธิพลค้ายาเสพติด 
          11) ด้านความคิดเห็น ควรมีการแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาจังหวัดตรังและประเทศไทย แต่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นที่มีวาระแอบแฝง ซ้อนเร้นที่จะ
เอาผลประโยชน์เข้าตนเองหรือพวกพ้อง และไม่ควรมีการแสดงความคิดเห็นใส่ร้ายปูายสีชึ่งกันและกัน 

5.3.1.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
          1) รัฐบาลควรมีนโยบายในการส่ง เสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
          2) ประเทศไทยไม่ควรมีการรัฐประหารอีกเนื่องจากจะเป็นการ
ขัดขวางการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนแล้วยังทําให้พัฒนาทางการเมือง
และเศรษฐกิจของประเทศถดถอย ไม่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งรัฐบาลทหารไม่ได้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารประเทศ 
          3) รัฐบาลควรมีการกําหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ในวงราชการและการเมืองโดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นโดย
การแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมือง ข้าราชการไปยัง ปปช. ปปท. สตง.  
เพ่ือให้การทุจริตคอรัปชั่นลดน้อยหรือหมดไปจากประเทศไทย 
          4) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายอําเภอเมืองตรังควรมีนโยบาย
การพัฒนาอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดตามวิสัยทัศน์และยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี
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ในการพัฒนาโดยมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังให้
สามารถบรรลุเปูาหมายตามท่ีวางไว้ได้ 
          5) นายอําเภอเมืองตรังควรมีนโยบายการพัฒนาอําเภอเมืองตรังให้
บรรลุเปูาหมายที่วางเอาไว้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  นักการเมือง ข้าราชการ 
ภาคเอกชน ในการวางแผน การปฏิบัติการและการประเมินผลในการพัฒนาอําเภอเมืองตรังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5.3.1.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
          1) พรรคการเมืองและนักการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นใน
จังหวัดตรังควรมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม (Public Interest) 
มากกว่าส่วนตนหรือพวกพ้อง เพ่ือแก้ไขป๎ญหาต่าง ๆ ให้ประสบความสําเร็จไดอ้ย่างยั่งยืน 
          2) พรรคการเมืองและนักการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นควรมี
การยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (Good Governance) หรือพัฒนาอําเภอเมืองตรังร่วมกับภาค
ประชาสังคมในพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้น 
          3) พรรคการเมืองควรเน้นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่สร้างสรรค์ไม่
มีการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือต่อรอง แลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
          4) ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นในการเลือกตั้งโดยมุ่งเน้นเลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถและซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นหลัก 
          5) ประชาชนในพ้ืนที่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาอําเภอเมืองตรังโดย
การร่วมแรงร่วมใจกันทําคุณประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมและจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นในด้านแรงกาย
หรือกําลังทรัพย์ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสร่วมกับนักการเมือง หน่วยงานราชการและภาคเอกชนใน
พ้ืนทีโ่ดยเน้นการปฏิบัติงานแบบเป็นเครือข่าย (Networks) ตามแนวคิดการปกครองภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Governance: NPG)   
  

5.3.2  ข้อเสนอแนะงานวิจัยครั้งต่อไป 
         1) ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคมในเขต
อําเภออ่ืนๆ ภายในจังหวัดตรังหรือจังหวัดอ่ืน ๆ ในเขตภาคใต้ก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกและได้ข้อมูลที่กว้าง
มากยิ่งขึ้น 
         2) ควรมีการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) ก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น 
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         3) ควรมีการวิจัยในภาพรวมทั้งหมดของภาคใต้ เพ่ือทําการศึกษาความคิด
ทางการเมืองเพ่ือเป็นแนวทางในแก้ไขป๎ญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศและในจังหวัดตรัง  
         4) งานวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)โดยใช้สถิติเพ่ือหาอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ เช่น Path Analysis, Pearson Correlation 
Coefficient, Chi-Square, Regression, Multiple Regression ก็จะได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นหรือ
โดยมีการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methods Research)  
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ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ 

 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิจัยเร่ือง: การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาสังคม 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับใช้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโทการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางการเมืองใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง  ระหว่าง พ.ศ.2549 - ป๎จจุบัน  2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ประชาสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรัง
ระหว่าง พ.ศ. 2549 - ป๎จจุบัน  3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ประชาสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตรังระหว่าง พ.ศ.2549-ป๎จจุบัน  
 ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลเพ่ือที่ผู้วิจัยจะนําเอาไปใช้ประโยชน์ในทาง
วิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยจะไม่มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ อ่ืนได้รับทราบแต่ประการใด 
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 
 ผู้ด าเนินงานวิจัย  นางสาว ทิพย์ธิดา ใจสมุทร นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  
 อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร. ถนัด แก้วเจริญไพศาล 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
เพศ อายุ 

ชาย หญิง รวม ต่ํากว่า 
25ปี 

25-
30 ปี 

31-
35 ปี 

36-
40 ปี 

41-
45 ปี 

มากกว่า 
45 ปี 

รวม 

กลุ่มที่ 1อาชีพ           

ก.เกษตรกร/ชาวสวน
ยาง 

          

ข.ข้าราชการ           
ค.พนักงานเอกชน           

ง.ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย           

จ.รับจ้าง           
ฉ.ลูกจ้าง           

กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ผลประโยชน์ 

          

ก.นักธุรกิจการค้า           

ข.เจ้าของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

          

ค.สมาคมวิชาชีพ           
กลุ่มที่ 3 พรรค
การเมือง 

          

ก.นักการเมืองสังกัด
พรรค 

          

ข.นักการเมืองไม่สังกัด
พรรค 

          

กลุ่มที่ 4 กลุ่มอิทธิพล           
ก.กํานัน           

ข.ผู้ใหญ่บ้าน           

ค.ผู้นําทางศาสนา           
ง.สื่อมวลชน           
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กลุ่มตัวอย่าง 
เพศ อายุ 

ชาย หญิง รวม ต่ํากว่า 
25ปี 

25-
30 ปี 

31-
35 ปี 

36-
40 ปี 

41-
45 ปี 

มากกว่า 
45 ปี 

รวม 

จ.ครูอาจารย์           

ฉ.NGO 2 1 3 - 1 - 1 1 - 3 
รวม 30 21 51 10 10 10 10 5 6 51 

 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลค าถามเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง 
2.1 ท่านคิดว่าสถาบันทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จ.ตรังมีความแตกต่างในแต่ละช่วงสมัยอย่างไร
บ้าง  
กลุ่มที่1 กลุ่มอาชีพ 

ช่วงเวลา ก ข ค ง จ ฉ 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 ก.ย. 2549 
– 21 พ.ค. 2557) 

      

ระยะที่ 2 ยุค คสช : (22 พ.ค. 2557 – 
16 ก.ค. 2562) 

      

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 – 
ป๎จจุบัน) 

      

 
 ผลการศึกษาพบว่า............................................................................  
 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์ 

ช่วงเวลา ก ข ค 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557)    

ระยะที่ 2 ยุค คสช : (22 พ.ค. 2557 – 16 ก.ค. 2562)    

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 – ป๎จจุบัน)    

 
ผลการศึกษาพบว่า............................................................................  
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กลุ่มที่ 3 พรรคการเมือง 

ช่วงเวลา ก ข 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557)   

ระยะที่ 2 ยุค คสช : (22 พ.ค. 2557 – 16 ก.ค. 2562)   

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 – ป๎จจุบัน)   

 
ผลการศึกษาพบว่า............................................................................  
 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มอิทธิพล 
ช่วงเวลา ก ข ค ง จ ฉ 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 
ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557) 

      

ระยะที่ 2 ยุค คสช : (22 พ.ค. 
2557 – 16 ก.ค. 2562) 

      

ระยะที่  3 ยุคป๎จจุบัน :  (9 
มิ.ย.2562 – ป๎จจุบัน) 

      

 
ผลการศึกษาพบว่า............................................................................  
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2.2 ท่านคิดว่ากระบวนทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จ.ตรัง  มีความแตกต่างในแต่ละช่วงสมัย
อย่างไรบ้าง  
 
กลุ่มที่1 กลุ่มอาชีพ 

ช่วงเวลา ก ข ค ง จ ฉ 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 
ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557) 

      

ระยะที่  2 ยุค คสช :  (22 
พ.ค. 2557 – 16 ก.ค. 2562) 

      

ระยะที่  3 ยุคป๎จจุบัน : (9 
มิ.ย.2562 – ป๎จจุบัน) 

      

 
ผลการศึกษาพบว่า............................................................................   

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์ 

ช่วงเวลา ก ข ค 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557)    

ระยะที่ 2 ยุค คสช : (22 พ.ค. 2557 – 16 ก.ค. 2562)    

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 – ป๎จจุบัน)    
 
ผลการศึกษาพบว่า............................................................................   
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลค าถามเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 
3.1 ท่านคิดว่าวิถีชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จ.ตรัง มีความแตกต่างในแต่ละช่วงสมัย
อย่างไรบ้าง 
กลุ่มที่1 กลุ่มอาชีพ 

ช่วงเวลา ก ข ค ง จ ฉ 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช : (19 
ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557) 

      

ระยะที่ 2 ยุค คสช : (22 พ.ค. 
2557 – 16 ก.ค. 2562) 

      

ระยะที่  3 ยุคป๎จจุบัน :  (9 
มิ.ย.2562 – ป๎จจุบัน) 

      

 
 

ส่วนที่ 4 ท่านมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองอย่างไร 
ประเด็น กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม 3 กลุ่มท่ี 4 

ประเด็นที่ 1 เรื่อง 
... 

    

ประเด็นที่ 2 เรื่อง 
... 

    

ประเด็นที่ 3 เรื่อง 
... 

    

 
 



ภาคผนวก ค ตารางค่า IOC 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คะแนนรวม IOC แปลผล 
กลุ่มที่ 1อาชีพ       
ก.เกษตรกร/ชาวสวนยาง +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ข.ข้าราชการ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ค.พนักงานเอกชน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ง.ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
จ.รับจ้าง +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ฉ.ลูกจ้าง +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์       
ก.นักธุรกิจการค้า +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ข.เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ค.สมาคมวิชาชีพ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลุ่มที่ 3 พรรคการเมือง       
ก.นักการเมืองสังกัดพรรค +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ข.นักการเมืองไม่สังกัดพรรค +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มอิทธิพล       
ก.กํานัน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ข.ผู้ใหญ่บ้าน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ค.ผู้นําทางศาสนา +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ง.สื่อมวลชน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
จ.ครูอาจารย์ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ฉ.NGO +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลค าถามเชิงลึกเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง 
2.1 ท่านคิดว่าสถาบันทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จ.ตรังมีความแตกต่างในแต่ละช่วงสมัยอย่างไร
บ้าง  
 
ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาชีพ 
 

ช่วงเวลา ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่1 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่2 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่3 

คะแนน
รวม 

IOC แปล
ผล 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. : (19 
ก.ย. 2549 – 21 พ.ค. 2557) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 2 ยุค คสช. : (22 พ.ค. 
2557 – 16 ก.ค. 2562) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.
2562 – ป๎จจุบัน) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

 
ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผลประโยชน์ 
 

ช่วงเวลา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คะแนนรวม IOC แปล
ผล 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. : (19 ก.ย. 
2549 – 21 พ.ค. 2557) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 2 ยุค คสช. : (22 พ.ค. 2557 
– 16 ก.ค. 2562) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 
– ป๎จจุบัน) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 
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ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 กลุ่มท่ี 3 พรรคการเมือง 
 

ช่วงเวลา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คะแนนรวม IOC แปล
ผล 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. : (19 ก.ย. 
2549 – 21 พ.ค. 2557) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 2 ยุค คสช. : (22 พ.ค. 2557 
– 16 ก.ค. 2562) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 
– ป๎จจุบัน) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

 
ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 2 ข้อ 2.1 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มอิทธิพล 
 

ช่วงเวลา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คะแนนรวม IOC แปล
ผล 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. : (19 ก.ย. 
2549 – 21 พ.ค. 2557) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 2 ยุค คสช. : (22 พ.ค. 2557 
– 16 ก.ค. 2562) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 
– ป๎จจุบัน) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 
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2.2 ท่านคิดว่ากระบวนทางการเมืองในเขตอําเภอเมือง จ.ตรังมีความแตกต่างในแต่ละช่วงสมัยอย่างไร
บ้าง  
 
ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาชีพ 
 

ช่วงเวลา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คะแนนรวม IOC แปล
ผล 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. : (19 ก.ย. 
2549 – 21 พ.ค. 2557) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 2 ยุค คสช. : (22 พ.ค. 2557 
– 16 ก.ค. 2562) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 
– ป๎จจุบัน) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

 
ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผลประโยชน์ 
 

ช่วงเวลา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คะแนนรวม IOC แปล
ผล 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. : (19 ก.ย. 
2549 – 21 พ.ค. 2557) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 2 ยุค คสช. : (22 พ.ค. 2557 
– 16 ก.ค. 2562) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 
– ป๎จจุบัน) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลค าถามเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 
3.1 ท่านคิดว่าวิถีชีวิตของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จ.ตรัง มีความแตกต่างในแต่ละช่วงสมัย
อย่างไรบ้าง 
 
ตาราง ค่า IOC ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาชีพ 
 

ช่วงเวลา คนที่1 คนที่2 คนที่3 คะแนนรวม IOC แปล
ผล 

ระยะที่ 1 ยุคก่อนคสช. : (19 ก.ย. 
2549 – 21 พ.ค. 2557) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่  2 ยุค คสช. :  (22 พ.ค. 
2557 – 16 ก.ค. 2562) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

ระยะที่ 3 ยุคป๎จจุบัน : (9 มิ.ย.2562 
– ป๎จจุบัน) 

+1 +1 +1 3 1.00 
ใช้ได้ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง 
 
ตาราง ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมือง 
 

ประเด็น ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่1 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่2 

ผู้เชี่ยวชาญ 
คนที่3 

คะแนน
รวม 

IOC แปล
ผล 

ประเด็นที่ 1 เรื่อง ... +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ประเด็นที่ 2 เรื่อง ... +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ประเด็นที่ 3 เรื่อง ... +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
 
ค่า IOC = ผลรวมคะแนน/ จํานวนข้อ 
          = 1.0 + 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 
1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 
1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0 + 1.0+ 1.0  
          = 41 / 41 = 1.00 
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          สรุปแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื่องมือวิจัย = 1.00  
แปลผลว่าเครื่องมือนี้ใช้ได้



ภาคผนวก ง รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

กลุ่มที่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วันที่สัมภาษณ์ 
1. กลุ่มอาชีพ  
     เกษตรกร/ชาวสวนยาง คนที่ 1 

    เกษตรกร/ชาวสวนยาง คนที่ 2 
    เกษตรกร/ชาวสวนยาง คนที่ 3 

15 สิงหาคม 2563 
18 สิงหาคม 2563 
18 สิงหาคม 2563 

     ข้าราชการ คนที่ 1 
    ข้าราชการ คนที่ 2 
    ข้าราชการ คนที่ 3 

7 สิงหาคม 2563 
7 สิงหาคม 2563 
17 สิงหาคม 2563 

     พนักงานภาคเอกชน คนที่ 1 
    พนักงานภาคเอกชน คนที่ 2 
    พนักงานภาคเอกชน คนที่ 3 

12 สิงหาคม 2563 
18 สิงหาคม 2563 
20 สิงหาคม 2563 

     ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย คนที่ 1 
    ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย คนที่ 2 
    ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย คนที่ 3 

9 สิงหาคม 2563 
14 สิงหาคม 2563 
18 สิงหาคม 2563 

     รับจ้าง คนที่ 1 
    รับจ้าง คนที่ 2 
    รับจ้าง คนที่ 3 

18 สิงหาคม 2563 
18 สิงหาคม 2563 
23 สิงหาคม 2563 

      ลูกจ้าง คนที่ 1 
     ลูกจ้าง คนที่ 2 
     ลูกจ้าง คนที่ 3 

4 สิงหาคม 2563 
5 สิงหาคม 2563 
18 สิงหาคม 2563 

2. กลุ่มผลประโยชน์  
      เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม คนที่ 1 

     เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม คนที่ 2 
     เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม คนที่ 3 

16 สิงหาคม 2563 
20 สิงหาคม 2563 
12 กันยายน 2563 

      ผู้ประกอบการภาคเอกชน คนที่ 1 
     ผู้ประกอบการภาคเอกชน คนที่ 2 
     ผู้ประกอบการภาคเอกชน คนที่ 3 

22 สิงหาคม 2563 
27 สิงหาคม 2563 
9 กันยายน 2563 

      สมาคมวิชาชีพ คนที่ 1 
     สมาคมวิชาชีพ คนที่ 2 

23 สิงหาคม 2563 
2 กันยายน 2563 
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กลุ่มที่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วันที่สัมภาษณ์ 

     สมาคมวิชาชีพ คนที่ 3 24 กันยายน 2563 
3. พรรคการเมือง  
      นักการเมืองสังกัดพรรค คนที่ 1 

     นักการเมืองสังกัดพรรค คนที่ 2 
     นักการเมืองสังกัดพรรค คนที่ 3 

23 สิงหาคม 2563 
18 กันยายน 2563 
24 กันยายน 2563 

      นักการเมืองไม่สังกัดพรรค คนที่ 1 
     นักการเมืองไม่สังกัดพรรค คนที่ 2 
     นักการเมืองไม่สังกัดพรรค คนที่ 3 

3 กันยายน 2563 
14 กันยายน 2563 
18 กันยายน 2563 

4. กลุ่มอิทธิพล  
      กํานัน คนที่ 1 

     กํานัน คนที่ 2 
     กํานัน คนที่ 3 

18 สิงหาคม 2563 
3 กันยายน 2563 
13 กันยายน 2563 

      ผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 1 
     ผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 2 
     ผู้ใหญ่บ้าน คนที่ 3 

5 สิงหาคม 2563 
18 กันยายน 2563 
5 ตุลาคม 2563 

      ผู้นําทางศาสนา คนที่ 1 
     ผู้นําทางศาสนา คนที่ 2 
     ผู้นําทางศาสนา คนที่ 3 

9 กันยายน 256 
30 กันยายน 256 
2 ตุลาคม 2563 

      สื่อมวลชน คนที่ 1 
     สื่อมวลชน คนที่ 2 
     สื่อมวลชน คนที่ 3 

18 กันยายน 2563 
18 กันยายน 2563 
18 กันยายน 2563 

      ครูอาจารย์ คนที่ 1 
     ครูอาจารย์ คนที่ 2 
     ครูอาจารย์ คนที่ 3 

31 สิงหาคม 2563 
8 ตุลาคม 2563 
8 ตุลาคม 2563 

      NGO คนที่ 1 
     NGO คนที่ 2 
     NGO คนที่ 3 

8 ตุลาคม 2563 
10 ตุลาคม 2563 
10 ตุลาคม 2563 

 
 



ภาคผนวก จ รูปภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

 
 

ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้นําชุมชนและประชาชน 
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ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่น 
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ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นักการเมืองท้องถิ่นและสื่อมวลชน 
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ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่ม NGO (Non-governmental Organization) 
 
 

 



ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาว ทิพย์ธิดา ใจสมุทร 
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
ปีที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558   
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