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บทคัดย่อ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการที่ส าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี
ความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือและจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ ในฐานะเครื่องมือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยการร่วมท า ร่วม
ก ากับดูแล และร่วมตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร การปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยนั้น การเลือกตั้ง
เป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีความส าคัญ และเป็นกลไกในการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค
ประชาชน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารมีความรัฐผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการปูองกันมิให้เกิดการก าหนด
นโยบายที่ไม่เหมาะสม ส่วนในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับ
ประชาชนในแง่ของการมีทักษะความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ในการรับผิดชอบดูแลตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในที่สุด ส่วนร่วมทางการเมืองว่า คือ การกระท า
ใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบ
หรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย 
เพ่ือผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้น า
ทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
กระบวนการและข้ันตอนการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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Abstract 
Public participation is the main key in democracy. It is important as the tool and goal 

of the democratic system. As the tool, the public participation is the process in which the 
people can participate freely in self-government through working, supervising, and 
monitoring the administrators.  In the democratic regime, elections are crucial political 
process as well as the mechanism for showing the political participation of the people. This 
affected the more responsibilities of the administrators towards the society and it is also a 
way to prevent improper policymaking. As the goal, public participation is also a way for 
empowering the people in terms of expertise as well as experience in having self-
responsibility more effectively. This will ultimately bring the sustainable strength to the 
people. Public participation is any action made willingly regardless of: its success, how it is 
managed, its neatness, its frequency as once in a while or continuously, the use of legal or 
illegal ways in order to obtain the results that influenced the government in choosing their 
policies or in the administration of the government or the government in choosing their 
political leader, the national or international level, the importance of the participation, 
participation process and procedures, political participation patterns, political cultures and 
people participation, and Thai people participation under the Constitution of the Kingdom of 
Thailand. 
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บทน า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการที่ส าคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมี

ความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือและจุดมุ่งหมาย กล่าวคือ ในฐานะเครื่องมือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยการร่วมท า ร่วม
ก ากับดูแล และร่วมตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น การเลือกตั้ง
เป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีความส าคัญ และเป็นกลไกในการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาค
ประชาชน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารมีความรัฐผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการปูองกันมิให้เกิดการก าหนด
นโยบายที่ไม่เหมาะสม ส่วนในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายส่วนในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมาย การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับประชาชนในแง่ของการมีทักษะความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ใน
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การรับผิดชอบดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในที่สุด การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองว่า คือ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกัน จะใช้วิธี
ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย เพ่ือผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการ
บริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้น าทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีความส าคัญ และเป็น
กลไกในการแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน  กระบวนการและขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

ความหมายและความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วมมีหลายลักษณะตามบริบทของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมาย
ที่กว้างขวาง สามารถแยกเป็นได้หลายมุมมอง ทั้งในแง่ที่รัฐเป็นผู้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม หรือ
จากการที่ประชาชนมีจิตส านึกในการเข้าไปมีส่วนร่วมเอง ในฐานะที่มีความเป็นพลเมือง โดยภาพรวมของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการกระท าของประชาชนที่ต้องการมีอิทธิผลในกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล 
โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน 
 ภูมิธรรม เวชยชัย (2527 : 34) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตน จัดการและควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร และ
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นอย่าง
สมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม และได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญหาซึ่งแสดงออกในรูปของการตัดสินใจ
ก าหนดชะตาชีวิตของตนเอง อย่างเป็นตัวของตัวเอง และได้น าเสนอแนวทางการปฏิบัติเพ่ือจะให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนา 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2530 : 61) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าเป็นกระบวนการส่งเสริม ชัก
น า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งรูปแบบของส่วนบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ มิใช่เข้ามามีส่วนร่วมเพราะหวัง
รางวัลตอบแทน และที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นต้องสอดคล้องกับชีวิตความจ าเป็น ความต้องการและ
วัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย 
 นรนิติ เศรษฐบุตร (2537 : 205) ให้ความเห็นว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วม
ในการกระท า (Activity) ของแต่ละคน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล การมีส่ วนร่วมจะมา
จากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล เรียกว่า การมีส่วนร่วมโดยตนเอง (Autonomous 
Participation) และการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายทางอ้อมนอกเหนือจากแต่ละบุคคล
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โดยตรง เรียกว่า การมีส่วนร่วมโดยการถูกระดม (Mobilized Participation) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนา
การเมืองในระบอบประชาชาธิปไตย 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2542 : 138) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็น
การพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมคิด
หาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งรับประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมของชุมชน 
 คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม (2544 : 145) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ของชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล การ
แสดงความคิดเห็น ให้ค าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม จากประชาชน 
 อาทิตย์ วงมุสิก (2545 : 8) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง ประชาชนได้
แสดงออกทางพฤติกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งเริ่มจากการที่ประชาชนเข้าใจสภาพที่แท้จริงของชุมชน และเห็น
ช่องทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ เมื่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องก็จะ
แสดงออกทางพฤติกรรมร่วมในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ร่วมคิดแก้ปัญหา หาทางเลือกในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจด าเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2548 : 15) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การที่อ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวนน้อย แต่อ านาจควร
ได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพ่ือทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนรวม 

ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมทางการเมืองใน
ระดับต่างๆ ที่ส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะในส่วนของการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ถือว่าเป็นหลักการส าคัญอย่างหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชน
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการตัดสินใจ และการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ  คือ ท าให้
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริงท าให้การด าเนินนโยบาย
ของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ความส าคัญต่อการเมืองการปกครองในฐานะเป็นเครื่องชี้วัด การตัดสินใจ เพ่ิมความรับผิดชอบ สร้างและ
พัฒนา สนับสนุนแก่การบริหารประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการยอมรับแนวคิดวิธีการใหม่ๆ ในการบริหาร
ประเทศอย่างยั่งยืนและสันสุข การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญต่อการบริหารประเทศ 

 เจมส์ แอล. เครย์ตัน (2551 : 21-25) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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 1. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณะชนจะช่วยสร้าง
ความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายและบ่อยครั้งที่มีการส่วนร่วมของ
ประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่มีประสิทธิผลที่สุด 
 2. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้เวลาและ
มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝุายเดียว แต่การตัดสินใจฝุายเดียวที่ไม่ค านึงถึงความต้องการแท้จริงของ
ประชาชนนั้น อาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟูองร้องกัน อันท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว 
เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด 
 3. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคงในระยะ
ยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆ ลดข้อโต้แย้งทางการเมืองและ
ช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
 4. การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้ประชาชนมีความรู้สึกของการ
เป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีท่ีการตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็นมันเกิดผลในทางปฏิบัติ และ
ยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 
 5. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝุายต่างๆ เข้ามาแสดงความ
ต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝุาย ที่จะเป็น
ปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 
 6. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรมโดยเฉพาะ
เมื่อมีการตัดสินใจในเรื่องท่ีมีการโต้แย้งกัน 

7. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มา
ท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะเข้าจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และมุมมองของ
สาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนองของ
สาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 
 8. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือท าให้
ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรมผู้น า 
และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 อรทัย ก๊กผล (2552 : 26-28) กล่าวถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. เป็นการเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของประชากร ท าให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและได้รับการ
ยอมรับมากข้ึน 
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 2. ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยปกติกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีค่าใช้จ่ายและ
ใช้ระยะเวลาระดับหนึ่ง แต่ต้นทุนที่เสียไปกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จะมีความคุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบการต่อต้านของประชาชนในภายหลัง 
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างฉันทามติ  ซึ่งสอดคล้องกับสังคมพหุลักษณ์ที่มีความ
หลากหลายของความคิด ท าให้ลดความขัดแย้งในสังคมได้ 
 4. น าไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ กระบวนการมีส่วนร่วมท าให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 5. ช่วยท าให้ผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับ
ประชาชน 
 6. เป็นการช่วยพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณะชน รวมทั้งเป็นการฝึก
ประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย 
 7. ช่วยกระตุ้นให้ประชาชนมีความสนใจในประเด็นสาธารณะมากขึ้น 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 183) กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้ 

1. เป็นการช่วยให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของรัฐใน
ภาพรวม และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

2. เป็นการช่วยให้ประชาชนมีพลังในการต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ในสังคม 
3. เป็นการแสดงถึงการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด 
4. เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ การใช้ความคิดใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการ

พัฒนาประเทศและสังคมท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น  
 

กระบวนการและขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ท าให้ประเทศมีการ
พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมี
ลักษณะที่เป็นวัฏจักร ส่งผลย้อนกลับมาสู่ประชาชนที่เป็นผู้รับผลของการพัฒนานั้นๆ ในประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ในทุกขั้นตอนของ
การพัฒนาการเพ่ิมขึ้นของการให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลกลายเป็น
นิยามของประชาธิปไตย ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามกฎหมาย 
หรือเป็นสิ่งที่จะต้องกระท าก่อนการตัดสินใจของรัฐบาล โดยการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งในระดับการ
วางแผน การด าเนินกิจกรรม การใช้ประโยชน์และการได้รับประโยชน์ จากการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
นโยบายหรือกิจกรรมของภาครัฐ 
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 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล (2548 : 29-30) ได้กล่าวถึงระดับขั้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
ความละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้ามา
มีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็จะลดลง
ตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงล าดับจากต่ าสุดไปหาสุดได้ ได้แก่ 

1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่างๆ เช่น การแถลงข่าว 
การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้อง
ใดๆ 

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผน
โครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการ
อย่างชัดเจนมากข้ึน เช่น การจัดท าแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้
ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต้น 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน 
เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการ เหมาะที่จะ
ใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพ่ือ
หาทางประนีประนอมกันเป็นต้น 

5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนินโครงการ เป็นขั้น
การน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือแก้ปัญหา 
ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติแต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้
ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของ
ประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมือง
แล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้
ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 184-185) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามทัศนะ
ของ Cohen and Up Hoff (1980) ไว้ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออกด้าน
ความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบ หรือก าหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหาหรือทางเลือก ที่จะ
สามารถเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนา โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และสาเหตุของปัญหา  

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) เป็นการด าเนินงานตามโครงการและแผนงาน
และเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรม และผลงาน  

3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits)  
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผลและวิเคราะห์

ผลของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่องเพ่ือหาแนวทางแก้การท างานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป แต่การมีส่วนร่วมในชั้นนี้ ส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยจะเป็น
การประเมินผลของงบประมาณท่ีจัดสรรนั้น น าไปใช้อย่างไร  
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นเรื่องของ

กิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกมา ไม่ใช่เรื่องของทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม หรือความเชื่อทางการเมือง 
เป็นเรื่องของกิจกรรมหรือการกระท าของบุคคลธรรมดาหรือพลเมืองทั่วไป ไม่ใช่กิจกรรมหรือการกระท าของ
นักการเมืองหรือผู้น าทางการเมือง เป็นเรื่องของการแสดงออกโดยตั้งใจ เพ่ือให้มีผลต่อการใช้อ านาจตัดสินใจ
ของรัฐบาลหรือผู้น าประเทศ การมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เป็นเรื่อง
ของกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงออกมา ของบุคคลธรรมดาหรือพลเมืองทั่วไป เป็นเรื่องของการแสดงออก
โดยตั้งใจ เพื่อให้มีผลต่อการใช้อ านาจตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้น าประเทศ อาจด้วยวิธีการชักจูงให้คล้อยตาม
หรือบีบบังคับ และเป็นได้ทั้งกิจกรรมที่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ประจิตร มหาหิง (2529 : 244-246) กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความเห็นของ 
เวอร์บา ที่ได้เสนอไว้ว่ามี 4 รูปแบบ คือ 

1. การใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคนในการเลือกตัวแทนของตนเข้าไปใช้
อ านาจในทางการเมือง อาจเป็น 4 ปี หรือ 2 ปี ต่อครั้งแล้วแต่กรณี 

2. การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign activity) เป็นกิจกรรมในลักษณะเดียวกับการใช้สิทธิ
เลือกตั้ง แต่เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนอาจใช้เพ่ือ
อิทธิพลที่เขาพึงมีต่อการเลือกนั้น นอกเหนือไปจากเสียง 1 เสียงตามสิทธิในการเลือกตั้งแล้ว 
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3. กิจกรรมของชุมชน (Community activity) เป็นกิจกรรมของกลุ่ม หรือองค์กรที่มีพลเมืองร่วมกัน
ด าเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในกรณีนี้ประชาชนจะร่วมกัน เพ่ือใช้อิทธิพลต่อ
การด าเนินการกิจการงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมีเปูาหมายที่แน่นอนและมีอิทธิพลมาก 

4. การติดต่อเป็นการเฉพาะ (Particularized contacts) เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนพลเมืองเป็นรายบุคคล ผู้ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เฉพาะตัวหรือของครอบครัว กิจกรรมรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมีเปูาหมายที่แน่นอน และมีอิทธิพลมาก 

สุจิต บุญบงการ (2542 : 36-38) กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมตามทัศนะของ Huntington and 
Nelson ว่าได้จ าแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยจัดแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral Activity) หมายถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและเข้าร่วม
รณรงค์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น 

2. การลอบบี้ (Lobby) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้น าทางการเมือง เพ่ือหาทางเข้าไปมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจและการก าหนดนโยบายของรัฐโดยให้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 

3. กิจกรรมองค์กร (Organizational Activity) หมายถึง เป็นกิจกรรมของกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
โดยมีเปูาหมายเข้าไปมีอิทธิพลต่อประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วมก็ได้ 

4. การติดต่อเฉพาะเรื่อง (Contacting) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่เป็นการ
ส่วนตัว โดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวตลอดจนหมู่คณะของตน 

5. การใช้ความรุนแรง (Violence) เป็นกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจต่อการ
ก าหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการท าร้ายร่างกาย ท าลายทรัพย์สิน กิจกรรมนี้อาจด าเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การก่อรัฐประหาร การลอบสังหารผู้น าทางการเมือง หรืออาจมุ่ง
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การปฏิวัติ เป็นต้น  
 

วัฒนธรรมทางการเมืองกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วัฒนธรรมทางการเมือง คือ กระบวนการเรียนรู้และอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของบุคคลที่มีต่อ

ระบบการเมืองนั้น โดยจะเริ่มต้นจากการรับรู้และความเข้าใจต่อระบบการเมืองเป็นเบื้องต้น เมื่อมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างไรต่อระบบการเมืองส่วนต่างๆ ของระบบการเมืองอย่างไรแล้วจะพัฒนาต่อไปเป็นความรู้สึก 
ความรู้สึกดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งความพอใจและไม่พอใจ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จากนั้นจะพัฒนาเป็นความ
เชื่อ และน าไปสู่การใช้ดุลพินิจ ในการตัดสินใจว่ามีบทบาทอย่างไร หรือไม่ ต่อระบบการเมืองซึ่งเป็นผลจาก
การประเมินค่าของระบบการเมืองในข้ันสุดท้าย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความสัมพันธ์อย่าง
แนบแน่นกับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนในสังคมนั้นๆ กล่าวคือ ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองในรูปแบบและระดับต่างๆ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้คนในสังคมนั้นว่า
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มีลักษณะเป็นอย่างไรและในทุกๆ สังคมต่างล้วนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในหลายรูปแบบ ไม่มีสังคมใดมีเพียง
วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบเดียวซึ่งประชาชนในประเทศยึดถือร่วมกัน เพียงแต่วัฒนธรรมทางการเมือง
รูปแบบใดกลายเป็นรูปแบบหลักที่มีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของการเมืองการปกครอง
ของประเทศนั้น ตัวแบบวัฒนธรรมทางการเมืองมี 3 รูปแบบ คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูา และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบเพ่ือใช้สร้างความ
กระจ่างในการอธิบายหรือเพ่ือท าความเข้าใจที่ง่ายข้ึน แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงจึงไม่มีสังคมใดที่มีตัวแบบใด
ตัวแบบหนึ่งเพียงตัวแบบเดียว ทุกสังคมต่างล้วนมีลักษณะผสมผสานกันของทั้ง 3 ตัวแบบ เพียงแต่จะมีตัว
แบบใดเป็นตัวแบบหลักท่ีเป็นลักษณะของคนส่วนใหญ่เท่านั้น  

ลิขิต ธีรเวคิน (2529 : 9) กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมทางการเอง หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ ปทัสถานและ
พฤติกรรมของคนในกระบวนการหรือวิถีทางทางการเมือง 

อุไรวรรณ ธนสถิตย์ (2552 : 1) กล่าวไว้ว่า Lucien W. Pye นักวิชาการรัฐศาสตร์ได้ให้ค านิยามของ
วัฒนธรรมทางการเมืองว่า ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกเก่ียวกับกระบวนการทางการเมือง ถือเป็นสิ่งที่ก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมืองโดยครอบคลุมทั้งอุดมการณ์ทางการเมือง และปทัสถานในทางปฏิบัติ
ของบุคคลนะบอบการเมืองนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นรูปแบบรวมของมิติทางด้านจิตวิทยา และ
ความรู้สึกนึกคิดของการเมือง แนวคิดดังกล่าวก็ครอบคลุมไปถึงประเด็นของแนวคิดทางการเมือง  คือ 
อุดมการณ์ทางการเมือง ความชอบธรรมในการปกครอง อ านาจอธิปไตย ความเป็นชาติ การปกครองโดยยึด
หนักกฎหมาย และมติมหาชน 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559 : 2) กล่าวว่า Gabriel Almond 
นักวิชาการรัฐศาสตร์ได้ให้นิยามของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า หมายถึง  รูปแบบของทัศนคติส่วนบุคคลและ
ความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อการเมืองในฐานะที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกของระบบการเมือง โดยอธิบายว่า
ความโน้มเอียงมี 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความโน้มเอียงด้านความรู้หรือการรับรู้ (Cognitive orientations) คือ ความรู้ความเข้าใจและ
ความเชื่อของประชาชนที่มีต่อระบบการเมือง 

2. ความโน้มเอียงด้านความรู้สึก (Affective orientations) คือ ความรู้สึกทางอารมณ์ที่ประชาชนมี
ต่อระบบการเมือง เช่น ความชอบหรือความไม่ชอบ ความพอใจหรือความไม่พอใจ 

3. ความโน้มเอียงด้านการประเมินค่า (Evaluative orientations) คือ การใช้ดุลพินิจตัดสินใจให้
ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรม และปรากฏการณ์ทางการเมือง  

บูฆอรี ยีหมะ (2552 : 159-160) กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองตามแนวคิดของนักวิชาการ
รัฐศาสตร์ Almond และ Verba นั้นได้แบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Political Culture) 
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 วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ ประชาชนขาดความรู้สึกเป็นพลเมืองของชาติ มักจะนิยามหรือ
ยึดโยงตัวตนเข้ากับพ้ืนถิ่น หรือท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ใกล้ตัว ด้วยเหตุนี้จึงมองการเมืองเป็นเรื่องที่ไกลตัว ไม่มี
ความสนใจใคร่รู้ จนแทบจะไม่มีการถกเถียง แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นทางการเมืองใดๆ เมื่อถามถึงการ
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง คนเหล่านี้จึงแสดงท่าทีถึงความไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือเห็นว่าตนไม่มี
ศักยภาพ หรือความสามารถท่ีจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ดังนั้น หากในสังคมผู้คนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทางการเมือง
รูปแบบนี้ก็ย่อมเป็นเรื่องยากล าบากในการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เจริญก้าวหน้าได้ เพราะ
สิ่งส าคัญท่ีจ าเป็นต้องท าไปพร้อมๆ กับการสร้างสถาบันทางการเมืองใหม่ก็คือ การปลูกฝังความรู้สึกเรื่องความ
เป็นพลเมือง (Citizenship) ให้เกิดข้ึนในหมูประชาชน ตัวอย่างสังคมที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ เช่น 
สังคมเผ่า หรือชาวเขา 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูา (Subject Political Culture) 
 วัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้ ประชาชนมีส านึกความเป็นพลเมืองมากกว่ารูปแบบแรก อีก

ทั้งยังให้ความสนใจต่อการเมือง เพียงแต่รูปแบบความสนใจมีลักษณะเชิงตั้งรับมากกว่าเชิงรุก กล่าวคือ เมื่อมี
ปัญหาคับข้องใจ ต้องการเรียกร้องหรือแสดงออกทางการเมือง พวกเขารู้สึกว่าสามารถเจรจาหารือกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่นท่ีเขาอาศัยอยู่ แต่ส าหรับการเมืองในระดับชาติ พวกเขายังคงเกิดความรู้สึกว่า 
ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทหรือมีอิทธิพลกดดันให้รัฐบาลสนองตอบต่อข้อเรียกร้อง ความต้องการของพวกตน
ได้ เพราะรู้สึกว่า ตนไม่มีอ านาจ (Powerless) เฝูาแต่รอคอยรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากระบบ
การเมืองที่จะน ามาให้ การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือแสดงบทบาททางการเมืองจึ งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติ
โดยทั่วไป สังคมที่ผู้คนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้การพัฒนาประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้นคงเป็นเรื่องที่
ยากพอสมควร แต่ก็ยังดีกว่าสังคมที่มีวัฒนธรรมในรูปแบบแรก 

3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participant Political Culture) 
 วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ ประชาชนจะตระหนักถึงความเป็นพลเมืองของตนและให้ความ

สนใจสูงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองของประเทศในระดับต่างๆ เพราะเชื่อมั่นว่า ตน
สามารถมีอิทธิพลต่อการเมือง หากเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่สมเหตุสมผลก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือ
ประท้วงต่อต้านความไม่ชอบมาพากลนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบนี้ ประชาชนจึงมีระดับของ
ความสามารถทางการเมือง (Political Competence) และรู้สึกว่ามีอ านาจที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง (Political Efficacy) สูง นอกจากนี้วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนี้ ประชาชนยังมีความไว้เนื้อเชื่อ
ใจผู้อื่น เห็นว่าทุกคนมีสิทธิในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ แม้กระทั่งเด็กๆ ในครอบครัวก็
เช่นเดียวกัน 

ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559 : 3-4) กล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมือง
ที่ปรากฏอยู่ในสังคมต่างๆ ตามทัศนะของ Almond และ Verba นั้นเป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นชัดลงไปว่าใน
สังคมต่างๆ ประชาชนในสังคมการเมืองทั้งประเทศจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบหนึ่งแบบใดโดยเฉพาะ 
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อย่างไรก็ตาม ในสังคมการเมืองที่ประชาชนยังคงมีความแตกต่างกันด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
การเมือง ซึ่งจะมีผลต่อความรับรู้ทางการเมืองหรือจิตส านึกทางการเมืองต่างกัน รวมทั้งความเข้าใจทาง
การเมืองของแต่ละบุคคลด้วย ทั้งนี้สรุปได้ว่าในสังคมต่างๆ ประชาชนมีลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ผสม (Mixed Political Culture) ได้แก่ 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมไพร่ฟูา (Parochial-Subject Political Culture) 
 เป็นวัฒนธรรมที่ประชาชนไม่ยอมรับอ านาจในแบบดั้งเดิม เช่น อ านาจของหัวหน้าเผ่า หรือ

เจ้าของที่ดิน แต่ประชาชนเริ่มมีความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองที่สลับซับซ้อนมากขึ้น หรือยอมรับอ านาจ
ของรัฐบาลกลางแทนที่จะยอมรับอ านาจของหัวหน้าเผ่า แต่ยังไม่สนใจเรียกร้องสิทธิทางการเมือง หรือไม่ได้
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟูาผสมมีส่วนร่วม (Subject-Participant Political Culture)ใน
วัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ ประชาชนกลุ่มหนึ่งมีความสนใจที่จะเข้าร่วมทางการเมือง และมีจิตส านึกทาง
การเมืองสูง แต่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งก็เฉื่อยชาไม่สนใจที่จะเข้าร่วมทางการเมือง โดยยังยอมรับในอ านาจรัฐ
แบบปราศจากเงื่อนไข วัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งมีการผสมกันในลักษณะเช่นนี้จะท าให้การเมืองไม่ม่ันคง  

3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมมีส่วนร่วม (Parochial-Participant Culture) 
 อภิชาติ แสงอัมพร (2559 : 193) กล่าวว่า ในโลกตะวันตกผู้คนส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมทาง

การเมืองแบบมีส่วนร่วมเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนา วัฒนธรรมทางการเมืองหลักของประชาชน
ส่วนใหญ่ คือ แบบไพร่ฟูา โดยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทในสังคมเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ในสังคมต่างๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การแพร่กระจายอย่างทั่วถึงของ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมีผลต่อการรับรู้ของประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ทั่วโลกเป็นอย่างมาก 
 

สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ได้รับการรับรองไว้ไม่ ต่ ากว่า
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เพียงแต่บรรยากาศและแนวทางการปกครองของรัฐบาลทหาร อาจท าให้รู้สึกได้ว่า 
สิทธิที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรนั้นไม่ได้เป็นจริงสักเท่าไร ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สิทธิของประชาชนที่จะมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย  ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเอง ซึ่ง
รัฐธรรมนูญก าหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง ดังนี้ 

1. ตามมาตรา 43 บุคคลและชุมชนมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ด าเนินการที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นไม่ด าเนินการสิ่งที่จะก่อนผลเสีย และหน่วยงานรัฐต้อง
พิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย 
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2. ตามมาตรา 133 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนสามารถเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและหน้าที่ของรัฐต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ 

3. ตามมาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ก าหนดจ านวนรายชื่อที่ต้องใช้ไว้ ซึ่ง
อาจแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และจะต้องมีกฎหมายออกมาก าหนดหลักเกณฑ์ต่อไป 

4. ตามมาตรา 256 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คนสามารถเข้าเชื่อกันเพ่ือ
เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 

นอกจากสิทธิโดยตรงที่ประชาชนสามารถเข้าชื่อกันเพ่ือที่จะเสนอกฎหมายและนโยบายแล้ว 
รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอีกหลายเรื่อง หลายประเด็น 
ดังนี้ 

1. ตามมาตรา 57 (1) รัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม จัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะส าหรับการท ากิจกรรม โดยต้องส่งเสริมให้
ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

2. ตามมาตรา 57 (2) รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวิตภาพ โดยต้องให้ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์ด้วย 

3. ตามมาตรา 63 รัฐต้องจัดให้มีมาตรการเพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
กลไกส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต 

4. ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

5. ตามมาตรา 68 รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและ
เผยแพร่หลักธรรม ต้องมีมาตรการปูองกันการบ่อนท าลาย และต้องส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วม
ด าเนินการดังกล่าวด้วย 

6. ตามมาตรา 74 รัฐต้องจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ หรือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ
ลูกจ้างและนายจ้าง ที่ทุกฝุายมีส่วนร่วม 

7. ตามมาตรา 78 รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดท าบริการ
สาธารณะ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการ
อ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน 

8. ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 
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9. ตามมาตรา 252 ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะมาจาการเลือกตั้งหรือ
มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือวิธีอ่ืนก็ได้แต่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย 

10. ตามมาตรา 253 ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลให้ประชาชนทราบ และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 

11. ตามมาตรา 257(3) การปฏิรูปประเทศต้องท าเพ่ือให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

12. ตามมาตรา 259 กฎหมายว่าด้วยขั้นตอนและแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องระบุถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี ้รัฐธรรมนูญยังก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อีกอย่างน้อย 
4 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. ตามมาตรา 58 การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย ฯลฯ รัฐต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 

2. ตามมาตรา 65 ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน 

3. ตามมาตรา 77 ก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับ รัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน 

4. ตามมาตรา 178 รัฐต้องออกกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบของการท าหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก เห็น
ได้จากบทบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน เพ่ือให้สิทธิแก่ประชาชนใน
กระบวนการทางการเมืองต่างๆ หลักการส าคัญของระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพ้ืนฐานที่ว่า 
ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อ านาจได้เสมอแม้ว่าได้มอบอ านาจให้กับผู้แทนของ
ประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็น ตัวแทน แล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝูาดู ตรวจสอบควบคุมและ
แทรกแซงการท าหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ 
 

สรุป 
 การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า คือ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจไม่ว่าจะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือ
ต่อเนื่องกัน จะใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย เพ่ือผลในการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือก
นโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้น าทางการเมืองของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นใน
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ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความส าคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตย คือ ท าให้
ผู้ปกครองและผู้ถกูปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริงท าให้การด าเนินนโยบาย
ของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิของประชาชนไว้มากมาย มีสิทธิในหลายประเด็นที่ได้รับการรับรองไว้ไม่ต่ ากว่า
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ เพียงแต่บรรยากาศและแนวทางการปกครองของรัฐบาลทหาร อาจท าให้รู้สึกได้ว่า 
สิทธิที่เขียนไว้เป็นตัวอักษรนั้นไม่ได้เป็นจริงสักเท่าไร ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สิทธิของประชาชนที่จะมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการก าหนดนโยบาย ออกกฎหมาย ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเอง ซึ่ง
รัฐธรรมนูญก าหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการใช้สิทธิทางตรง 
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