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วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของขาราชการตำรวจ กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ
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บทคัดยอ (Abstract)
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของขาราชการตำรวจ กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ 2) เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา 1.วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของ ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร
ตำรวจ สวนใหญคิดวา การปกครองระบอบประชาธิป ไตยเป นการปกครองที่ ดี เพราะเปน การ
ปกครองที่ไมแบงเพศ แบงศาสนา อายุ หรือสถานภาพสวนบุคคลตางๆ โดยอาศัยหลักเสมอภาคและ
เคารพสิทธิของกันและกัน แตประชาชนตองเคารพกติกาของสังคมและประเทศ รูจักหนาที่ความ
เปนพลเมืองของตนเอง เคารพความเปนพลเมืองของบุคคลอื่น มองโลกในแงดี รวมกิจกรรมทางการ
เมืองการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งการรักษาสิทธิของตนเอง ไมซื้อสิทธิขายเสียง ไววางใจบุคคลที่เรา
Received: 2020-12-16 Revised: 2021-01-13 Accepted: 2021-01-14
1
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา Master of Political Science Program in Politics and Government,
College of Innovation and Management, SuanSunandha Rajabhat University. E-mail:
s61463825011@ssru.ac.th
2
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา College of Innovation and
Management, SuanSunandha Rajabhat University. E-mail: jagrval.su@ssru.ac.th
3
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา College of Innovation and
Management, SuanSunandha Rajabhat University. E-mail: Sunhanat.Ja@ssru.ac.th

286

Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
Vol. 7 No. 2 (February 2021)

เลื อกเข า เป น ตั ว แทนในการบริห ารประเทศ แตย ังคงตรวจสอบการทำงานของบุคคลดังกลาว
วิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล เปนธรรม และสรางสรรคเพื่อนำพาประเทศไปสูสิ่งที่ดีกวา ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น เปนการปกครองที่แตกตางจากการปกครองแบบเผด็จการ ที่ให
ความสำคัญกับผูนำ หรือตัวบุคคลแตเพียงผูเดียว ในสวนของแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของ ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร
ตำรวจ สวนใหญคิดวา เนนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางถูกตอง กิจกรรมสงเสริมใหความรูและรณรงคหนาที่พลเมืองของ
ประชาชน การรณรงคใหประชาชนรักษาสิทธิหนาที่ของตนเอง การออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง กิจกรรม
สรางความสัมพันธอันดีตอบุคคลหรือสมาชิกในสังคม การใหความรูเรื่องความแตกตางระหวางการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย กับเผด็จการอยางถูกตอง มีเหตุผล สงเสริมการวิพากษวิจารณ การ
ทำงานของรัฐบาลที่ตนเองตรวจสอบ อยางไมลำเอียง และเปนไปในทางสรางสรรค มีเหตุผล และ
สามารถตอยอดไปพัฒนาประเทศไทย การรณรงในเรื่องสิทธิมนุษยชน การเทาเทียมกันของบุคคลใน
สังคม
คำสำคัญ (Keywords) : วัฒนธรรมทางการเมือง; ประชาธิปไตย; ขาราชการตำรวจ
Abstract
This independent research has the objective is 1) study the democratic political
culture of in Security planning division, Office of Police Strategy. 2) Study the
development of a democratic political culture of in Security planning division, Office
of Police Strategy. This research is a qualitative research. The sample used in this
research consisted of 17 people. The instrument used in the research was interview
form. The research results were found that democratic political culture in Security
planning division, Office of Police Strategy. They think democracy is good
government. Because it is the government that does not divide gender, religion, age
of different personal status. Relying on the principle of equality and the rights of each
other. But people must respect the rules of society and the country. Know their
citizenship duties respect the citizenship of other people. Be optimistic participating
in political activities, exercising the right to vote, and preserving one’s rights do not
buy sound sales rights. Trust the person we choose to be a representative in the
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administration of the country. But still inspect the work of the said person critics
rationally, fairly and creatively to lead the country for the better. In which the
democratic government it’s a different regime from tyranny. That values the leader
or the sole person. Ad for the development of a democratic political culture in
Security planning division, Office of Police Strategy. They think focus on organizing
activities such as activities that promote the correct learning of democratic principles.
Activities to promote, educate and campaign for citizens duties campaign for people
to maintain their rights and duties. Voting activities to build good relationships with
individuals or members of society. Educating the differences between democratic
governance with the dictator rightly. There is a reason to encourage criticism of the
work of self- moderated governments. Impartially and in a creative way, rational and
able to continue to develop Thailand. Human Rights campaign equality of individuals
in society.
Keywords : Political Culture; Democracy; Police Office
บทนำ (Introduction)
ประเทศไทยนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ถือ
เปนปฐมฤกษในการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเปนระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนการเปดโอกาสใหประชาชนผูเปนเจาของประเทศเขาไปมี
บทบาทในการกำหนดทิศทางของประเทศตนเองทั้งทางตรงและทางอ อม เพื่อใหสอดคลองกั บ
หลักการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตย อันเปนอำนาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ โดยประชาชนจะใชอำนาจออกกฎหมายผานรัฐสภา ใชอำนาจบริหารผานรัฐบาล และใช
อำนาจตุลาการผานทางศาล จนทำใหระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองในอุดมคติของ
หลาย ๆ ประเทศ (ทินพันธ นาคะตะ, 2543) ถึงแมมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศมา
นานกวา 83 ป แตทวามาถึงในปจจุบัน อำนาจอธิปไตยที่เปนของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน ตามหลักการปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย นั้นยังไมสามารถเกิดเปนรูปธรรมได
จริง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนยังมีอยูนอยการตื่นตัวทางการเมืองยังมีอยูนอย ดังนั้น
อำนาจสวนใหญในการปกครองประเทศจึงตกไปอยูกับชนชั้นนำที่เรียกกันวา “อมาตยาธิปไตย”
จากพวกเขาขุนมูลนายขาราชการ ทหาร นักธุรกิจ พอคาเปนตน
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ถึงแมความตื่นตัวดานการเมืองการปกครองของประชาชนนั้นยังมีอยูนอย แตในชวง
ทศวรรษที ่ ผ านมาประชาชนชาวไทยเริ ่มมี ความตื่น ตัวทางการเมืองมากขึ้น เนื่องจากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 อันเปนกฎหมายที่ประชาชนสวนใหญของประเทศขนานนามวา
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนดานการเมืองไว
อยางชัดเจนวา ใหเนนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมมากกวาประชาธิปไตยแบบ
มีตัวแทน นั้นหมายความวา กำหนดใหมีการเลือกตั้งเปนหนาที่ของประชาชน การที่ประชาชนมีสิทธิ์
ในการเสนอรางกฎหมาย การเปดโอกาสใหประชาชนลงประชามติและทำประชาพิจารณได เปด
โอกาสใหประชาชนมีสิทธิลงนามเพื่อถอดถอนบุคลากรระดับสูง รวมถึงเนนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงบทบาททางการเมืองของตน สามารถเขามา
มีสวนรวมทางการเมือง เพื่อการแกไขปญหาและสรางสรรคประโยชนแกสังคมตน (จักษ พันธชูเพชร,
2549) จะเห็นไดวาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีความสำคัญอยางยิ่งตอคุณภาพของ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
การเมืองในรูปแบบและระดับตาง ๆ มากหรือนอยขึ้นอยูกับวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคม
นั้น วามีลักษณะอยางไรและในทุก ๆ สังคมลวนมีวัฒนธรรมทางการเมืองในหลายรูปแบบ ไมมีสังคม
ใดที่มีเพียงวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบเดียวซึ่งประชาชนในประเทศยึดถือรวมกัน เพียงแต
วัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบใดกลายเปนแบบหลักที่มีอิทธิพลตอคนสวนใหญ ก็ยอมสงผลตอ
คุณภาพของการเมืองการปกครองของประเทศนั้น (บูฆอรี ยีหมะ, 2550) นอกจากนี้แลววัฒนธรรม
ทางการเมื องเป น ป จ จั ย ในการสร า งความสำนึกทางการเมือง (Political Consciousness) และ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Political Change)วัฒนธรรมทางการเมืองจึงมีอิทธิพลตอ
สถาบันทางการเมือง ซึ่งเห็นไดจากปญหาการพัฒนาทางการเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วไป ดวย
เหตุนี้ จึงกลาวไดวาความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของผูคนในสังคมนั้นๆ เพราะอัลมอนดและเวอรบา (Gabriel Almond
& Sidney Verba, p.1993.) พบวา ความอยูรอดของประชาธิปไตยในสังคมใดๆ ยอมตองอาศัยการมี
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และอาศัยการมีความรูสึกนึกคิดในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในสังคมนั้น ๆ เปนสำคัญ (อภิวัฒน พลสยม, 2529) ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่จำเปนหรือเปนหัวใจสำคัญ ตอความสำเร็จของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และหากประชาชนในสังคมไมมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอื้ออำนวยตอการปกครอง
แบบประชาธิปไตยแลวก็ยากที่จะใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยบรรลุผลได
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ขาราชการตำรวจเปนบุคลากรกลุมหนึ่งในบริบทของสังคมซึ่งไดชื่อวา ผูใชกฎหมายและ
รักษากฎหมาย มีหนาที่หลักในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บำบัดทุกข บำรุงสุข
ใหแกประชาชน ผูที่ไดรับความเดือดรอนจากการกระทำอันเปนการละเมิดกฎหมาย เมื่อไดรับความ
ช ว ยเหลื อจากตำรวจโดยตำรวจสามารถชว ยขจั ดปดเปา ความทุ ก ขร  อ นเราจึ งเรีย กตำรวจว า
ผูพิทักษสันติราษฎร สภาพปจจุบัน นั้น ขาราชการตำรวจมีชีวิตความเปนอยู รวมทั้งหนาที่การงานที่
มั่นคง แตหากมองในภาพของความมีทุนธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต
เสียสละ อดทน ยึดหลักความถูกตองและเปนมิตรกับประชาชนแลว ยังมีขาราชการตำรวจอีกจำนวน
ไมนอยที่ขาดในเรื่องดังกลาวขางตนอยู และขณะเดียวกันก็มักจะไดยินไดฟงหรือพบเห็นขาราชการ
ตำรวจบางนายมีพฤติกรรมที่ยึดติดกับระบบอุปถัมภ ยึดความเปนผูมียศมีศักดิ์ เปนเจาคนนายคน
ไมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นใชอำนาจบาตรใหญทั้ง ๆ ที่ไมถูกตองชอบธรรม ผูวิจัยในฐานะที่เปน
ขาราชการตำรวจ อยากเห็นขาราชการตำรวจมีคานิยมความรับผิดชอบตอสวนรวม มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติและแสดงออกทางการเมืองดวยการเปนผูสนใจเขารวมกิจกรรม
ทางการเมือง การปกครอง ตื่นตัวทางการเมืองเพื่อตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ มีคานิยมวัฒนธรรม
ตอสูเพื่อความชอบธรรมและมีจิตสำนึกประชาธิปไตยที่เปนพลเมืองของชาติรัฐ
ด ว ยข า ราชการตำรวจกองแผนงานความมั ่ น คงนั ้ น ได ท ำงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ งาน
ยุทธศาสตรตำรวจ ซึ่งภายในหนวยงานนั้นประกอบไปดวยกลุมงานตางๆ 1.กลุมงานรักษาความ
ปลอดภัย 2.กลุมงานความมั่นคง 3.กลุมงานจราจร 4.กลุมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สิ่งแวดลอม 5.กลุมงานอำนวยการ และ 6.กลุมงานวิเคราะหและประเมิณผล ซึ่งการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคงนั้นตองพบปะประชาชนและใหความรูแกประชาชนเปน
สวนมาก จึงเห็นควรที่มีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจ
กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ
ดังนั้นผูวิ จัยจึงได ที่จ ะทำการศึ กษา วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิป ไตยของ
ขาราชการตำรวจ กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ เพื่อจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาศักยภาพของขาราชการตำรวจ กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ เพราะ
หากขาราชการตำรวจสามารถปรับเปลี่ยนแบบแผนทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ดวยการสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองของตนใหเปนประชาธิปไตย เพื่อใหเปนแบบอยางแกผูอื่น โดยปฏิบัติอยู
อย างสม่ ำเสมอจนกลายเป น ผู  มี ว ิ ถี ช ี ว ิ ตวั ฒ นธรรมทางการเมือ งแบบประชาธิป ไตยก็จ ะทำให
ขาราชการตำรวจใหอยูรวมกับสังคม ภายใตการยอมรับความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคลองกันก็
จะเกิดความผาสุกและรมเย็นสืบตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives)
1. เพื ่ อศึ กษาวั ฒ นธรรมทางการเมื องแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ
2. เพื ่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยของ
ขาราชการตำรวจ กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ
กรอบแนวคิดการวิจัย (Research Conceptual Framework)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดของทินพันธ นาคะตะ (2546) เกี่ยวกับ
การมีจิตใจประชาธิปไตยของคนที่มีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย อันเปนองคประกอบหรือปจจัย
หลักของการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา มี
ดังตอไปนี้
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
1. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอหลักการประครองระบบ
ประชาธิปไตย
2. การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของ
บุคคล
3. การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย
4. การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง
5. การมีสำนึกในหนาที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง
6. การมองโลกในแงดีมีความไววางใจเพื่อมนุษย
7. การรูจักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรค
8. การไมมีจิตใจแบบเผด็จการ

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของขาราชการ
ตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร
ตำรวจ
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วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
เกี ่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตย ที ่ ม ี ผ ลต อ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยของบุคลากรของกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตร
2. ประชากรหรือผูใหขอมูลสำคัญ
ผูใหขอมูลสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั ่น คง
สำนั ก งานยุ ท ธศาสตร ต ำรวจ จำนวน 17 คน โดยเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Random
Sampling) จำแนกตามตำแหนง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชการ
สัมภาษณเปนรายบุคคล ใชคำถามแบบปลายเปด เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระซึ่งหัวขอที่ใชในการสัมภาษณเปนหัวขอเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของตำรวจโดยแบงออกเปน 8 หัวขอ คือ 1. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอหลักการประครองระบบ
ประชาธิปไตย 2. การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 3. การเคารพ
กติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย 4. การมีสวนรวมในกิจ กรรมทางการเมืองและการ
ปกครอง 5. การมีสำนึกในหนาที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 6. การมองโลกในแง
ดีมีความไววางใจเพื่อมนุษย 7. การรูจักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค 8.
การไมมีจิตใจแบบเผด็จการ
4. การรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดแบงวิธีการเขาถึงขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 สวน คือ การเก็บรวบรวม
จากเอกสารและ การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาไดศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลดานวิชาการจากแหลงขอมูล และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เชน เอกสารวิชาการ บทความ
ขอมูลจากอินเตอรเน็ต หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก โดยไดเตรียมคำถามในลักษณะการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ โดยการกำหนดคำถาม
ออกเปนประเด็นตาง ๆ ใหครอบคลุมและสอดคลองกับเรื่องที่ทำการศึกษา ซึ่งกอนเริ่มการทำการ
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สัมภาษณผูศึกษาไดแสดงถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ โดยไดขออนุญาตในการจดบันทึกคำให
สัมภาษณและการบันทึกเสียงคำใหสัมภาษณระหวางการสัมภาษณ
5. การวิเคราะหขอมูล
การศึ กษาครั ้ งนี ้ เ ป น การศึ กษาเชิ งคุณภาพและเปน การวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis) โดยใชการอธิบายเชิงพรรณนาและบรรยาย (Pescriptive) ความจากการสัมภาษณที่ได
ทำการจดบันทึ กไวจ ากการเก็บรวบรวมข อมูลภาคสนาม โดยนำกระบวนการวางแผน กำหนด
วัตถุประสงค รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อสามารถใหเหตุผลในการพรรณนาปรากฏการณที่
เหมาะสมกับเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจกองแผนงาน
ความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ
ผลการวิจัย (Research Results)
จากการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ มีวัตถุประสงคในการวิจัยนี้แบงออกเปน 2 ขอ ซึ่ง
สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยข าราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองที่ดีที่สุด เพราะมุงเนนการมี
สวนรวมของประชาชน ความเสมอภาค และเสรีภาพในการดำเนินชีวิต เพราะเปนพื้นฐานของการ
เปนพลเมือง เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน
1.2 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยข าราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของ
นั้น การเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเปนสิ่งจำเปน และเปนสิ่งสำคัญ ประชาชนสามารถมีสิทธิและ
เสรีภาพในการออกความคิดเห็น และสิทธิตาง ๆ ที่พึงกระทำอยูตามรัฐธรรมนูญ การเคารพในหลัก
เสมอภาครับฟงความคิดเห็นถึงแมวาความคิดเห็นนั้นจะขัดแยงหรือคัดคานไมเห็นดวยก็ตาม
1.3 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยข าราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการเคารพกติกาของการปกครองแบบนั้น หากทุกคนเคารพ
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กฎกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ไมละเมิดสิทธิผูอื่น แมวาเสียนั้นจะเปนเสียงสวนนอย
จะทำใหสังคมสงบสุข
1.4 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยข าราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองการนั้น การเปน
พลเมืองหรือสมาชิกของสังคม การรวมกิจกรรมทางการเมืองเปนสิ่งสำคัญ เพราะการเมืองเปน
ตัวกำหนดบทบาทของคนในประเทศ เปนตัวชี้วัดการพัฒนาประชาธิปไตย ประชาชนตองแสดงออก
ทางการเมืองตามสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญที่ไดบัญญัติไว โดยไมละเมิดสิทธิ์ของผูอื่น และควร
แสดงออกในเชิงสรางสรรค เนนกิจกรรมที่เปนประโยชน ที่อยูภายใต กฎ ระเบียบ กฎหมายที่
รัฐธรรมนูญกำหนด
1.5 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยข าราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมีสำนึกในหนาที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองนั้น พลเมืองที่ดีในสังคมนั้น ตองตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองที่จะปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมาย ประชาชนในฐานะพลเมืองตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของรัฐ เชนการจายภาษี การ
ออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง
1.6 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมองโลกในแงดี ความไววางใจเพื่อนมนุษยนั้น การมอง
โลกในแงดี เปนสิ่งที่ดีในการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน เพราะเราตองอยูรวมกับคนหมูมากในสังคม
การไววางใจกันจะชวยใหเราถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน แตในขณะเดียวกัน ตองไมไววางใจโดย
ขาดความรอบครอบ เพราะในคนหมูมากยอมมีทั้งคนดี และไมดี เราจึงควรมองโลกในแงดี ไววางใจ
แตตองตั้งอยูในความไมประมาท
1.7 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยข าราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการรูจักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทาง
สรางสรรคนั้น การวิพากษวิจารณที่มีเหตุผล เปนการนำไปสูการแกไขปญหาที่ถูกตองและเปน
ประโยชนอยางแทจริง เพราะเราเลือกผูแทนมาเพื่อเปนตัวแทนในการบริหาร เราจึงมีสิทธิในการ
วิพากษวิจารณผูแทนได แตการวิพากษวิจารณนั้นตองเปนไปอยางมีเหตุผล เหมาะสม สรางสรรค
ไมโนมเอียงไปดานใดดานหนึ่ง ใชเหตุผลเปนสวนประกอบที่สำคัญ เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศ
1.8 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยข าราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการไมมีจิตใจแบบเผด็จการนั้น เผด็จการมักจะตรงกันขาม
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การการปกครอบแบบประชาธิปไตย เพราะการปกครองแบบเผด็จการคือ การไมใหสิทธิเสรีภาพ
หรือขัดความความคิดเห็นของประชาชน การไมมีจิตใจแบบเผด็จการจึงควรรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ยอมรับในความเสมอภาค เห็นอกเห็นใจคนที่อยูในสังคม เคารพการตัดสินใจของคนหมู
มาก ไมเอนเอียงไปฝงเดียว
2. เพื ่ อศึ กษาแนวทางการพัฒนาวั ฒนธรรมทางการเมื องแบบประชาธิ ปไตยของ
ขาราชการตำรวจ กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ผลการศึกษาสรุปได
ดังนี้
2.1 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่น คง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมีความเชื่อมั่ นศรั ทธา ตอหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการเมืองอยางสรางสรรค ปลูกฝงให
เรียนรูการปกครองระบบประชาธิปไตยแกเยาวชนอยางถูกตองและตอเนื่อง เพื่อใหตระหนั กถึง
ความสำคัญของหลักการปกครองประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ รวมถึงการยอมรับความเห็นตาง
ทางการเมือง ไมยึดความคิดตนเปนหลัก
2.2 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและ
ศักดิ์ศรีของบุคคลนั้น ควรสงเสริมการเรียนรูดานการเมืองการปกครองแบบสรางสรรค รณรงคเรื่อง
ความเสมอภาค และรับฟงความคิดตางของคนกลุมอื่น ใหความสำคัญและความรูเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชนแกขาราชการในหนวยงาน จัดกิจกรรมจำลองสถานการณจริง ปลูกฝงใหเคารพสิทธิของ
กันและกัน
2.3 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่น คง สำนั กงานยุ ทธศาสตรตำรวจ ด านการเคารพกติกาของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนั้น สนับสนุนใหขาราชการในหนวยงานยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติหนาที่
ดวยความถูกตองเปนไปตามหลักของกฎหมาย เคารพกติกาของสังคม ใหความรวมมือกับกิจกรรม
ทางการเมือง
2.4 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและ
การปกครองนั้น ควรมีการรณรงคใหขาราชการในหนวยงานออกไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง รวมถึง
การตรวจสอบการทำงานของผูแทนที่ไดรับเลือกมาจากประชาชน ใหความรูเกี่ยวกับสำนึกในหนาที่
พลเมืองอยางจริงจัง

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2564)
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2.5 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมีสำนึกในหนาที่พลเมืองของตนและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองนั้น ควรใหความรู และทำความเขาใจในหนาที่ของพลเมืองของขาราชการ
ตำรวจในหนวยงาน รณรงคใหออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมหนาที่การเปน
พลเมืองของบุคคลในสังคม เสริมสรางความเขาใจในเรื่องของหนาที่ตนเอง ทั้งตอตนเองและสวน
รวม สรางจิตสำนึกในความเปนพลเมืองที่ดี เคารพในการอยูรวมกัน และสิทธิของกันและกัน
2.6 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการมองโลกในแงดี ความไววางใจเพื่อน
มนุษยนั้น ควรจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธเพื่อใหเกิดการยอมรับ การเอาใจใสซึ่งกันและกัน
เกิดความไววางใจกัน วางใจตอบุคคลที่ตนเลือกมาเปนผูแทนใหเคาไดทำหนาที่ แตไมละเลยการ
ตรวจสอบการทำงาน
2.7 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการรูจักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล และ
เปนไปในทางสรางสรรคนั้น ควรมีการสงเสริมการเรียนรูในบทบาทของตนเอง เขารวมกิจกรรมใน
เชิงสรางสรรค ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประชาธิปไตย ให
ความสำคัญการวิพากษวิจารณอยางสมเหตุสมผล สรางสรรค และไมเอนเอียงไปตามผลประโยชน
สวนตัวที่จะไดรับ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมตองระบุชื่อบุคคล
2.8 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยขาราชการตำรวจ กอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ดานการไมมีจิตใจแบบเผด็จการนั้น ควรใหความรู
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยางจริงจัง เพื่อใหขาราชการในหนวยงานแยกแยะไดวา
สิ่งใดเปนประชาธิปไตย สิ่งใดเปนเผด็จการ สนับสนุนการพูดหรือแสดงออกไดอยางเสรี ยอมรับ
ความเสมอภาคและความคิดเห็นของกลุมคนคิดตาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวัฒนธรรม
ทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย
การอธิปรายผล (Discussion of Results)
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจ กองแผนงานความ
มั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ที่ตองการศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย และแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ของ
ขาราชการตำรวจ กองแผนงานความมั่นคง ฯ พบประเด็นนาสนใจนำมาอภิปรายไดดังนี้
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1. ผลการวิจัย ประเด็นการมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย
พบวา ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ มีความเชื่อมั่นตอการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยวาเปนระบอบการปกครองที่ดีที่สุด เพราะเปนระบอบการปกครองที่
เปนไปตามแนวความคิดของประชาชน โดยประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อที่จะนำไปสู
ความเจริญของประชาชน กลาวคือ อำนาจสูงสุดมาจากปวงชน มีผลประโยชนของประชาชนเปน
ฐาน เชน คำที่เราไดยินคุนหูวา อำนาจสูงสุดมาจากปวงชนชาวไทย คือเปนระบอบการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน เปนการสรางความเชื่อมั่นวาประชาชนทุกคนมีสิทธิ
ในทางการเมืองที่จะดูแลปกครองตนเอง และเปนระบอบการปกครองที่ใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในทางการเมืองที่จะดูแลปกครองตนเอง และเปนระบอบการปกครองที่ใหประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิเสรีภาพที่จะรับรูขาวสาร มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพงษ พิพิธกุล (2560) ที่วาความเขาใจตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนมีความสัมพันธในระดับบวก และยังสอดคลองกับ วาริทพงษ ภูสงา
(2559) ที่พบวา ความเชื่อมั่นและใหคุณคามีความสอดคลองกับหลักประชาธิปไตยและประชาชน มี
ความเชื่อมั่นศรัทธาตอหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางสูง ที่เปนเชนนี้เพราะการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ประชาชนมีสวนรวม เปนการปกครองที่ประชาชนมี
สิ ท ธิ แ ละหน า ที ่ เป น การปกครองที ่ ป ระชาชนเป น ผู  ม ี อ าจสู ง สุ ด เพราะการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน
2. ผลการวิจัย ประเด็นการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล
พบวา ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ใหความสำคัญตอ
การมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนดานความรูความสามารถที่จะมีการศึกษาสูง มีงานที่ดี ลวน
แตมีสิทธิเสรีภาพมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน เราไมควรที่จะไปปดกั้นความสามารถของเขา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุเทวี คงคูณ (2560) ที่พบวานักศึกษาใหความสำคัญกับศักดิ์ศรีและความเสมอภาค
ของบุคคลอยูในลำดับที่ 2 จาก 6 ดาน เปนเพราะทุกคนตองการยอมรับ และใหความสำคัญต อ
ศักดิ์ศรีของบุคคลจึงเปนสิ่งจำเปนตอการยอมรับของสังคม และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นุช
หวังสุข (2559) ที่พบวาสวนใหญยึดตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลัก
เสียงสวนใหญ และใหสิทธิเสียงสวนนอย และการมีจิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่
เปนเชนนั้นเพราะการยึดมั่นในความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลจะตองมีความเชื่อมั่นในความเสมอ
ภาคของบุคคลรวมทั้งรูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอื่นในทางการพูดในทางการแสดงความคิดเห็น
และในการแสดงออกแมวาสิ่งนั้นจะขัดแยงหรือคัดคานกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตนก็ตาม ซึ่ง

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2564)

297

ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคงฯ ไดใหความสำคัญกับศักดิ์ศรี และเชื่อมั่นในหลักของ
ความเสมอภาคของบุคคลในความเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
เทาเทียมกัน จะปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพียงเพราะมีความแตกตางในเรื่องเชื้อชาญ เพศ ศาสนา
วัฒนธรรมไมได
3. ผลการวิ จ ั ย ประเด็ น การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิป ไตย พบวา
ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ใหความสำคัญกับการ
เคารพกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีคนหมูมากอยูรวมกันยอมจะมีความคิดเห็นที่
มีความแตกตางกันบางเปนเรื่องปกติ แตในการที่จะใหเกิดขอสรุปหรือขอยุติ ตองมีความจำเปนที่
จะตองมีการตัดสินใจโดยอาศัยการยึดในมติของเสียงสวนใหญ ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการ
ปกครองที่ยึดมติเสียงสวนใหญเมื่อมติของเสียงสวนใหญเห็นควรที่จะใหการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง
หรือไมเห็นควรที่จะใหกระทำอยางใดอยางหนึ่ง เสียงสวนนอยก็ควรตองยึดตามมติของเสียงสวน
ใหญ และตองปฏิบัติตามแมจะไมเห็นดวยก็ตาม และเสียงสวนใหญก็ตองไมละเลยเสียงสวนนอยมิ
เชนนั้นจะไมสามารถขัดเคลื่อนเรื่องตางๆ หรือโครงการตางๆได เราเคารพในกติกาของสังคมการ
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือวิธีการตัดสินปญหาดานเสียงขางมาก โดยมี
ขอผูกพันที่ตองปฏิบัติตามทุกฝายขณะเดียวกันก็ใหความคุมครองสิทธิของฝายที่มีเสียงขางนอยเพื่อ
ประกันวาการแกปญ
 หานั้นเปนไปเพื่อประโยชนของคนสวนมากและใหเปนไปตามหลักที่วาแตละคน
มีสิทธิมีเสียงที่เทาเทียมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทวี คงคูณ (2560) ที่พบวาการเคารพใน
กติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อยูระดับมาก และเปนอันดับแรกของการศึกษา 6 ดาน
และยังสอดคลองกับ บุษบง ภูโคกเนิน (2556) ที่พบวา การเคารพในกติกาและกฎระเบียบที่เปน
ประชาธิปไตย อยูในระดับที่สูง ที่เปนเชนนี้เพราะวา การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย คือ การใชวิธีการตัดสินปญหาดวยเสียงขางมาก ขณะเดียวกันก็ใหความคุมครองสิทธิ
ของเสียงขางนอยดวย เพื่อเปนไปตามผลประโยชนของสวนรวม โดยวางอยูบนพื้นฐานของหลักแหง
เสรีภาพและความเสมอภาค และยังรวมไปถึงการปฏิบัติตอกันอยางยุติธรรม ยึดถือระเบียบวิธีตาม
กฎหมายและเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันดวย
4. ผลการวิจัย ประเด็นการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง พบวา
ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ใหความสำคัญกับการรวม
กิ จ กรรมทางการเมือง เมื ่ อมี การเลื อกตั้ งก็ได ออกไปใชสิทธิในการออกเสี ย งลงคะแนนทุกครั้ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพงษ พิพิธกุล (2560) ที่พบวาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
เปนตัวแปรที่สำคัญตอวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่เปนเชนนี้เพราะวา ขาราชการ
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ตำรวจกองแผนงานความมั่นคงฯ เห็นวา การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองเปนความรับผิดชอบ
ตอบานเมืองอยางหนึ่ง การเลือกตั้งเปนการเลือกตัวแทนของประชาชนเขาไปบริหารประเทศ การ
จะเลือกบุคคลใดจึงเปนเรื่องสำคัญตออนาคตของตนเองและของประเทศ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ทาง
การเมืองที่จะสงผลประทบตอการเจริญเติบโตของคนในประเทศ ซึ่งไมสอดคลองกับ วิฑูรย วีรศิลป
(2556) ซึ่งพบวา การปฏิบัติหรือพฤติกรรมการเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองอยูในระดับนอยอาจ
เปนเพราะวาอาจมีการผูกขาดอำนาจทางการเมืองฝายใดฝายหนึ่งในพื้นที่จังหวัด เพราะมีนโยบาย
การปกครองแบบรวบอำนาจในทางการเมืองไวเปนเครื่องมือในการบริหารสวนภูมิภาค
5. ผลการวิจัย ประเด็นการมีสำนึกในหนาที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
พบวา ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ใหความสำคัญกับ
หนาที่ของพลเมือง รวมถึงการตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองที่จะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
ประชาชนในฐานะพลเมืองตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายของรัฐ สอดคลองกับงานวิจัยของ
อาทิตย ชูชัย (2556) ที่นักศึกษาใหความสำคัญในหนาที่พลเมืองของตน และเชื่อมั่นในตนเองเปน
อยางมาก ที่เปนเชนนี้เพราะพลเมืองที่ดีตามวิธีประชาธิปไตย คือ คนที่ยึดหลักประชาธิปไตยในการ
ดำรงชีวิต ปฏิบัติตนใหอยูในจริยธรรมที่ดีงาน ตามกรอบของสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของการเปน
พลเมือง การมองเห็นคุณคาของวิธีประชาธิปไตยจะชวยใหสังคมมีความปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้น
โดยคำนึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และเสียสละแรงกายและใจเพื่อทำ
ประโยชนใหแกสวนรวม มีน้ำใจนักกีฬา รูจักใหอภัย โดยรัฐที่ออกกฎหมายตองรับรองซึ่งสิทธิและ
หนาที่แหงความเปนพลเมืองของเมืองนั้น รวมถึงสิทธิการออกเสียงเลือกตั้ง การทำงานและอาศัยอยู
ในประเทศ สิทธิกลับประเทศ สิทธิครองครองอสังหาริมทรัพย การคุมครองทางกฎหมายตอรัฐบาล
ของประเทศ และการคุมครองผานกองทัพหรือการทูต พลเมืองยังมีหนาที่บางอยางเชน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายของรัฐ จายภาษี หรือรับราชการทหาร
6. ผลการวิจัย ประเด็นการมองโลกในแงดีมีความไววางใจเพื่อมนุษย พบวา ขาราชการ
ตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ คิดวาวัฒนธรรมการคิดบวก หรือมอง
ในแงบวก เปนตัวชวยขับเคลื่อนชีวิตประจำวันใหราบรื่นยิ่งขึ้น การไววางใจซึ่งกันและกัน แมจะมี
ความขัดแยงบาง แตเมื่อเราอยูในระบอบประชาธิปไตยจึงตองไววางใจเพื่อชวยกันแกไขปญหา เมื่อ
ประชาชนทำการเลือกผูแทนราษฎร เพื่อทำหนาที่แทนตนในการบริหารประเทศ จึงตองมีความ
ไววางใจใหเคาไดทำงานตามที่ไดรับปากไว แตยังคงหมั่นตรวจสอบการทำงานอยูเสมอ เพื่อใหความ
ไววางใจนั้นยังคงอยูบนพื้นฐานที่ใหสิทธิในการปฏิบัติหนาที่ตอกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกฤ
ตา ชยชตาทร (2557) ที่วาการตัดสินปญหาหรือขอขัดแยงระหวางกัน มุงใชเหตุผลโดยปราศจาก
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อารมณ และมิใหเกิดความรุนแรงและความแตกแยกในสังคม เปนหลักสำคัญในการแกไขปญหา
และยังสอดคลองกับ ศรายุทธ นกใหญ (2558) ที่พบวา การมองโลกในแงดีมีความไววางใจตอเพื่อน
มนุษย มีระดับที่สูงที่สุด ที่เปนเชนนี้เพราะตามธรรมดาการเมืองเปนเรื่องของความรวมมือรวมใจกัน
ความสำเร็จสวนหนึ่งยอมตองอาศัยการมีความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองมี
ความเชื่อมั่นวาการปกครองแบบประชาธิปไตยจะชวยแกปญหาตาง ๆ ได
7. ผลการวิจัย ประเด็นการรูจักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค
พบวา ขาราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ คิดวาการแสดงความ
คิดเห็นที่แตกตางนั้นเปนสิ่งที่สวยงามเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดความเห็นใน
เรื่องอื่นที่สำคัญๆ ที่จะทําให เกิดความคิดเห็นการนําเสนอเหตุผลสนับสนุนตาง การแสดงออกซึ่ง
ความตองการและรวมไปถึงขอเสนอแนะตางๆ ที่มีความหลากหลายที่ตั้งอยูบนผลประโยชนของ
ประชาชนเพื่อหารจุดรวมแลวนําไปสูขอสรุปที่มีรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงกต พิลาชัย
(2552) ที่พบวาการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและเปนไปในทางสรางสรรค เปนสิ่งสำคัญกับ
วัฒนธรรมทาการเมืองแบบประชาธิปไตย และอยูในระดับสูงเปนลำดับที่ 4 ของ 8 ดาน และยัง
สอดคลองกับ บุษบง ภูโคกเนิน (2556) ที่พบวา การวิพากษวิจารณทางการเมืองแบบสรางสรรค มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับที่สูง ที่เปนนี้เพราะการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทางราชการ ถาไมมีการคัด
ค น ตรวจสอบ อาจทำให ผ ู  ไ ด ร ั บ มอบหมายปฏิ บ ั ต ิ ต ามอำเภอใจจนเกิ ด ความผิ ด พลาด การ
วิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลจึงเปนสิ่งที่ประชาชนสามารถกระทำได ทั้งนี้ การวิพากษวิจารณนั้น
ตองเปนไปตามความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเปนไปในทางสรางสรรค เพราะประโยชนของสวน
รวม
8. ผลการวิจัย ประเด็นการไมมีจิตใจแบบเผด็จการ พบวา ขาราชการตำรวจกองแผนงาน
ความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ คิดวาหลักเผด็จการจะมุงเนนไปที่รัฐและผูนำ หากกลาว
แบบงายคือประชาชนไมมีสิทธิไมมีเสียง ไมมีสิทธิเสรีภาพมากนัก รวมทั้งตองทำตามคำสั่งของรัฐ
อยางเครงครัด เขมงวด รัฐธรรมนูญไมมีความสำคัญอะไรเขียนขึ้นมาเพื่อเปนการรองรับการทำงาน
และอำนาจของผูนำและคณะเทานั้น ประชาชนไมมีสิทธิวิพากษวิจารณการทำงานของผูนำหรือคณะ
อยาง สอดคลองกับ งานวิจัย ของทรงกต พิลัยชัย (2552) ที่พบวาวัฒนธรรมทางการเมือ งแบบ
ประชาธิปไตย ในดานการไมมีจิตใจเปนเผด็จการอยูในระดับปานกลาง ที่เปนเชนนี้เพราะโดยสวน
ใหญ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย และเปนผลเสียของการ
ปกครองระบอบเผด็จการที่ไมใหความสำคัญกับเสียงของประชาชน โจงแจง ซึ่งแตกตางจากการบอก
ครองระบอบประชาธิปไตย ที่ใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและปกครอง

300

Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
Vol. 7 No. 2 (February 2021)

ประเทศ สิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ถาประชาธิปไตยคือจุดหมายปลายที่สำคัญของประเทศ การที่จะ
ไปสูการไมมีจิตใจแบบเผด็จการ คือการเขาใจถึงระบอบปกครองแบบประชาธิปไตยอยางทองแท
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชงาน
จากผลการวิ จ ั ย พบว า วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตย ถื อ เป น สิ ่ ง ที ่ มี
ความสำคัญ ที่จะชวยพั ฒนาระบอบการปกครองไปสู การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ เ ปน
จุดมุงหมายของประเทศ ซึ่งการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการ
ตำรวจกองแผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ถึงแมขาราชการตำรวจจะมีความ
เขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว แตเนื่องจากในองคกรมีบุคลากรเปนจำนวนมาก
เพื่อใหบุคลากรทุกคนในหนวยมีความเขาใจในการปกครองแบบประชาธิปไตยอยางถูกตองจึงควร
สงเสริมใหความรูในเรื่องวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยทั้ง 8 ดาน และควรสงเสริมการจัด
กิจกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เชน เวทีการเมือง มุมการเมือง เวทีที่ใชแสดงความคิดเห็น
ดานการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือเปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นของขาราชการในหนวยงาน
อื่น เพื่อจะไดผลการวิจัยที่มีความหลากหลายแตกตางกันและไดขอมูลเชิงลึกมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป
1. การศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขาราชการตำรวจกอง
แผนงานความมั่นคง สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ ไดทำการศึกษาในบุคลากรของกองแผนงานความ
มั่นคง ซึ่งเปนกองกำกับการหนึ่งภายในสำนักงานยุทธศาสตรตำรวจเทานั้น จึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในหนวยงานอื่นภายใน สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจ หรือหนวยงานอื่นภายในสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรเพิ ่ ม เติ ม ที ่ อ าจมี ผ ลต อ วั ฒ นธรรมธรรมการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตย เชน การชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ เปนตน
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