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บทคัดย่อ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการเมืองที่ให้ความส�ำคัญกับพลเมือง
ของรัฐเป็นหลัก ซึ่งมีฐานคติว่า อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ใช้
อ�ำนาจอธิปไตย และอ�ำนาจอธิปไตยที่ใช้ไปก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน
สามหลักการดังกล่าวน�ำมาสู่การพิจารณากระบวนการตัดสินใจทางการเมืองของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการตัดสินใจทางการเมืองมันมีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับความเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย รูปแบบและวิธีการใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ตลอดจนผลประโยชน์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีการตัดสินใจทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นย่อมขึ้นอยู่กับพื้นฐานของอรรถประโยชน์ทางการเมือง ไม่ว่าจะอธิบายด้วย
ทฤษฎีปัจจัยก�ำหนด ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีความส�ำนึก
เชิงเหตุผล ผลของการตัดสินใจทางการเมืองที่ปรากฏออกมาสามารถสรุปโดยสังเขป
เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ บทบาทผู้สังเกตการณ์ บทบาทผู้มีส่วนร่วม และบทบาทความ
เป็นหุ้นส่วน รัฐในฐานะที่เป็นองค์กรก�ำหนดทิศทางของประเทศจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ประกอบการก�ำหนดนโยบายสาธารณะที่ต้องมุ่งทั้งการตอบสนองความต้องการ
ของพลเมืองและการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : การตัดสินใจทางการเมือง, ผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง, ผู้มีส่วนร่วมทาง
การเมือง, ความเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง
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Abstract
The democracy politics is importance to the citizens, which has an
assumptions stating that the sovereignty is belong to the people, the people is
the one who used the sovereignty, and the sovereignty used for the supreme
benefit to the people. These lead to consider the political decisions of citizens
in a democracy, because of it related with the owner of sovereignty, forms and
methods of sovereignty as well as the benefits or consequences happened.
However, the political decision happened is depended on the basis of the
political utility whether it is explained by the deterministic theories, the exchange
theory, the psychology theories and the consciously rational theories. Thus, the
outcome of political decisions could be summarized briefly as three forms
namely; the political observant, the political participant, and the political
partnership. Therefore, state as organization directed the country need to
consider assemble for making the public policy by focusing on responding to
the demands of citizens and the country’s development towards excellence
and sustainability.
Keywords: Political Decision, Political Observant, Political Participant, Political
Partnership
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บทนำ�

การเมือ งเป็นเรื่อ งของการต่อ สู้เพื่อ การมี อ�ำ นาจ (Power) อ� ำ นาจหน้ า ที่
(Authority) หรือความขัดแย้ง (Conflict) (David Easton. 1960) ซึง่ เกิดขึน้ ในกระบวนการ
ทางสังคมในรูปของกิจกรรมที่มีทั้งการแข่งขันและการร่วมมือ และการใช้อ�ำนาจ
เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในระดับบุคคล กลุม่ คนต่อกลุม่ คน และสังคมต่อสังคม (Wolin,
Sheldon S. 1960) อย่างไรก็ตามในสภาพของความเป็นจริงการเมือง (Politics)
กลับกลายเป็นเรื่องของอิทธิพลและผู้ทรงอิทธิพลหรือผู้ที่สามารถได้รับหรือกอบโกย
สิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ ในสังคมอัน ได้แก่ อ�ำนาจ ความเคารพนับถือ ความนิยมชมชอบ
ความยุติธรรม ความอยู่ดีกินดี ความมั่นคง ช�ำนาญ และความรอบรู้ได้มากที่สุด
(Harold D Lasswell. 1970) ซึง่ โดยหลักการแล้วการเมืองควรเป็นเรือ่ งศาสตร์และศิลป์
ของการปกครองที่เกี่ยวกับการจัดการงานสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ (1) รัฐ (2) อ�ำนาจ
และ (3) นโยบายสาธารณะ (Herbert M. Levine. 1982 : 1) ปรากฏออกมาในลักษณะ
การปกครอง การดูแล จัดการให้มนุษย์อยู่กันอย่างเป็นธรรมและเป็นระเบียบซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ วิถชี วี ติ มนุษย์ การเมืองจึงเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ ต่อบุคคล สังคม เศรษฐกิจ
และประเทศชาติ มีความสัมพันธ์กับอ�ำนาจและการแบ่งปันผลประโยชน์ในสังคม
หากประเทศใดมีระบบการเมืองที่ดี ประเทศนั้นมักจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้า
ไปในทิศทางที่พึงประสงค์
ผลงานวิจยั ภาพใหญ่ของมนุษยชาติเรือ่ งของการเมืองการปกครองทีม่ นุษย์เรา
ได้คิดขึ้น ทดลอง ตลอดจนปฏิบัติจริงกับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนานทั้งรูปแบบ
การปกครองโดยคนๆ เดียว กลุ่มคน ตลอดจน ประชาชนทั้งมวล เราได้เห็นธรรมราชา
ได้เห็นทรราช คณาธิปไตย อภิชนาธิปไตย สังคมนิยม เผด็จการเบ็ดเสร็จ เสรีประชาธิปไตย
ผลงานทางการปกครองของมนุษยชาติทนี่ า่ จะเป็นตัวบ่งชีไ้ ด้วา่ น�ำความสุขสงบสันติมา
สูม่ นุษย์ทดี่ ที สี่ ดุ ในท่ามกลางวิธกี ารต่างๆ เห็นจะไม่พน้ รูปแบบการปกครองตามระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ดั ง จะเห็ น เชิ ง ประจั ก ษ์ ถึ ง ความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งโดยภาพรวมของรั ฐ
ประชาธิปไตยได้ชัดเจนพอสมควร ซึ่งการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยเป็นรูปแบบ
การเมืองที่ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนในกระบวนการทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้
แล้วแต่วา่ เป็นระบบประชาธิปไตยแบบโดยตรง หรือระบบประชาธิปไตย แบบโดยอ้อม
(สัญญา เคณาภูมิ. 2558ก : 563-565)
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รูปแบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของภาคประชาชน ให้ความส�ำคัญกับประชาชนยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางการเมือง การเมืองจึงเป็นเรือ่ งของคนทุกคน เพราะทุกคนไม่สามารถ
ปฏิเสธผลกระทบที่เกิดจากการเมืองต่อการด�ำเนินชีวิตของตนได้ ซึ่งสะท้อนออกมา
ในรูปของ “การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Political participation) “ในหลายลักษณะ เช่น
การสนับสนุนเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล (Support and demand) ความพยายามเพื่อก่อ
ให้เกิดสัมฤทธิผลการในการใช้อทิ ธิพลต่อการปฏิบตั งิ านรัฐบาล (Influence) การกระท�ำ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง (Legitimate) การกระท�ำที่มีตัวแทนทางการเมือง
(Representation) การไม่เข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง (Alienation) ความกระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมทางการเมือง (Active) หรือ ความตืน่ ตัวทางการเมืองเป็นพิเศษ (Activists)
การกระท�ำที่มีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา (Persistence continuum) การเข้ามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติการของราชการ (Bureaucratic actions) และนโยบายสาธารณะ
(Public policy) การกระท�ำที่มีผลต่อการเมืองในระดับชาติ (National politics) และ
การเมืองในระดับท้องถิ่น การกระท�ำทางการเมือง (Political action) (Myron Wiener,
1971 : 161-163) อย่างไรก็ตามทิศทางของประเทศก�ำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีเป้าหมาย
ในการพัฒนาทางการเมืองการปกครองของตนไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี หรือประชาธิปไตยแบบรัฐสภา นอกจากนี้
ยังมีประชาธิปไตยอีกรูปแบบหนึ่งคือ ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นรูปแบบ
มีตัวแทนที่เน้นการให้โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง และกระบวนการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการในระดับต่างๆ มากขึ้น (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. 2541)
โดยเฉพาะการก�ำหนดบทบาทของประชาชนมากขึ้นในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเน้นการเปิด
ช่องทางการมีสว่ นร่วมในการบริหารของรัฐบาลมากขึน้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโน. 2550 : 66)
แม้จะเป็นที่เข้าใจกันดีว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยจะน�ำมาซึ่งสิทธิและ
เสรีภาพที่เท่าเทียมของพลเมือง อัตราเร่งของการพัฒนาประเทศมีสูงกว่าประเทศที่
ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยล้มเหลว มาโดยตลอด
เนื่องจากยังขาดองค์ประกอบส�ำคัญซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตย คือการสร้าง
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมแบบพลเมือง ท�ำให้รากฐาน
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ของประชาธิปไตยไทยไม่แข็งแกร่งหนักแน่นพอ ขณะที่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยจะเป็นเครื่องค�้ำจุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้มีความ
มั่นคงและมีเสถียรภาพได้ (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด. 2558 : 70)
ดังนั้นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นระบอบการปกครองประชาธิปไตย
แบบมีตัวแทนที่สนับสนุนให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น
ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว
มในกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องราวต่างๆ เริ่มตั้งแต่การริเริ่มหาปัญหา การ
ออกนโยบาย การน�ำไปปฏิบตั ิ การติดตามและประเมินผล (อเนก เหล่าธรรมทัศน์. 2543 :
131; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. 2541: 60; คนึงนิจ ศรีบัวเอื่อม และคณะ, 2545)
จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จ�ำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองจนกลาย
เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้ประชาชน
มีจิตส�ำนึกของความเป็นพลเมือง เช่น การมองสังคมอย่างที่ตนเป็นเจ้าของ ปัญหาของ
สังคมและประเทศชาติที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเป็นปัญหาของตัวเราเอง และเชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา แก้ไขปรับปรุง เปลีย่ นแปลงอย่างจริงจัง (พรอัมรินทร์ พรหมเกิด, 2557) อย่างไร
ก็ตามประเด็นส�ำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจ
ทางการเมือง (Political Decision) ซึ่งเกี่ยวโยงกับปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ภูมิหลัง ความรู้ ความเชื่อ ความเห็น ตลอดจนค่านิยมทางการเมือง ด้วยเหตุผลที่ยิ่ง
ใหญ่คือ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และมักจะตัดสินใจโดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
(Self-Centered Viewpoint) (รัตนะ ปัญญาภา และคณะ. 2558 : 3-4) ฉะนัน้ การศึกษา
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจท�ำความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งซึ่งจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเป้าหมายของการตัดสินใจ
ทางการเมืองทีพ่ งึ ประสงค์นำ� ไปสูก่ ารพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
ได้เป็นอย่างดี
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การตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
โดยหลักการแล้วเป็นที่ทราบกันว่าการเมือง (Politics) ในความหมายที่
พึงประสงค์เป็นเรื่องของการแสวงหาอ�ำนาจ แล้วใช้อ�ำนาจในการจัดสรรทรัพยากร
ของรัฐที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด แบ่งสันปันส่วนทรัพยากรนั้นให้แก่พลเมืองในรัฐอย่างเสมอ
ภาคบนพืน้ ฐานของความยุตธิ รรมสูงสุด การให้ความหมายลักษณะนีอ้ อกมาในลักษณะ
“โสกสวย” หรือในเชิงอุดมคติ ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยที่ผู้มีอ�ำนาจ
ทางการเมืองมักจะแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม
เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปุถุชนบุคคลย่อมมีกิเลส หรือความเห็นแก่ตัวเป็นฐานคติเบื้องต้น
ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลใดจะมีมากน้อยต่างกันอย่างไร นักปรัชญาการเมืองทั้งหลาย
จึงพยายามที่จะเสนอรูปแบบทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้เข้าสู่อ�ำนาจทางการ
เมืองใช้อำ� นาจเพือ่ ตนเองให้นอ้ ยทีส่ ดุ เปิดโอกาสให้ทกุ คนในรัฐซึง่ ถือว่าเป็นผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทางการเมือง (Political Stakeholder) ได้เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจทางการ
เมืองให้มากทีส่ ดุ จึงมาลงเอยในรูปแบบเสรีประชาธิปไตยทีโ่ ดยหลักการมีความสอดคล้อง
กับความหมายของการเมืองในลักษณะที่พึงประสงค์ที่สุด
1. หลักการการเมืองตามระบบประชาธิปไตย ในหลักการที่ว่า “การเมือง
เป็นเรื่องของการแสวงหาอ�ำนาจและใช้อ�ำนาจเพี่อจัดสรรผลประโยชน์”หลักการนี้
น�ำไปสู่การศึกษาให้เห็นรูปธรรมซึ่งออกมาในลักษณะเป็นกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ
เช่ น ความสนใจการเมื อ ง การหาความรู ้ ท างการเมื อ ง การพุ ด คุ ย เรื่ อ งการเมื อ ง
การวิพากษ์วิจารณ์การเมือง การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเคลื่อนไหวทางการเมือง
การเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง การชุมนุมทางการเมือง การประท้วง การเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง การได้รับต�ำแหน่งทางการเมือง การแสดงบทบาทของนักการเมือง ฯลฯ
เป็นต้น เหล่านี้หากเป็นไปตามความหมายของการเมืองตามระบบประชาธิปไตย
ในลักษณะที่พึงประสงค์ ก็ออกมาในลักษณะที่เป็นไปเพื่อประชาชนโดยส่วนรวมบน
พื้นฐานของหลักการแห่งประชาธิปไตย (สัญญา เคณาภูมิ. 2558ข : 181-199)
1.1 หลักการแห่งฐานคติของประชาธิปไตย (Democracy assumptions)
ซึง่ เป็นประชาธิปไตยในเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับหลักการ 3 ประการ คือ (1) หลักมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญา รู้จักใช้เหตุผล รู้ดีรู้ชั่ว และ
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สามารถปกครองตนเองได้ (2) หลักสิทธิและเสรีภาพ เสรีภาพ หมายถึง ท�ำได้โดย
ปลอดอุปสรรค ส่วนสิทธิ หมายถึง อ�ำนาจอันชอบธรรม การใช้เสรีภาพในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับ
ผู้อื่นในสังคมด้วย (3) หลักความเสมอภาค ความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกัน เชื่อว่า
มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคม
อย่างไรต่างเท่าเทียมกัน เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย การแสวงหาความก้าวหน้าในชีวติ กระจายรายได้ น�ำเอาทรัพยากรทางสังคม
มาใช้ประโยชน์ ลดช่องว่างระหว่างชนชั้น
1.2 หลักการแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy
domination) ดังต่อไปนี้ (1) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (2) หลักอ�ำนาจอธิปไตย
โดยปวงชน (3) หลักอ�ำนาจอธิปไตยเพื่อปวงชน (4) หลักเหตุผล ร่วมกันคิด โดยต่างก็
เสนอความคิดเห็น แล้วอาจมีการเปิดอภิปราย มีการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั อย่างกว้างขว้าง
ความคิดเห็นของใครที่มีเหตุผลดีกว่าก็จะได้รับเลือกให้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ
ต่อไป (5) หลักเสียงข้างมาก การตัดสินใจเลือกวิธกี าร ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถ
หามติเอกฉันท์ได้ ต้องอาศัยเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสินใจ (6) หลักความยินยอม ผู้ที่
ได้รับเลือกให้เข้ามาใช้อ�ำนาจทางการเมืองย่อมได้รับความยินยอมจากปวงชน (7)
หลักประนีประนอม แนวทางหรือวิธีปฏิบัติย่อมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือมีข้อ
ขัดแย้งกันอาจใช้การประนีประนอมกัน โดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นเกณฑ์
ไม่จำ� เป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงข้างมากก็ได้ (8) หลักความเสมอภาค ประชาธิปไตย
เชื่อว่ามนุษย์ต่างก็มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน (9) หลักเสรีภาพ เช่น เสรีภาพในการพูด
การเขียน การอบรมศึกษา การรวมตัวกันเป็นสมาคม เป็นต้น แต่ทั้งนี้เสรีภาพเหล่านี้
จะถูกจ�ำกัดโดยกฎหมาย
1.3 วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย (Democracy way of life) หมายถึง
การด�ำเนินชีวติ ของประชาชนในสังคมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เช่น การใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างกัน การรู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีสติสัมปชัญญะ ปราศจากอคติ และมีความอดทนต่อความ
คิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน ความมีน�้ำใจประชาธิปไตย ยอมรับเหตุผลที่น่าเชื่อถือกว่า
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ยอมรับเสียงข้างมาก เคารพในศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของเพื่อน
มนุษย์ด้วยกัน มีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น และ
พร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ความสนใจกิจการบ้านเมืองและเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมือง การรูจ้ กั ประนีประนอมมากกว่าทีจ่ ะดึงดันเอาชนะกันโดยอาศัยการขูเ่ ข็ญ
การมองโลกในแง่ดี สมาชิกของสังคมประชาธิปไตยจะต้องมีศรัทธาและความหวัง
ต่อชีวิตเสมอ ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
อย่างไรก็ดีการเมืองเป็นเรื่องของการให้คุณค่า (Value) สูงสุดที่เกิดประโยชน์
แก่ปัจเจกและส่วนรวม ทั้งนี้ปัจเจกย่อมจะค�ำนึงถึงอรรถประโยชน์แห่งตนเป็นการ
เบือ้ งต้น ประเด็นของการให้คณ
ุ ค่าของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงเกีย่ วข้องกับ
สามประเด็นตามล�ำดับ ดังนี้ (1) การเห็นคุณค่าในหลักการ (Principle) ซึ่งเป็นฐาน
คติของประชาธิปไตย (Democracy assumptions) ประกอบด้วย เชื่อในคุณค่าของ
มนุษย์ว่าเป็นผู้มีสติปัญญา เชื่อว่ามนุษย์ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ และเชื่อมั่นในความ
เสมอภาคของมนุษย์ การที่บุคคลเห็นคุณค่าในหลักการนี้ถือว่าเขาเป็นผู้มีอุดมการณ์
แบบประชาธิปไตย (Democracy ideology) (2) การเห็นคุณค่าในรูปแบบการ
ปกครองแห่งรัฐ (Democracy domination) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงจากหลักการข้อแรก
ถูกกระท�ำให้เป็นรูปธรรมออกมาลักษณะรูปแบบและโครงสร้างการปกครองของรัฐ
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งประชาธิปไตย (Democracy principle) และ (3)
การเห็นคุณค่าของวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตย (Democracy way of life) ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
มาจากการเห็นคุณค่าในหลักการและรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย การด�ำเนิน
ชีวติ ปกติที่หลักการประชาธิปไตยได้ซึมลึกเข้าในจิตใจจนกระทั่งกลายเป็นอุปนิสัย
ทีแ่ สดงพฤติกรรมออกมาสอดคล้องกับหลักการแห่งประชาธิปไตยนัน้ ทีส่ ดุ เมือ่ การเห็น
คุณค่าทัง้ สามประการถูกหลอมรวมกันอย่างเหนียวแน่นซึมลึกสูก่ มลสันดานของปัจเจก
ก็จะน�ำไปสู่ “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย”
2. การตัดสินใจทางการเมือง ส่วนค�ำว่า “การตัดสินใจ (Decision Making)
“เป็นกระบวนการของการหาโอกาสแสวงหาทางเลือกทีพ่ อเป็นไปได้ ท่ามกลางทางเลือก
จากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ (Simon, Herbert A. (1980) โดยอาจใช้เทคนิคในการพิจารณา
ทางเลือกหลายทางให้เหลือทางเลือกเดียว (Barnard, 1983) ซึ่งควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน
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ของข้อเท็จจริงและแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงไป (Moody. 1983) การตัดสินใจจึงเป็
กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือ
ประเมินอย่างดีผา่ นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพือ่ เลือกแนวทางการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง
เหมาะสม โดยทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นย่อมพิจารณาจากคุณค่า (Value) ที่จะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการตัดสินใจ โดยลักษณะของการตัดสินใจมีดังนี้ (1) การตัดสินใจเป็นกระบวนการ
(Process) ต้องผ่านกระบวนการคิด พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์แล้ว ค่อยตัดสินใจ
เลือกทางที่ดีที่สุด (2) การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับทางเลือก (Solution) เป็นการพยายาม
สร้างทางเลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ (3) การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและ
บทบาททางสังคม (4) การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน จะเห็นว่าการตัดสินใจ
เกี่ยวข้องตั้งแต่คนเดียว กลุ่มและทั้งองค์การ ซึ่งพฤติกรรมคนแต่ละคนก็แตกต่างกัน
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ อาจจ�ำแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้ (ปิยะนุช เหลืองาม.
2552)
		 2.1.1 ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เน้นแนวทางการ
ตัดสินใจ น่าจะเป็น หรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึง เป้าหมายที่ต้องการ
ตัดสินใจได้ ซึ่งการพิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่น่าจะเป็น หรือควรจะ เป็นนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึ่งอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน
ก็ได้ ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีน้ีจึงมีลักษณะการพรรณนาแบบอุดมทัศน์
(Idea Type) มากกว่าจะเป็นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริง
		 2.1.2 ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) เน้นการตัดสินใจ
เพือ่ แก้ปญ
ั หาหนึง่ ๆ จะต้องกระท�ำอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผ์ ลได้ไม่วา่ ผลของการตัดสินใจ
นั้น จะเป็นที่ชื่นชอบหรือพึงพอใจ ของผู้ตัดสินใจหรือไม่ก็ตาม หรือ การตัดสินใจโดยใช้
ทฤษฎีนจี้ ะพยายาม หลีกเลีย่ งการใช้ความรูส้ กึ นึกคิดใด หรือค่านิยมส่วนตัวของผูต้ ดั สิน
ใจมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ ตัดสินใจ โดยมุ่งเน้นให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล
มีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของบุคคล ทั่วไป ดังนั้น จึงได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการที่แน่นอน ตลอดจนมีการน�ำเอาเทคนิคสมัยใหม่ ต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสินใจนั้น มีความถูกต้องเหมาะสมที่สุด
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จะเห็นว่าทั้งสองทฤษฎีตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility
Theory) การให้ความส�ำคัญสูงสุดกับคุณค่าที่จะเกิดขึ้นเมื่อได้ตัดสินใจแล้ว หากแต่
ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของอัตตวิสัย หรือความรู้สึกของปัจเจกเป็นหลัก ส่วนทฤษฎีพรรณนา (Descriptive
Theory) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสินใจอย่างอื่นที่ไม่ใช่อัตตวิสัย
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเมือง การตัดสินใจทางการ
เมืองออกมาในลักษณะพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ โดยสามารถพิจารณา
ได้จากปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเมือง (Political behavior) ดังนี้
		 2.2.1 ทฤษฎีปัจจัยก�ำหนด (Deterministic theories) ทฤษฎีนี้
มีฐานคติวา่ ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวก�ำหนดทีส่ ำ� คัญของพฤติกรรมการเมือง เช่น ภูมหิ ลัง
ของคนมีอิทธิพลอย่างส�ำคัญต่อพฤติกรรมการเมือง แนวความคิดหลักของทฤษฎีน้ี
ได้แก่ ตัวแบบแรงผลักดันทางสังคม (Social forces) ของ Lazarsfeld และทฤษฎีสนาม
(Field theory) ของ Kert Levin ซึง่ เป็นทฤษฎีเสนอเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดรูปแบบของพฤติกรรม
(ฑิตยา สุวรรณะชฏ. 2543)
		 2.2.2 ทฤษฎีความส�ำนึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational
Theories) ทฤษฎีนี้เน้นที่ปฏิกิริยาของความส�ำนึก ตรึกตรองของ ผู้ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งที่มีต่อนโยบายของพรรคการเมือง สภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และค่าบริหาร
การเลือกตัง้ ลักษณะเหล่านีเ้ ป็นเหมือนกรอบความคิดเชิงเหตุผล (Rational framework)
ของผูล้ งคะแนนเสียงเลือกตัง้ เหมือนกับการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคในทางด้านเศรษฐศาสตร์
แนวความคิดที่ส�ำคัญ คือ แนวคิดของ Anthony Downs เขียนเรื่อง An Economic
Theory of Democracy และ Key ทีเ่ ขียนเรือ่ ง The Responsible Electorate (V.O. Key.
1966)
		 2.2.3 ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychology Theories) ให้ความสนใจต่อ
ปัจจัยทางด้านความรูส้ กึ หรือความผูกพันทางการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการเมือง
ตัวแบบทางจิตวิทยาที่นักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจศึกษามาก ได้แก่ พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอันเกิดขึ้นจากความผูกพันทางจิตใจต่อพรรคการเมือง ซึ่งเน้น
ศึกษาอิทธิพลของความผูกพันพรรคการเมือง (Party identification) ความผูกพัน
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พรรคการเมืองคือความจงรักภักดี หรือความเชื่อที่มีต่อพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง
คล้ายๆ กับประชาชนเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิห์ รือศาสนา ว่าจะสามารถสนองประโยชน์ตาม
ที่ตนต้องการได้ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ในขณะเดียวกันก็จะมีการ
ถ่ายทอดความเชื่อนั้นต่อกันไปในรูปของกระบวนการเรียนรู้ในสังคม (Martin Harrop
and William L. Miller. 1987)
		 2.2.4 ทฤษฎีการแลกเปลีย่ น (Exchange Theory) George Homans
ได้พัฒนาทฤษฎีการแลกเปลี่ยน โดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งแตกต่าง
ไปจากสัตว์โลกชนิดอื่นคือ มนุษย์จะคบหาสมาคมกันอย่างใกล้ชิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ
การสนองตอบความต้องการและท�ำประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันมากน้อยเพียงใด
ความต้องการและผลประโยชน์จึงเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมของคนที่อยู่รวมกัน ในด้าน
เศรษฐกิจ การสูญเสียประโยชน์ การได้รับรางวัลและการได้ก�ำไร เป็นความรู้สึกส�ำนึก
พื้นฐานในการคบหาสมาคม การกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี การบริการให้แก่อีกฝ่าย
หนึง่ ก็ดี คนเราก็จะแสดงพฤติกรรมต่อผูอ้ นื่ ทีซ่ งึ่ จะท�ำให้ตนเองได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ
ถึงจะสูญเสียอะไรไปบ้างก็เป็นการสูญเสียเพียงเล็กน้อย ผลจากการทีเ่ ราได้กระท�ำอะไร
ไปแล้ว คือรางวัล หรือก�ำไรจ�ำนวนมากจากผู้อื่นเป็นการตอบสนอง (Johnson Doyle
Paul. 1981)
อาจกล่าวได้ว่า การเมืองเป็นเรื่องของปัจเจกที่จะเห็นคุณค่าทางการเมือง
ซึง่ คุณค่าทางการเมืองนัน้ ถือว่าเป็นค่านิยม อันเป็นความรูส้ กึ รัก ชอบ เกลียดชัง เป็นต้น
การตัดสินใจทางการเมืองของบุคคลย่อมขึน้ อยูก่ บั อรรถประโยชน์สงู สุด (Supreme
utility) ของทางเลือกเท่าทีม่ อี ยู่ ซึง่ การเห็นคุณค่าของอรรถประโยชน์นนั้ อาจเป็น
เรือ่ งของรูปธรรมตามทฤษฎีการแลกเปลีย่ น หรือ นามธรรมตามทฤษฎีจติ วิทยา
เป็นต้น ก็ได้ โดยผ่านกระบวนการทางจิตใจ เริม่ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การก�ำหนดทางเลือก การวิเคราะห์ทางเลือก และการตัดสินใจเลือกทางเลือก
ที่มีคุณค่าที่สุดท่ามกลางทางเลือกที่มีอยู่ ดังนั้นหากจะพิจารณาความหมายของ “การ
ตัดสินใจทางการเมือง (Political Decision Making) “สามารถสรุปได้ว่าเป็นกระบวน
การตัดสินใจทีเ่ ริม่ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเมือง การวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางการเมือง
การตัดสินในเลือกแนวทางการเมือง และที่สุด “ผลของการตัดสินใจทางการเมือง
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จึงเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางการเมือง (Political behavior) ด้วยการได้เข้าไป
มีส่วนร่วม พัวพัน เกี่ยวโยง หรือกระท�ำใดๆ ในกิจกรรมการเมือง”
รูปแบบการตัดสินใจทางการเมือง
การตัดสินใจทางการเมืองเป็นเรื่องของการเข้าไปมีส่วนในการกระท�ำใดๆ
ในกิจกรรมทางการเมืองเริ่มตั้งแต่ระดับต�่ำสุดคือการสนใจทางการเมืองไปจนถึงระดับ
สูงสุดคือการเป็นตัวแสดงทางการเมือง อย่างไรก็ตามค�ำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ
เข้ า ไปมี ส ่ ว นในกิ จ กรรมใดๆ ซึ่ ง ผู ้ เ ขี ย นพยายามเรี ย งตามน�้ ำหนั ก ของความรู ้ สึ ก
เป็นเจ้าของ (Sense of belonging) มีดังนี้
1. การเฝ้าสังเกต (Observation) หมายถึง การเฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจลักษณะธรรมชาติและความเกีย่ วข้องกันระหว่างองค์
ประกอบต่าง ๆ ของเหตุการณ์หรือ ปรากฏการณ์นั้น ๆ (สุภางค์ จันทวานิช. 2549 : 45)
การเป็นผูส้ งั เกตการณ์ถอื ว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้
ซึ่งจะน�ำไปสู่การประเมินค่า หรือการให้คุณค่ากับสิ่งที่ได้สัมผัสนั้น
2. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการให้บุคคลเข้ามามี
ส่วนเกีย่ วข้องในการด�ำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (Erwin,
William. 1976) ซึง่ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรือ่ งของความต้องการ การก�ำหนด
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพ้องต้องกันจะต้องมีมากจนเกิดความคิด
ริเริ่มเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ (ยุพาพร รูปงาม. 2545 : 5)
3. การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การจัดให้บคุ คลท�ำงานสัมพันธ์
และสอดคล้องกัน โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (Fayol Henry. 1967 : 43) การประสานงานมิได้เพียงแต่จะจัดให้มีการ
ประสานงานเท่านัน้ หากแต่ตอ้ งให้ทกุ ฝ่ายได้เข้าใจงานร่วมกันท�ำงานด้วยความเต็มใจ
จึงเห็นได้ชัดเจนว่าข้อตกลงที่ส�ำคัญของการประสานงานก็คือ ความร่วมงาน (Cooperating) ในการปฏิบัติงานเพื่อจะช่วยให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จนั่นเอง
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4. การร่วมงาน (Co-operation) หมายถึง การท�ำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับการร่วมมือจะมีผล
ให้สมาชิกของทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ ในลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด
มีส่วนร่วมในการท�ำงาน ร่วมรับผิดชอบงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
5. ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การท�ำงานร่วมกันท�ำงานใน
กิจกรรมระหว่างองค์กร 2 องค์กรหรือมากกว่า มีคณ
ุ ลักษณะความเป็นทางการและเป็น
ยุทธศาสตร์ทางเลือกส�ำหรับการสร้างสิ่งที่น่าสนใจร่วมกัน โดยการแบ่งปันการใช้การ
ใช้อ�ำนาจหน้าที่และบทบาทหน้าที่ร่วมกันในความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
กันและเป้าหมาย (Himmelman. 1996)
6. การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) หมายถึง ลักษณะของแบบแผนที่มีความ
เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ด�ำเนินการที่มีจ�ำนวนมากกว่าหนึ่งกลุ่ม หรือเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ด�ำเนินการร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงาน โดยกลุ่ม
ผูด้ ำ� เนินการด้านต่างๆ มีรว่ มกันท�ำงานโดยมีเป้าหมายของการสร้างประโยชน์ทเี่ พิม่ ขึน้
ทางสังคมและไม่สามารถด�ำเนินการได้เพียงผูด้ ำ� เนินการกลุม่ เดียว (Mackintosh, 1992)
การร่วมมือแบบหุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
แบบอาสาสมัครหรือการมีส่วนร่วมที่ถูกก�ำหนดเอาไว้ (Lowndes et al., 1997;
Skelcher, 1996) โดยเฉพาะการท�ำข้อตกลงร่วมกันและความเกีย่ วข้องส�ำหรับภาคส่วน
ต่างๆ และความสามารถในการประนีประนอม เพื่อที่จะเกิดผลลัพธ์อย่างประสบ
ความส�ำเร็จ เช่น การติดต่อที่บ่อยขึ้น ความเชื่อใจกันมากขึ้น ความเอาใจใส่ซึ่งกัน
ความน่าเชือ่ ถือ การเปิดใจซึง่ กัน และความซือ่ สัตย์จริงใจ เป็นต้น (Docklands Forum,
1996 and 1997)
จากค�ำศัพท์ที่ได้ยกมาข้างต้นหากแต่จะน�ำมาวิเคราะห์การตัดสินใจทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตย จ�ำเป็นต้องน�ำหลักจิตวิทยาความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of
belonging) เพราะความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทางการเมือง
ผ่านรูปแบบพฤติกรรมทางการเมือง หรือกล่าวได้วา่ บุคคลรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของการเมือง
มากน้อยเพียงใดย่อมมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองมากน้อยเท่านั้น เช่น การที่บุคคล
รู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเป็นเรื่องของนักการเมือง ตนเองไม่เกี่ยวข้อง
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เขาก็จะกลายเป็นบุคคลไม่สนใจการเมือง นั่นแสดงว่าการตัดสินใจทางการเมืองของ
เขาอยู่ในระดับต�่ำ ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลรู้สึกว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวมีผล
ต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องเขา การด�ำเนินชีวติ จะดีหรือไม่ดขี นึ้ อยูก่ บั การเมือง เขาจึงจ�ำเป็น
ต้องเป็นผู้ก�ำหนดทิศทางการเมือง ไม่ใช่ให้การเมืองมาก�ำหนดทิศทางชีวิตเขา ดังนั้น
เขาจึงพยายามเข้าไปมีส่วนพัวพันกับกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น แสดงว่าการตัดสิน
ใจทางการเมืองของเขาอยู่ในระดับสูง
โดยหลักการแล้วหากบุคคลมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการเมืองสูง ย่อมจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูงขึน้ ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
ความรู้สึกเป็นเจ้าของการเมืองย่อมขึ้นอยู่กับอรรถประโยชน์ (Utility) ที่ปัจเจกบุคคล
ได้สัมผัส ทั้งนี้โดยทฤษฎีอรรถประโยชน์แล้วอธิบายได้ว่า มนุษย์เราย่อมตัดสินใจบน
พื้นฐานของอรรถประโยชน์สูงสุด (Supreme Utility) ทั้งนี้โดยธรรมชาติมนุษย์ปุถุชน
(บุคคลผู้ยังมีลิเกสหนา) ก็มีความเห็นแก่ตัวเป็นฐาน ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลใดจะมีมาก
หรือน้อยแตกต่างกันออกไป แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ โดยทัว่ ไปย่อมจะเห็นความส�ำคัญของตนเอง
ก่อนสิ่งอื่นเสมอ ฉะนั้นอรรถประโยชน์โดยหลักการทั่วไปจึงที่ตั้งอยู่พ้ืนฐานของปัจเจก
เป็ น ส� ำ คั ญ อรรถประโยชน์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเป็ น เจ้ า ของการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตย หรือเรียกว่าเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย ความรู้สึกเป็นเจ้าของการเมือง
(Sense of belonging) จึงส่งผลต่อรูปแบบการเข้าไปมีส่วนพัวพันกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างไรก็ดีนักวิชาการหลายท่านพยายามจ�ำแนกระดับของการเข้าไปมีส่วนพัวพัน
กับการเมืองไว้หลายรูปแบบลักษณะ เช่น
จ�ำแนกเป็นสองลักษณะ เช่น Barber J. David (1972 : 3) ได้แบ่งพฤติกรรม
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การมีสว่ นร่วมโดยตรง เป็นลักษณะ
ที่ประชาชนเป็นผู้ด�ำเนินการปกครองตนเองโดยตรง เช่น การบริหารงาน การก�ำหนด
นโยบาย และการตัดสินใจในการด�ำเนินงานด้วยตนเอง และ (2) การมีส่วนร่วมโดย
ทางอ้อมเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแต่มิได้เป็นผู้ด�ำเนินการปกครองด้วย
ตนเองโดยตรง แต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปท�ำหน้าทีด่ ว้ ยวิธกี ารเลือกตัง้ โดยประชาชน
อย่างเสรี ซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครอง
ให้เป็นไปตามความต้องการ เช่นเดียวกันกับ Almond and Powell (1976 : 145-146)
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แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ (Conventional forms)
เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง การสนทนาเรื่องการเมือง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ และการติดต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่
การเมือง เป็นต้น (2) รูปแบบทีไ่ ม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ (Unconventional forms)
เช่น การยื่นข้อเรียกร้อง การเดินขบวน การเข้าประจันหน้ากัน การละเมิดกฎหมาย
ของสังคม การใช้ความรุนแรงทางการเมือง สงครามแบบกองโจรและการปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
เป็นต้น นอกจากนั้น จันทนา สุทธิจารี (2544 : 412-414) ก็แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
(1) แบบเป็นทางการ ซึ่งมีลักษณะที่กฎหมายรองรับให้กระท�ำได้หรือต้องกระท�ำ เช่น
การเลือกตั้ง การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การจัดตั้งและ
เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การมีส่วนร่วมโดยการรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์ (2)
แบบไม่เป็นทางการ มีลักษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น
การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง การก่อความไม่สงบทางการเมือง เป็นต้น
จ�ำแนกออกเป็นสามลักษณะ เช่น Angus Campbell (1968 : 459) จ�ำแนก
ออกเป็น 3 ระดับ เช่น (1) ระดับสูง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และเข้ามี
ส่วนร่วมอื่น ๆ (2) ระดับกลาง แสดงถึงการมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น และ (3) ระดับต�่ำ แสดงถึงการไม่มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแม้ว่าจะมีส่วนร่วม
อื่นๆ ก็ตาม เช่นเดียวกันกับ สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ (2549 : 579) จ�ำแนกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปัจเจกบุคคล (2) การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในระดับองค์การหรือกลุ่ม และ (3) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมขององค์กร
ภาคประชาชน
จ�ำแนกเป็นสี่ลักษณะ เช่น ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (2548 : 8-9) ได้จ�ำแนก
ระดับของการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) สนใจและมีสว่ น
ร่วมมาก (2) สนใจและมีส่วนร่วมปานกลาง (3) สนใจและมีส่วนร่วมน้อย และ (4) ไม่มี
ส่วนร่วม เช่นเดียวกันกับ วรพิพย์ มีมาก และคณะ (2547 : 48-49) จ�ำแนกออกเป็น 4
รูปแบบ ได้แก่ (1) รูปแบบของกลุม่ ผลประโยชน์ (2) รูปแบบของพรรคการเมือง (3) รูปแบบ
ของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และ (4) รูปแบบของการแสดงออก บุคคลมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพ์
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จ�ำแนกเป็นห้าลักษณะ เช่น Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson
(1982: 12-13) ได้แก่ (1) กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral activity) (2) การวิ่งเต้น
(Lobby) (3) กิจกรรมขององค์การ (Organization activity) (4) การติดต่อในบางประเด็น
(Counteracting) (5) การใช้ความรุนแรง (Violence)
จ�ำแนกเป็นหกลักษณะ เช่น Lester W. Milbrath (1971 : 12-16) ได้แก่ (1)
การเลือกตัง้ (Voting) (2). การเป็นเจ้าหน้าทีพ่ รรคการเมืองและผูร้ ณรงค์หาเสียงเลือกตัง้
(Party and campaign workers) (3) การเป็นผูม้ บี ทบาทในชุมชน (Community activities)
(4) การติดต่อกับทางราชการ (Contracting officials) (5) การเป็นผูป้ ระท้วง (Protestors)
(6) การเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง (Communicators)
จ�ำแนกเป็นสิบลักษณะ เช่น Micheal Rush (1992 : 112) ได้แก่ (1) การด�ำรง
ต�ำแหน่งด้านการบริหารหรือการเมือง (Holding political or administrative officer)
(2) การเสาะแสวงหาต�ำแหน่งด้านการบริหารหรือทางการเมือง (3) การเป็นสมาชิกที่
เข้มแข็ง (Active membership) ในองค์การทางการเมือง (Political organization) (4)
การเป็นสมาชิกเฉย ๆ (Passive membership) ในองค์การทาง การเมือง (5) การเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การที่คล้ายคลึงกับองค์การทางการเมือง (Quasi political
organization) (6) การเป็นสมาชิกเฉย ๆ ขององค์การทีค่ ล้ายคลึงกับองค์การ ทางการเมือง
(7) การชุมนุมในที่สาธารณะหรือชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง (Demonstration) (8) การอภิปรายถกเถียงข้อปัญหาทางการเมืองในรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal
political discussion) (9) การให้ความสนใจทั่วไปต่อเรื่องราวทางการเมือง และ (10)
การเข้าร่วมในรูปของการใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting)
จากประเด็นหลากหลายทีน่ กั วิชาการทัง้ ไทยและต่างประเทศได้กล่าวถึงระดับ
และรูปแบบการเข้าไปมีส่วนพัวพันทางการเมือง ผู้เขียนขอสรุปและเรียกว่าเป็น “รูป
แบบการตัดสินใจทางการเมืองแบบวิถปี ระชาธิปไตย” โดยจ�ำแนกตามระดับความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ บทบาทผู้สังเกตการณ์ (Political observant)
บทบาทผู้มีส่วนร่วม (Political participant) และ บทบาทความเป็นหุ้นส่วน (Political
partnership) รายละเอียดดังนี้
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1. บทบาทผูส้ งั เกตการณ์ทางการเมือง (Political observant) การสังเกตการณ์
(Observation) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ และกาย เพือ่ ศึกษา
พฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2551: 144)
โดยการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอย่างเอาใจใส่ (สุภางค์ จันทวานิช. 2554: 71)
เพื่อค้นหาความจริงของปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาศัยประสาทสัมผัสโดยตรง ท�ำให้
ได้ขอ้ มูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ซึง่ เป็นข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ (สมนึก ภัททิยธนี. 2552
: 31) ดังนั้น การสังเกต จึงเป็นการใช้ประสาทสัมผัสอันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย
สังเกตหรือศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อสรุปหรือข้อเท็จ
จริงที่ต้องการทราบ โดยการใช้ประสาทสัมผัสศึกษาพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง จากพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์นั้น อย่างเที่ยงตรงที่สุด
อย่างไรก็ดกี ารสังเกตจะเป็นวิธมี สี ว่ นร่วมหรือไม่มสี ว่ นร่วมก็ตามหากพิจารณา
ถึงโครงสร้างของการสังเกตแล้ว อาจแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การสังเกตแบบ
มีรปู แบบทีแ่ น่นอน (Structured observation) การสังเกตลักษณะนี้ ผูส้ งั เกตได้กำ� หนด
เรือ่ งไว้อย่างแน่นอนเป็นการเฉพาะว่าจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อะไรเป็นการ
วางเค้าโครงไว้ส�ำหรับเป็นหลักในการสังเกตอย่างแน่นอน การสังเกตแบบนี้เป็นการ
สังเกตที่มีการใช้เครื่องมือช่วยในการสังเกตหรือการบันทึก เช่น แบบตรวจสอบรายการ
แบบประเมิ น ค่ า ซึ่ ง ได้ จั ด ท� ำ เป็ น แบบฟอร์ ม ไว้ ล ่ ว งหน้ า การศึ ก ษาในลั ก ษณะนี้
มักใช้กับการศึกษาเพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีระบบ หรือเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ซึ่งเป็นเหตุผลซึ่งกันละกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีรูปแบบที่แน่นอน (Unstructured
observation) การสังเกตลักษณะนีเ้ ป็นการสังเกตอย่างอิสระ ผูส้ งั เกตไม่ได้กำ� หนดล่วง
หน้าว่าสังเกตอะไรบ้าง มีพฤติกรรมหรือประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นก็สังเกตเอาไว้
ส่วนประเภทของการสังเกตการณ์ แบ่งได้หลายแบบ ขึ้นกับเกณฑ์และทัศนะ
ในการแบ่ง โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ (1) การสังเกตการณ์ทางตรง (Direct
Observation) เป็นการสังเกตการณ์ที่ผู้ สังเกตการณ์สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยตรงด้วยตนเอง (2) การสังเกตการณ์ทางอ้อม (Indirect Observation) เป็นการ
สังเกตการณ์ ที่ผู้ สังเกตการณ์ไม่ได้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ
โดยตรง แต่จะดูหรือ ศึกษาจากที่ได้บันทึกมา เช่น จากภาพยนตร์ โทรทัศน์ เทปบันทึก
ภาพ (วีดีโอ) เป็นต้น
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การเป็นผูส้ งั เกตการณ์ทางการเมือง (Political observant) จึงหมายถึง การเฝ้าดู
และการพูดคุย ติดตามสถานการณ์ทางการเมือง หรือการเคลื่อนไหวของตัวแสดง
ทางการเมืองทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็น รัฐบาล ข้าราชการ พรรคการเมือง กลุม่ ผลประโยชน์
กลุ่มธุรกิจการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่มการเมืองต่างๆ
ว่าเป็นไปในลักษณะหรือทิศทางใดทิศทางหนึง่ นอกจากการเฝ้าดูแล้วยังอาจรวมไปถึง
การได้น่ังสนทนาคุยพูดเกี่ยวกับการเมือง อย่างไรก็ดีบุคคลจะมีพฤติกรรมของขั้น
การเป็นผูเ้ ฝ้าสังเกตการณ์ทางการเมืองได้ บุคคลนัน้ ย่อมมีความสนใจทางการเมืองพอ
สมควร จากการรวบรวมและสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน โดยแบ่ง
บทบาทการเป็นผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต�่ำเป็นเรื่อง
ของความสนใจทางการเมือง ระดับกลางนอกจากสนใจแล้วยังแสดงพฤติกรรมทาง
การเมืองเป็นการเบือ้ งต้น ส่วนระดับสูงเริม่ แสดงพฤติกรรมทางการเมืองมากขึน้ บทบาท
การเป็นผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จ�ำแนกการตัดสินใจทางการเมืองในมิตบิ ทบาทผูส้ งั เกตการณ์ทางการเมือง
(Political
observant)
ตารางที่ 1 จําแนกการตั
ดสินใจทางการเมื
องในมิติบทบาทผูส ังเกตการณทางการเมือง (Political observant)
ระดับต่ํา
1. การไมรคู วามเปนไปทางการเมือง
2. การใหความสนใจแกทางราชการ
3. การใหความสนใจเรื่องราวทาง
การเมือง
4. การติดตอขาวสารทางการเมืองอยู
เสมอ
5. การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเมือง
6. การอานหนังสือพิมพทางการเมือง
7. การดูโทรทัศนเกีย่ วกับปญหา
บานเมือง

ระดับกลาง
1. การสนทนาเรื่องการเมือง
2. การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
3. การอภิปรายถกเถียงปญหาทางการเมือง
4. การวิพากษวิจารณรัฐบาล
5. การเปนผูเปดประเด็นพูดคุยเรือ่ งการเมือง
ใหความรูผูอื่น
6. การใหขอมูลความรูเกี่ยวกับการเมืองแก
เพื่อนในชุมชน
7. การเขียนจดหมายหรือบทความถึง
สื่อสารมวลชน
8. การแสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด
การโฆษณา การพิมพ
9. ประชาสัมพันธทางการเมือง

ระดับสูง
1. การติดสัญลักษณตรา
ประชาสัมพันธเพื่อบุคคลอื่นใสใจการ
ความเปนไปทางการเมือง
2. การสงขาวสารการสนับสนุนหรือ
คัดคานใหแกผูนําทางการเมือง
3. การคิดเครื่องหมายหรือแผนปาย
ประชาสัมพันธใหคนสนใจการเมือง
4. การพยายามพูดจาชักชวนผูอื่นเพื่อ
ไปออกเสียงเลือกตั้ง
5. การสนใจการเมืองแตการไมมา
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแมวาจะมีสวน
รวมอื่น ๆ

2. บทบาทผูมีสวนรวมทางการเมือง (Political participant) การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวม
หมายถึง การไดเขาไปเกี่ยวของที่อาจเปนการเขารวมแบบทางตรง หรือทางออมในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได (เนตินา
โพธิ์ประสระ. 2541) โดยอาจะเปนปจเจกบุคคลหรือกลุมคนหรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมดําเนินงานกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง (สายสุนีย ปวุฒินันท. 2541 : 41) เริ่มตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมลงมือปฏิบัติ โดยมีความเขาใจ
ป106
ญหาของตนและตระหนักถึงสิทธิ์ของตนที่ (โกวิทย พวงงาม.มนุ
2550)
การมีสวนรสัวมเกี
่ยวของในดานจิ
ษยศาสตร์
งคมศาสตร์
33ตใจ(2)และอารมณ
พ.ค. - ส.ค. 2559
ความรูส ึกของบุคคลในสถานการณกลุม ที่จะกระตุนใหเกิดการสรางสรรคที่จะกระทําในสิ่งที่บรรลุเป าหมายของกลุม และ
แบงความรับผิดชอบกันระหวางสมาชิกในกลุมทําใหเกิดการมีสวนรวม (Newstrom and Davis. 2002) และการมีสวนรวมจะ
กอใหเกิดความพอใจของสมาชิกและมีแรงใจที่จะมุงสูความสําเร็จ ตลอดจนทําใหเขาไดรับการยอบรับ (Recognition) มีความ
รับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Selfesteem) ซึ่งเปนการตอบสนองตอความตองการของ
สมาชิก (ทองใบ สุดชารี. 2543 : 227)

Sanya Kenaphoom

Political Decision on the Democratic Way of Life: Concept and Forms

2. บทบาทผูม้ สี ว่ นร่วมทางการเมือง (Political participant) การมีสว่ นร่วม
หมายถึง การมีส่วนร่วม หมายถึง การได้เข้าไปเกี่ยวข้องที่อาจเป็นการเข้าร่วมแบบ
ทางตรง หรือทางอ้อมในการท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ ก็ได้ (เนตินา โพธิป์ ระสระ. 2541)
โดยอาจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วม
ด�ำเนินงานกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (สายสุนีย์ ปวุฒินันท์. 2541 : 41) เริ่มตั้งแต่
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบตั ิ โดยมีความเข้าใจปัญหาของตนและตระหนัก
ถึงสิทธิ์ของตนที่ (โกวิทย์ พวงงาม. 2550) การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในด้านจิตใจ และ
อารมณ์ความรู้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ที่จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์
ทีจ่ ะกระท�ำในสิง่ ทีบ่ รรลุเป้ าหมายของกลุม่ และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่มท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วม (Newstrom and Davis. 2002) และการมีส่วนร่วม
จะก่อให้เกิดความพอใจของสมาชิกและมีแรงใจที่จะมุ่งสู่ความส�ำเร็จ ตลอดจนท�ำให้
เขาได้รบั การยอบรับ (Recognition) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความ
นับถือตนเองมากขึน้ (Self-esteem) ซึง่ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก
(ทองใบ สุดชารี. 2543 : 227)
การมีสว่ นร่วม จึงหมายถึง การเข้าไปมีสว่ นร่วมท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่ อาจ
เป็นการเข้าร่วมแบบทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ และยังเป็นวิธีการที่ผู้น�ำสามารถน�ำมา
ปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่สมาชิกเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรง
จูงใจในการด�ำเนินงานมากขึ้น การเข้าไปมีส่วนร่วมยังท�ำให้เกิดทัศนะต่อการด�ำเนิน
กิจกรรมดีขึ้น ส่งผลให้สมาชิกเกิดความพอใจ เกิดความผูกพันและมีแรงใจที่จะมุ่งสู่
ความส�ำเร็จ และ การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) หมายถึง
การกระท�ำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่
ไม่วา่ จะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่วา่ จะเกิดขึน้ เป็นครัง้ คราวหรือต่อเนือ่ ง
กัน จะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อผลในการที่จะมีอิทธิผลต่อการ
เลือกนโยบายของรัฐ หรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้น�ำ ทางการเมือง
ของรัฐบาลไม่วา่ จะเป็นไปในระดับท้องถิน่ หรือระดับชาติกต็ าม (Weiner, Myron. 1971 ;
(วัชรา ไชยสาร. 2545 : 48) เพื่ออิทธิพลของกลุ่มการเมืองในการเลือกก�ำหนดบุคคลใน
วงการรัฐบาลหรือกดดันรัฐบาลให้กระท�ำตามที่พลเมืองผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นต้องการ
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(Norman H. Nie and Sidney Verba. 1972) ตลอดจนมีอทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย
ของรัฐทัง้ ในการเมืองการปกครองระดับท้องถิน่ และระดับชาติ”(จันทนา สุทธิจารี. 2544
: 410) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีลักษณะที่รวมกันสองประการ
ได้แก่ (1) ต้องเป็นไปตามความสมัครใจและ (2) ต้องมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผูม้ อี ำ� นาจ นอกจากนัน้ กิจกรรมการมีสว่ นร่วมทางการเมืองต้องเป็นไปตาม
ที่ระบบการเมืองและกฎหมายก�ำหนดให้กระท�ำได้ หรืออาจใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายก็ได้
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation) จึงหมายถึง การเข้าไป
ร่วมกระท�ำกิจกรรมทางการเมือง ได้แก่ การไปเลือกตั้ง การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การติดต่อกับทางราชการ การวิง่ เต้น (Lobby) กับผูม้ อี ำ� นาจของรัฐ การติดต่อกับนักการ
เมือง การเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องผลประโยชน์ การเป็นสมาชิกของกลุ่มเคลื่อนไหว
ทางการเมือง การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเข้าร่วมชุมนุมในที่สาธารณะ
การบริจาคเงิน/สิ่งของช่วยเหลือพรรคการเมือง การช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหา
เสียง เป็นต้น การตัดสินใจทางการเมืองในมิตบิ ทบาทการเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมทางการเมือง
(Political participant) จึงมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
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การมีสวนรวมทางการเมือง (Political participation) จึงหมายถึง การเขาไปรวมกระทํากิจกรรมทางการเมือง
ไดแก การไปเลือกตั้ง การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐ การติดตอกับทางราชการ การวิ่งเตน (Lobby) กับผูมีอํานาจของรัฐ การ
ติดตอกับนักการเมือง การเขาไปมีสวนรวมในเรื่องผลประโยชน การเปนสมาชิกของกลุมเคลื่อนไหวทางการเมือง การเขาเปน
Political Decision on the Democratic Way of Life: Concept and Forms
Sanya
Kenaphoom
สมาชิกพรรคการเมือง การเขารวมชุมนุมในที่สาธารณะ การบริจาคเงิน/สิ่งของชวยเหลือพรรคการเมือง การชวยผูสมัครหรือ
พรรคการเมืองหาเสียง เปนตน การตัดสินใจทางการเมืองในมิติบทบาทการเปนผูม ีสวนรวมทางการเมือง (Political
participant) จึงมีลักษณะ ดังตอไปนี้

ตารางที่ 2 จ�ำแนกการตัดสินใจทางการเมืองในมิติบทบาทการเป็นผู้มีส่วนร่วม
ทางการเมื
อง (Political
participant)
ตารางที่ 2 จําแนกการตั
ดสินใจทางการเมื
องในมิติบทบาทการเป
นผูมีสวนรวมทางการเมือง (Political participant)
ระดับต่ํา
1. การไปเลือกตั้งเฉย ๆ โดยไมมี
เหตุผล
2. การไปเลือกตั้งโดยถูกชักจูง
3. การไปเลือกตั้งโดยคิดวาเปนหนาที่
4. การไปเลือกตั้งโดยคิดวาเสียงของ
ตนมีความหมาย
5. การไปเลือกตั้งเพราะตองการใหคน
ที่ตนสนับสนุนนั้นไดดํารงตําแหนงทาง
การเมือง
6. การไปเลือกตั้งเพราะคิดวาเปนการ
พัฒนาประชาธิปไตย

ระดับกลาง
1. การติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐหรือ
เจาหนาที่ทางการเปนสวนตัว โดย
มุงหวังประโยชนสวนตัว เฉพาะ
ครอบครัวหรือหมูคณะของตน
2. การติดตอกับทางราชการเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของรัฐ เชน การเสียภาษี
การทําถนน การขอรับสวัสดิการ เปน
ตน
3. การวิ่งเตน (Lobby) กับผูมีอํานาจ
ของรัฐ
4. การติดตอผูนําทางการเมืองเพื่อ
หาทางเขาไปมีอิทธิพลทางการ
ดําเนินงานภาครัฐ
5. การติดตอกับนักการเมืองเพื่อ
ผลประโยชนของกลุมพวกตนเอง

ระดับสูง
1. การเขาไปมีสว นในเรือ่ งผลประโยชน
เฉพาะอยางหรือผลประโยชนตอสวนรวม
2. การเปนสมาชิกของกลุมเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเฉยๆ
3. การเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพื่อ
หวังวาพรรคจะใหการชวยเหลือ
4. การเขารวมชุมนุมฟงการหาเสียง/
แนะนําตัวของนักการเมือง
5. การเขารวมชุมนุมในทีส่ าธารณะหรือ
ชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
6. การบริจาคเงิน/สิ่งของชวยเหลือพรรค
การเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้ง
7. การชวยผูสมัครหรือพรรคการเมืองหาเสียง
8. การพยายามพูดเชิญชวนใหผูอนื่ ไป
เลือกผูที่ตนสนับสนุน

3. บทบาทความเปนหุนสวนทางการเมือง (Political partnership) คําวา Partnership ตามพจนานุกรม
3. Longdo
บทบาทความเป็
หุ้นาส่หุวนนทางการเมื
ง ต(Political
partnership)
EnglishThai:
Dictionary (2559)นแปลว
สวน ความรวมมือ พัอนธมิ
ร หางหุนสวน โดยนั
ยแลวเปนเรื่อง ค�ำว่า
เกี่ยวกับความเกีย่ ตามพจนานุ
วพันของสิ่งสองสิ่งกขึรม
้นไปรEnglish-Thai:
วมกัน ซึ่งอาจจะเปนระหว
างบุคคลกั
บบุคคล บุคคลกั(2559)
บองคกร องค
กรกับาองค
Partnership
Longdo
Dictionary
แปลว่
หุกน้ รส่ไดวน
เขามารวมกันกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีความหมายตรงกันขามกับเดี่ยว (Single) หรือ ปจเจกบุคคล (Individual) ความหมาย
ความร่
วมมือ พันธมิตร ห้างหุ้นส่วน โดยนัยแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเกี่ยวพันของ
ของหุนสวน (Partnership) ในทางสังคมศาสตรเปนรูปแบบของปฏิสัมพันธทางสังคมที่ผูแสดงบทบาท (Actor) อยางนอย 2
สิ่งฝาสองสิ
่งขึ้นามาเป
ไปร่นหุวนมกั
นนซึมี่งบอาจจะเป็
ระหว่
างบุ
บบุคI, คล
คลกัเพืบ่อองค์
กร องค์กร
ยตกลงใจเข
สวนกั
ทบาทและหลักนการที
่ตกลงร
วมกัคนคลกั
(Kickbush
QuickบุJ.ค1998)
การบรรลุ
เป
า
หมายที
ม
่
ร
ี
ว

มกั
น
(Irish
government
publicprivate
partnership.
2009)
โดยร
ว
มกั
น
จั
ด
หาทรั
พ
ยากรและยุ
ทธวิบ
ธีกเดี
าร ่ยว
กับองค์กร ได้เข้ามาร่วมกันกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีความหมายตรงกันข้ามกั
ดําเนินการ รวมกันรับผิดชอบในการดําเนินงาน ลงทุน หนี้สิน เฉลีย่ ความเสีย่ ง และแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น (The
(Single)
หรือ ปัforจเจกบุ
คคล (Individual)
ความหมายของหุ
้ งคงค
ส่วานนิย(Partnership)
National Council
PublicPrivate
Partnership. 2009)
ทั้งนี้หุนสวนแตละฝายยัน
ม (Value) และอัตตลักในทาง
ษณ
สัง(Identity)
คมศาสตร์
ป็นรูไปดจแบบของปฏิ
สมัเกิดพัผลดี
นธ์กทับฝางสั
งคมที่สุดผ่ ดัแู้ งนัสดงบทบาท
ของฝาเยตนไว
ากการตอรองเพื่อให
ายตนมากที
้นโดยสรุป ความเป(Actor)
นหุนสวน อย่างน้อย
จึงหมายถึ
ง การที่บนุคหุ
คลหรื
มกันดําเนินกิจกรรมอย
างใดอยา่ตงหนึ
่ง ซึ่งเริว่มมกั
ตั้งแตนความรู
สึกเปน
2 (Partnership)
ฝ่ายตกลงใจเข้
ามาเป็
้นส่อวองคนกักรได
น เมีขาบรวทบาทและหลั
กการที
กลงร่
(Kickbush
เจาของรวม การลงทุนรวม การแบงบทบาทหนาที่ในการแสดง การแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรวมกันผิดชอบ
I, ตQuick
่ การบรรลุเป้าหมายทีม่ รี ว่ มกัน (Irish government public-private
อสิ่งที่เกิดJ.
ขึ้น1998) เพือ
อยางไรก็ด2009)
สี ังคมประชาธิ
ปไตยเป
นสังน
คมที
วามหลากหลายในความคิ
ดเห็ทนทางการเมื
อง ความรั
่ง น
partnership.
โดยร่
วมกั
จัด่มีคหาทรั
พยากรและยุ
ธวิธีการด�
ำเนินก ความชอบ
การ ร่วซึมกั
เรียกวาคานิยม หรือการเห็นคุณคาทางการเมืองจึงมีความแตกตางกันออกไป กลุมผลประโยชนทางการเมือง (Political
รับผิดชอบในการด�ำเนินงาน ลงทุน หนี้สิน เฉลี่ยความเสี่ยง และแบ่งปันผลประโยชน์
interest group) จึงเกิดขึ้น ดวยเหตุผลเปนการหลวมรวมความตองการของกลุมคนที่คลายกันเขารวมกลุมกัน กระทํากิจกรรม

ที่เกิดขึ้น (The National Council for Public-Private Partnership. 2009) ทั้งนี้หุ้นส่วน
แต่ละฝ่ายยังคงค่านิยม (Value) และอัตตลักษณ์ (Identity) ของฝ่ายตนไว้ได้จากการต่อรอง
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การตัดสินใจทางการเมืองแบบวิถปี ระชาธิปไตย: แนวคิดและรูปแบบลักษณะ

สัญญา เคณาภูมิ

เพื่อให้เกิดผลดีกับฝ่ายตนมากที่สุด ดังนั้นโดยสรุป ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership)
จึงหมายถึง การที่บุคคลหรือองค์กรได้เข้าร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของร่วม การลงทุนร่วม การแบ่งบทบาทหน้าทีใ่ นการแสดง
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการร่วมกันผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ดสี งั คมประชาธิปไตยเป็นสังคมทีม่ คี วามหลากหลายในความคิดเห็น
ทางการเมือง ความรัก ความชอบ ซึ่งเรียกว่าค่านิยม หรือการเห็นคุณค่าทางการเมือง
จึงมีความแตกต่างกันออกไป กลุม่ ผลประโยชน์ทางการเมือง (Political interest group)
จึงเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลเป็นการหลวมรวมความต้องการของกลุ่มคนที่คล้ายกันเข้า
รวมกลุ่มกัน กระท�ำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน กลุ่มอาจจะมี
ลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ เช่น พรรคการเมือง กลุ่ม นปช. กลุ่มพัน
ธมิตรฯ กลุม่ กปปส. กลุม่ สมัชชาคนจน กลุม่ เอ็นจีโอ เป็นต้น การร่วมตัวของกลุม่ มีฐาน
คติมาจากความต้องการที่คล้ายคลึงกัน จนพัฒนากลายมาเป็นหุ้นส่วนซึ่งเรียกว่า
หุ้นส่วนทางการเมือง (Political partnership) ดังนั้นการเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง
หมายถึง การทีป่ จั เจกมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของการเมือง (Political sense of belonging)
หากพิ จ ารณาในภาพรวมของรั ฐ โดยเฉพาะการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยที่ ร ะบุ ว ่ า
ประชาชนเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย ปัจเจกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย
อย่างสูงยิ่ง ประชาชนย่อมจะแสดงความเป็นเจ้าของอ�ำนาจอธิปไตย รักและหวงแหน
อ�ำนาจอธิปไตย บุคคลใดได้ยึดหรือใช้อ�ำนาจอธิปไตยโดยอ�ำเภอใจที่ปราศจากการ
ยินยอมของประชาชน ประชาชนย่อมไม่อาจยอมรับได้ หรือ หากพิจารณาภาพย่อย
ของการเมือง หมายถึง การทีส่ มาชิกของกลุม่ การเมืองควรมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของกลุม่
การเมืองร่วมกันซึ่งน�ำไปสู่การมีอุดมการณ์ทางการเมืองตามแบบฉบับของกลุ่ม เช่น
อุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ของ
พรรคเพื่อไทย เป็นต้น
บทบาทความเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง (Political partnership) จึงหมายถึง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศ ได้แก่ การเป็นเจ้าของร่วมกัน การออกแรง/ออกทุน
เคลื่อนไหวการเมืองรวมกัน การแบ่งปันรับผิดชอบ การแบ่งบทบาทการแสดงทางการ
เมือง การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น พฤติกรรมทางการเมืองของบทบาทความเป็น
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หุน้ ส่วนทางการเมืองเน้นทีเ่ ป้าหมายของการแสดงพฤติกรรมทางการเมืองจึงมีลกั ษณะ
2 ประการ กล่าวคือ (วรทิพย์ มีมาก และคณะ. 2547 : 48-49) (1) รูปแบบของกลุ่ม
ผลประโยชน์ (Political interest group) การรวมตัวกันของบุคคลเป็นกลุ่มหรือองค์กร
ในสังคม จะมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น โดยไม่มี
เป้าหมายที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศแต่อย่างใด ส�ำหรับเป้าหมายของ
แต่ละกลุม่ จะแตกต่างกันไป บางกลุม่ อาจเรียกร้องให้รฐั บาลท�ำตามสิง่ ทีก่ ลุม่ ตนต้องการ
เช่น กลุ่มชาวนา กลุ่มชาวสวนยาง กลุ่มผู้ปกระกอบการเอกชนก็จะเรียกร้องให้มีการ
แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับเดิม หรือการออกกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ใหม่ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่กลุ่มของตน เช่น กฎหมายภาษี กฎหมายการค้าและ
การลงทุน ฯลฯ บางกลุม่ อาจเรียกร้องให้รฐั บาลจัดท�ำนโยบายหรือโครงการทีก่ ลุม่ ตนได้
ประโยชน์ เช่น การสร้างบ่อนกาสิโน การขยายเวลาปิดสถานเริงรมย์ เป็นต้น หรือ (2)
รูปแบบของพรรคการเมือง (Political party) เป็นการเข้ามารวมกลุ่มกันของบุคคลที่มี
ความเชื่อทางการเมืองที่คล้ายคลึงกัน เป้าหมายหลักจะอยู่ที่การส่งสมาชิกลงสมัครรับ
เลือกตัง้ เพือ่ ไปท�ำหน้าทีท่ งั้ ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม การเข้ามารวม
ตัวกันรูปแบบพรรคการเมืองยังมีเป้าหมายอื่นอีกเช่น การให้การศึกษาทางการเมือง
แก่ประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม การสร้างผู้น�ำทางการเมือง
การควบคุมติดตามและตรวจสอบทางการเมือง ฯลฯ ในส่วนของประชาชนก็สามารถ
เข้าไปเป็นหุน้ ส่วนทางการเมืองได้ เช่น การสมัครเป็นสมาชิกพรรค การเข้าประชุมพรรค
การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของพรรค การช่วยรณรงค์หาเสียงในช่วงทีม่ กี ารเลือกตัง้ ฯลฯ
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สัญญา เคณาภูมิ

ตารางที่ 3 จ�ำแนกการตัดสินใจทางการเมืองในมิติบทบาทความเป็นหุ้นส่วน
ทางการเมื
อง (Political
partnership)
ตารางที่ 3 จําแนกการตั
ดสินใจทางการเมื
องในมิติบทบาทความเป
นหุนสวนทางการเมือง (Political partnership)
รูปแบบของกลุมผลประโยชน
1. การรวมตัวหรือกอตั้งกลุมเพื่อแกไขปญหาสังคม หรือรวมมือกับ
กลุมตาง ๆ ที่มีอยูแลว เพื่อเขาไปมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรม
สาธารณะหรือติดตอกับทางราชการในเรื่องปญหาสังคม ผูมีบทบาท
ในชุมชนจึงนับวาเปนผูที่มีความกระตือรือรนสูงตลอดจนมีระดับ
ความผูกพันทางจิตใจกับชุมชน
2. การไดรับเลือกตั้งใหเปนประธานหรือหัวหนากลุม ที่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจอาจจะเปนระดับชุมชน หรือระดับทองถิ่น หรือ
ระดับชาติ
3. การชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนรัฐบาล
4. การยื่นขอเรียกรองความตองการแกปญหา
5. การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง (Protestors) เพื่อรองรอง
ความตองการบางสิ่งบางอยาง
6. การชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อคัดคานรัฐบาล
7. การเขาประจันหนากัน โดยการละเมิดกฎหมายของสังคม
8. การกอจลาจลเพื่อบังคับใหรัฐแกไขบางสิ่งบางอยาง ซึ่ง
เกี่ยวของกับการเมืองใหถูกตอง การประทวงที่เปดเผยตอ
สาธารณะชน
9. การกอความไมสงบทางการเมือง หรือ การใชความรุนแรง
(Violence) พยายามสรางผลกระทบตอการตัดสินใจ การกําหนด
นโยบายของรัฐบาล หรืออาจมุงที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมือง
เปนตน
10. การสงครามแบบกองโจรหรือการปฏิวัติรัฐประหาร เชน เขา
รวมกับพรรคคอมมิวนิสต เขารวมกับกระบวนการกอความไมสงบ

รูปแบบของพรรคการเมือง
1. การเขารวมพรรคการเมืองชวงระหวางการเลือกตั้ง
2. การเปนสมาชิกพรรคการเมือง
3. การเปนสมาชิกผูกระตือรือรนของพรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง
4. การรวมประชุมแกนนําของพรรค
5. การรวมดําเนินกิจกรรมสาธารณะของกลุมการเมือง หรือ
พรรคการเมือง
6. การดูแลกิจกรรมของรวมดําเนินกิจกรรมสาธารณะ และ
ดูแลกิจกรรมของพรรคการเมือง
7. การดํารงตําแหนงสําคัญในพรรคการเมือง
8. การรวมระดมทุนเขากลุมหรือพรรคการเมือง
9. การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมืองไมวาจะในระดับ
ใด หากมาการใชวิธีเลือกตั้ง เชน ชุมชน หมูบาน ตําบล
อําเภอ จนถึงระดับชาติ
10. การลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมือง
11. การไดรับเลือกตั้งเปนตัวแทนอาจจะเปนระดับชุมชน
หรือระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ
12. การเสาะแสวงหาตําแหนงดานการบริหารหรือทาง
การเมือง
13. การดํารงตําแหนงทางการเมือง

อยางไรก็ตามบทบาทพฤติกรรมทางการเมืองอาจพิจารณาในลักษณะอื่นก็ได เชน รูปแบบของปจเจกชน เชน การ
ไปเลือกตั้ง อย่
การลงประชามติ
(Referendum) การแสดงประชาพิ
นิจ (Plebiscite)
(การถามความเห็
นของบุคคล)
การเปน ่นก็ได้
างไรก็ตามบทบาทพฤติ
กรรมทางการเมื
องอาจพิ
จารณาในลั
กษณะอื
สมาชิกพรรคการเมือง การเปนสมาชิกองคกรประชาสังคม การเขารวมประชาพิจารณ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เช่การเข
น รูปาชืแบบของปั
จเจกชน เช่น การไปเลือกตัง้ การลงประชามติ (Referendum) การแสดง
่อเสนอรางกฎหมาย การเขาชื่อเสนอถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง การชุมนุมทางการเมือง การแสดงความ
ประชาพิ
นจิ (Plebiscite)
ของบุ
การเป็
นสมาชิ
กพรรคการเมื
อง
คิดเห็นแบบอารยะขั
ดขืนซึ่งตองเลือกสิ(การถามความเห็
่งที่ดีที่สุดสําหรับสวนรวม น
โดยต
องคํานึคงคล)
ถึงประโยชน
สวนรวม
รูปแบบขององค
กร
การเมือน
ง เชสมาชิ
น การสมั
รรับเลืกอรประชาสั
กตั้ง การบริหารพรรคการเมื
อง าการดํ
รงตําแหนงทางการเมื
อง การบริ
หารองคกรของรัฐ ฯลฯ
การเป็
กคองค์
งคม การเข้
ร่วามประชาพิ
จารณ์
การแสดงความคิ
ดเห็น
หรือรูปแบบระหวางองคกร เชน การสรางกลุมพันธมิตร การสรางเครือ ขาย การสรางประชาคม การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทางการเมื
อง การเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย การเข้าชื่อเสนอถอดถอนผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
การแยงชิงอํานาจ การแยงชิงการนําทางการ เมือง การสรางความขัดแยง การแกไขความขัดแยงซึ่งจําเปนตองมีขันติธรรม คือ
ทางการเมื
ความอดทนตอผูอองื่น การชุมนุมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นแบบอารยะขัดขืนซึ่ง
งกลาวมาได
ขอสรุอปทีงค�
ไ่ ปในทิ
ยวกันวา บุคคลย
มตัดสินใจทางการเมื
อง
ต้องเลือจากสาระการตั
กสิ่งที่ดีที่สดสิุดนส�ใจทางการเมื
ำหรับส่อวงดันรวม
โดยต้
ำนึศงทางเดี
ถึงประโยชน์
ส่วอนรวม
รูปแบบของ
บนพื้นฐานของอรรถประโยชนสงู สุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวาอรรถประโยชนสูงสุดนั้นอธิบายดวยทฤษฎีอะไร ทฤษฎีปจจัยกําหนด
องค์
กรการเมื
อง เช่ทีน่ระบุการสมั
ครรังบคมเป
เลืนอตักตั
การบริ
ารพรรคการเมื
ง การด�อาจสรุ
ำรงต�
(Deterministic
theories)
วาปจจัยทางสั
วกําง้หนดที
่สําคัญห
ของพฤติ
กรรมการเมือง อ
จากทฤษฎี
ปวาำแหน่ง
“ความสัมพันธสวนตัว คือ อรรถประโยชนสูงสุด เชน ญาติโดยสายโลหิตยอมมีความสําคัญกวาบุคคลอื่น ทฤษฎีการ
112 ย่ น (Exchange Theory) ฐานคติที่ระบุความตองการและผลประโยชน
แลกเปลี
นตัวกําหนดพฤติ
บายได2559
มนุษยศาสตร์ จสัึงเปงคมศาสตร์
33กรรมของคน
(2) พ.ค. -อธิส.ค.
วา จะไดอะไรจากการตัดสินใจทางการเมืองแบบใด ดังนั้น รางวัลหรือความสูญเสีย คือ อรรถประโยชนสูงสุด เชน การซื้อสิทธิ์
ขายเสียง เปนตน ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychology Theories) ปจจัยทางดานความรูส ึกหรือความผูกพันทางการเมืองที่มีอิทธิพล
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ทางการเมือง การบริหารองค์กรของรัฐ ฯลฯ หรือรูปแบบระหว่างองค์กร เช่น การสร้าง
กลุ่มพันธมิตร การสร้างเครือ ข่าย การสร้างประชาคม การเคลื่อนไหวทางการเมือง
การแย่งชิงอ�ำนาจ การแย่งชิงการน�ำทางการ เมือง การสร้างความขัดแย้ง การแก้ไข
ความขัดแย้งซึ่งจ�ำเป็นต้องมีขันติธรรม คือความอดทนต่อผู้อื่น
จากสาระการตัดสินใจทางการเมืองดังกล่าวมาได้ขอ้ สรุปทีไ่ ปในทิศทางเดียวกัน
ว่า บุคคลย่อมตัดสินใจทางการเมืองบนพื้นฐานของอรรถประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้
ก็ขึ้นอยู่กับว่าอรรถประโยชน์สูงสุดนั้นอธิบายด้วยทฤษฎีอะไร ทฤษฎีปัจจัยก�ำหนด
(Deterministic theories) ทีร่ ะบุวา่ ปัจจัยทางสังคมเป็นตัวก�ำหนดทีส่ ำ� คัญของพฤติกรรม
การเมือง จากทฤษฎีอาจสรุปว่า “ความสัมพันธ์ส่วนตัว คือ อรรถประโยชน์สูงสุด เช่น
ญาติโดยสายโลหิตย่อมมีความส�ำคัญกว่าบุคคลอืน่ ทฤษฎีการแลกเปลีย่ น (Exchange
Theory) ฐานคติที่ระบุความต้องการและผลประโยชน์จึงเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม
ของคน อธิบายได้ว่า จะได้อะไรจากการตัดสินใจทางการเมืองแบบใด ดังนั้น รางวัล
หรือความสูญเสีย คือ อรรถประโยชน์สูงสุด เช่น การซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นต้น ทฤษฎี
จิตวิทยา (Psychology Theories) ปัจจัยทางด้านความรู้สึกหรือความผูกพันทาง
การเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการเมือง ดังนั้น ความรู้สึกดี (Feeling) คือ
อรรถประโยชน์สูงสุด เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ความศรัทธา ความภักดี ความผูกพัน
เป็นต้น และ ทฤษฎีความส�ำนึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational Theories) ปฏิกริ ยิ า
ของความส�ำนึกตรึกตรองเชิงเหตุผล (Rational framework) มีอิทธิพลต่อต่อการตัดสิน
ใจทางการเมือง อย่างไรก็ดกี ารใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจทางการ
เมืองย่อมมีกรอบแนวคิดที่หลากหลาย แต่ก็สามารถได้ว่า “เหตุผลเชิงทฤษฎีย่อมมีผล
ต่อการตัดสินใจทางการเมือง”เช่น หลักเศรษฐศาสตร์การเมืองทีร่ ะบุวา่ ผลผลิตทางการ
เมืองคือตัวนโยบายสาธารณะจ�ำเป็นต้องตอบสนองต่อความจ�ำเป็นและความต้องการ
ของพลเมืองในรัฐ ซึ่งหากรัฐบาลไม่มีนโยบายดังกล่าว รัฐบาลนั้นก็จะถูกปฏิเสธ
จากประชาชน ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามในประเทศที่พลเมืองส่วนใหญ่
ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง การใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ลประกอบการตั ด สิ น ใจทางการเมื อ งที่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว
หากรัฐบาลออกนโยบายที่มุ่งสนองตอบความต้องการของประชาชนเป็นหลัก นโยบาย
การออกนโยบายการแก้ปัญหาความยากจน โดยรัฐแจกเงินประชาชนซึ่งสอดคล้อง
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และตรงกับความต้องการของประชาชนมาก นโยบายเช่นนีอ้ าจน�ำมาซึง่ ผลกระทบหลาย
อย่าง เช่น ประชาชนอาจถูกปลูกฝั่งให้เป็นผู้รอรับการหยิบยื่นจากรัฐเพียงอย่างเดียว
โดยไม่สนใจท�ำมาหากินใดๆ นโยบายที่ดีควรออกมาในลักษณะพอสังเขป 2 ลักษณะ
(สนุก สิงห์มาตร และสัญญา เคณาภูมิ. 2558 : 91-101) (1) นโยบายแนวรัฐสวัสดิการ
เป็นนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการและความจ�ำเป็นของประชาชน
นโยบายสาธารณะเพื่อรักษาฐานอ�ำนาจ หรือการยอมรับจากประชาชน เป็นนโยบาย
ที่ตั้งบนพื้นฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political economy) และ (2) แนว
นโยบายพัฒนาประเทศไปสูค่ วามเป็นเลิศ (อาศัยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร เพราะประชาชน
อาจคิดไม่ออก เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัด หลายอย่างเช่น การศึกษา ประสบการณ์ การเรียนรู้
การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ เป็นแนวคิดนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (Excellence
Development)
บทสรุป
การตัดสินใจทางการเมืองของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงขึ้นอยู่กับ
การให้ ค วามส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ อรรถประโยชน์ สู ง สุ ด ทางการเมื อ งซึ่ ง อาจเป็ น เรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ส่วนตัวตามทฤษฎีปัจจัยก�ำหนด (Deterministic theories) รางวัล
หรือความสูญเสียตามทฤษฎีการแลกเปลีย่ น (Exchange Theory) ความรูส้ กึ ดี (Feeling)
ตามทฤษฎีจิตวิทยา (Psychology Theories) และเหตุผลเชิงทฤษฎีย่อมมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางการเมืองตามทฤษฎีความส�ำนึกเชิงเหตุผล (Consciously Rational
Theories) จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะน�ำไปพิจารณาก�ำหนดแนวทางการ
พัฒนาวิถีประชาธิปไตยอุดมปัญญาที่แท้จริง โดยเฉพาะแนวนโยบายแห่งรัฐที่จ�ำเป็น
ต้องมุง่ มัน่ แก้ปญ
ั หาความต้องการความจ�ำเป็นของพลเมืองและการพัฒนาประเทศชาติ
ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั้งยืนที่สุด
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เขียน
รองศาสตราจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
E-mail : zumsa_17@hotmail.com
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