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Abstract 

Attitude of People in Phetchaburi Province Towards the Implementation 

of Good Government Principles by Thai Politicians in Managing 

the Spread of Covid-19 

Peerasak Dangchanthuek 

Master Degree of Political Science (Government) 
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(Asst. Prof. Dr. Chanchai Chitlaoarporn) 

This research aimed at study level of attitude and factors affecting attitude of people in 

Phetchaburi province towards the implementation of good government principles by Thai politicians in 

managing the spread of Covid-19. The study was quantitative research and surveyed the people in 

Phetchaburi province by accidental sampling. The tool of this research was questionnaire and the 

statistical techniques were frequency, percentage, Mean, deviation, and Multiple Correspondence 

Analysis (MCA). 

The research found that the overall level of attitude of people in Phetchaburi province towards 

the implementation of good government principles by Thai' s Politicians in managing the spread of Covid-

19 was at a low level where participation aspect was the highest, followed by transparency aspect, moral 

aspect, responsibility aspect, value ·aspect and rule of law aspect respectively. The analysis of factors 

affecting attitude of people in Phetchaburi province towards the implementation of good government 

principles by Thai politicians in managing the spread of Covid-19 found that occupation, politician image 

and receiving political information factors affected attitude of people in Phetchaburi province towards the 

implementation of good government principles by Thai politicians in managing the spread ofCovid-19. 

Keyword: Attitude of People, good government principles, Covid-19 

Approved by 



(ค) 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์เล่มน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดีจากค าแนะน า สั่งสอน ให้ค  าปรึกษา        
จากคณาจารยค์ณะรัฐศาสตร์ และผูท้รงคุณวุฒิภายในและภายนอกบณัฑิตวิทยาลยัสาขารัฐศาสตร์ 
ท าให้สารนิพนธ์เล่มสามารถแผ่แพร่ข้อมูลวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในทางวิชาการท่ี
เก่ียวข้องกับทัศนคติของประชาชนในจังหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
นกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19   

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีสละเวลาใน
การให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม โดยผูวิ้จยัคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์เร่ืองทัศนคติของ
ประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการ
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจไม่มากก็น้อยและหากผิดพลาด
ประการใดขออภยัไว ้ณ โอกาสน้ี  

 

 
 

 
พีระศกัด์ิ แดงจนัทึก                         
กรกฎาคม 2565 



(ง) 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย           (ก) 
ABSTRACT            (ข) 
กิตติกรรมประกาศ           (ค) 
สารบญั             (ง) 
สารบญัตาราง            (ฉ) 
สารบญัรูปภาพ            (ช) 
บทท่ี 1  บทน า 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา       1 
 1.2 วตัถุประสงคก์ารวิจยั          2 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยั         2 
 1.4 ขอบเขตการวิจยั          3 
 1.5 กรอบแนวคิดการวิจยั          3 
 1.6 นิยามศพัท ์           5 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 2.1 แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล         7 
 2.2 แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ทางการเมือง        10 
 2.3 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการเมือง        12 
 2.4 ขอ้มูลพื้นฐานจงัหวดัเพชรบุรี         16 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง          17 
บทท่ี 3  วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง         22 
 3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา         22 
 3.3 เคร่ืองมือการศึกษา          23 
 3.4 การพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล       23 
 3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั          24 

 
 



(จ) 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
บทท่ี 4  ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการศึกษา          25      
บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา          35 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา          39 
5.3 ขอ้เสนอแนะ           41 

บรรณานุกรม            42 
ภาคผนวก            44 

- ภาคผนวก ก แบบสอบถาม         45 
- ภาคผนวก ข ค่าความเช่ือมัน่         52 

ประวติัผูว้ิจยั            56 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                      หน้า 
4.1 แสดงค่าความถี่จ  านวน ค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล     25 
4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อภาพลกัษณ์นกัการเมือง  27 
4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

ทางการเมือง          28 
4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อทศันคติของประชาชน 

ในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทย 
ในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จ าแนกโดยภาพรวม 
 รายดา้น และรายขอ้         29 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์นกัการเมือง และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
ทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล 
ของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19   33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ช) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                      หน้า 
1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั         3 



บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

นกัการเมือง (politicians) ถือเป็นบุคลากรส าคญัในระบบการเมือง เน่ืองจากท าหน้าท่ีเป็น
กลไกหลกัของการมีบทบาทเป็นผูแ้ทนหรือผูใ้ชอ้  านาจแทนประชาชนส่วนใหญ่ บทบาทดงักล่าว
ของนักการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นจากการสร้างการยอมรับจากประชาชนผ่าน
กระบวนการเลือกตั้ง (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร. 2560) สถานภาพของนักการเมืองท่ีได้รับการ
เลือกตั้งในระดบัชาติจึงถือเป็นตวัแทนท่ีมีอ านาจในการทางการเมือง กล่าวคือ การแสดงบทบาท
ดงักล่าวลว้นเก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีในสภาผูแ้ทนราษฎร รวมทั้งการท าหนา้ท่ีในการสนับสนุน
หรือเรียกร้องต่อรัฐบาลให้เขา้มาแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนผูใ้ช้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 การด าเนินการในกิจกรรมทางการเมืองท่ีอยู่ในรูปแบบทางการ หรือการด าเนินการตาม
ครรลองในระบบรัฐสภานั้น นักการเมืองทั้ งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างมีสถานภาพความเป็น
ตัวแทนของประชาชน ซ่ึงมีบทบาทผลักดันให้นโยบายรัฐมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งของตน โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ดงัพบว่า นโยบายการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ.2563-2564 
นั้ น ย่อมตระหนักถึงบทบาทของรัฐบาลและกลไกภาครัฐต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องล้วนส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน ซ่ึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นถือเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัถึงอิทธิพลใน
การผลกัดนัใหเ้กิดขึ้นจากทั้งกลไกภาครัฐและนกัการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้น 
 แมว้่าการถ่วงดุลยอ์  านาจทางการเมืองผ่านกระบวนการทางการเมืองอาจเกิดขึ้นจริงดงัพบ
ไดจ้ากการภิปรายไม่ไวว้าวใจ การตั้งกระทูส้ด และกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายคา้นท่ีมีต่อการ
ท างานของรัฐบาลนั้น แต่ก็ยงักลบัพบวา่ ประเทศยงัคงอยูใ่นการจดัอนัดบัรัฐบาลมท่ีมีการฉอ้ราษฎร์
บงัหลวง หรือการคอร์รัปชัน่ในอนัดบัแรกๆ ของโลกอยู่ จนกล่าวไดว้่ากระบวนการทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยยงัขาดศกัยภาพในการป้องปรามปัญหาท่ีการทุจริตในระบบการเมืองได้จริง                
ซ่ึงถือว่าเป็นการขดักบัแนวคิดการบริหารจดัการเมืองท่ีดี หรือขาดการยึดมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล
นั้นเอง   
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 ส าหรับแนวคิดของธรรมาภิบาล (good governance) นั้น นับเป็นกระแสท่ีทุกภาคส่วนไม่
วา่จะเป็นภาครัฐ ธุรกิจเอกชน หรือภาคประชาชน ต่างใหค้วามสนใจ และน ามาประยกุตใ์ชธ้รรมาภิ
บาลในการด าเนินงานขององค์การในทุกระดับองค์กรสังคม.กระทั่งถือเป็นความสอดคลอ้งกับ
ความรู้สึกและความตอ้งการของสาธารณะโดยทัว่ไป  รวมทั้งสาธารณะชนลว้นแลว้มีความคาดหวงั
ให้ทุกกลุ่มผลประโยชน์ในระบบการเมืองและระบบราชการมีการปฏิบติัดีเหมาะสมถูกตอ้ง ไม่ใช่
ด าเนินการเพื่อคะแนนนิยมหรือกระแสนิยมเป็นตน้  
 ดงันั้นการศึกษาเร่ือง “ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรร
มาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19” จึงมุ่งเน้นถึง
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อมุมมองหรือความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมา                    
ภิบาลของกลุ่มนักการเมืองไทยในภาวะท่ีมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อยู่ ซ่ึงนับเป็น
ประเด็นท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจถึงมุมมองของประชาชนท่ีมีต่อความเช่ือมั่นในการท างานหรือ
กิจกรรมทางการเมืองของนกัการเมืองไทย รวมทั้งภาพลกัษณ์ทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทาง
หลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทย 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่ อ ศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในจังหวัด เพชรบุ รีต่อการปฏิบัติตาม                    
หลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของ
นกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 2. ทราบถึงแนวทางการภาพลกัษณ์ทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางหลกัธรรมาภิบาล
ของนกัการเมืองไทย 
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1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมา                    
ภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19” มีขอบเขตการวิจยั 
ดงัน้ี 
 1. การศึกษาน้ีมีประชากร กลุ่มตัวอย่าง และพื้นท่ีในการศึกษาในจังหวัดเพชรบุ รี                             
โดยสุ่มตัวอย่างจ านวนประชากรจากทุกอ าเภอด้วยวิธีการเลือกโดยบังเอิญ อ าเภอละ 50 คน                       
รวม 400 คน 
 2. ช่วงระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564  

 3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์นักการเมือง และการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารทางการเมือง 

 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิ
บาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
 
1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล/ 
/เพศ  
/อาย ุ 
/อาชีพ  
/รายได ้

/ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทย/
ในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-

19 ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 6 ประการคือ 
/หลกันิติธรรม  
/หลกัคุณธรรม  
/หลกัความโปร่งใส  
/หลกัการมีส่วนร่วม  
/หลกัความรับผิดชอบ  
/หลกัความคุม้ค่า 

/ภาพลกัษณ์นกัการเมือง 

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง
การเมือง 
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ตัวแปรในกำรวิจัย 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

  1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1. เพศ 2.อาย ุ3.อาชีพ และ4.รายได ้
   2. ภาพลกัษณ์นกัการเมือง 

  3. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 

 ตัว แป รต าม ม ได้ แ ก่ .ทั ศน ค ติป ระช าชน จังห วัด เพ ช รบุ รี ต่ อ ก ารป ฏิ บั ติ ต าม                         
หลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มี
หลกัการท่ีสส าคญั 6/หลกัคือ 

หลกัแรก หลกันิติธรรม . 
หลกัท่ีสอง หลกัคุณธรรม . 
หลกัท่ีสาม หลกัความโปร่งใส . 
หลกัท่ีส่ี หลกัการมีส่วนร่วม . 
หลกัท่ีหา้ หลกัความรับผิดชอบ  
หลกัท่ีหก หลกัความคุม้ค่า.. 

/ 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1.คือ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และสุดทา้ยคือรายได.้มีผลต่อ
ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทย
ในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 คือ ภาพลกัษณ์นักการเมืองมีผลต่อทัศนคติของประชาชนในจงัหวดั
เพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 คือ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนใน
จงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
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1.6 นิยำมศัพท์ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และสุดทา้ยคือรายได ้
เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง 
อาย ุหมายถึง กลุ่มท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 20 ปี 21-40 ปี 41-60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป  
อาชีพ หมายถึง ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน เกษตรกร รับจา้งหรืออิสระ 

และอ่ืนๆ 
รายได้ หมายถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท 15,001-30,000 บาท และ 

30,100 บาทขึ้นไป 
ภาพลกัษณ์นักการเมือง หมายถึง ความประทบัใจบุคลิกภาพและการยอมรับถึงสมรรถนะ

ในการท างานของนกัการเมืองส่วนใหญ่ 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง หมายถึง ความสนใจต่อกิจกรรมความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองผา่นส่ือต่างๆ  
การส่ือสารทางการเมือง หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประเด็น

ต่างๆ ทางการเมืองระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในระบบการเมือง เพื่อสร้างทัศนคติ ความสนใจใน
การเมือง ความรู้ ความเขา้ใจทางการเมือง และการมีบทบาททางการเมืองในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ 

ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุ รีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 หมายถึง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประพฤติปฏิบัติของนักการเมืองไทยตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระหวา่งปี พ.ศ.2563-2564 

การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตามหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี ประกอบดว้ยหลกัส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม.หลกัคุณธรรม.หลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม.หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

/หลักนิติธรรม หมายถึง/การตรากฎหมายท่ีถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย          
การก าหนด กฎ กติกา และการปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีไดต้กลงไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพ เนน้หลกัความยติุธรรม เป็นธรรมของสมาชิก/ 

/หลกัคุณธรรม หมายถึง/ปเป็นหลกัท่ีรยึดมัน่ต่อส่ิงมีความถูกตอ้งดีงามตามสังคม/ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้พลเมือง ภาคประชาชนไดมี้การพฒันาตนเอง เพื่อให้ประชาชนนั้นมีความจริงใจ
ซ่ือสัตย ์ขยนัอดทน จริงใจ ระเบียบ และวินยั ในการด าเนินชีวิตหรือท าอาชีพท่ีสุจริตจนเป็นนิสัย 
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หลกัความโปร่งใส หมายถึง/เป็นการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัของคนในสังคม/ 
โดยมีกระบวนการการปรับปรุงส่งเสริมกลไกการปฏิบติังานขององคก์รในสังคมใหมี้ความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการส่งเสริมให้โอกาสภาคประชาชนเข้าไปมีร่วม
กิจกรรมทางการเมืองท่ีจดัโดยรัฐ เช่น แสดงความคิดเห็น ร่วมด าเนินการ ติดตามประเมินผล หรือ
รับประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน  

หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง เป็นส่ิงท่ีบุคคลตระหนักต่อสิทธิอ านาจหน้าท่ีของตน ท่ีมี
ต่อตนเอง กฎหมาย หรือด้านสังคม ด้วยความเอาใจใส่ต่อการด าเนินงาน แก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา ร่วมทั้งความกล้าท่ีจะน้อมยอมรับผลลพัธ์ทั้ งดีและไม่ดีจากการ
ด าเนินการของตนได ้

หลกัความคุม้ค่า หมายถึง นั้นเป็นการด าเนินการบริหาร หรือการจดัการ โดยการจดัสรรใช้
ปัจจยัท่ีมีอยู่ ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ านวนจ ากดั ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือไดรั้บผลผลิต ผลลพัธ์แก่
สังคม องค์กรมากท่ีสุด โดยหน่วยงานรัฐควรตระหนักถึงการประหยดัในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความคุม้ค่าเป็นตน้ 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิ จัย เร่ือ ง  “ทัศนค ติของป ระช าชน ในจังห วัด เพ ชรบุ รีต่ อก ารป ฏิบั ติ ต าม                           
หลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19”              
มีการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล 
2.2 แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ทางการเมือง 
2.3 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการเมือง 
2.4 ขอ้มูลพื้นฐานจงัหวดัเพชรบุรี 

 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล (good governance) นับเป็นฐานคติในการบริหารการปกครองท่ีส าคญั ซ่ึงใน
หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ต่างตระหนกัถึงการน ามาประยุกตใ์ช้
ในการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยหลักธรรมาภิบาลหรือหลกัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดีน้ีนบัเป็นหลกัการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล ประสิทธิภาพและน าไปสู่
ความคุม้ค่าจึงมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์  ซ่ึงรวมไปถึงในช่วง
ภาวะวิกฤตให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการตามนโยบายเพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ภายใตห้ลกัการประเมินผลการท างานอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อพฒันาใหเ้กิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 

 
 ไพศาล เก้ืออรุณ (2562: 80-84) ไดก้ล่าวถึง ธรรมาภิบาลกบัสังคมไทยไวว้่า ธรรมาธิบาล
ถูกสังคมไทยสนใจมากขึ้นทุกที มีความตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมีในทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อพฒันาการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข โดยปรากฏการณ์หน่ึงท่ีสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
สังคมไทยกบัความสนใจถึงการน าหลกัธรรมาภิบาลมาปรับใชใ้นสังคมไทยนั้นเป็นผลจากการเกิด
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือ  พ .ศ .2540 ซ่ึ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .2540                     
นั้นไดก้ าหนดระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคม
ท่ีดี พ.ศ. 2542 ท่ีได้มีการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลให้ครอบคลุมใน



8 
 

หน่วยงานราชการ ภาครัฐ พร้อมกันน้ีได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน              
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงก าหนดให้ส่วนราชการต่างตอ้งด าเนินการตามวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 
และในภายหลังจึงเกิด พระราชกฤษฏีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการรบ้านเมืองท่ีดี           
พ.ศ.2546 ท่ีเน้นย  ้าให้มีการบริหารภายใตร้ะบบคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล จนกระทัง่ 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2560 จึงได้บัญญัติให้รัฐบาลต้องน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
กระบวนการบริหารประเทศดว้ยเช่นกนั (ส านกังานนายกรัฐมนตรี. 2546)   
 
 นอกจากน้ียอ่มพบวา่ หลกัธรรมาภิบาลนั้นมีความส าคญัหลายประการ กล่าวคือ 

ประการแรก เป็นรากฐานการบริหารจดัการของรัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ในทุกๆ ดา้น โดยมุ่งก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐอนัเพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชน 

ประการต่อมา เป็นแนวทางการบริหารจดัการเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความ
คุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยพยายามลดหรือขจดัขั้นตอนในการปฏิบติังานท่ียากเกินความจ าเป็น
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการทั้งในภาวะปกติหรือวิกฤติ 
     ประการท่ีสาม เป็นการจัดวางโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเน้นให้มีการปรับตัวและ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ทั้งในภาวะปกติหรือวิกฤติท่ีอาจเกิดขึ้น     
โดยไม่อาจเตรียมการได ้

ประการสุดทา้ย เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินการภายใต้หลกัการบริหารมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนในการด าเนินการและน าไปสู่           
การปรับปรุงหรือพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

 
 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ย่อมสรุปหลกัธรรมาภิบาล ตามในพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ย
หลกัเกณทแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มีหลกัพื้นฐาน 6 ประการ ดงัน้ี 

ประการแรก หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ได้มีการตรากฎหมายท่ีถูกต้อง
เหมาะสมให้เป็นธรรม การบงัคบัใช้กฎหมาย พร้อมทั้งก าหนด กฎ กติกา และการปฏิบติัตามกฎ
กติกาท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด ท่ีค  านึงถึงสิทธิเสรีภาพ ความยติุธรรมของสมาชิก อาจกล่าวไดว้่า
หลกันิติธรรมมีการเนน้การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบงัคบัและกติกาให้เกิดความเหมาะสมกบั
ยุคสมัย พร้อมทั้ งเกิดความเป็นธรรม และยอมรับของสมาชิกและสังคม โดยมีการยอมรับ              
และยนิยอม ถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

ประการต่อมา หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม              
การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมี หลักธรรม                    



9 
 

หลกัซ่ือสัตย ์หลกัความจริงใจ ขยนั อดทนอดกลัน่ วินยั และระเบียบวิชาชีพ ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัย  ซ่ึงนับได้ว่าหลักคุณธรรมน้ีจึงมุ่งเน้นการรณรงค์ เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงามให้
ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบติั  

ประการท่ีสาม หลกัความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนัของคนในชาติ โดยการปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รทุกวงการให้มีความโปร่งใส 
ซ่ึงกล่าวไดว้่าหลกัการน้ีมุ่งท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดโ้ดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์การให้
มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอนัเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของประชาชน ตลอดจนมีระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกันและกัน 
และช่วยใหก้ารท างานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน่ 

ประการท่ีส่ี หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง เป็นการเปิดโอกาสเพื่อให้ภาค
ประชาชนนั้น มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รับรู้ เสนอแนะ ตดัสินใจประเด็นปัญหาส าคญัของทั้ง
ในระดับหน่วยงานรัฐ นโยบายส าคญัระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ ท่ีประชาชนสามารพแสดง
ความเห็น ประชาพิจารณ์  ประชามติหรืออ่ืนๆ  ตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมท่ี พลเมืองสามารถตดัสินใจส าคญัๆ ของสังคม ซ่ึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมท าให้เกิดการตรวจสอบ ป้องกันการใช้อ านาจจากผูแ้ทน หรือผูกขาดการ
บริหารราชการงานสาธารณะจากภาครัฐหรือเอกชน ช่วยใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว เกิดความ
ร่วมมือกนัของประชาชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชนอยา่งเหมาะสม 

ประการท่ีห้า หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง เป็นการค านึงถึงในสิทธิ
อ านาจและหนา้ท่ี ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาสาธารณะ พร้อมทั้งกระตือรือร้นต่อ
การด าเนินการแกปั้ญหาต่างๆ เคารพต่อประเด็นความคิดเห็นท่ีแตกต่าง นอ้มรับยอมรับท่ีไม่ดีและ
ส่ิงท่ีดีจากการปฎิบัติหน้าท่ีของตัวเอง รวมถึงการแสดงบทบาทของทั้ งผูบ้ริหาร และบุคลากร
โดยรวมตอ้งตั้งใจปฏิบติัภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ เพื่ออ านวย
ความสะดวกต่างๆ ซ่ึงตอ้งกลา้รับผิดชอบต่อความบกพร่องในการด าเนินการตามหนา้ท่ีการงานท่ี
ตนรับผิดชอบอยู ่และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขใหไ้ดท้นัท่วงที 

ประการสุดทา้ยหลกัความคุม้ค่า (Value for Money) หมายถึง การบริหารจดัการและการใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยองคก์รหรือหน่วยงานภาครัฐจ าตอ้ง
มีความประหยดัในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ค่า ด้วยเหตุน้ีผูบ้ริหารจึงตอ้งตระหนักว่ามี
ทรัพยากรค่อนขา้งจ ากดั ดงันั้นในการบริหารจดัการจึงจ าเป็นจะตอ้งยึดถึงหลกัความประหยดัและ
ความคุม้คา่ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งตั้งจุดมุง่หมายไปท่ีผูรั้บบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ย่อมพบว่า หลักธรรมาภิบาล ถือเป็นรากฐานทางการเมืองการ
ปกครองท่ีเน้นถึงการสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อน าไปสู่การบริหารจดัการ
สาธารณะท่ีให้ความส าคญักบัประชาชน โดยการน าหลกัการดงักล่าวมาปรับใชจึ้งไม่ใช่แค่เพียงใน
ส่วนของกลไกภาครัฐเท่านั้น หากยงัรวมถึงการแสดงบทบาททางการเมืองของนักการเมืองท่ีมีต่อ
ประชาชนไปพร้อมกนัดว้ย 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองภาพลกัษณ์ทางการเมือง 

หากพิจารณาค าวา่ ภาพลกัษณ์ (Image) นั้น ซ่ึงตามราชบณัฑิตยสถาน (2552) ไดอ้ธิบายว่า
หมายถึง รูปลกัษณะของภาพท่ีสามารถเห็นได ้ส่วนใหญ่ใชใ้นความหมายท่ีว่า ภาพของ คนบุคคล 
องคก์ร หรือสถาบนั ตามท่ีสาธารณชนมองเห็น โดยเป็นภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของผูพ้บเห็น ซ่ึงมกัจะ
เกิดจากลกัษณะของการกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคล องคก์ร หรือสถาบนันั้นๆ  

 
โดยช่วงภาวะทางการเมืองมีการแข่งขันสร้างความนิยมชอบรุนแรงนั้ น ต้องท าให ้

ประชาชนรู้สึกดี ประทบัใจ เพื่อไดม้าซ่ึงชยัชนะการเลือกตั้ง ภาพลกัษณ์ทางการเมืองจึงหมายถึง 
ความรู้สึกท่ีประทบัใจ เกิดขึ้นจากความรู้สึก ทศันคติ ของบุคคลท่ีมีต่อนักการเมือง เม่ือประชาชน
ยอมรับ เช่ือถือ และไวว้างใจนักการเมืองคนนั้นแลว้จะส่งผลให้ลงคะแนนเสียงเลือกให้บุคคลนั้น
เขา้มาท าหนา้ท่ีแทนประชาชนท่ีสภาผูแ้ทน (อริสา เหล่าวิชยา. 2556: 57-62)       

 
อริสา เหล่าวิชยา (2556: 57-62) อธิบายว่า ในการสร้างภาพพจน์ หรือภาพลักษณ์นั้ น 

เป้าหมายท่ีส าคญัท่ีในการท าให้ดูดีมีความน่าเช่ือถือของนกัการเมือง หรือพรรคการเมืองนั้น มีความ
คาดหวงัท่ีตอ้งการอยู ่7ประการส าคญัดว้ยกนัประกอบดว้ย 

1. ดา้นการเสริมสร้างการยอมรับ ยนิยอม รับรู้กบัภาคประชาชนส่วนใหญ่  
2. ดา้นการใหภ้าพพจน์ใหม่ ความรู้สึกใหม่ใหก้บักลุ่มการเมือง  
3. ดา้นการเสริมสร้างใหมี้อ านาจ บารมีต่อผูส้นบัสนุนในดา้นการเมือง 
4. ดา้นการเสนอขายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
5. ดา้นการสนบัสนุนฝ่ายบริหารในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 
6. ดา้นการสร้างต าแหน่งของพรรค หรือนกัการเมืองในประเด็นท่ีตอ้งการ 
7. ดา้นการดึงดูดใจและรักษาบุคลากรของพรรคหรือสมาชิกของพรรคท่ีมีคุณภาพ  
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เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ (2533) อธิบายให้เห็นว่า การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี มีส่วนประกอบ
ต่างๆ อีกหลากหลาย เช่น  

1) การสร้างภาพลักษณ์ต้องมีประสิทธิภาพสูง พรรคและนักการเมืองนิยมใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ในการหาเสียง หรือใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง  

2) บุคลิกส่วนตวัท่ีเหมาะสม ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ เพราะว่าเป็น
ภาพจ าแรกท่ีผูพ้บเห็นจะเกิดภาพจ าแรกพบ มีความรู้สึก อนัจะน าไปสู่ความเล่ือมใส ฝังในใจและ
เช่ือถือ  ทั้ งน้ีความประทับใจนั้นมากจากการแสดงผ่านทางการกระท า ท่าทาง บุคลิคภาพของ
นกัการเมืองเป็นตน้ 

3) บุคลิกภาพมนุษยสัมพนัธ์อนัดีต่อผูอ่ื้นๆ เป็นมิตรท่ีดีสามารถปฏิบติังานกบัคนอ่ืนๆได้
ท างาน กล่าวคือ ในช่วงก่อนหรือหลงัท่ีมีการเลืองตั้งเป็นการทัว่ไปไม่ว่าระดบัใด จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
นกัการเมืองควรสร้างความนิยมชมชอบใหค้นในกลุ่มต่างๆ อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

 
 หากพิจารณาถึงการศึกษาของ ฉัตรสุรางค์ กองภา, วิเชียร ก่อกิจกุศล และเนตรชนก บัว
นาค (2562 : 237-246) เก่ียวกบั “การสร้างภาพลกัษณ์องค์กรหรือพรรคการเมือง ก็คือ ภาพลกัษณ์
พรรคการเมืองท่ีสังคมประสงคค์าดหวงันั้น เป็นผลอนัเน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มพรรคการเมืองทั้งใน
ระดบัขนาดพรรคเล็ก หรือกลุ่มพรรคการเมืองขนาดใหญ่ จะมีส่วนส าคญัท่ีสัมพนัธ์เก่ียวกขอ้งกบั
ประชาชน ภาคประชาสังคมในระดบัชุมชนต่างๆ พรรคการเมืองท่ีสังคมให้ความช่ืนชมยอมรับต่อ
พรรคต่อนโยบายน าไปสู่ความพึงพอใจให้นักการเมืองพรรคการเมืองท่ี มีความนิยม มีความมัน่คง
สอดคลอ้งกับแนวคิดว่าด้วยเร่ืองภาพลกัษณ์ของ อ านวย วีรวรรณ ท่ีได้กล่าวถึง ภาพลกัษณ์ของ
หน่วยงานหรือองค์กรท่ีสังคมมีความคาดหวงัหรือตอ้งการ  ซ่ึงควรน ามาปรับใช้หรือพฒันาให้
สอดคลอ้งเหมาะสมเพื่อใชก้บักลุ่มการเมือง พรรคการเมือง หรือนกัการเมืองท่ีประชาชน หรือภาค
สังคมตอ้งการเช่นกนั” 

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาแลว้นั้นภาพลกัษณ์พรรคการเมือง ปรากฎหรือแสดงผ่านการกระท าใน
อ านาจ หน้าท่ี บทบาทของนักการเมือง อาทิอย่างเช่น  พรรคการเมืองท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดีหรือมี
ลกัษณณกา้วหน้า มีนวตักรรมหรือการบริหารจดัการพรรคการเมืองท่ีทนัโลกต่อสนองต่อส่ิงใหม่
ของสังคมจะมีปฏิสัมพนัธ์ อนัดีกบัภาคประชาชน สมาชิกพรรค และมีการท างานระดบัพรรคหรือ
การจดัการงานรัฐบาลโดยรวมอยา่งมีระบบหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสาธารณะทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมกฎหมายอยา่งสูง 
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ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ยอ่มสรุปไดว้่า ภาพลกัษณ์นกัการเมือง หมายถึง ความ
ประทับใจบุคลิกภาพและการยอมรับถึงสมรรถนะการท าหน้าท่ีของนักการเมืองส่วนใหญ่ เช่น         
มีวิสัยทศัน์ มีความใกลชิ้ดกบัประชาชน มีความประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดี และมีความพร้อมในการ
ท าหนา้ท่ีเพื่อประชาชน เป็นตน้  
 
2.3 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารทางการเมือง 

การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) เป็นแนวคิดท่ีมีจุดเร่ิมตน้มาตั้งแต่ยุค
กรีกโบราณ โดยเน้นในเร่ืองวาทวิทยา ซ่ึงประเด็นท่ีเป็นสาระ (message) โดยในกระบวนการ
ส่ือสารดังกล่าว ล้วนเก่ียวข้องกับประเด็นทางการเมืองและการปกครองภายใต้หลักจริยธรรม              
ทั้งยงัอาศยัการโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda) เพื่อผสมผสานเน้ือหาหรือประเด็นในทางการเมือง
กบัการส่ือสารเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลหรือประสิทธิผลในทางการเมือง (จรูญ หยูทอง-
แสงอุทยั. 2560)  

จึงเห็นไดว้่าการส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหว่างผูส่้ง
สาร และผูรั้บสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การส่ือสารจึงนบัเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์
ท่ีเป็นสัตวส์ังคม และมนุษยเ์องก็มีความตอ้งการในการส่ือสารระดบัต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป 
เช่น การส่ือสารภายในตนเอง การส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารระหวา่งกลุ่ม การส่ือสารภายใน
องคก์ร และการส่ือสารมวลชน เป็นตน้ นอกจากน้ีกระบวนการการส่ือสารทางการเมืองในทุกระดบั
จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการเมือง รวมทั้งทกัษะในการส่ือสารถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
เช่ือมโยงชนชั้ นปกครอง คือ รัฐบาล กับชนชั้ นใต้ปกครอง คือ ประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน                
โดยพิจารณาการส่ือสารในฐานะตวัแปรน าหรือตวัแปรอิสระท่ีส่งผลกระทบต่อการเมืองในฐานะตวั
แปรตามนัน่เอง (ยทุธพร อิสรชยั. 2561) 

 
 หากพิจารณาถึงความหมายของแนวคิดการส่ือสารในทางการเมืองจะพบวา่ 

Shaffee(1975: 96) อธิบายว่า การส่ือสารทางการเมือง ก็คือ รูปแบบ กระบวนการ หรือ
ระบบในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร หรือส่งสารทางการเมือง ไปยงักลุ่มเป้าหมายทางการเมือง                      
โดยท่ีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองนั้น จะเป็นระบบ มีลกัษณะ หรือรูปแบบ แผนการแพร่
สารขอ้มูลทางการเมืองระหวา่งกลุ่มเป้าหมายทางการเมืองในระดบัต่างๆ ของระบบการเมือง  
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ส่วน Rush and Althoff (1971: 160) อธิบายว่า สังคมวิทยามีการส่งข้อมูลข่าวสาร สาร
ขอ้มูลท่ีตอ้งการน าเสนอ ส่ือ ถ่ายทอดส่ือสารประเด็นต่างๆ ทางการเมืองไปยงัส่วนต่างๆ ของระบบ
สังคมทางการเมือง เป็นตน้ 

 
ดว้ยเหตุน้ีย่อมสรุปไดว้่า การส่ือสารทางการเมือง จึงหมายถึง กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูล

ข่าวสารอันเป็นประเด็นต่างๆ ทางการเมืองระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในระบบการเมือง เพื่อสร้าง
ทศันคติ ความสนใจในการเมือง ความรู้ ความเขา้ใจทางการเมือง และการมีบทบาททางการเมืองใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ  

 
ขณะเดียวกนัภายใตก้ระบวนการส่ือสารทางการเมืองดงักล่าวไดส้ะทอ้นถึงการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารทางการเมือง ซ่ึงหมายถึง ความสนใจต่อกิจกรรมความเคล่ือนไหวทางการเมืองผ่านส่ือ
ต่างๆ ไปพร้อมกนัดว้ย  

 
นอกจากน้ี ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร (2564) ไดอ้ธิบายถึง กระบวนการส่ือสารทางการเมือง

วา่ประกอบดว้ย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
ประการแรก องค์กรทางการเมือง (political  organization) หรือสถาบันทางการเมือง 

(political  institution) ซ่ึงมีนัยส่วนใหญ่เป็นผูส่้งสาร (sender) ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือแหล่งข่าว 
เช่น พรรคการเมือง รัฐบาล ขา้ราชการ และอีกกลุ่มหน่ึงคือ ส่ือมวลชน  

ประการต่อมา สาร (message) หรือขอ้ความท่ีเป็นเน้ือหาสาระ  
ประการท่ีสาม ส่ือ (media) ซ่ึงมีรูปแบบหรือช่องทางการส่งสารท่ีหลากหลาย 
และประการสุดทา้ย ประชาชนหรือพลเมือง (citizens) ซ่ึงมีนยัเป็นผูรั้บสาร (receiver) หรือ

ผูฟั้ง (audience) อาทิ กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผลกัดนัต่างๆ   
 
ด้วยเหตุน้ี กระบวนการส่ือสารโดยทั่วไปจึงประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ             

ผู ้ส่ งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางการส่ือสาร (Channel) และผู ้รับสาร (Receiver)               
จึงมกัเรียกโดยยอ่วา่ “SMCR” 
 อย่างไรก็ตาม สังคมการเมืองท่ีอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยสถานภาพการส่งสาร
สามารถปรับเปล่ียนทิศทางระหว่างองค์กรทางการเมืองหรือสถาบนัทางการเมือง กับประชาชน
หรือพลเมืองไดอ้ยูต่ลอดเวลา หรือกล่าวไดว้่า ประชาชนในฐานะพลเมืองสามารถสร้างขอ้เรียกร้อง
เพื่อมุ่งหวงัให้สาร (demand message) น้ียอ้นกลบัไปสู่รัฐบาลหรือกลไกรัฐต่างๆ แลว้พฒันากลบัมา
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เป็นนโยบายท่ีประชาชนไดรั้บประโยชน์ ซ่ึงเป็นการส่งสารแบบแนวด่ิง (vertical) จากล่างขึ้นบน 
(bottom-up) อนัต่างจากรูปแบบบนลงล่าง (top-down) เหมือนในสังคมอ านาจนิยม  
 

อีกทั้งยงัไดส้รุปให้เห็นว่า ภายใตก้ระบวนการส่ือสารทางการเมืองนั้น การส่ือสารท่ีเกิดขึ้น
นั้นมีบทบาทส าคญัทางการเมือง (ชาญชยั จิตรเหล่าอาพร. 2564) ไดแ้ก่ 
 ประการแรก การสร้างความสนใจทางการเมือง โดยส่ือถือเป็นปัจจยัส าคญัในการรับรู้ใน
ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง ซ่ึงส่ือมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นสามารถ
สร้างการรับรู้แก่ประชาชน สังคมจนเกิดเป็นความรู้และความเขา้ใจในประเด็นต่างๆ ทางการเมือง 
เช่น การรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิสมคัรหรือออกเสียงเลือกตั้งในระดบัต่างๆ การสร้างความเขา้ใจถึง
ความแตกต่างระหว่างรัฐธรรมนูญแต่ละฉบบั มูลเหตุในการรัฐประหาร ปัญหาการคอร์รัปชัน่ของ
ระบบราชการ เป็นตน้  
 ประการต่อมา การสร้างการเรียนรู้ทางการเมือง จนเกิดเป็นทศันคติทางการเมือง และน าพา
ไปสู่การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง โดยส่ือมีบทบาทในการปลูกฝังความคิดความเช่ือ              
และโดยเฉพาะการโน้มน้าวให้เกิดความโน้มเอียงทางการเมืองขึ้นได้ กล่าวคือ ในกระบวนการ
กล่อมเกลาหรือสังคมประกิตทางการเมือง (political socialization) นั้น หากกลไกทางการเมืองสร้าง
ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองทั้งในทางบวกและทางลบหรือทั้งในประเด็นท่ีสนบัสนุนหรือขดัแยง้กนั
นั้ นย่อมส่งผลต่อการสร้างการรับรู้ของผู ้รับสาร ซ่ึงน าพาไปสู่การเกิดทัศนคติส่วนบุคคล             
และรวมถึงการสร้างความเห็นร่วมแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ในทางสังคมดว้ย ซ่ึงย่อมหมายถึงการเกิด
ความโนม้เอียงทางการเมืองหรือท่ีเรียกว่า วฒันธรรมทางการเมืองในสังคมนั้นตามไปดว้ย ดงัท่ีพบ
ไดจ้ากปรากฏการณ์สีเส้ือทางการเมืองในบริบทสังคมไทย  

และประการท่ีสาม การสร้างประเด็นทางการเมืองท่ีน าไปสู่การพฒันาทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย โดยส่ือมวลชนสามารถจุดประกายถึงประเด็นส าคัญๆ ในทางสังคมท่ีน าไปสู่          
การพฒันาทางการเมือง เพราะแก่นแทข้องระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยทุกรูปแบบมุ่งเนน้ให้
ประชาชนในฐานะพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองได้หลากหลายช่องทาง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือมวลชนตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนหมาเฝ้าบา้น (watchdog) หลายเหตุการณ์ทาง
สังคมท่ีส่ือหยิบยกมาย่อมกลายเป็นการจุดประกายให้กลไกทางการเมืองตอ้งหันมาให้ความสนใจ 
และร่วมเร่งระดมทุกภาคส่วนทางสังคมเข้าร่วมแก้ไขปัญหา ซ่ึงถือเป็นหนทางหน่ึงในการ
วางรากฐานการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะร่วมกันตามครรลองการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย    
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อย่างไรก็ตามจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ย่อมพบว่าบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนนั้นมีอิทธิพล
ต่อกระบวนการส่ือสารทางการเมือง โดยเฉพาะการสร้างความสนใจทางการเมืองให้แก่ประชาชน 
ดังพบว่า Schramm (1964 : 127-144; SNAMIKI. 2554)  กล่าวถึงเร่ือง บบทบาทหน้าท่ีของ
ส่ือมวลชนท่ีอธิบายถึงว่า สามารถส่งเสริมช่วยเหลือการพฒันาประเทศ โดยไดน้ าเสนอในหนงัสือ 
Mass Media and National Development ซ่ึงสามารถยอ่สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การเป็นรายงาน ติดตามเหตุการณ์หรือความคืบหนา้ เคล่ือนไหว ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใหส้ังคม และประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา 

2) การส่งเสริมให้มีแนวคิด ทศันคติ ความคิดแผนงานของพลเมืองท่ีกวา้งขึ้น  พร้อมทั้งน้ี
ยงัท าใหป้ระชาชนมีประสบการณ์ท่ีดี และส่งเสริมการเมืองในอนาคต 

3) การส่งเสริมเรียนรู้ให้ตระหนักรู้ สนใจ  หรือควรน ามา วิเคราะห์ หรือพิจารณาในเร่ือง
ต่างๆ อนัน าไปสู่ประสบการณ์ ความรู้และการพฒันาต่อยอดเพิ่มขึ้น  

4) การสร้างความทะเยอทะยาน คือท าให้เกิดความตอ้งการท่ีจะมีสภาพท่ีดีกว่าเดิม เช่น    
เกิดความอยากอยูดี่กินดี 

5) การส่งเสริมการส่ือสารระหว่างบุคคล ท าให้ประชาชนท่ีไดรั้บข่าวสารจากส่ือมวลชน
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสารซ่ึงกนัและกนั 

6) การช่วยให้มีรสนิยมท่ีดี แสดงให้เห็นการกระท าท่ีดี มีวฒันธรรมตามสมยันิยม ให้รู้จกั
เลือกปฏิบติัหรือแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร 

7) การสร้างความเขา้ใจในนโยบายของรัฐบาล ด้วยการท าให้เกิดการรับรู้ ยอมรับ สนใจ         
ในการวิเคราะห์ แลกเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัการเมืองการบริหารราชการหรือเศรษฐกิจสังคม เป็นตน้  

8) การส่งเสริมให้มีทศันคติ ค่านิยม กระบวนทศัน์ทางความคิดเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น         
ไม่วา่จะโดยตรงหรือกล่อมเกลาใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น  

9) การท าหนา้ท่ีเป็นครู ในการเรียนรู้ทางการเมืองในบริบทต่างๆ   
10) ส่งสเริมใหเ้กิดค่านิยม ทศันคติท่ีฝังแน่นขึ้น หรือท าใหเ้กิดความยดึมัน่แน่นแฟ้นขึ้น 
11) เป็นการส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของบุคคล กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองดีขึ้ น 

ภาคปราชนเกิดความยอมรับ สนใจน าไปสู่การพฒันายอมรับนับถือบุคคล หรือยกระดบัความเป็น
ผูน้ าในการพฒันาได ้
 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ สรุปไดว้่า กระบวนการส่ือสารทางการเมืองนั้นน าไปสู่
การสร้างความสนใจทางการเมือง ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
(Political Socialization) โดยสามารถกระตุน้ให้ประชาชนเกิดทศันะหรือความคิดเห็นต่อประเด็น
ต่างๆ ในบริบททางการเมืองทั้งในเวลาปกติหรือเวลาท่ีเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ ได ้
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2.4 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเพชรบุรี 
 เม่ือกล่าวถึง เพชรบุรี นั้นเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัตก มีภูมิประเทศทั้งเป็นท่ีสูงติด
เทือกเขาและท่ีราบชายฝ่ังทะเล ส่วนใหญ่มกัเรียกช่ือสั้นๆ กนัว่า เมืองเพชร ในอดีตนั้นมีการเรียก
ขานเดิมเรียก “พริบพรี” ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากประวติัศาสตร์หลกัฐาน ปรากฏพบวา่ ในช่วงของสมยั
พระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 นั้น มีการเรียกเมืองเพชรบุรีว่า ศรีชยัวชัรปุระ ท่ีเป็นเมืองดา้นทิศใตไ้ม่ไกลจาก
อยุธยามากนั้น และในสมยัอยุธยาไดมี้การสร้างวดัวาอารามไวจ้ านวนมาก เป็นพื้นท่ีภูมิศาสตร์ท่ี
ส าคญัในการตั้งเมืองและอาศยัของประชาชน ปัจจุบนัน้ีจงัหวดัเพชรบุรี เป็นจงัหวดัท่ีส าคญัท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาต่ิ พร้อมทั้งน้ี เพชรบุรีเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเหมาะสมกบัการปลูกตน้ตาลมาก ท า
ให้เพชรบุรีผลิตสินค้าทางการเกษตรส าหรับบริโภคและจ าหน่ายได้อย่างเช่น น ้ าตาลได้ และ
สามารถส่งออกขายจงัหวดัและนอกรัฐไดน้บัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

ทั้ ง น้ี  เพชรบุ รีนั้ น  ถือว่าเป็นชุมชนทางการเมืองของรัฐสยามท่ี มีความ เก่าแก่ใน
ประวติัศาสตร์ของรัฐสยาม ซ่ึงพื้นท่ีหวัเมืองหรือจงัหวดัเพชรบุรีท่ีมีความส าคญัทั้งดา้นการปกครอง 
เมืองเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมอย่างมากระหว่างพื้นท่ีดา้นทิศใตข้องเมืองหลวงอย่างอยุธยาและ
พระนคร ทั้งน้ีในปัจจุบนัจงัหวดัเพชรบุรีเป็นเมืองหรือจงัหวดัท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
อย่างยิ่งในการเมืองการปกครองทั้งสมยัอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ พชรบุรีเป็นเมืองด่านส าคญั
ระหวา่งภาคกลางและภาคใต ้และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
 จังหวดัเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 
ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร พื้นท่ีมีทั้ งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตร (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. 2563) มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัและประเทศใกลเ้คียงต่อไปน้ี 

ดา้นเหนือ ติดกบัอ าเภอบา้นคา อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี กบัอ าเภออมัพวาและอ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม 
     ดา้นตะวนัออก ติดชายฝ่ังอ่าวไทย  
     ดา้นใต ้ติดกบัอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
     ดา้นตะวนัตก ติดกบัเขตตะนาวศรีของประเทศพม่า 
 

โครงสร้างการปกครองในจังหวัดเพชรบุรี 
1. การบริหารส่วนภูมิภาค เพชรบุรีนั้น  มีส่วนราชการ องค์กรของรัฐตามโครงสร้างการ

บริหารราชการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของผูว้่าราชการจงัหวดัเพชรบุรี ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดบัจงัหวดั และอ าเภอ ประกอบดว้ย หน่วยงานส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดั หน่วยราชการบริหาร
ส่วนกลางในจงัหวดั หน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจ าจงัหวดัของจงัหวดัเพชรบุรีมี  และ
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ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเขายอ้ย อ าเภอหนองหญ้า
ปลอ้ง อ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอบา้นลาด อ าเภอบา้นแหลม สุดทา้ยคืออ าเภอแก่งกระจาน 
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2563) 
 2. การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบุรี เทศบาล
เมือง 2 แห่งเทศบาลต าบล 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 69 แห่ง (กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย. 2563) 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

วิศาล ศรีมหาวโร (2563: 148-165) ศึกษาเร่ือง “ยุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาเยาวชนจงัหวดัสุราษฎร์ธานี” พบว่า  1) ส่วนใหญ่
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น ยึดตนเองเป็นหลักมากกว่า
ส่วนรวม ผูน้ าส่วนใหญ่ท างานสั่งการมากกว่ารับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นส่วนใหญ่ ด้านเคารพ
กฎหมายนั้น ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจยงัไม่ปฏิบัติตามเหตุผล หลกัการของกฎหมาย        
มีการเลือกปฏิบติั เกิดช่องทางกฎหมาย  การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมยงัคงยึดผลประโยชน์
ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม และ 2) การพฒันายุทธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพความ
เป็นพลเมืองพบว่า การสร้างหลกัสูตรระยะสั้นการเสริมสร้างคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง การจดั
ค่ายเยาวชนปลูกฝังความเป็นพลเมืองเพื่อพฒันาประชาธิปไตย การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
สร้างส านึกความเป็นพลเมืองของชาติ เป็นตน้ 

ก้อย ชาเรืองฤทธ์ิ และประโยชน์ ส่งกล่ิน (2563: 225-237) ศึกษาเร่ือง “การบริหารงาน
ภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลในเทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม” 
พบว่า พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลกัธรรมาภิบาลโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ขอ้เสนอแนะ พบว่า เทศบาลควรมีการประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย ประกาศ ให้ประชาชนรับทราบ เทศบาลส่งเสริมพฒันาให้บุคลากรท างานดว้ย 
ซ่ือสัตยสุ์จริตตระหนักต่อผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลกั หลักความโปร่งใสคือ เทศบาลควร
เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการใช้งบประมาณในโครงการต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง             
โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีหลากหลาย หลกัการมีส่วนร่วม คือ เทศบาลควรเพิ่มช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลกัความรับผิดชอบคือเทศบาลควรด าเนินการแกไ้ขปัญหาแก่
ประชาชนทนัที เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนและหลกัความคุม้ค่า คือ เทศบาลควรจดัสรร
งบประมาณใหเ้กิดความคุม้ค่า  
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ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์, เติมศกัด์ิ ทองอินทร์ และสุรพล สุยะพรหม (2563: 14-26) ศึกษา
เร่ือง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน ในจงัหวดันครราชสีมา” พบว่า     
1. จริยธรรมทางการเมือง ประกอบด้วย ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ขยนัอดทน         
2) มีความโปร่งใส ค านึงถึงความส าเร็จของงาน 3) ด้านการให้ความส าคญักับการแก้ปัญหาของ
ประชาชน 2. การประยุกต์หลกัฆราวาสธรรม 4 ไดแ้ก่ 1) หลกัสัจจะ โปร่งใส 2) หลกัทมะ การใช้
สติปัญญาในการวางแผน 3) หลกัขนัติ มีความอดทน ในการท างาน 4) หลกัจาคะ เสียสละ อดทน       
3. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง ได้แก่ 1) ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดี             
2) การสร้างความตระหนกัซ่ือสัตยสุ์จริต 3) การสร้างความร่วมมือในชุมชน  4) การสร้างธรรมาภิบาล 

 
ฉฐัวฒัน์ ชชัณฐาภฏัฐ์ (2563: 92-101) ศึกษาเร่ือง “รัฐประศาสนศาสตร์กบัการเปล่ียนแปลง

ยคุโลกาภิวตัน์” พบว่า ในการบริหารจดัการหน่วยงานภาครัฐตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายและ
กฎประกาศต่างๆ ภายในหลกันิติรัฐ หรือการก ากบัดูแลท่ีดีมากขึ้น การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ยคุโลกาภิวตัน์ New Public Management (NPM) มองขา้มความเป็นพลเมืองในฐานะผูท่ี้ไดรั้บสิทธิ
ตามท่ีกฎหมาย ความคุม้ครอง หรือการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ลดฐานะของพลเมืองเป็น 
ลูกคา้ ความชอบธรรมทางการบริหารยุคโลกาภิวตัม ์ตอ้งมี 6 องคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 1) ยึดหลกั
นิติธรรม 2) ยึดแนวทางนิติรัฐ 3) มีคุณธรรม 4) มีจริยธรรม 5) มีศีลธรรม และ 6) มีธรรมาภิบาล 
ตอ้งปรับเปล่ียนแนวคิดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพลเมืองมากท่ีสุดต่อไป 

 
ฉัตรสุรางค ์กองภา, วิเชียร ก่อกิจกุศล และเนตรชนก บวันาค (2562: 237-246) ศึกษาเร่ือง 

“ภาพลักษณ์พรรคการเมืองอันพึงประสงค์และภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู้ของ
ประชาชนจงัหวดันครราชสีมา” โดยผลการวิจยัพบวา่ ภาพรวมของภาพลกัษณ์พรรคการเมืองอนัพึง
ประสงคอ์ยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นคือ ดา้นท่ีท าคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วน
ร่วม มีความสอดคลอ้งกบัการสนทนากลุ่มในเร่ืองการสร้างความมัน่คงในชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีและ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตอบสนองต่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็น
หลัก ส าหรับภาพรวมของภาพลักษณ์พรรคชาติพัฒนาตามการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง                    
เม่ือพิจารณาดา้นท่ีมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประชาชน มีความสอดคลอ้งกนักบัการสนทนากลุ่มใน
เร่ืองการเป็นพรรคการเมืองท่ีเนน้ประนีประนอม เดินทางสายการทางการเมือง และไม่มีปัญหาเร่ือง
ความขดัแยง้และการกระท าผิดกฎหมาย 
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อริสา เหล่าวิชยา (2556: 57-62) ศึกษาเร่ือง “ภาพลกัษณ์นกัการเมือง” ว่า ในยุคท่ีการเมืองมี
การแข่งขนัรุนแรงเช่นในปัจจุบนัน้ี นักการเมืองมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะตอ้งท าให้ประชาชน
เกิดความรู้สึกท่ีดี ประทับใจ เช่ือถือ และศรัทธา อันจะน ามาสู่คะแนนเสียง ท าให้พรรค หรือ
นักการเมืองได้รับชนะเลือกตั้ ง ปัจจัยท่ีส าคัญคือการสร้างภาพพจน์ ภาพลักษร์ให้เกิดความ
ประทบัใจกบัภาคประชาชน  ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ให้เขา้ใจต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของนักการเมือง
หรือกลุ่มพรรคการเมือง อันจะน าไปสู่การคิด การวิเคราะห์ หรือตัดสินใจท่ีเลือกพรรค หรือ
นกัการเมืองเพื่อด ารงต าแหน่งในสภาผูแ้ทนราษฎร 

 
อศัว์ศิริ ลาปิอี (2556: 187-199.) ศึกษาเร่ือง “ภาพลักษณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมการ

เลือกตั้งของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองควนลงั 
จงัหวดัสงขลา” พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์นักการเมืองกับพฤติกรรมการ
เลือกตั้งของประชาชนในระดบัทอ้งถ่ิน ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองควนลงั 
จงัหวดัสงขลาต่อการตดัสินใจของผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ซ่ึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง นอกจากน้ีภาพลกัษณ์ผูส้มคัรรับ
เลือกตั้ งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง ในด้านวิสัยทัศน์ และนโยบาย ด้านภาวะผู ้น า           
ด้านผลงาน ด้านประสบการณ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรมมีผลต่อการตัดสินใจของผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
สัญญา เคณาภูมิ (2560: 17-38) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของอรรถประโยชน์ทางการเมืองท่ี

ส่งผลต่อการตดัสินใจทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ประเทศไทย” พบวา่ พบวา่ 

1) อรรถประโยชน์ทางการเมืองเป็นส่ิงเร้าภายนอกท่ีปัจเจกบุคคลให้คุณค่าอันเกิดจาก
กิจกรรมทางการเมืองซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมือง อธิบายได้ดว้ยฐานคติ 4 ทฤษฎี คือ 
ทฤษฎีปัจจยัก าหนด ทฤษฎีจิตวิทยา ทฤษฎีการแลกเปล่ียน และ (4) ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล  

2) การเข้าถึงอรรถประโยชน์ทางการเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจทางการเมืองของ
ประชาชนเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี (1) อรรถประโยชน์ฐานคติทฤษฎีปัจจยัก าหนด 
ความส านึกเชิงเหตุผล จิตวิทยา และ (4) การแลกเปลี่ยน 

3) การตดัสินใจทางการเมืองแบบวิถีประชาธิปไตยของประชาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
น้อย จ าแนกและเรียงล าดับตามบทบาทการตดัสินใจทางการเมืองจากค่าคะแนนเฉล่ียมากไปหา
นอ้ยดงัน้ี (1) บทบาทผูส้ังเกตการณ์ (2) บทบาทผูมี้ส่วนร่วม และ (3) บทบาทความเป็นหุน้ส่วน 
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4) อิทธิพลของอรรถประโยชน์ทางการเมืองท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทางการเมืองแบบวิถี
ประชาธิปไตยไดแ้ก่ ปัจจยัอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกนั ปัจจยักระแสนิยม ปัจจยัการจดักลุ่มทาง
สังคม ปัจจยัประสิทธิผลนโยบาย ปัจจยัการท าตามใจตนเอง ปัจจยัความสามารถของนักการเมือง 
ปัจจัยการยอมรับนับถือ และ ปัจจัยแนวนโยบายของพรรคการเมือง  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.529 และสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจทางการเมืองแบบวิถี
ประชาธิปไตย ไดร้้อยละ 28 (F =16.267, p-value = 0.001) 

5) รูปแบบอิทธิพลของอรรถประโยชน์ทางการเมืองท่ีส่งผลต่อการตดัสินทางการเมืองแบบ
วิถีประชาธิปไตย ไดปั้จจยัเชิงสาเหตุท่ีมิอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางการเมืองในความเป็นหุ้นส่วน
ทางการเมือง การเป็นผูมี้ส่วนร่วมทางการเมือง การเป็นผูส้ังเกตการณ์ทางการเมือง อรรถประโยชน์
ฐานคติทฤษฎีปัจจยัก าหนด อรรถประโยชน์ฐานคติทฤษฎีจิตวิทยา  และอรรถประโยชน์ฐานคติ
ทฤษฎีความส านึกเชิงเหตุผล โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเป็น 0.865 และสามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์การเป็นหุน้ส่วนทางการเมือง ไดร้้อยละ 74 (F=272.70; p-value = 0.001) 

6) รูปแบบการพัฒนาการตัดสินใจทางการเมืองแบบวิถีประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมคือ
รูปแบบการตดัสินใจทางการเมืองในความเป็นหุน้ส่วนทางการเมืองซ่ึงมีองคป์ระกอบ                    

1) การพฒันาการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
2) การส่งเสริมความสนใจทางการเมือง                 
3) การเสริมสร้างครอบครัวประชาธิปไตย (กลุ่มการเมือง) (4) การส่งเสริมความศรัทธาใน

ระบอบประชาธิปไตย 
5) การเสริมสร้างประชาธิปไตย ฐานคติเศรษฐศาสตร์การเมือง (ประชาธิปไตยกินได)้ 
 
ถิรวฒัน์ แจ่มกระจ่าง และชลิต ศานติวรางคณา (2557: 46-62) ศึกษาเร่ือง “ความสัมพนัธ์

ของการส่ือสารท่ีมีผลต่อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร                   
จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จังหวัด
สมุทรปราการมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองในระดบัเป็นคร้ังคราว หรือ 5-6 วนัต่อสัปดาห์ มี
การเปิดรับสูงสุด คือ ส่ือมวลชน ซ่ึงอยูใ่นระดบับ่อย  และมีการเปิดรับในระดบัเป็นคร้ังคราว ไดแ้ก่ 
ส่ือกิจกรรมทางการเมือง ส่ือบุคคลและส่ือสังคมออนไลน์ ตามล าดบั ทางดา้นความรู้ทางการเมือง
ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองในระดับเห็นด้วยมาก มีความรู้สูงสุด คือ ทราบว่าการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีอ านาจสูงสุด และมีความสนใจทางการเมืองในระดบัเห็นดว้ย         
มีความสนใจสูงสุด คือ สนใจติดตามการท างานและผลงานทางดา้นการเมือง ทางดา้นการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัมาก คือ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
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และมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนคร จงัหวดัสมุทรปราการ สูงสุด รองลงมาคือ 
ความรู้ทางการเมือง และ ทศันคติทางการเมือง ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง “ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตาม หลกัธรรมาภิบาล
ของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19”  ใช้วิธีการศึกษาวิจยัแบบ
ส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินการของระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปไปท่ีอาศยัอยู่ใน
จังหวดัเพชรบุรี โดยสุ่มตัวอย่างจ านวนประชากรจากทุกอ าเภอ ประกอบด้วย 8 อ าเภอ ได้แก่     
อ าเภอเมืองเพชรบุ รี  อ า เภอเขาย้อย  อ า เภอหนองหญ้าปล้อง  อ าเภอชะอ า  อ า เภอท่ ายาง                 
อ าเภอบา้นลาด อ าเภอบา้นแหลม และอ าเภอแก่งกระจาน ดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) อ าเภอละ 50 คน รวม 400 คน ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในช่วงระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564  
 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำ  

ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
  1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได ้
   2. ภาพลกัษณ์นกัการเมือง 

  3. การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติของประชาชนในจังหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลัก        
ธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ประกอบดว้ย
หลกัส าคญั 6 ประการคือ 

1. หลกันิติธรรม  
2. หลกัคุณธรรม  
3. หลกัความโปร่งใส  
4. หลกัการมีส่วนร่วม  
5. หลกัความรับผิดชอบ  
6. หลกัความคุม้ค่า 
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3.3 เคร่ืองมือกำรศึกษำ 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคือ  แบบสอบถาม (Questionnaires) ก าหนด

มาตราวดัแบบแบ่งช่วง (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยวดัเป็นระดับความคิดเห็นตามคะแนน 
ก าหนดคะแนนไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี  (Likert, 1967) 
  ระดบัความคิดเห็น  คะแนนเชิงบวก  
  มากท่ีสุด     5 
  มาก      4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย      2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 

ทั้งน้ีเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี 
4.21–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
3.41–4.20 หมายถึง มาก 
2.61–3.40 หมายถึง ปานกลาง 
1.81–2.60 หมายถึง นอ้ย 
1.00–1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 
3.4 กำรพฒันำเคร่ืองมือ และกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการวิจยัเร่ือง ทศันคติของประชาชน ในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกั
ธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการการพฒันาเคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง ธรรมาภิบาล 
ภาพลกัษณ์นกัการเมือง และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ขั้นตอนท่ี  2  ร่างแบบสอบถามให้ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเน้ือหาตามกรอบแนวคิดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 

ขั้นตอนท่ี  3  น าร่างแบบสอบถามปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของประธานท่ีปรึกษา  
ขั้นตอนท่ี  4  น าแบบสอบถามไปทดสอบความเช่ือมั่น (Cronbach's Alpha) กับกลุ่มตวัอย่างท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง  จ านวน 30 คน โดยมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .963 
ขั้นตอนท่ี 5  แบบสอบถามไปสัมภาษณ์ต่อกลุ่มตวัอย่างและแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม

ตวัอยา่งเชิงปริมาณ 
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ขั้นตอนท่ี  6  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ขั้นตอนท่ี  7  อภิปรายผลและสรุปผลการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนท่ี  8  น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม  
 
3.5 สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

   ในการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของประชาชน ในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกั
ธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ผูว้ิจยัน าใช้
สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และและการวิเคราะห์
จ าแนกพหุ (MCA) 

 
 
 
  
 



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการศึกษาเร่ือง “ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรร
มาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19” ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) จากประชาชนทั่วไปไปท่ีอาศัยอยู่ในจังหวดัเพชรบุรี     
โดยสุ่มตวัอย่างจ านวนประชากรจากทุกอ าเภอ ประกอบดว้ย 8 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
อ าเภอเขายอ้ย อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง อ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอบา้นลาด อ าเภอบา้นแหลม 
และอ า เภอแก่ งกระจาน  ด้วยการเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบบัง เอิญ  (Accidental Sampling)                        
อ าเภอละ 50 คน รวม 400 คน ซ่ึงเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ก าหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วง (Interval Scale) มี 5 ระดับ ในช่วงระยะเวลาใน
การศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน 
และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (MCA) ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาตามรายละเอียดท่ีส าคัญ
ดงัต่อไปน้ี มีผลการศึกษา 
 
4.1 ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ตาราง 4.1 แสดงค่าความถี่จ  านวน ค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (400 คน) คิดเป็นร้อยละ (100.0) 

เพศ   
ชาย 201 50.2 
หญิง 199 49.8 

อายุ   
อายไุม่เกิน 20 ปี  60 15.0 
21 - 40 ปี 179 44.8 
41 - 60 ปี   111 27.8 
61 ปีขึ้นไป 
 

50 12.5 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (400 คน) คิดเป็นร้อยละ (100.0) 

อาชีพ   
ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 71 17.8 
พนกังานเอกชน 69 17.3 
เกษตรกร   110 27.5 
รับจา้งหรือท างานอิสระ 70 17.5 
นกัเรียนหรือนกัศึกษา 60 15.0 
อ่ืนๆ (ระบุ)...................... 20 5.0 

รายได้   
ไม่เกิน 15,000 บาท 100 25.0 
15,001 – 30,000 บาท 250 62.5 
30,001 บาท ขึ้นไป 50 12.5 

 
จากตาราง 4.1 พบว่า ในการวิจยัทัศนคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติ

ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19     
ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็น
ประชาชนทัว่ไปไปท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental 
Sampling) จ านวน 400 คน ผ่านแบบสอบถาม (Questionnaires) ก าหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วง 
(Interval Scale) มี 5 ระดบั  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าประมวลผล โดยใชเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช ้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และและการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (MCA) สามารถอธิบายตวัแปรใดบา้งท่ีส่งผล
ต่อตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์การศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

ด้าน เพศ  พบว่า กลุ่ มตัวอย่างท่ี ตอบแบบสอบถอบถาม ส่ วนให ญ่ เป็น เพศชาย                        
จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.2) และลงมาเป็นเพศหญิงจ านวน 199 คน (ร้อยละ 49.8) 

ดา้นอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี 
จ านวน 179 คน/(ร้อยละ 44.8) รองลงมาได้แ ก่  41 - 60/ปี  จ านวน 111/คน (ร้อยละ 27.8),                
อายุไม่ เกิน /20 ปี  จ านวน  60/คน  (ร้อยละ /15.0) และสุดท้าย  61/ปี ขึ้ น ไป  จ านวน  50 คน                       
(ร้อยละ 12.5)) 
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ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถอบถามเป็น เกษตรกร/               
จ านวน  110 คน  (ร้อยละ  27.5)/รองลงมาได้แ ก่  ข้าราชการ /รัฐวิส าห กิจ  จ านวน  71 คน                    
(ร้อยละ 17.8), พนักงานเอกชน จ านวน 69 คน (ร้อยละ 17.3), รับจา้ง/ท างานอิสระ จ านวน 70 คน   
(ร้อยละ 17.5), นักเรียน/นักศึกษา/ จ านวน 60 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.0 )และสุดทา้ยคือ อาชีพอ่ืนๆ 
จ านวน 20/คน (คิดเป็นร้อยละ 5.0) 

ด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถอบถามมีรายได้ระหว่าง     
15,001 – 30,000 บาท จ านวน 250 คน (คิดเป็นร้อยละ 62.5) รองลงมาได้แก่ ไม่เกิน 15,000 บาท 
จ านวน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 25.0) และสุดทา้ยคือ 30,001 บาท ขึ้นไป  จ านวน 50 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 12.5) 
 

ส่วนท่ี 2 ภาพลกัษณ์นักการเมือง 
ตาราง 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อภาพลกัษณ์นกัการเมือง 

ภาพลกัษณ์นักการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

×̅ S.D. 
แปล
ผล 

ล าดับ 

ประทบัใจบุคลิกภาพโดยรวมของนกัการเมืองไทย 2.33 .756 นอ้ย 5 
รู้สึกการเป็นนกัการเมืองตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ 2.40 .769 นอ้ย 3 
นกัการเมืองตอ้งเขา้ถึงประชาชนอยูต่ลอดเวลา 2.53 .837 นอ้ย 2 
นกัการเมืองไทยนั้นดีพอต่อการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประชาชน 2.55 .774 นอ้ย 1 
นกัการเมืองส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์ท่ีดี 2.38 .797 นอ้ย 4 

โดยภาพรวม 2.44 .729 น้อย  
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์นักการเมือง 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (×̅=2.44, S.D.=.729)  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่า
นกัการเมืองไทยนั้นดีพอต่อการท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนประชาชน (×̅=2.55, S.D.=.774) ร อ ง ล ง ม า
ได้แก่  นักการเมืองต้องเข้าถึงประชาชนอยู่ตลอดเวลา  (×̅=2.53, S.D.=.837), รู้สึกการเป็น
นกัการเมืองตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ (×̅=2.40, S.D.=.769), นกัการเมืองส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์
ท่ีดี (×̅=2.38, S.D.=.797) และสุดท้ายได้แก่ประทับใจบุคลิกภาพโดยรวมของนักการเมืองไทย 
(×̅=2.33, S.D.=.756)   
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
ตาราง 4.3 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

   ทางการเมือง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

×̅ S.D. แปลผล ล าดับ 
สนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองอยูต่ลอดเวลา 4.00 .774 มาก 1 
อ่านข่าวการเมืองในส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจ า 3.97 .757 มาก 2 
พูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองกบับุคคลใกลชิ้ดเสมอ 3.95 .704 มาก 3 

การติดตามตรวจสอบการท างานของนกัการเมืองเป็นหนา้ท่ีของ
ประชาชน 

3.07 .722 มาก 5 

ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการกระตุน้การติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ของประชาชน 

3.92 .606 มาก 4 

โดยภาพรวม 3.77 .655 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง

การเมืองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (×̅=3.77, S.D.=.655)  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายข้อส่วน
ใหญ่เห็นว่าสนใจติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา (×̅=4.00, S.D.=.774) รองลงมา
ไดแ้ก่ อ่านข่าวการเมืองในส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจ า (×̅=3.97, S.D.=.757), พูดคุยถึงประเด็น
ทางการเมืองกบับุคคลใกลชิ้ดเสมอ (×̅=3.95, S.D.=.704), ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการกระตุน้การ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารของประชาชน (×̅=3.92, S.D.=.606) และสุดทา้ยไดแ้ก่ การติดตามตรวจสอบ
การท างานของนกัการเมืองเป็นหนา้ท่ีของประชาชน (×̅=3.07, S.D.=.722) 
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ส่วนท่ี 4 ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลของ
นักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อทศันคติของประชาชนใน

จงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จ าแนกโดยภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ 

ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

×̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

หลกันิติธรรม     
นกัการเมืองไทยใหค้วามส าคญักบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ี
เป็นธรรมดังกรณีการประกาศใช้พระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

2.47 .705 นอ้ย 1 

นักการเมืองไทยมีการปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

2.46 .706 นอ้ย 2 

การบงัคบัใช้กฎหมายของไทยตั้งอยู่บนรากฐานท่ีเคารพ
หลกัสิทธิมนุษยชน 

2.45 .707 นอ้ย 3 

ภาพรวม 2.46 .679 น้อย  

หลกัคุณธรรม     
นกัการเมืองไทยส่วนใหญ่ยึดมัน่การแกไ้ขปัญหาการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อสังคมส่วนรวม 

2.59 .692 นอ้ย 1 

นักการเมืองไทยมีความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจในการแก้ไข
ปัญหาการแพ ร่ระบาดของเช้ื อไว รัสโค วิด -19  ต่ อ
ประชาชน  

2.57 .672 นอ้ย 3 

นักการเมืองไทยมีพฤติกรรมท่ีอยู่ในท านองครองธรรม
เสมอ 

2.58 .714 นอ้ย 2 

ภาพรวม 2.58 .645 น้อย  
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ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

×̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

หลกัความโปร่งใส     

นกัการเมืองไทยสามารถไวว้างใจในการแกไ้ขปัญหาการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้

2.58 .700 นอ้ย 3 

ระบบการเมืองไทยสามารถสร้างความโปร่งใสให้กับ
นกัการเมืองได ้ 

2.59 .702 นอ้ย 2 

ประชาชนไทยไวว้างใจนักการเมืองในการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

2.59 .713 นอ้ย 3 

ภาพรวม 2.59 .680 น้อย  

หลกัการมีส่วนร่วม     
มีโอกาสเขา้ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองท่ีจดัโดยรัฐเสมอ 2.61 .724 ปานกลาง 2 
สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือต่างๆ ได้ตลอดเวลา
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

2.60 .725 ปานกลาง 3 

ประชาชนไทยมีเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้
มากกวา่ประเทศอ่ืนๆ 

2.64 .753 ปานกลาง 1 

ภาพรวม 2.62 .689 ปานกลาง  

หลกัความรับผิดชอบ     
นกัการเมืองไทยมีความรับผิดชอบต่อการแกไ้ขปัญหาการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เสมอ 

2.58 .692 นอ้ย 1 

นักการเมืองใส่ใจต่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 

2.56 .669 นอ้ย 3 

นักการเมืองไทยมีความรับผิดชอบในการท างานในสภา
ผูแ้ทนราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ไดดี้ 

2.57 .679 นอ้ย 2 

ภาพรวม 2.57 .662 น้อย  
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ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

×̅ S.D. แปลผล ล าดับ 

หลกัความคุ้มค่า     

แนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ของนักการเมืองไทยนั้นสอดคลอ้งกบัการเงินการ
คลงัของประเทศ 

2.59 .670 นอ้ย 1 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ของนกัการเมืองไทยนั้นมีความประหยดัและคุม้ค่า 

2.56 .635 นอ้ย 2 

แนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด -19 ของนักการเมืองไทยนั้ นท าได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ 

2.55 .635 นอ้ย 3 

ภาพรวม 2.56 .616 น้อย  

โดยภาพรวม 2.56 .568 น้อย  
 

จากตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อ
การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โควิด-19 จ าแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (×̅=2.56, S.D.=.568) โดยประชาชนส่วนใหญ่มี
ทศันคติด้านหลกัการมีส่วนร่วม (×̅=2.62, S.D.=.689) มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ด้านหลกัความ
โปร่งใส (×̅=2.59, S.D.= .680), ด้านหลักคุณธ รรม (×̅=2.58, S.D.=.645), ด้านหลักความ
รับผิดชอบ (×̅=2.57, S.D.=.662), ด้านหลกัความคุม้ค่า (×̅=2.56, S.D.=.616) และสุดทา้ยได้แก่ 
หลกันิติธรรม (×̅=2.46, S.D.=.679)  

เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้นและท่ีมีต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส               
โควิด-19 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ดา้นหลกันิติธรรม พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นหลกันิติธรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (×̅=2.46, S.D.=.679) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่า  นักการเมือง
ไทยใหค้วามส าคญักบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเป็นธรรมดงักรณีการประกาศใชพ้ระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (×̅=2.47, S.D.=.705) รองลงมาไดแ้ก่ นกัการเมือง
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ไทยมีการปฏิบติัตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (×̅=2.46, S.D.=.706) และสุดทา้ยไดแ้ก่การบงัคบั
ใชก้ฎหมายของไทยตั้งอยูบ่นรากฐานท่ีเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน (×̅=2.45, S.D.=.707) 

ดา้นหลกัคุณธรรม พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นหลกัคุณธรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (×̅=2.58, S.D.=.645) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่า นักการเมือง
ไทยส่วนใหญ่ยึดมัน่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อสังคมส่วนรวม 
(×̅=2.59, S.D.=.692) รองลงมาไดแ้ก่ นกัการเมืองไทยมีพฤติกรรมท่ีอยู่ในท านองครองธรรมเสมอ 
(×̅=2.58, S.D.=.714) และสุดทา้ยได้แก่ นักการเมืองไทยมีความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจในการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ต่อประชาชน (×̅=2.57, S.D.=.672)  

ด้านหลกัความโปร่งใส พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านหลกัความโปร่งใส 
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย(×̅=2.59, S.D.=.680) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่า
ระบบการเมืองไทยสามารถสร้างความโปร่งใสให้กับนักการเมืองได้ (×̅=2.59, S.D.=.702) 
รองลงมาไดแ้ก่ ประชาชนไทยไวว้างใจนักการเมืองในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19(×̅=2.59, S.D.=.713) และสุดทา้ยได้แก่ นักการเมืองไทยสามารถไวว้างใจในการ
แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้(×̅=2.58, S.D.=.700)   

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (×̅=2.62, S.D.=.689) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็น
ว่า ประชาชนไทยมีเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากกว่าประเทศอ่ืนๆ  (×̅=2.64, 
S.D.=.753) รองลงมาได้แก่ มีโอกาสเขา้ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองท่ีจดัโดยรัฐเสมอ (×̅=2.61, 
S.D.=.724) และสุดท้ายได้แก่ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือต่างๆ ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (×̅=2.60, S.D.=.725)   

ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติด้านหลักความ
รับผิดชอบ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (×̅=2.57, S.D.=.662) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วน
ใหญ่เห็นว่า นกัการเมืองไทยมีความรับผิดชอบต่อการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิดเสมอ (×̅=2.58, S.D.=.692) รองลงมาไดแ้ก่ นกัการเมืองไทยมีความรับผิดชอบในการท างานใน
สภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิดไดดี้ (×̅=2.57, S.D.=.679) 
และสุดทา้ยไดแ้ก่ นักการเมืองใส่ใจต่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด (×̅=2.56, 
S.D.=.669) 

ดา้นหลกัความคุม้ค่าพบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นหลกัความคุม้ค่า ภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย  (×̅=2.56, S.D.= .616) เม่ื อพิ จารณาจ าแนกตามรายข้อส่วนใหญ่ เห็นว่า               
แนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิดของนักการเมืองไทยนั้นสอดคลอ้งกบั



33 
 

การเงินการคลงัของประเทศ (×̅=2.59, S.D.=.670) รองลงมาได้แก่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ของนักการเมืองไทยนั้ นประหยัดและคุ ้มค่า (×̅=2.56, 
S.D.=.635) และสุดท้ายได้แก่ แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด ของ
นกัการเมืองไทยนั้นท าไดอ้ยา่งประสบความส าเร็จ (×̅=2.55, S.D.=.635)   
     

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ภาพลักษณ์นักการเมืองการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมือง
ไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ตารางท่ี 4.5 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์นกัการเมือง และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทาง

การเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมือง
ไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ท่ีมาของการผันแปร 
ผลรวม
ก าลงัสอง 

DF 
ค่าเฉลีย่

ผลรวมก าลงั
สอง 

F 
ระดับ

นัยส าคัญ 

ตวัแปรอิสระ 11.001 14 .786 2.615 .001 
 เพศ  .422 4 .105 .351 .843 
 อาย ุ .088 2 .044 .147 .863 
อาชีพ  1.987 1 1.987 6.610 .011 
 รายได ้ .148 1 .148 .494 .483 

ภาพลกัษณ์นกัการเมือง 4.933 3 1.644 5.472 .001 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 3.423 3 1.141 3.796 .011 
การผนัแปรท่ีอธิบายได ้ 11.001 14 .786 2.615 .001 
การผนัแปรท่ีเหลือ 100.674 335 .301   
การผนัแปรทั้งหมด 111.675 349 .320   
Multiple R .714     
Multiple R Square .599     

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลักษณ์นักการเมือง และการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยใน
การจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=2.6150, 



34 
 

Sig.=.001) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได ้
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อาชีพมีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
นักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (F=6.610,Sig.=.011) ยกเวน้ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ  อายุ และรายได้ ไม่มีผลต่อ
ทศันคติต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=.351 , Sig.=.843, F=.147 ,Sig.=.863, 
F=.494,Sig.=.483) 
 ภาพลกัษณ์นกัการเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตาม
หลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19                        
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=5.472 , Sig.= .001) 
 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อ
การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โควิด-19 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=3.796 , Sig.= .011) 

กล่าวโดยสรุป ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาชีพ  ภาพลกัษณ์นกัการเมือง และการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารทางการเมืองมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกั
ธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 คิดเป็น     
ร้อยละ 71.4 (Multiple R=.714) และยังสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรหลักธรรมาภิบาลของ
นักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้คิดเป็นร้อยละ 59.9 
(Multiple R Square=.599) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ มีผลต่อทัศนคติของประชาชนใน
จงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์นกัการเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อ
การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โควิด-19 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อทัศนคติของประชาชนใน
จงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพ ร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิ

บาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อศึกษาระดับ
ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทย
ในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติของ
ประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการ
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยวิธีการศึกษาวิจยัแบบส ารวจ (Survey Research) จาก
ประชาชนทัว่ไปไปท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัเพชรบุรี โดยสุ่มตวัอย่างจ านวนประชากรจากทุกอ าเภอ 
ประกอบด้วย 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองเพชรบุรี อ าเภอเขายอ้ย อ าเภอหนองหญ้าปล้อง อ าเภอ
ชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอบา้นลาด อ าเภอบ้านแหลม และอ าเภอแก่งกระจาน ดว้ยการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) อ าเภอละ 50 คน รวม 400 คน ซ่ึงเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ก าหนดมาตราวดัแบบแบ่งช่วงมี 5 ระดบั ในช่วงระยะเวลา
ในการศึกษา ตั้ งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบน และค่าของการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (MCA) ซ่ึงสรุปผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถอบถามเป็น ดา้นเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ี

ตอบแบบสอบถอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 201 คน (ร้อยละ 50.2) และลงมาเป็นหญิงจ านวน 
199 คน (ร้อยละ 49.8) 

ดา้นอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21 - 40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาไดแ้ก่ 41 - 60/ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 อายไุม่เกิน/20 ปี คิดเป็นร้อยละ/15.0 
และสุดทา้ย 61/ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.5 
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ด้านอาชีพ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ท่ีตอบแบบสอบถอบถามเป็น เกษตรกร                 
คิดเป็นร้อยละ 27.5/รองต่อจากเกษตรกรคือ  ขา้ราชการ/หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
17.8, พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 17.3, รับจ้าง/ท างานอิสระคิดเป็นร้อยละ 17.5, นักเรียน/
นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 15.0  และสุดทา้ยคือ อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถอบถามมีรายได้ระหว่าง     
15,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.5  ไม่เกิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ30,001 บาท 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 

ส่วนท่ี 2 ภาพลกัษณ์นักการเมือง 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์นักการเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับน้อย (×̅=2.44, S.D.=.729) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายข้อของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จะ
พบว่า นักการเมืองไทยนั้ นดีพอต่อการท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนประชาชน (×̅=2.55, S.D.=.774) 
รองลงมาไดแ้ก่ นกัการเมืองตอ้งเขา้ถึงประชาชนอยู่ตลอดเวลา (×̅=2.53, S.D.=.837), รู้สึกการเป็น
นกัการเมืองตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ (×̅=2.40, S.D.=.769), นกัการเมืองส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์
ท่ีดี (×̅=2.38, S.D.=.797) และสุดท้ายได้แก่ประทับใจบุคลิกภาพโดยรวมของนักการเมืองไทย 
(×̅=2.33, S.D.=.756)  

  
ส่วนท่ี 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก (×̅=3.77, S.D.=.655)  เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่าสนใจ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา (×̅=4.00, S.D.=.774) รองลงมาไดแ้ก่ อ่านข่าว
การเมืองในส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจ า (×̅=3.97, S.D.=.757), พูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองกบั
บุคคลใกลชิ้ดเสมอ (×̅=3.95, S.D.=.704), ส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการกระตุน้การติดตามขอ้มูล
ข่าวสารของประชาชน (×̅=3.92, S.D.=.606) และสุดทา้ยไดแ้ก่ การติดตามตรวจสอบการท างาน
ของนกัการเมืองเป็นหนา้ท่ีของประชาชน (×̅=3.07, S.D.=.722) 
 

ส่วนท่ี 4 ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลของ
นักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จ าแนก
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (×̅=2.56, S.D.=.568) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายด้านและท่ีมีต่อ
ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทย
ในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ดา้นหลกันิติธรรม พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นหลกันิติธรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (×̅=2.46, S.D.=.679) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่า  นักการเมือง
ไทยใหค้วามส าคญักบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเป็นธรรมดงักรณีการประกาศใชพ้ระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (×̅=2.47, S.D.=.705) รองลงมาไดแ้ก่ นกัการเมือง
ไทยมีการปฏิบติัตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (×̅=2.46, S.D.=.706) และสุดทา้ยไดแ้ก่การบงัคบั
ใชก้ฎหมายของไทยตั้งอยูบ่นรากฐานท่ีเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน (×̅=2.45, S.D.=.707) 

ดา้นหลกัคุณธรรม พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นหลกัคุณธรรม ภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย (×̅=2.58, S.D.=.645) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่า นักการเมือง
ไทยส่วนใหญ่ยึดมัน่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อสังคมส่วนรวม 
(×̅=2.59, S.D.=.692) รองลงมาไดแ้ก่ นกัการเมืองไทยมีพฤติกรรมท่ีอยู่ในท านองครองธรรมเสมอ 
(×̅=2.58, S.D.=.714) และสุดทา้ยได้แก่ นักการเมืองไทยมีความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจในการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ต่อประชาชน (×̅=2.57, S.D.=.672)  

ด้านหลกัความโปร่งใส พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านหลกัความโปร่งใส 
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย(×̅=2.59, S.D.=.680) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่า
ระบบการเมืองไทยสามารถสร้างความโปร่งใสให้กับนักการเมืองได้ (×̅=2.59, S.D.=.702) 
รองลงมาไดแ้ก่ ประชาชนไทยไวว้างใจนักการเมืองในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19(×̅=2.59, S.D.=.713) และสุดทา้ยได้แก่ นักการเมืองไทยสามารถไวว้างใจในการ
แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้(×̅=2.58, S.D.=.700)   

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม พบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (×̅=2.62, S.D.=.689) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็น
ว่า ประชาชนไทยมีเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากกว่าประเทศอ่ืนๆ  (×̅=2.64, 
S.D.=.753) รองลงมาได้แก่ มีโอกาสเขา้ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองท่ีจดัโดยรัฐเสมอ (×̅=2.61, 
S.D.=.724) และสุดท้ายได้แก่ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือต่างๆ ได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 (×̅=2.60, S.D.=.725)   

ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนคติด้านหลักความ
รับผิดชอบ ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (×̅=2.57, S.D.=.662) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วน
ใหญ่เห็นว่า นกัการเมืองไทยมีความรับผิดชอบต่อการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
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วิด-19 เสมอ (×̅=2.58, S.D.=.692) รองลงมาได้แก่ นักการเมืองไทยมีความรับผิดชอบในการ
ท างานในสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดดี้ (×̅=2.57, 
S.D.=.679) และสุดทา้ยไดแ้ก่ นกัการเมืองใส่ใจต่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-
19(×̅=2.56, S.D.=.669) 

ดา้นหลกัความคุม้ค่าพบว่า ตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นหลกัความคุม้ค่า ภาพรวม
อยูใ่นระดบันอ้ย (×̅=2.56, S.D.=.616) เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายขอ้ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางการ
ป้องกนัหรือการแกไ้ขการแพร่ระบาดโควิด-19 ของนักการเมืองไทยนั้นสอดคลอ้งกบัการเงินการ
คลงัประเทศ (×̅=2.59, S.D.=.670) รองลงมาได้แก่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ของนักการเมืองไทยนั้นมีคุม้ค่าเหมาะสม (×̅=2.56, S.D.=.635) และสุดทา้ย
ไดแ้ก่ แนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสของนักการเมืองไทยนั้นท าไดอ้ย่าง
ประสบความส าเร็จ (×̅=2.55, S.D.=.635)   

สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติั
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
จ าแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย (×̅=2.56, S.D.=.568) โดยประชาชนส่วนใหญ่มีทศันคติดา้น
หลักการมีส่วนร่วม (×̅=2.62, S.D.=.689) มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านหลักความโปร่งใส       
(×̅=2.59, S.D.=.680), ดา้นหลกัคุณธ รรม (×̅=2.58, S.D.=.645), ดา้นหลกัความรับผิดชอบ (×̅=
2.57, S.D.=.662), ดา้นหลกัความคุม้ค่า (×̅=2.56, S.D.=.616) และสุดทา้ยไดแ้ก่ หลกันิติธรรม (×̅=
2.46, S.D.=.679)  
 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ภาพลักษณ์นักการเมืองการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมือง
ไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ภาพลกัษณ์นกัการเมือง และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง
มีผลต่อทัศนคติต่อการปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (F=2.6150, Sig.=.001)           
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อาชีพมีผลต่อทศันคติต่อการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   (F=6.610,Sig.=.011) ยกเวน้ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ  อายุ และ
รายได ้ 
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 ภาพลกัษณ์นกัการเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตาม
หลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19                        
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=5.472 , Sig.= .001) 
 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อ
การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โควิด-19 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F=3.796 , Sig.= .011) 

กล่าวโดยสรุป ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาชีพ  ภาพลกัษณ์นกัการเมือง และการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารทางการเมืองมีอิทธิพลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกั
ธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 /                              
คิดเป็นร้อยละ 71.4 (Multiple R=.714) และยงัสามารถร่วมกนัอธิบายตวัแปรหลกัธรรมาภิบาลของ
นักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19/ โดยคิดเป็นร้อยละ 59.9 
(Multiple R Square=.599) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ มีผลต่อทัศนคติของประชาชนใน
จงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์นกัการเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อ
การปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส   
โควิด19 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 สมมติฐานท่ี 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมีผลต่อทัศนคติของประชาชนใน
จงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล
ของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ผูศึ้กษาสามารถอภิปราย
ผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

5.2.1 จากการศึกษาระดบัทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกั
ธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 พบว่า       
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลกัธรรมา      
ภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จ าแนกโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบันอ้ย โดยประชาชนส่วนใหญ่มีทศันคติดา้นหลกัการมีส่วนร่วม มากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความโปร่งใส ดา้นหลกัคุณธ รรม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ ดา้นหลกัความคุม้ค่า  
และสุดทา้ยไดแ้ก่ หลกันิติธรรม สะทอ้นให้เห็นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ประชาชนใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในแสดงความคิดเห็นพูดคุยทางการเมืองเก่ียวกับ
นักการเมืองในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ระดับปานกลาง และมี
ทศันคติต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของนกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดบันอ้ย ซ่ึงมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัผลการวิจยัของกอ้ย 
ชาเรืองฤทธ์ิ และประโยชน์ ส่งกล่ิน (2563: 225-237) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานภาครัฐตามหลกั
ธรรมาภิบาลในเทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่  ประชาชนมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง 
ขอ้เสนอแนะ พบว่า ประชาชนมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัในหลกันิติธรรม คือ เทศบาลควรมีการช้ีแจง 
หรือให้ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ประกาศ ระเบียบต่างๆ ของเทศบาลแก่ประชาชน หลกัคุณธรรม 
คือเทศบาลควรมีการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลกั หลกัความโปร่งใสคือ เทศบาลควรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้
งบประมาณในโครงการต่างๆ ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ถึง โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลท่ี
หลากหลาย หลกัการมีส่วนร่วม คือ เทศบาลควรเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลกั
ความรับผิดชอบคือเทศบาลควรด าเนินการแกไ้ขปัญหาแก่ประชาชนทนัที เม่ือไดรั้บเร่ืองร้องเรียน
จากประชาชนและหลกัความคุม้ค่า คือ เทศบาลควรจดัสรรงบประมาณใหเ้กิด ความคุม้ค่า 

5.2.2 จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติั
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ  ภาพลักษณ์นักการเมือง และ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองมีผลต่อทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของ
นกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สะทอ้นให้เห็นว่าประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นว่าภาพลักษณ์นักการเมืองมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับผู ้แทนราษฎรในช่วง 
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเด็นต่างๆ ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์และการพูดคุยสนทนาทางการเมืองกับบุคคลอ่ืนต่อ       
ธรรมาภิบาลของนักการเมือง หรือศกัยภาพในการท างานของนักการเมืองอาจจะส่งผลต่อศรัทธา
ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อนกัการเมือง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัผลการวิจยั
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ของอศัวศิ์ริ ลาปิอี (2556: 187-199.) ไดศึ้กษาเร่ืองภาพลกัษณ์นกัการเมืองกบัพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของประชาชนในระดับท้องถ่ิน ศึกษากรณีการเลือกตั้ งนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองควนลัง    
จงัหวดัสงขลา พบว่า  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูมี้สิทธิเลือกตั้งในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ผูส้มัครรับเลือกตั้ งมีวิสัยทัศน์ และนโยบาย ด้านภาวะผูน้ า ด้านผลงาน ด้าน
ประสบการณ์ และด้านคุณธรรม จริยธรรมมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้มีสิทธิเลื อกตั้ งอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของอริสา เหล่าวิชยา (2556: 57-62) เร่ือง 
“ภาพลกัษณ์นกัการเมือง” ท่ีตอ้งท าใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกท่ีดี ประทบัใจ เช่ือถือ เป็นตน้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของ
นกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ผูศึ้กษาวิจยัสามารถเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยัดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 รัฐบาล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และนักการเมืองควรตระหนักให้ความส าคญัต่อการ
บงัคบัใช้กฎหมายของไทยตั้งอยู่บนรากฐานท่ีเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนการจดัการการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด19 ใหท้ัว่ถึงกบัประชาชนทุกพื้นท่ีชุมชน 

5.3.2 นกัการเมืองตอ้งทุ่มเทดา้นก าลงักาย ใจในการบริหารงานจดัการเพื่อการแกไ้ขปัญหา
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19  

5.3.3 นักการเมืองในระดับท้องถ่ินหรือระดับชาติจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ประชาชนในชุมชนต่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 มากกว่าการด าเนินงาน
ต่างๆ เพียงเพราะคาดหวงัเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มเท่านั้น 

5.3.4 นักการเมืองไทยควรตระหนักต่อปัญหาด้วยความจริงใจ ตั้งใจ และแก้ปัญหาด้วย
ความซ่ือสัตยต์่อประชาชน  

5.3.5 ผูแ้ทนราษฎรควรใช้กลไกรัฐสภาพร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส        
โควิด19 อยา่งเป็นระบบเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัประชาชน 

5.3.6 รัฐบาลจ าเป็นต้องรับข้อเสนอแนะฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ก าหนด
มาตรการ การแกไ้ขปัญหาผ่านส่ือต่างๆ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในช่วงแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้อย่างเหมาะสมกับช่วงเวลาการแพร่ระบาดน้ี                
เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 

ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทย
ในการจัดการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

 
ค าชี้แจง  
1.  แบบสอบถามมีทั้งหมด  5  ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ภาพลกัษณ์นกัการเมือง 
ส่วนท่ี 3 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง  
ส่วนท่ี 4 ทศันคติของประชาชนในจงัหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลของ 

นกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะ 

2.  โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ✓  ลงใน  ❑  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง ❑ ตามขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
1.1 เพศ 

❑ 1. ชาย    ❑ 2. หญิง  
1.2 อาย ุ

❑ 1. อายไุม่เกิน 20 ปี   ❑ 2. 21 - 40 ปี 
❑ 3. 41 - 60 ปี     ❑ 4. 61 ปีขึ้นไป 

1.3 อาชีพ 
❑ 1. ขา้ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ❑ 2. พนกังานเอกชน 
❑ 3. เกษตรกร    ❑ 4. รับจา้งหรือท างานอิสระ  
❑ 5. นกัเรียนหรือนกัศึกษา  ❑ 6. อ่ืนๆ (ระบุ).......................  
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1.4 รายได ้
 ❑ 1. ไม่เกิน 15,000 บาท  ❑ 2. 15,001 – 30,000 บาท  

❑ 3. 30,001 บาท ขึ้นไป  
 

ส่วนท่ี 2 ภาพลกัษณ์นกัการเมือง 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ภาพลกัษณ์นักการเมือง 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

1. ท่านประทบัใจบุคลิกภาพโดยรวมของนกัการเมืองไทย      
2. ท่ าน รู้สึกการเป็นนักการเมืองต้องมีบุค ลิกภาพ ท่ี
น่าเช่ือถือ 

     

3. ท่ านคิ ดว่ านั กการเมื องต้อง เข้าถึ งป ระชาชนอยู่
ตลอดเวลา 

     

4. ท่านคิดว่านกัการเมืองไทยนั้นดีพอต่อการท าหนา้ท่ีเป็น
ตวัแทนประชาชน 

     

5. ท่านคิดวา่นกัการเมืองส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์ท่ีดี      
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ส่วนท่ี 3 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 
 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

6. ท่ านสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอยู่
ตลอดเวลา 

     

7. ท่านอ่านข่าวการเมืองในส่ือสังคมออนไลน์เป็นประจ า      
8. ท่านพูดคุยถึงประเด็นทางการเมืองกับบุคคลใกล้ชิด
เสมอ 

     

9. ท่ านคิดว่าการติดตามตรวจสอบการท างานของ
นกัการเมืองเป็นหนา้ท่ีของประชาชน 

     

10. ท่านเห็นว่าส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อการกระตุ้นการ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารของประชาชน 
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ส่วนท่ี 4 ทัศนคติของประชาชนในจังหวดัเพชรบุรีต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของ
นกัการเมืองไทยในการจดัการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

หลกันิติธรรม      
11. ท่านคิดว่านักการเมืองไทยให้ความส าคัญกับการ
บงัคบัใช้กฎหมายท่ีเป็นธรรมดงักรณีการประกาศใช้พระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548  

     

12. ท่ านเห็นว่านักการเมืองไทยมีการปฏิบัติตนตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

     

13. ท่านคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายของไทยตั้ งอยู่บน
รากฐานท่ีเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน 

     

หลกัคุณธรรม      
14. ท่านคิดว่านักการเมืองไทยส่วนใหญ่ยึดมัน่การแกไ้ข
ปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เพื่อสังคม
ส่วนรวม  

     

15. ท่านคิดว่านักการเมืองไทยมีความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจ
ในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 
ต่อประชาชน  

     

16. ท่านคิดว่านกัการเมืองไทยมีพฤติกรรมท่ีอยู่ในท านอง
ครองธรรมเสมอ 

     

หลกัความโปร่งใส      
17. ท่านคิดว่านักการเมืองไทยสามารถไวว้างใจในการ
แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้
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ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

18. ท่านคิดว่าระบบการเมืองไทยสามารถสร้างความ
โปร่งใสใหก้บันกัการเมืองได ้ 

     

19. ท่านคิดว่าประชาชนไทยไวว้างใจนักการเมืองในการ
แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

     

หลกัการมีส่วนร่วม      
20. ท่านมีโอกาสเขา้ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองท่ีจดัโดย
รัฐเสมอ 

     

21. ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือต่างๆ ได้
ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19  

     

22. ท่านคิดว่าประชาชนไทยมีเสรีภาพในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไดม้ากกวา่ประเทศอ่ืนๆ 

     

หลกัความรับผิดชอบ      
23. ท่านคิดว่านักการเมืองไทยมีความรับผิดชอบต่อการ
แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เสมอ 

     

24. ท่านคิดว่านักการเมืองใส่ใจต่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

     

25. ท่านคิดว่านักการเมืองไทยมีความรับผิดชอบในการ
ท างานในสภาผู ้แทนราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ไดดี้ 

     

หลกัความคุ้มค่า      
26. ท่านคิดวา่แนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 ของนักการเมืองไทยนั้นสอดคลอ้งกบั
การเงินการคลงัของประเทศ 
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ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีต่อการปฏิบัติ
ตามหลกัธรรมาภิบาลของนักการเมืองไทยในการจัดการ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

27. ท่านแนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ของนักการเมืองไทยนั้นมีความประหยดั
และคุม้ค่า 

     

28. ท่านแนวทางการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ของนกัการเมืองไทยนั้นท าไดอ้ย่างประสบ
ความส าเร็จ 

     

 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 

ค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถาม 
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Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.963 28 
 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
a1 3.37 1.299 30 
a2 3.87 1.332 30 
a3 4.00 .910 30 
a4 4.03 .765 30 
a5 4.37 .556 30 
b6 3.30 1.264 30 
b7 3.57 1.165 30 
b8 3.60 1.653 30 
b9 3.30 1.264 30 
b10 2.90 1.447 30 
c111 4.10 1.348 30 
c112 3.30 1.557 30 
c113 3.20 1.730 30 
c214 3.20 1.562 30 
c215 3.33 1.561 30 
c216 4.20 .761 30 
c317 3.60 1.276 30 
c318 4.20 .761 30 
c319 3.43 1.382 30 
c420 4.00 1.050 30 
c421 4.37 .809 30 
c422 4.30 .988 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
c523 4.43 .774 30 
c524 4.37 .669 30 
c525 4.53 .629 30 
c626 3.97 .765 30 
c627 3.70 1.022 30 
c628 4.00 .743 30 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a1 103.17 478.557 .863 .960 
a2 102.67 475.609 .893 .960 
a3 102.53 490.120 .952 .960 
a4 102.50 505.086 .687 .962 
a5 102.17 509.868 .761 .962 
b6 103.23 479.771 .866 .960 
b7 102.97 487.551 .785 .961 
b8 102.93 467.995 .819 .961 
b9 103.23 477.564 .908 .960 
b10 103.63 502.999 .373 .965 
c111 102.43 485.840 .701 .962 
c112 103.23 465.564 .912 .960 
c113 103.33 457.885 .924 .960 
c214 103.33 477.057 .730 .962 
c215 103.20 469.476 .848 .960 
c216 102.33 509.540 .558 .963 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
c317 102.93 475.857 .931 .960 
c318 102.33 504.437 .710 .962 
c319 103.10 498.576 .467 .964 
c420 102.53 518.257 .208 .965 
c421 102.17 512.282 .447 .963 
c422 102.23 505.289 .519 .963 
c523 102.10 508.714 .572 .963 
c524 102.17 522.351 .212 .964 
c525 102.00 516.483 .434 .963 
c626 102.57 501.702 .788 .962 
c627 102.83 495.247 .725 .962 
c628 102.53 499.637 .876 .961 

 
 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 

106.53 529.292 23.006 28 
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