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5-2 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

หน่วยที่ 5 

การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ  

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 5.1  จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

 5.1.1  จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

 51.2  หลักเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอนที่ 5.2  รูปแบบและล�าดับของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

 5.2.1  รูปแบบของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

 5.2.2  ล�าดับของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอนที่ 5.3  การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ

 5.3.1  การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ

 5.3.2  การก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.   การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดประสงค์ที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อก�าหนดหัวเรื่องในการวิจัย รวมท้ังเพื่อ

รวบรวมข้อมูลหรือผลลัพธ์ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยที่เราก�าลัง 

จะด�าเนินการต่อไป ประการที่สอง เป็นการทบทวนวรรณกรรมประเภทแนวคิดทฤษฎ ี

ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยที่ผู้วิจัยก�าลังด�าเนินการ ทั้งนี้เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นกรอบ

แนวคิดทฤษฎีที่จะน�าไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ประการที่

สาม เป็นการทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัย หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับพัฒนาการหรือประวัติ

ความเป็นมาของเรื่องท่ีก�าลังด�าเนินการวิจัย 

    ส่วนหลักเกณฑ์ในการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างน้อยควร

ประกอบด้วย ประการแรก ควรเลือกทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยตรงกับหัวข้อที่ก�าลัง

ศึกษาวิจัย และ ประการที่สอง วรรณกรรมที่ทบทวนควรมีจุดมุ่งหมายอย่างน้อย เพ่ือ

อธิบายถึงความเป็นมา วิวัฒนาการ หรือประวัติเก่ียวกับหัวข้อวิจัย สามารถน�าแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิด และน�ามาอธิบายวิเคราะห์ข้อมูล

ที่รวบรวมแสวงหามาในภายหลัง นอกจากนั้นยังท�าให้ทราบถึงสาระส�าคัญของงานวิจัย 

ที่ผ่านมาในอดีตของนักวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของเราโดยตรง
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5-3การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

2.  รูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน  

2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก เขียนโดยการน�าด้วยชื่อผู้แต่ง รูปแบบนี้จะเร่ิมต้นประโยค 

หรือย่อหน้าด้วยชื่อผู้แต่งหรือผู้วิจัย จากนั้นติดตามด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

ได้แก่ ชื่อเรื่อง มีวัตถุประสงค์ประการใด ท�าที่ไหนเม่ือไร และผลการค้นพบอะไรบ้างที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ก�าลังศึกษา หลังจากนั้น จึงย่อหน้าใหม่แล้วเริ่มต้นด้วยชื่อผู้แต่ง

รายท่ีสอง และสามและส่ีและห้าและอื่น ๆ ตามล�าดับและรูปแบบที่สอง เขียนโดยการใช้

เนื้อเรื่องน�า รูปแบบนี้คล้ายคลึงกับการเขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

การวิจัย กล่าวคือ ผู้วิจัยจะมีเค้าโครงเรื่องไว้ก่อนแล้วว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและจะจบลง

อย่างไร เมื่อถึงตอนที่กล่าวถึงทฤษฎีหรือรายงานวิจัยของผู้ใด ก็จะมีการกล่าวอ้างถึง 

คน ๆ นั้น กลมกลืนกันไปกับเน้ือหา ถ้ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีข้อสรุปเหมือนกันหรือ

คล้ายคลึงกัน ก็จะกล่าวอ้างชื่อผู้แต่งทั้งหมดพร้อมกันไปเลย

    ส�าหรับการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องควรมีการเขียนตามล�าดับที่จะท�าให้

ผู้อ่านมีความเข้าใจเช่นเดียวกับผู้วิจัย กล่าวคือ การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ

เร่ืองที่ก�าลังด�าเนินการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็น

เบื้องต้น หลังจากนั้นจึงกล่าวถึงงานวิจัยและข้อค้นพบจากงานวิจัยในสังคมที่ก�าลังศึกษา

ที่มีความใกล้เคียงหรือเป็นไปในท�านองเดียวกันกับงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการวิจัย 

รวมทัง้การชีถ้งึประเดน็ข้อบกพร่องหรอืปัญหาทีค้่นพบจากงานวรรณกรรมน้ัน ๆ ทัง้น้ีเพือ่

ใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการอภิปรายผลจากการค้นพบของงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการ

ในภายหลัง เมื่อท�าการทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ เรียบร้อย

แล้ว ก็จะน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินการวิจัยต่อไป

3.   ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายหลังจากการก�าหนดหัวข้อการวิจัย ปัญหาหรือค�าถาม  

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งขอบเขต นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่า 

จะได้รบั เรยีบร้อยแล้ว ในบทต่อมาของการวจิยั คอืการก�าหนดว่าการวจิยัหวัข้อดงักล่าวนัน้

จะใช้แนวคิดทฤษฎีใดมาท�าการศึกษาหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาอธิบายวิเคราะห์

ต่อไป ด้วยเหตุนี้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวข้อการ

วิจัยอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น แนวคิดทฤษฎีใดที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ก็ไม่ควรน�ามา
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5-4 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

อธิบายให้เสียเวลา เพราะจะไม่สามารถให้ค�าตอบได้ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวข้อ

การวิจัยอย่างไร

    หลงัจากทีมี่การทบทวนแนวคดิทฤษฎ ีรวมทัง้ผลงานวชิาการต่าง ๆ แล้ว ในการวจิยั

เชิงคุณภาพโดยทั่วไปมักจะน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย โดยมี 

จุดประสงค์ที่ส�าคัญ ได้แก่ กรอบแนวคิดทฤษฎีจะเป็นแนวทางในการก�าหนดขอบเขต 

การศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล รวมตลอดทั้งการท�า 

ความเข้าใจความหมายท่ีผู้วิจัยสนใจศึกษา การช่วยในการท�านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย หรืออาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย เปรียบเสมือน

เครื่องมือส่องน�าทางในการวิจัยเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายจุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพได้

2.  อธิบายรูปแบบและล�าดับของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพได้

3.  อธิบายการก�าหนดแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพได้
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5-5การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ค�าน�า

ในการวจิยัเชงิคณุภาพ หรอื Qualitative Research หรอืทีนั่กวจิยับางท่านใช้ค�าเรยีกทีแ่ตกต่างกัน

ออกไปว่า การวิจัยเชิงคุณลักษณะบ้าง การวิจัยเชิงคุณสมบัติบ้าง บางท่านเรียกว่า การวิจัยสนาม (field 

research) โดยมคีวามหมายว่าเป็นการออกเกบ็ข้อมูลในสนาม (พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2545, 617-618) บางท่าน 

ก็เรียกว่า การวิจัยแบบธรรมชาติ (naturalistic research) เพราะเน้นหนักไปที่สภาพที่เป็นอยู่ในธรรมชาติ

ของกรณต่ีาง ๆ ข้อมูลทีไ่ด้กเ็ป็นข้อมูลทีเ่กบ็สภาวะธรรมชาติ เช่น การพดู คยุ ดืม่ กนิ เป็นต้น (Guba, 1978) 

ด้วยเหตุผลที่ต้องการใช้ค�าภาษาไทยที่มีความหมายกลาง ๆ เน่ืองจากค�าว่า “เชิงคุณภาพ” มีความหมายที่มี

อคติไปในทาง “บวก” หรือ “ดี” ซ่ึงโดยที่จริง ผลการวิจัยแบบนี้อาจจะมีทั้งคุณภาพดีหรือคุณภาพเลวก็ได ้

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความหมายไม่เหมือนกันเสียทีเดียว แต่ในที่นี้เราจะขอใช้ค�าเรียกรวม ๆ ว่า การวิจัย

เชิงคุณภาพ หมายความรวมถึง การวิจัยเชิงคุณลักษณะหรือการวิจัยเชิงคุณสมบัติ หรือที่เรียกชื่ออื่น ๆ ซึ่ง

ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหลายแขนงวิชา

เทคนคิทีใ่ช้กนัมากในการวจิยัเชงิคณุภาพท่ีรูจ้กักันดี (ซ่ึงจะได้อธิบายรายละเอียดในหน่วยต่อ ๆ ไป) 

ได้แก่ วิธีการมีส่วนร่วม (participant observation) และการสัมภาษณ์แบบหย่ังลึก (in-dept interwing) 

การศึกษาดังกล่าวบางคร้ังเป็นการศึกษาท่ี “ปราศจากโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว” (unstructured) เรียก

อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการศึกษาแบบ “ปลายเปิด” (open ended) นักวิจัยบางท่านเรียกว่า “แบบไม่ก�าหนด

ทิศทางตายตัว” (nondirective) หรือ “แบบใช้โครงสร้างยืดหยุ่น” (flexibly structured) โดยที่นักวิจัย 

มุ่งที่จะท�าความเข้าใจผู้คนในสถานการณ์หรือกรณีต่าง ๆ ในรายละเอียด ซึ่งเน้นสภาพวิถีชีวิตที่แท้จริง 

เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มุ่งไปในรายละเอียด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษามักจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือในบางกรณี

นักวิจัยอาจต้องการศึกษาหยั่งลึกของบุคคลเพียงคนเดียวก็อาจเป็นได้ เน่ืองจากเป็นการเน้นที่ความหมาย

ของชีวิตของคนบางคน จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การศึกษา “ประวัติชีวิต” (life history) (พรศักด์ิ 

ผ่องแผ้ว, 2545, น. 617-618) 

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหน่วยที่ 4 ว่าด้วยลักษณะส�าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีลักษณะ

ของการที่นักวิจัยต้องการฉายภาพภายในที่เป็นพลวัต (inner dynamics) ของหน่วยที่ท�าการศึกษาหรือของ

เหตุการณ์หนึ่ง ๆ หรืออาจเรียกว่า “ความหมายภายในแต่ละปรากฏการณ์” แล้วน�า “ความหมายภายใน” 

ของเหตกุารณ์ดังกล่าวเหล่านัน้มาเล่าหรอืฉายภาพให้ผู้ฟังภายนอกเหตกุารณ์ได้ทราบหรอืได้เห็นได้ฟังน่ันเอง

ค�าถามส�าคัญส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็คือ การวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะเป็นศาสตร์ที่แท้จริง

หรือไม่ การจะเป็นศาสตร์แท้จริงหรือไม่ ไม่จ�าเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้วิธีการศึกษาของวิชาการแขนง

วิทยาศาสตร์ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือที่ได้ชื่อว่า “ศาสตร์แข็ง” (hard sciences) เสมอไป เพราะ

แม้แต่นักวิชาการกลุ่มศาสตร์แข็งเองก็ได้นิยาม “ความเป็นศาสตร์” ไว้อย่างกว้าง ๆ อาทิ บริดจ์แมน (P. W. 

Bridgeman) นกัฟิสกิส์ผูไ้ด้รบัรางวลัโนเบล กล่าวถึงวธีิการทางศาสตร์ (sciencetific method) ไว้ว่า แท้จรงิ
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5-6 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

นั้นวิธีการทางศาสตร์มีส่ิงที่ส�าคัญที่สุดในการวิจัย ก็คือ การที่นักวิชาการท�าเต็มความสามารถของตน ไม่

เหลืออะไรไว้อีก (Dalton, 1967, p. 60 อ้างใน พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2545, น. 626) ซึ่ง ดัลตันเองได้อธิบาย

เพิ่มเติมว่า นักฟิสิกส์ นักเคมีและนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายต่างสงสัยว่า จะมีวิธีการอันใดอันหน่ึงที่นักวิจัย

ทุกสาขาสามารถใช้ด้วยกันได้ แต่ในที่สุดต่างพบว่าไม่มี นักวิจัยต่างคนต่างท�าวิจัยแตกต่างกันออกไป และ

โดยทัว่ไปแล้ว กม็กัจะมีกระบวนการศึกษาและกระบวนการแก้ไขปัญหาทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างทีป่รากฏอย่าง

เด่นชัดที่สุดของการที่นักวิจัยสามารถค้นพบวิธีการเข้าถึงความรู้ได้อย่างแท้จริงด้วยตัวเอง ก็คือ การที่

พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้ด้วยพระองค์เอง เป็นต้น ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งที่ท�าให้ข้อสรุปของการวิจัย 

เชิงคุณภาพมีความชัดเจนขึ้นว่า เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นศาสตร์เช่นกัน

ประการส�าคัญที่ท�าให้การวิจัยเชิงคุณภาพมีความเป็นศาสตร์ก็คือมีกระบวนการที่ชัดเจนถูกต้อง 

และมีการใช้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมเป็นฐานในการต้ังสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ดังนั้น นักวิจัยจะต้องสังเกตการณ์อย่างพินิจพิเคราะห์และน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบบนฐาน

ทฤษฎีที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปทั่วไปที่ม่ันคงสามารถน�าไปใช้ข้ามกรณีหรือข้ามช่วงเวลาได้

ดังนั้น โดยปกติทั่วไป ก่อนท่ีผู้วิจัยจะท�าการก�าหนดหัวเรื่องหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาก็มีความ

จ�าเป็นต้องมีการทบทวนวรรณกรรม (literature review) เป็นเบื้องต้น ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าหาก

ก�าหนดหวัข้อเรือ่งท่ีจะวิจัย จะไม่เกดิความซ�า้ซ้อนกบังานวจิยัท่ีมนีกัวจิยัท่านอืน่ได้ด�าเนนิการไว้แล้ว นอกจากนัน้ 

ยังมคีวามจ�าเป็นต้องท�าการทบทวนวรรณกรรมทัง้ในส่วนทีเ่ป็นแนวคดิทฤษฎ ีและผลการศกึษาวจิยัทีผ่่านมา 

ของนักวิจัยท่านอื่น ๆ เพื่อมาประกอบกันก�าหนด “กรอบแนวคิด” ที่จะน�ามาใช้เพื่อการศึกษาวิจัยของตนเอง

ต่อไป
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5-7การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ตอนที่ 5.1 

จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัย

เชิงคุณภาพ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 5.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 5.1.1  จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องท่ี 5.1.2  หลักเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.   การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับ 

การศึกษาวิจัย โดยมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก เพื่อให้ผู้วิจัยทราบเป็น

เบ้ืองต้นว่าข้อเสนอหรือหัวข้อการวิจัย รวมทั้งอาจยังเป็นเพียงประเด็นที่ผู้วิจัยมีความ

สนใจอยู่น้ัน ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยไว้หรือไม่ หรือมีหัวข้อการวิจัยที่ใกล้เคียง

กับส่ิงที่ตนเองก�าลังจะศึกษาหรือไม่ ประการใด ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของการก�าหนด 

ข้อเสนอหรือหัวข้อการวิจัยที่ไม่ซ�้าซ้อนกับผลงานการวิจัยที่มีนักวิจัยหรือบุคคลอื่นได้

ท�าการศึกษาวิจัยไว้แล้ว ประการทีส่อง มีจุดมุ่งหมายที่จะได้ทราบประวัติและวิวัฒนาการ

ความเป็นมาของเรื่องที่ก�าลังศึกษาวิจัย รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

งานวิจยัและสิง่ทีค้่นพบของนักวิจยัต่าง ๆ ในอดตี รวมตลอดทัง้ข้อจ�ากดัและข้อบกพร่อง

ของทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางพื้นฐานส�าหรับงานวิจัยที่ผู้วิจัย

ก�าลังจะท�าต่อไป และ ประการท่ีสาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบ

แนวคิด หรือกรอบแนวความคิดในการวิจัย ทั้งนี้  เพราะกรอบแนวคิด หมายถึง 

กระบวนการทีแ่สดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ทีก่�าลงัศกึษา ซึง่อาจได้มาจากทฤษฎี

และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน่ันเอง 

2.   ส่วนหลักเกณฑ์ในการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างน้อยควรประกอบ

ด้วย ประการแรก ควรเลือกทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อที่ก�าลังศึกษา

วจิยั และ ประการทีส่อง วรรณกรรมทีท่บทวนควรมีจดุมุ่งหมายอย่างน้อย เพือ่อธิบายถึง

ความเป็นมา วิวัฒนาการ หรือประวัติเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย สามารถน�าแนวคิดและทฤษฎี
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5-8 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

  ท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิด และน�ามาอธิบายวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวม

แสวงหามาในภายหลัง นอกจากนั้นยังท�าให้ทราบถึงสาระส�าคัญของงานวิจัยท่ีผ่านมาใน

อดีตของนักวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของเราโดยตรง

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 5.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพได้

2.  อธิบายหลักเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพได้
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5-9การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องที่ 5.1.1 จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัย

 เชิงคุณภาพ

การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพมีความหมายว่าเป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม 

ผลงานวิชาการ อันได้แก่ งานวิจัย ต�ารา บทความวิชาการ หนังสือทางวิชาการ แนวความคิด ระเบียบวิธีวิจัย 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัยหรือเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นของ

ปัญหา ก่อนที่จะลงมือด�าเนินการวิจัยของตนเอง (อัญชนา ณ ระนอง, 2554, น. 81) 

ผู้วิจัยอาจมีความสนใจที่ต้องการศึกษาวิจัยหัวข้อหรือประเด็นของปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่มีความ 

น่าสนใจ แต่ผู ้วิจัยยังขาดความรู ้หรือข้อมูลอย่างเพียงพอในเรื่องนั้น ๆ จึงมีความจ�าเป็นต้องทบทวน

วรรณกรรม เพื่ออ่านท�าความเข้าใจก่อนที่จะตั้งหัวข้อหรือค�าถามหรือปัญหาการวิจัย ซึ่งเมื่อผู้วิจัยด�าเนินการ

ทบทวนวรรณกรรมแล้ว อาจพบว่าเรื่องที่เราสนใจมีการศึกษาไว้มากแล้ว หรือเรื่องไม่น่าสนใจอย่างที่คิดไว้

แต่แรก กจ็ะได้สามารถเปลีย่นแปลงหวัข้อเรือ่งหรอืค�าถามหรอืปัญหาของการวจิยัใหม่ได้ (อญัชนา ณ ระนอง, 

2554, น. 81) 

ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญส�าหรับการศึกษาวิจัย โดยมี 

จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ

1.  การจะเริ่มต้นก�าหนดข้อเสนอหรือหัวข้อการศึกษาวิจัยใด ๆ ข้ันตอนการปฏิบัติที่ส�าคัญขั้นตอน

แรกก็ควรจะเป็นการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนวรรณกรรมในข้ันตอนแรกนี้มีจุดมุ่งหมายที่ต้องจะ

ทราบเป็นเบื้องต้นว่าข้อเสนอหรือหัวข้อการวิจัย รวมทั้งอาจยังเป็นเพียงประเด็นที่ผู้วิจัยมีความสนใจอยู่น้ัน 

ในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยไว้หรือไม่ หรือมีหัวข้อการวิจัยที่ใกล้เคียงกับส่ิงที่ตนเองก�าลังจะศึกษาหรือ

ไม่ ประการใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการก�าหนดข้อเสนอหรือหัวข้อการวิจัยที่ไม่ซ�้าซ้อนกับผลงานการวิจัย

ที่มีนักวิจัยหรือบุคคลอื่นได้ท�าการศึกษาวิจัยไว้แล้ว ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการช่วยทบทวนข้อเสนอหรือ 

หัวข้อการวิจัยของเราที่คาดว่าจะศึกษาวิจัยต่อไปให้เกิดความรอบคอบ และมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

หากเรายังคงประสงค์ที่จะท�าการศึกษาวิจัยในประเด็นหัวข้อที่อาจจะซ�้าซ้อนกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาในอดีต

หรือไม่ก็ตาม

2. ในประการต่อมา การทบทวนวรรณกรรมภายหลังจากการตั้งประเด็นหรือหัวข้อการวิจัยที่มี

ความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้ว ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะได้ทราบประวัติและวิวัฒนาการความเป็นมาของเรื่องที่

ก�าลังศึกษาวิจัย รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยและสิ่งที่ค้นพบของนักวิจัยต่าง ๆ 

ในอดีต รวมตลอดทั้งข้อจ�ากัดและข้อบกพร่องของทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวาง 

พื้นฐานส�าหรับงานวิจัยที่ผู้วิจัยก�าลังจะด�าเนินการต่อไป การทบทวนวรรณกรรมในข้ันตอนนี้จึงเป็นเสมือน

การเตรียมตวัหรือการเตรยีมการให้นกัวจิยัได้มคีวามรูเ้ป็นเบือ้งต้นในเรือ่งราวทีต่นก�าลงัศึกษาอย่างเพยีงพอ
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3. การทบทวนวรรณกรรม ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างกรอบแนวคิด หรือกรอบ

แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย ทั้งน้ี เพราะกรอบแนวคิดหมายถึง กระบวนการท่ีแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร

ต่าง ๆ ที่ก�าลังศึกษา ซ่ึงอาจได้มาจากทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง การท่ีจะรู้ว่าตัวแปรแต่ละ

ตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตัวแปรตัวไหนส�าคัญหรือไม่ส�าคัญอย่างไร ตัวแปรใดมีข้อดี ข้อเสียหรือ 

ข้อบกพร่องอย่างไร รวมถึงการคัดเลือกตัวแปรท่ีจะน�ามาใช้ในการศึกษาวิจัยด้วย สิ่งเหล่านี้ย่อมได้มาจาก

การทบทวนวรรณกรรมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ (วรชัย ทองไทย, 2544, น. 69-70) 

ดังนั้น การทบทวนวรรณกรรมจึงมีความจ�าเป็นส�าหรับนักวิจัยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย 

เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ตามที่จะต้องด�าเนินการเป็นเบื้องต้น ทั้งนี้ เพื่อให้หัวข้อการศึกษาวิจัยของตน

มีความสมบูรณ์ รอบคอบ และสามารถก�าหนดแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีจะ

ติดตามมาต่อไป นักวิจัยส่วนใหญ่มักจะก�าหนดเน้ือหาของการทบทวนวรรณกรรมไว้ในบทต้น ๆ โดยเฉพาะ

ในบทที่สอง รองจากการก�าหนดหัวข้อ ปัญหาหรือค�าถามการวิจัย จุดประสงค์และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

ที่ก�าหนดไว้ในบทแรกหรือบทที่หนึ่งแล้ว

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 เรื่องที่ 5.1.1

เรื่องที่ 5.1.2  หลักเกณฑ์ของการทบทวนวรรณกรรมการวิจัย

 เชิงคุณภาพ

ในการศึกษาวิจัยเรื่องใดก็ตาม มักมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย ทั้งท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงและ

เกี่ยวข้องโดยอ้อม ยิ่งเป็นปัญหาการวิจัยที่มีผู้คนหรือนักวิชาการให้ความสนใจจ�านวนมาก ย่อมมีผู้ท�า 

การศึกษาวิจัยหรือมีผลงานชิ้นใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังน้ัน การที่จะน�าเอางานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

มาทบทวนย่อมเป็นไปได้ยาก การคัดเลือกวรรณกรรมเพ่ือทบทวนนั้น นอกจากจะต้องเลือกจากงานวิจัยที่

ถูกต้องและเชื่อถือได้แล้ว ยังต้องมีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้

1.  ควรเลือกทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อท่ีก�าลังศึกษาวิจัย เพราะหากท�า 

การทบทวนวรรณกรรมอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ได้เกีย่วข้องโดยตรง นอกจากจะท�าให้เสยีเวลาโดยใช่เหตแุล้ว ยังอาจท�าให้ 

ผู้อ่านเกิดความไขว้เขว และคาดหวังว่างานที่ก�าลังวิจัยนี้จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อยู่ด้วย แต่เมื่อ

หาไม่พบก็จะผิดหวังและเกิดความสงสัยในความสามารถของผู้วิจัย (วรชัย ทองไทย, 2544, น. 73) 
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2.  วรรณกรรมที่ทบทวนควรมีจุดมุ่งหมายอย่างน้อย เพือ่อธบิายถงึความเป็นมา วิวฒันาการ หรอื

ประวัติเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย สามารถน�าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี 

และน�ามาอธิบายวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมแสวงหามาในภายหลัง นอกจากน้ันยังท�าให้ทราบถึงสาระส�าคัญ

ของงานวิจัยท่ีผ่านมาในอดีตของนักวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยของเราโดยตรง

3. นอกจากน้ัน วรรณกรรมที่ทบทวนควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่อยู่ในกรอบแนวคิด

ทฤษฎีที่ผู้วิจัยก�าหนด ทั้งนี้ เพราะการสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ของตัวแปรย่อมจะต้องมีรากฐานมาจาก

แนวคิดทฤษฎีหรือส่ิงที่ค้นพบมาก่อน ซ่ึงอาจจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้

4. เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมเป็นการสังเคราะห์ความรู้และผลการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ ที่ 

ท�ามาในอดตี ดงันัน้ โดยทัว่ไปแล้ว ในการเขยีนทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัควรหลกีเลีย่งการวิจารณ์หรอืเสนอ

ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่จ�าเป็น แต่ในกรณีที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่ควรจะแสดงความคิดเห็น

ของผู้วิจัยที่มีต่อวรรณกรรมที่น�ามาทบทวน ก็ต้องเขียนให้ผู้อ่านแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็น 

ความเห็นของผู้วิจัยที่ทบทวนเอง โดยการอธิบาย ตีความหรือสรุปความคิดเห็นรวบยอด เพื่อให้ผู้อ่านได้

ทราบถึงจุดยืนของผู้วิจัยและทิศทางของการวิจัย

5. ประการสุดท้าย การทบทวนวรรณกรรมยังมีผลเกี่ยวข้องส�าหรับการน�ามาอภิปรายผลการวิจัย

และการให้ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยที่จะสรุปไว้ในบทสุดท้าย อย่างน้อยที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์จาก

การศึกษาวิจัยของผู้วิจัยเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ท่ีสามารถหักล้างหรือเป็นการต่อยอดข้อค้นพบของนักวิจัย

อื่น ๆ ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยไว้แล้ว ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีในแง่ของการได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น

กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรมเปรียบเสมือนการเล่าถึงภูมิหลังและประวัติความเป็นมาของ

งานวิจัย เป็นการปูพื้นฐานหรือสร้างฐานความรู้เพื่อรองรับความรู้ใหม่ที่จะเสริมต่อยอดข้ึนไปอีก การทบทวน

วรรณกรรมที่ดีจะท�าให้มีความเข้าใจในกรอบแนวคิดได้ดีย่ิงข้ึน ท�าให้มีพ้ืนฐานความคิดท่ีถูกต้องตาม 

หลักตรรกวิทยา ท�าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ต้องเสริมในงานวิจัยอย่างชัดเจน รวมทั้งการ 

มองเห็นแนวทางที่จะท�าให้งานวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์ด้วย

การวจิยัทีม่บีททบทวนวรรณกรรมทีด่ ีจะท�าให้งานวจิยันัน้ประสบผลส�าเรจ็ไปแล้วกว่าครึง่ ถงึแม้ว่า

ข้อค้นพบในงานวิจัยอาจจะไม่มีอะไรใหม่ หรือแตกต่างไปจากงานวิจัยอื่น ๆ เลยก็ตาม แต่บททบทวน

วรรณกรรมก็สามารถถูกน�าไปใช้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ส�าคัญของการวิจัยในครั้งต่อ ๆ ไป ทั้งนี้เพราะผู้วิจัย 

รุ่นต่อ ๆ ไปอาจไม่สามารถอ่านงานวิจัยหรือทฤษฎีจากต้นฉบับจริงได้ ก็จะได้ใช้บททบทวนวรรณกรรมนี้

เป็นแหล่งอ้างอิงอีกต่อหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ผู้วิจัยควรจะหาอ่านจากต้นฉบับ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดในการอ้างอิง หรือการตีความของผู้น�าเอางานวิจัยนั้น ๆ มาทบทวนหรืออ้างอิงต่อไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 เรื่องที่ 5.1.2
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ตอนที่ 5.2 

รูปแบบและล�าดับของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัย

เชิงคุณภาพ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 5.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 5.2.1  รูปแบบของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องที่ 5.2.2  ล�าดับของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.   รูปแบบของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 

2 รูปแบบ คือ รปูแบบแรก เขียนโดยการน�าด้วยชือ่ผูแ้ต่ง รูปแบบนี้จะเริ่มต้นประโยคหรือ

ย่อหน้าด้วยชื่อผู้แต่งหรือผู้วิจัย จากน้ันติดตามด้วยรายละเอียดเก่ียวกับเน้ือเรื่อง ได้แก่ 

ชื่อเร่ือง มีวัตถุประสงค์ประการใด ท�าที่ไหนเม่ือไร และผลการค้นพบอะไรบ้างที่เก่ียวข้อง

กับงานวิจัยที่ก�าลังศึกษา หลังจากนั้น จึงย่อหน้าใหม่แล้วเริ่มต้นด้วยชื่อผู้แต่งรายที่สอง

ต่อไป โดยอธิบายรายละเอียดเหมือนคนแรก และเมื่อจบเนื้อหาประเด็นที่ทบทวน

วรรณกรรมของคนที่สองแล้ว ก็ต่อด้วยคนที่สามและสี่และห้าและอื่น ๆ ตามล�าดับและ

รูปแบบที่สอง เขียนโดยการใช้เนื้อเรื่องน�า รูปแบบนี้คล้ายคลึงกับการเขียนเรียงความ

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการวิจัย กล่าวคือ ผู้วิจัยจะมีเค้าโครงเรื่องไว้ก่อนแล้ว

ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและจะจบลงอย่างไร เม่ือถึงตอนที่กล่าวถึงทฤษฎีหรือรายงานวิจัย

ของผู้ใด ก็จะมีการกล่าวอ้างถึงคน ๆ นั้น กลมกลืนกันไปกับเน้ือหา ถ้ามีงานวิจัยหลาย

เรื่องที่มีข้อสรุปเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ก็จะกล่าวอ้างชื่อผู้แต่งทั้งหมดพร้อมกัน 

ไปเลย

2.   ส�าหรับการเขียนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องควรมีการเขียนตามล�าดับที่จะท�าให้

ผู้อ่านมีความเข้าใจเช่นเดียวกับผู้วิจัย กล่าวคือ การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่ก�าลังด�าเนินการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็น

เบื้องต้น หลังจากนั้นจึงกล่าวถึงงานวิจัยและข้อค้นพบจากงานวิจัยในสังคมที่ก�าลังศึกษา

ที่มีความใกล้เคียงหรือเป็นไปในท�านองเดียวกันกับงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการวิจัย 

รวมทัง้การช้ีถงึประเดน็ข้อบกพร่องหรือปัญหาทีค้่นพบจากงานวรรณกรรมนัน้ ๆ ทัง้นี ้เพือ่
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  ใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการอภิปรายผลจากการค้นพบของงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการ

ในภายหลัง เม่ือท�าการทบทวนวรรณกรรมทัง้แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัต่าง ๆ เรยีบร้อย

แล้ว ก็จะน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินการวิจัยต่อไป

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 5.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายรูปแบบของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพได้

2.  อธิบายล�าดับของการเขียนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพได้
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เรื่องที่ 5.2.1 รูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจัย

 เชิงคุณภาพ

รูปแบบของการเขียนทบทวนวรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
รูปแบบของการเขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน  

2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

ประเภทแรก เป็นการเขียนวรรณกรรมองค์ประกอบ หมายถึง วรรณกรรมที่เคยมีผู้ท�าการศึกษา

วิจัยมาแล้วในอดีตที่มีความเกี่ยวพันหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการ ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้อ่าน 

ได้รับทราบข้อมูลในอดีตเป็นเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องของงานวิจัย ผลลัพธ์หรือข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจาก

การศึกษาวิจัยเรื่องน้ัน ๆ การเขียนวรรรกรรมดังกล่าวนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

(1)	 เขียนโดยการน�าด้วยชื่อผู้แต่ง รูปแบบนี้จะเริ่มต้นประโยคหรือย่อหน้าด้วยชื่อผู้แต่งหรือ

ผู้วิจัย จากนั้นติดตามด้วยรายละเอียดเก่ียวกับเนื้อเรื่อง ได้แก่ ชื่อเรื่อง มีวัตถุประสงค์ประการใด ท�าที่ไหน

เมื่อไร และผลการค้นพบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ก�าลังศึกษา หลังจากนั้น จึงย่อหน้าใหม่แล้ว 

เร่ิมต้นด้วยชื่อผู้แต่งรายที่สองต่อไป โดยอธิบายรายละเอียดเหมือนคนแรก และเมื่อจบเนื้อหาประเด็น 

ทีท่บทวนวรรณกรรมของคนทีส่องแล้ว กต่็อด้วยคนทีส่ามและสีแ่ละห้าและอืน่ ๆ ตามล�าดับ (วรชยั ทองไทย 

2544, น. 70) 

ตัวอย่าง: การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย เรื่อง ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย โดย

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (2557) 

งานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรและการบริหารจัดการ รวมท้ังการช้ีขาดการเลือกตั้ง มีดังนี้ 

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งมาโดยตลอด ทั้งปัญหาในเชิง

ระบบและปัญหาในเชงิการบรหิารจัดการหรอืปัญหาเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับการเลอืกตัง้ ท�าให้

มีการเสนอแนวคิดการจัดตั้งองค์กรเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการเลือกต้ังโดยเฉพาะ ดังมีพัฒนาการ 

ต่อไปน้ี (สถาบันพระปกเกล้า, 2544, น. 2-14 – 2-16) 

ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้แต่งตั้ง “คณะ

กรรมการควบคุมการเลือกตั้ง” โดยให้ท�าหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้ง ซึ่งการบริหารจัดการเลือกตั้งนั้น

รับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย แต่ในการท�างานของคณะกรรมการควบคุมการเลือกต้ังยังคงมีปัญหา

อุปสรรคหลายประการ เช่น ไม่สามารถท�างานได้โดยอิสระ ไม่ได้รับการยอมรับจากนักการเมืองและ

พรรคการเมือง และมีปัญหาในการปฏิบัติงานเลือกตั้ง ท�าให้ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

หลงัเหตกุารณ์เดอืนพฤษภาคม 2535 รฐับาลนายอานนัท์ ปัญยารชนุ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

องค์กรกลางการเลือกตั้ง เพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม ซ่ึง 

องค์กรกลางนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 การเลือกตั้งทั่วไป 
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วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 และการเลือกตั้งท่ัวไปวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ทั้งนี้ ผลการท�าหน้าที่ของ

องค์กรกลางยงัมปัีญหาทีไ่ม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัในเรือ่งขจดัปัญหาทจุรติการเลอืกตัง้ได้ ด้วย

มีข้อจ�ากัดหลายประการ เช่น ไม่มีกฎหมายรองรับโดยตรง เพราะถูกจัดตั้งโดยค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 

139/2535 มงีบประมาณจ�ากดั โดยใช้งบกลางของรฐับาล เพราะเป็นการรวมตวักนัของกลุม่บคุคล เป็นองค์กร

นอกระบบราชการที่ต้องเข้าไปใช้อ�านาจภายใต้ระบบราชการ 

จากข้อจ�ากดัดังกล่าว มีผลต่อการท�าหน้าท่ีดแูลการเลอืกตัง้ได้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สมดงั

ความคาดหวงัของสงัคมได้ ท�าให้องค์กรกลางต้องจดัท�าสรปุผลงานการปฏบิตัหิน้าทีท่ีผ่่านมา พร้อมเรียกร้อง 

ให้มีองค์กรที่มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งที่เป็นอิสระ และมีอ�านาจหน้าที่สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ 

การศึกษา เร่ือง การรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 

วนัที	่2	กรกฎาคม	2538 โดยคณะกรรมการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ-ขายเสียง (2538) พบว่าจากการส�ารวจ

การเลือกตั้งทุกคร้ัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2492 ถึงปัจจุบัน จะพบว่ามีการซื้อสิทธิขายเสียงมาโดยตลอด โดยใช้ 

รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ และคาดว่าในการเลือกตั้งปี 2538 นี้ จะมีการซื้อสิทธิขายเสียงกันอย่างกว้างขวาง

และใช้เงินอย่างมหาศาล ดังน้ัน เพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม รัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการ

รณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ-ขายเสียง เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง 

ด้วยการใช้สื่อมวลชน การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตส�านึก 

และตระหนักถึงผลร้ายจากการซื้อสิทธิขายเสียง และช่วยในการสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไข รวมถึง 

การประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม 

ผลการศึกษามีการเสนอให้เร่งจัดตั้ง “คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ” เพื่อให้เกิด 

การรณรงค์ต่อต้านการซ้ือสิทธิขายเสียงอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท�าแผนที่ชัดเจนและมีการร่วมมือของทุกฝ่าย 

รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อการตรวจสอบ ติดตามและปราบปรามการทุจริตใน 

การเลือกตั้งด้วย

ไพฑูรย์	บุญวัฒน์	 ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง การจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไป

ด้วยความบรสิทุธิย์ตุธิรรม	(2538) โดยมีการเสนอแนวทางการจัดตั้งองค์กรระดับประเทศรับผิดชอบการลด

การซื้อสิทธิขายเสียงเลือกตั้งของไทย โดยจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ

ยุติธรรม เป็น 3 องค์กรคือ องค์กรบริหารการเลือกตั้ง องค์กรสอดส่องก�ากับดูแล และองค์กรให้ความรู้และ

สร้างจิตส�านึก ทั้งน้ี ควรแยกองค์กรทั้งสามออกจากกัน โดยก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละองค์กร

ให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วย

ในการบริหารจัดการเลือกตั้งควรให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร คือกระทรวงมหาดไทยเช่นเดิม 

ส่วนการสอดส่องดูแลการเลือกต้ัง ควรจัดตั้ง “คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ” ประกอบด้วย ผู้ทรง

คุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกา มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับ

ดูแลการเลือกตั้ง คือ การแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้ง รับจดทะเบียนอาสาสมัคร

สังเกตการณ์การเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นโจทก์ในคดีเลือกตั้ง และอ�านาจหน้าที่อ่ืนตามที่

กฎหมายก�าหนด โดยคณะกรรมการชุดนี้ท�าหน้าที่ชั่วคราวเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปทุกระดับ และสิ้นสุดลง

เมื่อการร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้ส้ินสุดแล้ว อีกทั้งให้มีองค์กรสังเกตการณ์การเลือกตั้งทุกระดับด้วย
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ส่วนองค์กรให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตส�านึกทางการเมือง ควรมีทั้งระดับชาติ ระดับ

จังหวัด และระดับอ�าเภอ 

แนวคิดและข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดให้มีองค์กรจัดการเลือกตั้งที่เป็นอิสระบรรลุผลส�าเร็จได้ 

เร่ิมจากกระแสการเรียกร้องให้ปฏิรูปการเมือง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย หรือ 

คพป. ซึ่งได้ท�าการศึกษาวิจัยและจัดท�าข้อเสนอในการปฏิรูปการเมืองไทย และมีการแก้ไขเพิ่มเติม

รฐัธรรมนูญ มาตรา 211 เพ่ิมหมวด 12 การจดัท�ารัฐธรรมนญูฉบบัใหม่ด้วยการจดัให้ม ี“สภาร่างรฐัธรรมนญู” 

เพื่อจัดท�ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้ึนทั้งฉบับ และในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 ได้บัญญัติให้มี “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ท�าหน้าที่ในการควบคุม ด�าเนินการจัด หรือจัดให้มีการ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

สมุดคู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้ง	(Manual	For	Election	Management)	โดยยุวรัตน์	กมลเวชช	

เป็นคู่มือส�าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการเลือกตั้งทั้งสองประเภทนี้มีเป้าหมายคือการเลือกตั้งต้องเป็นไปโดย 

สุจริตและเที่ยงธรรม โดยที่หลักเกณฑ์วิธีการส่วนใหญ่นั้นเหมือนกัน และก�าหนดกระบวนการและระยะเวลา

ด�าเนินงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ท�าให้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานที่

อาจเป็นกรณกีารปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีผลให้การเลอืกตัง้

เป็นโมฆะได้ 

บุญศรี	มีวงศ์อุโฆษ	ศึกษาวิจัย เรื่อง การเลือกต้ังและพรรคการเมือง	บทเรียนจากเยอรมัน	

(2542) ซึ่งได้น�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าด้วยเรื่อง คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ การบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายใน 

การเลือกตั้ง การนับคะแนน ระบบการเลือกตั้ง การแยกบุคลากรของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และ 

ค่าสมัครรับเลือกตั้ง 

พัชโรดม	ลิมปิษเฐียร	ศึกษาวิจัย เรื่อง	 กระบวนการคัดค้านการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและสมาชกิวฒุสิภา (2543) พบว่า การคดัค้านการเลอืกตัง้เป็นมาตรการควบคุมตรวจสอบการเลอืกตัง้

ที่ส�าคัญและมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องมือในการยกเลิก เพิกถอนการเลือกตั้งที่มีการทุจริต โดยให้เป็น

อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึง่มข้ีอบกพร่องและไม่เหมาะสมหลายประการ เช่น การด�าเนินการ

เกี่ยวกับการร้องคัดค้านการเลือกต้ังเป็นไปด้วยความล่าช้า การสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานใช้เวลานาน 

โดยกฎหมายไม่ได้ก�าหนดระยะด�าเนินการเรื่องคัดค้านการเลือกตั้งไว้ การสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้ง

ไม่กฎหมายก�าหนดให้ใช้คะแนนเสียงเอกฉันท์ซ่ึงท�าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ค�าสั่งหรือค�าวินิจฉัยขาดการ 

ให้เหตุผลประกอบ ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงกระบวนการคัดค้านการเลือกตั้ง โดยการแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. 2541 และพระราชบญัญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ชาตรี	พลายงาม	ได้ศึกษา เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ศึกษากรณีขอบเขตอ�านาจในการ

ไม่ประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับเลือกต้ังให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา	

(2544) พบว่า การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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5-17การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ไม่ประกาศรบัรองผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ท่ีได้คะแนนอยูใ่นเกณฑ์ทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้ โดยให้เหตุผลว่ามีเหตอัุนควร

เชื่อว่าผู้สมัครรับเลือกต้ังดังกล่าวนั้นทุจริตการเลือกตั้ง แต่มิได้มีการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งกรณีเช่นนี้ใน 

ต่างประเทศ หากผลการเลือกตั้งที่มีการทุจริตนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายอื่น 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจด�าเนินการได้ภายในอ�านาจหน้าที่ของตน แต่หากมีผลกระทบโดยตรง 

ต่อผู้สมัครรายอื่นแล้ว ต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด และตัดสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ดังกล่าว

ธีรภัทร์	 เสรีรังสรรค์	และคณะ	ศึกษา เรื่อง การประเมินผลการท�างานขององค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ:	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (2547) พบว่า การบริหารจัดการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวน 

วินิจฉัยชี้ขาดและด�าเนินคดี การส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 

ตรวจสอบอ�านาจรัฐโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงมีปัญหาอุปสรรค แต่ผลส�ารวจความคิดเห็นกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่ามีความพอใจต่อกระบวนการท�างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในระดับดี

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง ด้านการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและ

ด�าเนินคดี ด้านการพัฒนาพรรคการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบอ�านาจรัฐ อีกทั้งควรมีการ

แบ่งอ�านาจของกกต. ที่มีอ�านาจทั้ง 3 ฝ่าย คือ อ�านาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล 

และควรมีการทบวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้ง โดยให้มีการประชา-

พิจารณ์หรือสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ข้อดีของการเขียนรูปแบบนี้ก็คือง่ายและสะดวกในการเขียน เพราะเป็นการทบทวน

วรรณกรรมโดยการเรียงล�าดับผลงานการค้นพบของผู้แต่งแต่ละคนจัดเรียงล�าดับไปตามหมวดหมู่ที่ต้องการ 

อย่างไรก็ตาม ข้อเสยีของรปูแบบนีก้ค็อืการเขยีนซ�า้ ๆ กัน เพราะผู้แต่งแต่ละคนมักจะมีข้อค้นพบคล้าย ๆ กัน 

และถ้าต้องอ้างงานวิจัยหลายเรื่องที่คล้าย ๆ กัน ก็ท�าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการอ่านข้อความซ�้ากัน  

จนกระทัง่ผูอ่้านหรอืผูว้จิยัเองไม่สามารถจบัประเดน็ใหม่ ๆ ของผู้ทีถู่กอ้างตอนหลงั ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ถ้าบททบทวนวรรณกรรมน้ัน ผู้เขียนไม่มีการเขียนสรุปเอาไว้ ผู้อ่านก็ยากที่จะจับประเด็นได้

(2)	 เขียนโดยการใช้เนื้อเรื่องน�า รูปแบบน้ีคล้ายคลึงกับการเขียนเรียงความเก่ียวกับประวัติ

ความเป็นมาของการวิจัย กล่าวคือ ผู้วิจัยจะมีเค้าโครงเรื่องไว้ก่อนแล้วว่าจะเร่ิมต้นอย่างไรและจะจบลง

อย่างไร เมื่อถึงตอนที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีหรือรายงานวิจัยของผู้ใด ก็จะมีการกล่าวอ้างถึงคน ๆ น้ัน 

กลมกลืนกันไปกับเนื้อหา ถ้ามีงานวิจัยหลายเรื่องที่มีข้อสรุปเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ก็จะกล่าวอ้างชื่อ 

ผู้แต่งทั้งหมดพร้อมกันไปเลย (วรชัย ทองไทย, 2544, น. 71) 

ตัวอย่างเช่น “หลักการส�าคัญของการออกแบบวิจัย คือ การก�าหนดกระบวนการตรวจสอบ

ผลทีเ่กดิขึน้ในตวัแปรตามจากอทิธพิลของตวัแปรอสิระตามกระบวนทศัน์ (paradigm) ว่าด้วยความสมัพนัธ์

ของสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (stimulus-response relationships) ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีเงื่อนไขสัมพันธ์

เกี่ยวข้องอยู่ 4 ประการ คือ (1) ช่วงเวลา (2) ความชัดเจนของตัวแปร (3) คุณสมบัติทางธรรมชาติของกลุ่ม

ที่น�ามาเปรียบเทียบกัน และ (4) ล�าดับเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Rosenberg, 1968, ch.1; Campbell 

& Cook, 1979; Nachmias & Nachmias, 1966, pp. 103-104; Davis, 1985)” (พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 

2545, น. 331) 
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5-18 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ข้อดีของการเขียนทบทวนวรรณกรรมตามรูปแบบนี้ คือ อ่านเข้าใจง่าย ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ�้าซ้อน

และที่ส�าคัญก็คือ ผู้อ่านจะมีความเข้าใจเช่นเดียวกับที่ผู้วิจัยต้องการ ส่วนข้อเสีย คือ มีความยากในการเขียน 

เพราะต้องจัดระบบความคิดให้ชัดเจนเสียก่อนเป็นเบื้องต้นว่าจะเอาประเด็นใดขึ้นต้นก่อนหลัง จากนั้น 

ผู้เขียนก็จะเขียนโดยใช้ประเด็นเป็นหลัก และต้องจัดแต่งประโยคให้มีเหตุผลสอดคล้องต่อเนื่องกันตั้งแต่

ประโยคแรกไปจนถึงประโยคสุดท้าย น่ันคือ ผู้วิจัยจะต้องมีความคิดอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องที่ตนก�าลังเขียน

ประเภททีส่อง เป็นการเขียนวรรณกรรมหลกัทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิยทีก่�าลงัด�าเนนิการ หมายถงึ การ

เขียนทบทวนวรรณกรรมที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงานวิจัยท่ีก�าลังด�าเนินการ โดยอาจเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานวิจัยโดยตรง ได้แก่ การกล่าวถึงพัฒนาการหรือประวัติความเป็นมาของหัวเร่ืองหรือประเด็นหลักของ

งานวิจัย ทั้งนี้ ลักษณะการเขียนควรค�านึงถึงการจัดล�าดับตามเวลา (chronological order) โดยเริ่มจาก

อดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนก�าลังศึกษาวิจัยอย่างมี

ล�าดับขั้นตอน หรือกรณีสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ (geographical order) ก็อาจจัด

ล�าดับจากระดับสากล มาสู่ระดับภูมิภาค และตามด้วยระดับประเทศ ภาค จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน 

ตามล�าดับ เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเรื่อง การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง	กับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

ของไทย (ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2558, น. 15-51) ซึ่งผู้เขียนจะต้องอธิบายถึงพัฒนาการของแนวความคิด

เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง ซ่ึงเป็นประเด็นหลักเฉพาะท่ีสามารถก�าหนดไว้เป็นบทหนึ่งของ

งานวิจัยได้ 

บทที่ 3

พัฒนาการของแนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง

ความเป็นสถาบัน (Institutionalization) ของสถาบันฝ่ายบริหารมีองค์ประกอบที่ส�าคัญที่สุดคือ

การได้รับการสนับสนุน (Support) จากประชาชน วิธีการที่จะสามารถแสดงถึงความสนับสนุนของประชาชน

ดังกล่าวนี้ได้ดีที่สุดก็คือการแสดงออกซึ่งประชามติด้วยวิธีการเลือกต้ังประมุขฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรี

โดยตรง

แนวความคดิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้นายกรฐัมนตรโีดยตรงได้ปรากฏขึน้เป็นคร้ังแรกอย่างเป็นทางการ

เมื่อประมาณเดือนกันยายน พ.ศ. 2512 เมื่อพงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ได้เขยีนหนงัสือชื่อ “ประชาธปิไตยกับกระบวนการเมืองในประเทศไทย”1 และต่อมาไดน้�าเนื้อหา

ในหนังสือนี้มาเรียบเรียงใหม่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ชื่อ “เสถียรภาพทางการเมืองกับการเลือกตั้งนายก-

รัฐมนตรีโดยตรง” ในวารสารชุด “การเมืองส�าหรับประชาชน”2 ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เม่ือปี พ.ศ. 2516

1 พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัย. (กันยายน 2512). ประชาธิปไตยกับกระบวนการเมืองในประเทศไทย. คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2 พงศ์เพญ็ ศกนุตาภยั. (กนัยายน 2516) “เสถยีรภาพทางการเมอืงกบัการเลอืกตัง้นายกรฐัมนตรโีดยตรง.” การเมอืง

ส�าหรับประชาชน (เล่มท่ี 5). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.  
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5-19การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

พงศ์เพ็ญ ได้ช้ีให้เหน็ถงึปัญหาการเมอืงไทยก่อนท่ีจะหาทางออกด้วยข้อเสนอให้มกีารเลอืกต้ังนายก-

รัฐมนตรีโดยตรงว่า การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นการเปลี่ยนตัวผู้ปกครองมากกว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง โดยอ�านาจทางการเมืองยังอยู่ที่ชนชั้นปกครอง ซึ่งได้แก่ ข้าราชการทหาร

และพลเรือนช้ันน�า หาได้เคล่ือนลงมาถึงประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่3 การเปลี่ยนรัฐบาลมักเป็นผลเนื่องมา

จากการแตกแยกชิงดีภายในกลุ่มบุคคลที่กุมอ�านาจหรือไม่ก็เหตุการณ์ระหว่างประเทศบีบบังคับหรือไม่ก็เป็น

เพราะกลุ่มพลเรือนมีทีท่าจะเข้ามามีอิทธิพลและบทบาททางการเมืองมากเกินไป4

พงศ์เพ็ญ มองว่าในประเทศไทย “อ�านาจอธิปไตยของปวงชน” เป็นเรื่องทฤษฎีเสียมากกว่า 

ประชาชนไม่เคยได้รบั “อ�านาจตดัสนิใจสดุท้าย” ทัง้นีเ้ป็นความผดิพลาดของคณะผู้เปลีย่นแปลงการปกครอง

ท่ีไม่สามารถท�าให้กระบวนการเมืองด�าเนินจากล่างไปสู่บนตามหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ได้ และแม้เดิมทีชนชั้นปกครองของไทยมีเจตนาที่จะมอบอ�านาจให้กับประชาชน แต่นานวันเข้าชนชั้นปกครอง

ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ก็ห่างจากประชาชนมากขึ้นทุกที จึงไม่ปรากฏว่าชนชั้นผู้ปกครอง

ของไทยมีความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์กับประชาชน ดังนั้น ลัทธิอ�านาจอธิปไตยของปวงชนจึงเป็นลัทธิที่ใช้

เพื่ออ้างความชอบธรรมของอ�านาจเท่านั้น แต่อ�านาจที่แท้จริงยังคงอยู่ที่ชนชั้นปกครอง ในสภาพการณ์เช่นนี้

การต่อสู้ทางการเมืองย่อมจะเป็นการต่อสู้กับระดับบน คือระดับชนชั้นปกครองด้วยกัน และก�าลังกลายเป็น

เครื่องมือน�าเข้าสู่อ�านาจ อ�านาจของผู้ปกครองของไทยจึงเป็นอ�านาจที่ปราศจากการควบคุมที่แท้จริงทั้งในและ

นอกรัฐสภา

พงศ์เพ็ญ กล่าวว่าปัญหาหารเมืองที่ส�าคัญของไทย คือ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่ง

หมายถึงการไม่มีระบอบการปกครองที่มั่นคงที่อ�านาจสามารถเปลี่ยนมืออย่างมีระเบียบแบบแผน ปราศจาก

การใช้ก�าลัง สาเหตุที่ส�าคัญคือการขาดสถาบันทางการเมืองที่จะผนึกความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนได้ 

โดยเฉพาะรัฐบาลซ่ึงขาดรากฐานจากประชาชน ท�าให้ผู้ปกครองมักหันไปใช้ก�าลังบังคับแต่อย่างเดียวในการ

อยู่ในอ�านาจ5

“ในเมื่อรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐบาลของประชาชน รัฐบาลก็ต้องอยู่ในอ�านาจโดยการอาศัยการสนับสนุน

จากสมัครพรรคพวก ในสภาพการณ์เช่นน้ีอ�านาจจะมั่นคงได้ยาก เพราะข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ใช่

หลักการ ในทางการเมืองเป็นที่ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นผันแปรเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เพียงแต่ 

ผลประโยชน์ขัดกันเท่านั้น ก็อาจจะท�าให้ระบอบการปกครองสลายลงได้ รัฐบาลที่อยู่ในอ�านาจจะหันเข้าพ่ึงพา

ประชาชนไม่ได้ เพราะปรากฏว่าประชาชนเป็นผู้อยู่ “วงนอก” ตลอดมา”

“ฉะนั้น ในเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาส�าคัญจึงอยู่ท่ีการให้ประชาชนนอกเข้ามา

อยูใ่น “วงใน” คอืให้มบีทบาททางการเมอืงมากขึน้ เพือ่ทีจ่ะได้กลายเป็นพลงัทางการเมอืงขึน้มา เมือ่ประชาชน

กลายเป็นพลังทางการเมืองขึ้นมา ผู้ปกครองประเทศก็จะต้องหันเข้าพึ่งหลักการในการขึ้นสู่อ�านาจและด�าเนิน

การปกครองประเทศ ไม่ใช่ตัวบุคคล”6

3 เพิ่งอ้าง. น. 1. 
4 เพิ่งอ้าง. น. 2. 
5 เพิ่งอ้าง. น. 18. 
6 เพิ่งอ้าง. น. 20.
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5-20 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

พงศ์เพ็ญ มองว่าปัญหาที่ส�าคัญ คือในสภาพการณ์ทางการเมืองในขณะน้ัน จะท�าให้ประชาชนเข้าสู่ 

“วงใน” ได้อย่างไร และจะกลายเป็นพลังทางการเมืองได้อย่างไร ซึ่งพงศ์เพ็ญยอมรับว่าอุปสรรคดังกล่าวมี

อยู่อย่างมาก ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้ปกครองและในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผู้ปกครองและในส่วนที่เกี่ยวกับ

ประชาชน กล่าวคือผู้ปกครองมีทัศนคติเกี่ยวกับอ�านาจในลักษณะเป็นอภิสิทธิ์ส่วนตัวเสมอมา คือมองไปว่า

เป็นสิทธิอันชอบของตนที่จะปกครองไม่ว่าจะได้อ�านาจและอยู่ในอ�านาจด้วยวิธีใดก็ตาม7 ส่วนประชาชนนั้น 

ลกัษณะการด�าเนนิชวิีตทีช่อบความสะดวกสบายและการท่ีคนไทยมแีนวโน้มเอยีงทีจ่ะเคารพเชือ่ฟังผูป้กครอง 

ความคิดโต้แย้งไม่ค่อยจะมี จึงไม่เอ้ืออ�านวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยิ่งในสภาพการณ์ที่ 

เป็นอยู่ ไม่ปรากฏสถาบันทางการเมืองที่จะอยู่ในฐานะเป็นองค์กรแสดงเจตจ�านงของปวงชนออกมา

“...แม้จะได้มกีารยุบเลกิสมาชกิประเภทแต่งต้ังและก�าหนดให้รัฐมนตรีต้องมาจากสภาท่ีได้รับเลอืกต้ัง 

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน (กันยายน 2516) เป็นที่คาดคะเนได้ว่า รัฐบาลท่ีมาจากสภาท่ีได้รับเลือกต้ังไม่อาจ 

จะเป็นรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะได้รัฐมนตรีท่ีไม่มีความรู้ หรือไม่ก็คณะรัฐมนตรีเป็น

คณะรัฐมนตรีผสมจากบคุคลหลายกลุม่ในสภา ซึง่ท�าให้ไม่อาจมนีโยบายระยะยาวทีป่ะตดิปะต่อได้ นอกจากนัน้

จากการขาดระบบพรรคการเมืองเป็นที่คาดคะเนได้อีกเช่นกันว่าคณะรัฐมนตรีจะตกอยู่ภายใต้การครอบง�า

ของสภาและเป็นเป้าของการเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่าย ถ้าไม่ให้ก็อยู่ไม่ได้  

ผลก็คือการขาดเสถียรภาพทางรัฐบาล”8

“...จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของรัฐบาลในรูปที่เสนอมาเสี่ยงต่อการมีรัฐบาลที่อ่อนแอและขาด

เสถียรภาพเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่ช้าไม่นานก็จะต้องมีการยึดอ�านาจโดยกลุ่มข้าราชการทหารและพลเรือนอีก ใน

ที่สุดเสถียรภาพทางการเมืองที่ต้องการสร้างขึ้น โดยมีประชาชนเป็นรากฐานก็จะไม่ได้มา เป้าหมายของ

ประชาธิปไตยก็ไม่บรรลุ”9

ดังนั้น พงศ์เพ็ญจึงได้เสนอให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงขึ้น เพื่อให้นายกรัฐมนตรี 

ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นผู้น�า เป็นศูนย์ผนึกพลังของปวงชนและเป็นสถาบันหลักให้กับระบอบการปกครอง10

7 เพิ่งอ้าง. น. 21. 
8 เพิ่งอ้าง. น. 25. 
9 เพิ่งอ้าง. น. 26.  
10 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพงศ์เพ็ญมองว่าสภาพการเมืองของประเทศในขณะนี้ ( พ.ศ. 2530) ไม่เอื้ออ�านวยที่จะ

ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะอาจก่อให้เกิดผลเสียหายมากมายได้ เนื่องจากข้าราชประจ�ายังมีอ�านาจครอบง�า

นักการเมือง ดังนั้นหากปล่อยให้มีการเลือกต้ังนายกรัฐมนตรีโดยตรง อ�านาจบริหารทั้งหมดจะตกอยู่แก่ข้าราชการประจ�าอย่าง

แน่นอนระบบแยกอ�านาจอย่างเดด็ขาดจะท�าให้บรรดานายทนุเป็นรฐัมนตรไีด้ง่ายขึน้ เพราะนายทนุจะไม่ยอมลงสมคัรรบัเลอืกตัง้

อย่างเด็ดขาด เพราะจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรี สิ่งที่จะท�าคือใช้ทุนทุ่มหาเสียงมาทุ่มซื้อพรรคการเมือง สร้างพวกในบรรดา ส.ส. แล้ว

เอาคะแนนเสียงไปเป็นเคร่ืองต่อรองกับนายกฯ…การแยกอ�านาจจะแก้ปัญหาเรื่องการใช้เงินถอนทุนนั้นไม่จริง เหตุผลที่คิดว่า

จะต้องเกิดขึน้ ฝ่ายข้าราชการประจ�าจะต้องมาครอบคลมุอ�านาจทัง้ฝ่ายบรหิารและนติบิญัญตัอิาจจะมผีูแ้ย้งว่า ระบอบแยกอ�านาจ

อย่างเด็ดขาด หมายถึง แยกอย่างเป็นประชาธิปไตย นายกฯ จะต้องมาจากการเลือกต้ัง ความคิดนี้จะเป็นการฝันกลางอากาศ

เพราะในประเทศไทยกลุ่มพลังการเมืองที่ทรงอ�านาจมากที่สุดยังเป็นฝ่ายข้าราชการประจ�า

การเปลีย่นแปลงแนวความคดิของพงศ์เพ็ญนีไ้ด้จากการอภปิรายของพงศ์เพญ็ซึง่จดัโดยศนูย์นกัศกึษาประชาธปิไตย

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ดูในเดลิไทม์ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 3434 วันที่ 21 กันยายน 2530 
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5-21การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ณรงค์ สินสวัสด์ิ อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีแนวคิด

คล้ายคลึงกับพงศ์เพ็ญ โดยณรงค์ได้เขียนหนังสือเรื่อง อุปสรรคของระบอบประชาธิปไตยไทย11 รวมกับ  

รอสพริสเซีย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2517 โดยชี้ถึงปัญหาของระบอบประชาธิปไตยของไทยในช่วงหลังปี 

พ.ศ. 2517 ว่ามีอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการที่นักการเมืองพลเรือนของไทยขาดการรู้จักรวม

ตัวกัน และมักจะแบ่งกันเป็นหลายพรรคทั้ง ๆ ท่ีอุดมการณ์ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเลือกตั้งแล้วก็จะไม่มี

พรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก เพราะฉะนั้น รัฐบาลจึงเป็นรัฐบาลผสมจากพรรคการเมืองหลายพรรคซ่ึง

ย่อมน�าไปสู่ปัญหาในเรื่องเสถียรภาพและจะน�าไปสู่การขาดประสิทธิภาพเช่นกัน

รณรงค์เสนอทางแก้ไขคือจะต้องหามาตรการให้ (1) รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่เลือกจากประชาชน (2) 

รฐัสภาไม่สามารถเอารฐับาลออกได้ นอกจากได้เสยีง 3 ใน 4 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดในรฐัสภา (เฉพาะสมาชกิ

ท่ีประชาชนเลือกเท่านั้น) การที่รัฐบาลจะต้องมาจากประชาชนนั้นก็คืออาจจะให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีกัน

โดยตรง โดยให้มีการเลอืกตัง้สมาชกิสภากอนัก่อน และให้หัวหน้าพรรค 4 พรรคท่ีได้รับเสยีงในสภาเป็นอนัดบั

หน่ึงถึงสี่ได้มีโอกาสเข้าสมัครแข่งขันเป็นนายกรัฐมนตรี12

ณรงค์ ยังได้ชี้ถึงปัญหาท่ีจะท�าอย่างไรให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพกล่าวคือ 

รัฐธรรมนูญจะต้องเอ้ืออ�านวยให้คนดีลงมาเล่นการเมืองและได้รับเลือกเป็นรัฐบาล มีระบบพรรคการเมือง 

ที่เข้มแข็งมีระเบียบวินัย เพ่ือให้คนดีที่เข้าใจปัญหาของประเทศมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงท่ีจะแก้ปัญหาของ

ประเทศได้เข้ามาเล่นการเมืองกันมากขึ้น

ดังน้ัน ณรงค์จึงเสนอว่าจะต้องใช้รัฐธรรมนูญในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือรัฐธรรมนูญแบบมี 

สภาเดียวและเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง13 โดยรัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีสภาเดียวและมีสมาชิกประเภท

เดียว ในการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งกี่คนก็ได้ พอเลือกเสร็จแล้ว ให้เฉพาะ

พรรคการเมืองที่สมาชิกของตนได้รับเลือกมากที่สุด 4 อันดับแรกมีสิทธิส่งคนเข้าสมัครรับเลือกต้ังเป็น 

นายกรฐัมนตร ีซึง่จะเป็นการเลอืกโดยตรงจากประชาชน พรรคการเมอืงกม็แีนวโน้มจะมารวมกนัเพราะยิง่เป็น

พรรคใหญ่เท่าใด โอกาสที่หัวหน้าพรรคของตนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีมากข้ึน

กระมล ทองธรรมชาติ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจ�าส�านัก

นายกรัฐมนตรีก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่สนับสนุนให้มีการน�าเอาโครงสร้างทางการเมืองแบบแยกอ�านาจบริหารและ

อ�านาจนิติบัญญัติออกจากกัน โดยให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมาใช้ใน

ประเทศไทย14 โดยกระมลชี้ว่าการเมืองไทยตลอดระยะเวลา 50 ประการ คือ ตัวแปรด้านโครงสร้างและกลุ่ม

พลังทาง 5 ปีท่ีผ่านมา ขาดท้ังเสถียรภาพและประสิทธิภาพ เนื่องจากมีตัวแปรส�าคัญ 5 ประการ คือ ตัวแปร

ด้านโครงสร้างและกลุ่มพลังทางการเมือง ตัวแปรด้านสถาบันการเมือง ตัวแปรด้านวัฒนธรรมทางการเมือง 

ตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคม และตัวแปรด้านบริหาร

11 ณรงค์ สนิสวสัดิ ์และรอสพรสิเซยี. (2517). อปุสรรคของระบอบประชาธปิไตยไทย. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์.   
12 เพิ่งอ้าง. น. 70. 
13 ณรงค์ สินสวัสดิ์. (2521). แนวความคิดในการแก้ปัญหาของสังคมไทยเรื่องนวสุโขทัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

อักษรพิทยา. น. 223-225. 
14 โปรดดูรายละเอียดใน กระมล ทองธรรมชาติ. อ้างแล้ว. 
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5-22 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ส�าหรับในด้านโครงสร้างและกลุ ่มพลังทางการเมือง กระมล สรุปว่าโครงสร้างการเมืองแบบ

คณาธิปไตย เผด็จการมีความมั่นคงมากกว่าโครงสร้างทางการเมืองแบบ (ผู้เขียน-กึ่งประชาธิปไตย) หรือกึ่ง

คณาธิปไตย (ผู้เขียน-อ�านาจนิยม) ประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพราะกลุ่มพลังอันเป็นฐานของคณาธิปไตยมีความ

เข้มแข็งและมีเอกภาพดีกว่ากลุ่มพลังอันเป็นประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างทั้งสองแบบมี

ฐานท่ีอ่อนแอเหมือนกัน โครงสร้างจึงยังคงเป็นสาเหตุของการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของไทยต่อไปอีก

นาน ทั้งนี้ เพราะกลุ่มพลังอันเป็นฐานของโครงสร้างทั้งสองอย่างไม่เข้มแข็งมากพอที่จะสนับสนุนให้โครงสร้าง

ท้ังสองอย่างด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ฉะน้ัน หากต้องการท่ีจะท�าให้โครงสร้างแบบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง

ม่ันคง ก็จะต้องพัฒนากลุ่มพลังท่ีนิยมประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 

กระมล ได้เสนอแนวทางในการขจัดความอ่อนแอในโครงสร้างทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน

ระบบรัฐสภาโดยน�าเอาโครงสร้างทางการเมืองแบบแยกอ�านาจบริหารและอ�านาจนิติบัญญัติออกจากกันมาใช้

แทน และให้ผู้ใช้อ�านาจทั้งสองมาจากประชาชนด้วยกัน รวมท้ังความรับผิดชอบโดยตรงต่อประชาชน ซึ่ง

กระมลได้ระบุลักษณะส�าคัญของโครงสร้างดังกล่าว คือ

สถาบันนิติบัญญัติและสถาบันบริหารมีฐานะเท่าเทียมกันและใช้อ�านาจของตนเป็นอิสระต่อกัน โดย

อาจตรวจสอบการใช้อ�านาจของกันและกันได้ตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

นายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วน

วุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และมีอ�านาจเพียงทบทวนร่างกฎหมายท่ีสภาผู้แทนราษฎร

ส่งมาพิจารณาเท่านั้น 

พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศจะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีท่ีมาจาก

การเลอืกตัง้จากประชาชน โดยมปีระธานรฐัสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการอกีทีหนึง่ ท้ังนี ้ท�าให้

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความชอบธรรมมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของรัฐสภา 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน 3 ใน 4 ของสมาชิกสภาทั้งหมดอาจมีมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

เมื่อเห็นว่านายกรัฐมนตรีบริหารงานผิดพลาดจนเป็นผลร้ายต่อประเทศชาติอย่างมหันต์ และนายกรัฐมนตรี

มีสิทธิที่จะขอพระบรมราชโองการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันใหม่พร้อมกับ 

นายกรัฐมนตรีได้

สมชัย รักวิจิตร นักวิจัยอิสระของบริษัทพิทักษ์ประชา จ�ากัด เป็นอีกผู้หนึ่งที่พยายามท�าการวิจัย

ความคิดเห็นของประชาชน นิสิต นักศึกษา ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2525 ซึ่งได้ผลสรุปว่า นิสิตนักศึกษา 

ประชาชนได้สนับสนุนวิธีการสรรหา คัดเลือกและแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีแบบ 2 ข้ันตอน กล่าวคือ ข้ันตอน 

ทีห่นึง่ ให้สมาชกิสภาผูแ้ทนซึง่มาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนสรรหาคนทีเ่ชือ่ว่าดทีีส่ดุทีจ่ะเป็นนายกรฐัมนตรี 

โดยท่ีจะเป็น ส.ส. หรือไม่ได้เป็น ส.ส. ก็ได้ข้ึนมา 2-3 คน ต่อจากนั้นในขั้นตอนท่ีสอง ให้คน 2-3 คนนั้น

แข่งขนักนั โดยให้ประชาชนทัง้ประเทศเป็นผูเ้ลอืก ผูใ้ดทีไ่ด้คะแนนสงูสดุกใ็ห้ประธานสภาน�าชือ่ขึน้กราบบงัคบั

ทูลให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี15

15 โปรดดูรายละเอียดใน สมชัย รักวิจิตร. (กรกฎาคม 2526). รากฐานของการเกิด การด�ารงอยู่และความชอบธรรม

ของผู้น�าสูงสุดทางการเมืองของไทยและอนาคตของประเทศ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ. น. 295-303. 
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5-23การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ข้อเสนอของสมชัย รักวิจิตร ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการประสานงานประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตย (คปปป.)16 โดยศรีวงศ์ สุมิตร เลขาธิการ คปปป. ให้สัมภาษณ์สนับสนุนแนวทางของสมชัย 

โดยกล่าวว่า “เราเช่ือว่ารูปแบบของการแยกอ�านาจท่ีเราน�ามาเสนอจะได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่

นั้นเป็นเพราะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นจากความเห็นของประชาชน ไม่ใช่แนวทางที่เกิดจากการที ่

ใครคนหน่ึงหรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนึกคิดกันเอาเองหรือลอกเลียนมาจากต่างประเทศ รูปแบบของการ

แยกอ�านาจที ่คปปป. เสนอเกดิจากการเกบ็ข้อมูลของคณะวิจยัของ ดร.สมชยั รกัวจิิตร ซึ่งได้ท�าการเกบ็ข้อมลู

และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทยมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และในระยะ 3-4 ปีมานี้ องค์กรต่าง ๆ ของ คปปป. 

ก็ได้มีส่วนออกเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลกันอย่างกว้างขวางว่าถูกต้อง อีกท้ังยังได้น�าผลวิจัยดังกล่าวมา

ตรวจสอบกับประชาชนตามหลักวิชาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งปรากฏว่าในขั้นต้นมีประชาชนเกิน

กว่า 60% ยอมรับและสนับสนุนระบบแยกอ�านาจแบบนี้ และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคณะวิจัยและ คปปป. ได้น�า 

ขั้นตอนและวิธีการโดยละเอียดของระบบดังกล่าวไปถ่ายทอดทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการสัมมนา

ให้เข้าใจระบบนี้ ก็ปรากฏว่ามีผู้รับฟังกว่า 90% เห็นด้วยกับระบบนี้ เราจึงมีความมั่นใจในระบบนี้เป็นระบบ

ท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เห็นชอบ”17

แนวความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการแยกอ�านาจและการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนี้ยังมีแง่มุมที่

แตกต่างกันออกไป โดย สินาดร�าพึง18 เขียนโดยพลโทชิต มั่นศิลป์หรือพลโทหลวงสินาดโยธารักษ์ ซึ่งเป็น

นายทหารท่ีมีบทบาททางการเมืองนับตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ขณะที่เขียนหนังสือเล่ม

น้ี เขาอายุ 86 ปี หลวงสินาดฯ เริ่มวิจารณ์ระบบพรรคการเมืองว่าเป็น “พิษภัย” ที่ร้ายแรงต่อการปกครองของ

ประเทศ19 ซึ่งพิษภัยดังกล่าวนี้น�ามาซึ่งระบบการเล่นพรรคเล่นพวกในทางการเมืองและท�าให้เกิดความ

แตกแยกในประเทศ

หลวงสินาดฯ ชี้ว่ามูลเหตุส�าคัญที่ท�าให้ระบบพรรคการเมืองก่อให้เกิดผลร้ายอย่างมหันต์ต่อการ

ปกครอง คือ การที่รัฐธรรมนูญตลอดมา “ได้เปิดทางให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีได้ ซ�้ายัง 

ส่งเสริมให้เป็นรัฐมนตรีมากทวีขึ้นตามระบบพรรค”20 ดังนั้น หลวงสินาดฯ จึงเสนอทางออกแก่ระบบการ

ปกครองของไทยด้วยหลักการใหญ่ ๆ คือ  

“ (1) ให้ยกเลิกระบบพรรคการเมืองโดยสิ้นเชิง แล้ว (2) ให้ทดแทนด้วยระบบรวมไทยไม่มีพรรค” 

ทั้งนี้ให้แยกอ�านาจนิติบัญญัติออกจากอ�านาจบริหาร กล่าวคือให้ทั้งสองอ�านาจมีหน้าที่ที่เป็นอิสระต่อกัน  

อีกท้ังมีท่ีมาต่างกันด้วย โดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนที่แยกเขตและแยก

หมายเลข ส่วนฝ่ายบริหารให้ประชาชนเลือกต้ังหัวหน้าคณะรัฐมนตรีหรือเลือกนายกรัฐมนตรีและรองนายก-

รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและฝ่ายเศรษฐกิจ จากนั้นมอบอ�านาจให้คณะหัวหน้าท่ีมาจากการเลือกต้ังน้ีเลือกคนดี

มีฝีมือเหมาะสมต�าแหน่งรัฐมนตรีที่สุดจากคนทั่วประเทศ โดยไม่ต้องน�าคนจากพรรคการเมืองใดฝ่ายใดมา21

16 ดู จุลสาร คปปป. ฉบับประจ�าเดือนกันยายน 2530. น. 26-35. 
17 เพิ่งอ้าง. น. 30. 
18 พลโทหลวงสนิาดโยธารกัษ์. (2526). สนิาดร�าพงึเรือ่งระบบการปกครองบ้านเมอืงของเรา. กรงุเทพฯ: บพธิการพมิพ์
19 เพิ่งอ้าง. น. 7. 
20 เพิ่งอ้าง. น. 15. 
21 เพิ่งอ้าง. น. 42-43.
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5-24 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ยังเสนอให้สภามีเพียงสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร ส�าหรับวุฒิสภาไม่จ�าเป็นต้องมีเพราะวุฒิสภา

ซึ่งมาจากการแต่งตั้งมีลักษณะเป็น “พรรคการเมืองจ�าบัง” กล่าวคือ วุฒิสมาชิกเป็นผ้ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง 

วฒุสิภาชกิจงึอยูใ่นสภาพทีห่นนุหลงันายกรฐัมนตร ีการทีป่ระชานไม่ใช่เป็นผู้เลอืกวฒุสิมาชกิเข้ามา วฒุสิมาชกิ

จึงไม่เป็นประชาธิปไตยโดยชัดเจน22

ข้อเสนอหลวงสินาดฯ ได้รับการคัดค้านจากกนก วงศ์ตระหง่าน อาจารย์ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากหนังสือชื่อ “ประชาธิปไตยกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง”23 โดยกนกมอง

ว่าการยุบพรรคการเมืองด้วยเหตุผลแต่เพียงว่าพรรคการเมืองมีพฤติกรรมที่เลวร้ายเท่านั้นหาเพียงพอไม่ 

เพราะพรรคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชน ถ้าไม่ให้มีพรรคการเมืองก็จะท�าให้ไม่มีการถ่วงดุลหรือคาน

กันทางการเมือง เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่อยู่ในอ�านาจทางการเมืองก็จะง่ายต่อการหันเหไปเป็นเผด็จการโดยไม่มีใคร

มาทัดทาน “ปัญหาความเหลวแหลกของพรรคการเมืองเป็นคนละเรื่องกับระบบพรรคการเมืองซึ่งมีความ

ส�าคัญยิ่งต่อประชาธิปไตยแบบเปิด เราจึงไม่สามารถน�าเหตุผลของความเหลวแหลกของพรรคการเมืองมา

เป็นเหตุผลให้ยกเลิกพรรคการเมือง มันเหมือนกับว่าเมื่อลูกของเราคนแรกไม่ดี เราก็เลยน�าความไม่ดีของ 

ลูกคนแรกมาเป็นเหตุผลที่เราจะไม่ต้องมีลูกเลยหรือบอกกับคนอ่ืนว่าไม่ต้องมีลูกเลยเพราะลูกคนแรกของเรา

ไม่ดี24

ท่าน โดยไม่มีพรรคการเมืองรองรับเป็นฐานตามแนวคิดของหลวงสินาดฯ นั้นว่าในความเป็นจริง

แล้วเป็นไปไม่ได้ที่ล�าพังคน 3 คน จะเข้าใจปัญหามากมายของบ้านเมืองได้ แต่หากทั้ง 3 คนสังกัด

พรรคการเมืองแล้วย่อมจะมีกลไกแขนขาของพรรคการเมืองที่จะคอยช่วยศึกษาปัญหาต่าง ๆ และหาทางออก

ที่น่าจะเป็นไปได้ให้แก่ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยไม่มีพรรคการเมืองเป็นฐานให้จึงเป็นความฝัน

ท่ีฝ่ายบริหารน้ันจะเข้าใจปัญหาของบ้านเมืองได้อย่างถ่องแท้และหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเองตามล�าพัง25 

นอกจากนั้นกนกยังได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าข้อเสนอของหลวงสินาดฯ ที่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีและรอง

นายกรัฐมนตรีอีก 2 คนอย่างเป็นอิสระต่อกัน คือต่างคนต่างถูกเลือกมาจากประชาชน จะท�าให้ท้ังสามคนอ้าง

ได้ว่าคนเป็นตัวแทนโดยตรงจากประชาชน การร่วมมือในการบริหารงานร่วมรัฐบาลจึงท�าได้ยาก เพราะ 

ต่างคนก็อ้างประชาชน ผลที่ตามมาคือความขัดแย้งในการบริหารของรัฐบาลในที่สุด ดังนั้น การแยกกันสมัคร

รับเลือกตั้งของต�าแหน่งทั้งสามจึงง่ายต่อการท�าให้ไม่เกิดความร่วมมือและประสานงานที่ดีในการบริหารใน

ความเป็นจริง26  

ดังน้ัน กนกจึงได้เสนอทางออกที่ส�าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง คือ

“(1) เพ่ือให้อ�านาจของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติสามารถถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นที่จะต้องแยกอ�านาจบริหารและนิติบัญญัติให้ขาดจากกัน กล่าวคือสมาชิก 

สภาผูแ้ทนราษฎรจะเป็นผูบ้รหิารงานของรัฐบาลไม่ได้ ท้ังนี ้สภาจะมเีพยีงสภาเดยีวซึง่มาจากการเลอืกต้ังท่ัวไป 

ไม่มีการแต่งต้ังใด ๆ ทั้งสิ้นของสมาชิกสภา ในเวลาเดียวกันหัวหน้าคณะฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีจ�าเป็น

ทีจ่ะต้องมาจากการเลอืกตัง้ ทัง้นีเ้พือ่ให้อ�านาจบรหิารมท่ีีมาจากประชาชนซึง่เป็นหัวใจของประชาธปิไตย กล่าวคอื 

22 เพิ่งอ้าง. น. 44. 
23 กนก วงศ์ตระหง่าน. (2526). ประชาธิปไตยกับพรรคการเมืองและการเลือกต้ัง. กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์.
24 เพิ่งอ้าง. น. 69. 
25 เพิ่งอ้าง. น. 70. 
26 เพิ่งอ้าง. น. 71. 
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5-25การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

อ�านาจต่าง ๆ ของระบอบประชาธิปไตยจะต้องมาจากประชาชนโดยการเลือกต้ังอาจจะโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อมก็ตาม

(2) ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารก็ตามจะต้องสังกัดพรรคการเมืองเพื่อ 

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะคอยควบคุมให้รัฐบาลตัดสินใจใช้อ�านานในทิศทางที่

ประชาชนต้องการ ส�าหรบัการเลอืกตัง้จะเป็นวิธใีดก็ตามจะต้องส่งเสริมต่อการพฒันาพรรคการเมอืงให้มคีวาม

เข้มแข็งและม่ันคง.....”27

ผู้ท่ีมีแนวความคิดให้มีการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีทั้งชุดซึ่งเป็นแนวความคิดล่าสุดที่ปรากฏออกมา

คือแนวความคิดของเรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพฯ สังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์ ฉลาดให้ข้อคิดเห็นว่าสภาพการเมืองไทยในปัจจุบันยังไม่เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อย่าง

แท้จริง กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเห็นได้ชัดเจนว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ประชาชนไม่ได้เป็นผู้มอบ

อ�านาจการเมอืงโดยเฉพาะต�าแหน่งนายกรฐัมนตรไีม่ได้มาจากประชาชน ประกอบกบัระบบการเมอืงในปัจจุบัน

ท�าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยากเป็นรัฐมนตรี เกิดความแตกแยกกันเองในพรรคการเมือง ดังนั้น หาทาน

แก้ไข ก็คือ ควรที่จะให้ประชาชนเข้าร่วมรับผิดชอบต่อบ้านเมืองโดยตรงโดยการเลือกผู้บริหารประเทศหรือ

เลือกต้ังนายกรัฐมนตรีโดยตรง 

“...ใครจะมาบริหารประเทศ เรารู้ตัวเลย ไม่ใช่ไอ้โม่งจะเข้ามา ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารก็จะ

ท�างานกันคนละหน้าที่ ... ประชาชนอย่างน้อยที่สุดก็มีสิทธิในการเลือกผู้น�าของเขาเอง ...”28

ร.ต.ฉลาด แม้จะเสนอให้มีการเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรง แต่ก็ไม่ได้หมายความถึงการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว แต่เป็นการเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ โดย ร.ต.ฉลาดได้เสนอเอกสาร

ประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช... ซ่ึงเขาตั้งใจจะ 

น�าเสนอต่อพรรคประชาธิปัตย์ก่อนที่จะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเขาให้เหตุผลไว้ใน 

ร่างรัฐธรรมนูญฯ ดังกล่าวว่า “เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ได้บัญญัติให้

พระมหากษัตริย์ทรงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอีกไม่เกินสี่สิบสี่คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี

มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน โดยประชาชนรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการต้ังนายก-

รัฐมนตรี ท�าให้คณะรัฐมนตรีผู้ใช้อ�านาจในการบริหารประเทศมีความผูกพันกับประชาชนน้อยมาก เพราะ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่จ�าเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ดังนั้นเพ่ือให้อ�านาจอธิปไตยเป็น

ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้อ�านาจนิติบัญญัติและบริหารแยกออกจากกัน รัฐมนตรีทั้งคณะบริหาร

ประเทศด้วยความผูกพันท่ีมีต่อประชาชน สมควรให้คณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

ทั้งประเทศ โดยก�าหนดใหพ้รรคการเมอืงเปน็ผู้สง่สมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรี

เป็นคณะ”  

นอกจากนั้น แนวความคิดในเรื่องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงยังมีผู้เห็นด้วยอีกจ�านวนหนึ่ง 

ได้แก่ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แห่งพรรคราษฎร ซึ่งได้แสดงความ

คิดเห็นว่า “สนับสนุนการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีการเลือกต้ังนายกรัฐมนตรีโดยตรง” และ 

 

 
27 เพิ่งอ้าง. น. 73. 
28 สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. ผู้แทนราษฎร. ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2530. น. 1 และ 16.
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มีการแยกอ�านาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร รัฐบาลจะมีความยืดหยุ ่นและมีความม่ันคง  

ขณะเดียวกันการทุ่มเงินซื้อเสียงในระหว่างมีการเลือกต้ังก็จะมีน้อยลง คนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมจะได้รับเลือก

เข้ามาในสภาผู้แทนราษฎร ถ้าหากว่าระบบนั้นได้น�ามาใช้ นายกรัฐมนตรีผู้ได้รับเลือกต้ังมานั้นจะมีอิสรภาพ

ในการเลอืกตัวรฐัมนตรี และจะเลอืกเฉพาะแต่คนทีเ่หมาะสมท่ีสดุ เพือ่ให้รัฐบาลนัน้มคีวามนยิมมากในบรรดา

ผู้เลือกต้ัง”29

ส�าหรับนกัหนงัสือพมิพ์คอลมันสิต์ทีเ่ห็นด้วยกบัแนวความคิดนี ้ได้แก่ “พญาไม้” หรอืเผดจ็ ภรูปิฏภิาณ

และวิทยา ตัณฑสุทธิ์ โดย “พญาไม้” ได้เขียนแสดงความคิดเห็นว่า “เราจึงเห็นว่าหากจะให้อ�านาจนิติบัญญัติ

แยกออกจากอ�านาจบริหารอย่างเด็ดขาดแล้ว การให้ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรี ดังเช่นที่ประชาชนเลือก 

“ผู้ว่าเมือง” ของเขาเองนั้น จึงเป็นเรื่องท่ีน่าพิจารณา น่าทดลอง ... ถ้าประชาชนจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรี

ของเขาข้ึนมาเองเมือ่ไหร่ คงไม่ใช่ง่ายส�าหรับพ่อค้ามาเฟียหรอืใครก็ได้ทีไ่ม่เหมาะสมจะเดนิเข้ามาสูเ่ก้าอีน้ายก-

รัฐมนตรี”30 ส่วนวิทยา ตัณฑสุทธิ์ ได้เขียนไว้ว่า “การแยกอ�านาจไม่ได้ท�าให้สภาผู้แทนราษฎรหมดสิทธิ

ควบคุมรัฐบาล การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นายกรัฐมนตรีที่จะลง

สนามเลือกต้ังสู้กันนั้นต้องมาตามวิถีทางของพรรค สรุปแล้วเราควรทดลองวิธีแยกอ�านาจ”31

ดังน้ันกล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงในประเทศไทย

ได้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 และได้พัฒนามาจนกระท่ังปัจจุบันเป็นเวลาถึง 18 ปี แนว

ความคิดนี้ก�าลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าอาจจะเป็นระบบการเมืองที่เป็นทางออกของการ

แก้ไขปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและประสิทธิภาพของรัฐบาลที่ก�าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรายละเอียด

ของรูปแบบและวิธีการของแนวความคิดนี้จะเป็นเช่นไรเป็นสิ่งที่จะต้องน�ามาพิจารณากันต่อไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 เรื่องที่ 5.2.1

29 บางกอกโพสต์. ฉบับประจ�าวันที่ 11 กรกฎาคม 2530. 
30 ข่าวสด. ฉบับประจ�าวันท่ี 21 กรกฎาคม 2530. 
31 แนวหน้า. ฉบับประจ�าวันที่ 17 กรกฎาคม 2530. 
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5-27การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องที่ 5.2.2 ล�าดับของการเขียนทบทวนวรรณกรรมการวิจัย

 เชิงคุณภาพ

ส�าหรับการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องควรมีการเขียนตามล�าดับที่จะท�าให้ผู้อ่านมีความ

เข้าใจเช่นเดียวกับผู้วิจัย ดังนั้น ล�าดับของการเขียนย่อมมีความส�าคัญเช่นกัน การทบทวนวรรณกรรมจึงควร

เรียงล�าดับ ดังนี้ (วรชัย ทองไทย, น. 72) 

1.  การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก�าลังด�าเนินการวิจัย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการ

ของแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องเป็นเบือ้งต้น ซ่ึงจะเป็นการปพูืน้ฐานให้เหน็ถงึข้อสมมต ิและขดีจ�ากดัของทฤษฎี 

ซึ่งจะท�าให้ผู้วิจัยน�าเอาแนวคิดทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ด้วยความระมัดระวัง

2.  การกล่าวถงึงานวิจยัหรือข้อค้นพบทีส่�าคญั ๆ ในสงัคมทีเ่ป็นต้นแบบหรอืคิดค้นแนวคดิทฤษฎนีี้

ขึ้นมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน�าแนวคิดทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในสังคมที่เป็นต้นแบบของแนวคิดทฤษฎ ี

นั้น ๆ ว่ามีข้อจ�ากัดหรือไม่อย่างไร รวมทั้งบริบทสภาพแวดล้อมว่าเป็นอย่างไรด้วย

3.  หลังจากน้ันจึงกล่าวถึงงานวิจัยและข้อค้นพบจากงานวิจัยในสังคมที่ก�าลังศึกษาที่มีความ 

ใกล้เคียงหรือเป็นไปในท�านองเดียวกันกับงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการวิจัย รวมทั้งการชี้ถึงประเด็น 

ข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ค้นพบจากงานวรรรกรรมนั้น ๆ ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส�าหรับการอภิปรายผลจาก

การค้นพบของงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการในภายหลัง

4.  เมื่อท�าการทบทวนวรรณกรรมทั้งแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็จะน�ามา

ก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินการวิจัยต่อไป

การเขียนการทบทวนวรรณกรรมโดยส่วนใหญ่มักก�าหนดไว้ในบทที่สองตามรูปแบบของการเขียน

งานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งน้ี ผู้วิจัยจะต้องค�านึงถึงหัวข้อการวิจัย

หรือค�าถามการวิจัยว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้แนวคิดทฤษฎีอะไรบ้างเพื่อน�ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

ที่ผู้วิจัยจะรวบรวมมาในภายหลัง ดังนั้น แนวคิดทฤษฎีที่จะน�ามาใช้จึงผ่านการวิเคราะห์มาในระดับหน่ึงแล้ว

ว่ามีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยโดยตรง ไม่ใช่การหยิบยกแนวคิดทฤษฎีมาโดยไม่สามารถน�ามาใช้ประกอบ

การวิเคราะห์ได้ หรือเพื่อให้งานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ของตนมีความหนาเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จ�าเป็น และ

ไม่สามารถตอบค�าถามในภายหลังได้ว่าการเลือกแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มานั้น เอามาใช้ประโยชน์อย่างไร 

ต่องานวิจัยของตน ตลอดทั้งไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ต่อการอภิปรายผลจากการค้นพบภายหลังจากการ

รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จะขอยกตัวอย่างเฉพาะแนวคิดทฤษฎีที่จะน�ามาใช้

ในการวิจัย หัวข้อเรื่อง ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย ดังต่อไปนี้
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แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ความคดิของระบบตวัแทนเป็นความคดิสมยัใหม่	มนัน�าเราออกจากการปกครองแบบศกัดนิา	ซึง่เป็น

รูปแบบการปกครองท่ีชั่วช้า	 ปราศจากศีลธรรม	 เหลวไหลอย่างน่าหัวเราะและท�าให้ชาติพันธุ์ของมนุษย ์

เลวทรามลง	 เป็นฉายาของคนท่ีไร้เกียรติ	 ในระบอบสาธารณรัฐโบราณและแม้กระทั่งระบอบราชาธิปไตย	

ประชาชนไม่เคยมีผู้แทนราษฎร	ซึ่งเป็นค�าที่ไม่มีใครรู้จัก

 ฌอง ฌาคส์ รุสโซ

การมีตัวแทนเป็นทุก	ๆ	แห่งในรัฐของสังคม	ก่อนหน้านั้นระบบผู้แทนราษฎรไม่เคยมี	มีแต่การแย่ง

ชิงยึดอ�านาจ	ความเชื่อที่ผิด	ๆ	และความโง่เขลาเบาปัญญา

   อับเบ ซีเเยซ

แนวคิดว่าด้วย “ผู้แทนราษฎร”

รากฐานแนวคิดผู้แทนทางการเมือง

รุสโซและซีแยซกล่าวไว้ถูกต้อง ระบบตัวแทนเป็นความคิดสมัยใหม่และมันเกิดข้ึนทุก ๆ แห่งใน

สังคมสมัยใหม่และได้ขยายตัวไปสู่ทั้งโลก ความเป็นตัวแทนมีลักษณะที่แตกต่างกันมากมาย นักแสดงเป็น

ตัวแทนของแต่ละบุคลิกภาพของตัวละครบนเวที นักกฎหมายและทนายความก็เป็นตัวแทนของคู่คดีความ 

ในศาล นายหน้าก็อาจเป็นตัวแทนของผู้ซื้อผู้ขายในธุรกิจท่ีก�าลังติดต่อค้าขายระหว่างกัน และในโลกสมัยใหม่

ทางการเมือง ระบบผู้แทนก็ได้กลายเป็นลักษณะพิเศษที่มีการพัฒนาการมาจากโลกทางการเมืองสมัยโบราณ 

ซึ่งสามารถกล่าวอ้างได้อย่างเต็มปากเต็มค�าว่าเป็นรัฐบาลหรือการปกครองท่ีพูดและกระท�าในนามของ

ประชาชนได้ ดังนั้นในยุคสมัยใหม่ มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคิดสร้างสถาบันทางการเมืองบนพื้นฐาน

ของอ�านาจของรัฐสมัยใหม่โดยปราศจากการใช้แนวคิดและแนวทางของการมีตัวแทน

ในยุคต้น ๆ ของประวัติศาสตร์ความคิดของการมีตัวแทนนั้น มีความยุ่งยากส�าคัญของการท�าความ

เข้าใจ ด้วยสาเหตุประการแรก ภาษากับความคิดมักจะไม่ตรงกันเสมอไป การมีตัวแทนจึงมีความแตกต่างกัน

ในการน�าไปใช้ ประการที่สอง ภาษาและค�าพูดที่น�าไปใช้เป็นการยากท่ีจะเจาะจงลงไปว่ามีความหมายอย่างไร 

และประการที่สาม ตามประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา แนวคิดเกี่ยวกับผู้แทนหรือการมีผู้แทนมันถูกอธิบายด้วย

ส�านวนภาษาท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะความแตกต่างในทางปฏิบัติของการมีผู้แทนว่ามันท�างานอย่างไร

ส�านวนภาษาของความคิดเกี่ยวกับการมีผู้แทน อาจพิจารณาได้เป็น 3 ลักษณะ ประการแรก เรียก

ว่า ผู้แทนเหมือนอย่างในภาพ (pictorial representation) หมายถึงผู้แทนที่ปรากฏหรือยืนในสถานที่ของ 

ผู้ท่ีตัวเองท�าหน้าที่เป็นผู้แทน ประการที่สอง ผู้แทนเหมือนตัวละคร (theatrical representation) หมายถึง

ผู้แทนท่ีท�าหน้าที่พูดและแสดงส�าหรับบุคคลที่ตนท�าหน้าที่เป็นผู้แทน และประการท่ีสาม ผู้แทนทางกฎหมาย 

(juridical representation) หมายถึงผู้แทนที่กระท�าการแทนตัวแทน โดยการยินยอมและ/หรือภายใต้ 

ผลประโยชน์ของบุคคลที่กระท�าการแทนนั้น

แต่ละแนวคิดของการมีผู ้แทนจึงแตกต่างกันและพัฒนาการมาเป็นระยะเวลายาวนานใน

ประวัติศาสตร์จนกระทั่งมาเป็นที่ยอมรับในรูปแบบของการเมืองที่เราเรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบผู้แทน” 

(representative democracy) 
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5-29การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

รุสโซได้เขียนไว้ในงานของตนโดยมีสาระท่ีถูกต้องท่ีว่าในยุคกรีกโบราณและสาธารณรัฐโรมันไม่มี

การกล่าวถึงค�าว่า “ผู้แทนราษฎร” เลย (Rousseau, 1997, p. 114) มันเป็นความจริงที่ว่าองค์ประกอบส�าคัญ

ของประชาธิปไตยแบบเอเธนส์คือปัจเจกบุคคลหรือผู้กระท�าการกลุ่มเล็ก ๆ ที่กระท�ากิจกรรมทางการเมืองใน

นามของพลเมืองชาวเอเธนส์ จะโดยมาจากการเลือกต้ังหรือการคัดเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ (Hansen, 

1991) แต่ค�าว่าผู้แทนราษฎรไม่ได้บังเกิดขึ้นเพ่ืออธิบายบทบาทเหล่านั้นโดยเฉพาะสมัยกรีกโบราณไม่ได้มี

ความหมายเช่นนั้น ถ้อยค�าที่ใช้ว่าการมีผู้แทนเกิดข้ึนในสมัยโรมันยุคต้น ค�าในภาษาละตินท่ีว่า repraesentare	

ก็ไม่ได้มีความหมายดังเช่นที่เข้าใจในโลกสมัยใหม่ ความหมายในสมัยโบราณเป็นการกระท�าก่อนคนอ่ืน ๆ 

อาทิ นักการเมืองจะแนะน�าตัวของเขาก่อนบุคคลอ่ืนต่อฝูงชนในโรม ซึ่งก็หมายความถึงการเป็นผู้แทนตัวของ

เขาเอง

กระนั้นก็ตาม ความคิดที่ว่าอะไรที่เราควรจะเรียกว่าเป็นผู้แทนในความหมายของการกระท�าแทน 

ในกฎหมายโรมัน การกระท�าแทนของคน ๆ หนึ่งก็ไม่ได้ใช้ค�าว่าผู้แทน (representative) แต่เป็นการใช ้

ค�าอื่น อาทิ ค�าว่าผู้กระท�าการ (actor) เจ้าหน้าที่การเงินในสมัยโบราณ (procurator) ผู้สอน (tutor) ผู้ดูแล

รักษาทรัพย์สิน (curator) ซึ่งมีความหมายแตกต่างจากท่ีเราเข้าใจกันในปัจจุบัน

จากการค้นพบหลกัฐานทีม่กีารบนัทกึเป็นครัง้แรกในความหมายของค�าว่า “ผูแ้ทน” โดยนกัเทววทิยา

ชาวโรมันที่มีนามว่าเทอทูเรียน (Tertullian) (ค.ศ. 155-230) ที่ได้กล่าวถึงบุตรชายที่เป็นตัวแทนของพ่อ  

(พระเยซูผู้เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า) และยังใช้ในความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างโบสถ์กับสมาชิก 

(Hofmann, 1974) ซึ่งต่อมาแนวคิดของผู ้แทนที่มีอ�านาจหน้าที่กระท�าการแทนได้พบในจดหมายของ 

พระสันตปาปาเกรเกอรี (ค.ศ. 540-640) เกี่ยวกับการแต่งตั้งพระระดับรองจากพระราชาคณะใหม่ที่ไปปฏิบัติ

หน้าท่ีในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ แทน

วิวัฒนาการของสถาบันรัฐสภา

สหราชอาณาจักรในอดีตราว ๆ คริสต์ศตวรรษที่ 4-5 ประกอบไปด้วยอาณาจักรมากมาย แบ่งออก

เป็นแว่นแคว้นหรือหลาย ๆ นคร แต่ละแคว้นหรือนครต่างก็มีผู้ปกครองหรือผู้ท่ีอ้างตนเป็นกษัตริย์ ซึ่ง 

ต่างต่อสู้ระหว่างกันเพื่อขยายอ�านาจเหนือแว่นแคว้นอ่ืน สงครามจึงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในยุคนั้นภายใต้

การน�าของกษัตริย์ที่อาศัยอ�านาจเทวสิทธิ์ (divine right) เป็นฐานความชอบธรรมของตน นอกจากการท�า

สงครามภายในอาณาเขตของเกาะอังกฤษแล้ว ศัตรูท่ีส�าคัญและมีแสนยานุภาพมากกว่ามาจากผืนแผ่นดิน

ใหญ่ของยุโรป ได้แก่ พวกนอร์มัน (Norman) และพวกเดนส์ (Denes) 

ในราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 พวกนอร์มันภายใต้การน�าของกษัตริย์คานุท (Canute) สามารถ 

ท�าสงครามได้รับชัยชนะเหนือดินแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ ในเกาะอังกฤษเกือบทั้งหมด และพยายามรวบรวม

ดินแดนเหล่าน้ันให้อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ส�าเร็จ

การปกครองในสมัยนอร์มันนอกจากเป็นการรวมอ�านาจเข้าสู ่ส่วนกลางแล้ว พระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ตลอดทั้งทรงริเริ่มสถาบันทางการเมืองที่ส�าคัญ ได้แก่  

มหาสภา (The Great Council) ซ่ึงมีสมาชิกประกอบด้วยขุนนาง ขุนนางเจ้าที่ดิน ผู้น�าทางศาสนาที่ด�ารง

ต�าแหน่งส�าคัญ ๆ และเสนาบดีท้ังหลาย โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ในกิจการด้าน

นิติบัญญัติ บริหารและการยุติธรรม และอาจได้รับมอบอ�านาจให้ด�าเนินกิจการบางประการ อาทิ การศาล

ยุติธรรม การคลัง เป็นต้น นอกจากนั้น กษัตริย์ยังได้แต่งตั้งขุนนางและข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดเป็นคณะที่
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5-30 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ปรึกษา ซึ่งต่อมาได้วิวัฒน์เป็นคณะองคมนตรี (Privy Council) และคณะรัฐมนตรี (Cabinet) ในระบบ

การเมืองสมัยใหม่ของ สหราชอาณาจักร (สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 1) 

มหาสภาหรือสภาท่ีปรึกษาของกษัตริย์เป็นเสมือนต้นก�าเนิดของรัฐสภาของสหราชอาณาจักร ในยุค

แรก ๆ มิได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของกษัตริย์มากนัก แต่เมื่ออังกฤษต้องท�า

สงครามกบัประเทศเพือ่นบ้านบ่อยครัง้ และแต่ละครัง้กษตัรย์ิต้องใช้จ่ายทรพัยากรและก�าลงัคนมากมาย ท�าให้

กษัตริย์ต้องขอความสนับสนุนจากบรรดาขุนนางผู้ครองเมืองและขุนนางฝ่ายสงฆ์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ มหาสภา

จึงมีอ�านาจต่อรองมากขึ้นและสามารถถ่วงดุลอ�านาจของกษัตริย์ได้บ้าง อาทิ การมีส่วนร่วมในการออก

กฎหมายและกระบวนการพิพากษา ในขณะเดียวกันกษัตริย์ก็อ้างความชอบธรรมในการปกครองได้มากขึ้น 

โดยอ้างว่า การออกกฎหมายและการตัดสินใจต่าง ๆ มิได้กระท�าไปตามอ�าเภอใจ แต่ได้รับค�าปรึกษาจากมหา

สภา ความร่วมมือร่วมใจระหว่างกษัตริย์และมหาสภานี้ จึงกล่าวได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการปกครองระบบ

รัฐสภา (สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 2) 

อ�านาจของกษัตริย์และมหาสภาอยู่ในสภาพของการผสมผสานกันจนกระท่ังถึงรัชสมัยของพระเจ้า

จอห์น (ค.ศ. 1199-1216) พระเจ้าจอห์นทรงใช้อ�านาจเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง จนสร้างความเดือดร้อน

แก่บรรดาขุนนาง ฆราวาส สงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและพวกไพร่ นอกจากนั้นยังทรงก่อศัตรูกับ

ฝร่ังเศสและท้าทายอ�านาจของสันตะปาปา เป็นผลให้ประเทศอังกฤษตกอยู่ในสภาพวิกฤตการณ์ทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ กษัตริย์เองก็มิได้ให้ความส�าคัญแก่มหาสภาและละเมิดข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เป็นเสมือน

รัฐธรรมนูญของอังกฤษสมัยนั้น ความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์และขุนนางน�าไปสู่การลงนามในเอกสารแมก- 

นาคาร์ตา (Magna Carta) ในปี ค.ศ. 1215 

แมกนาคาร์ตานอกจากจะเป็นเอกสารที่ก�าหนดขอบเขตพระราชอ�านาจของกษัตริย์แล้ว ยังเป็นท่ีมา

ของหลักประกันแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือเสมือนที่มาของปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ

ยังถือเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษก็ว่าได้ เพราะเป็นเอกสารท่ีระบุความสัมพันธ์ระหว่าง 

ผู้ปกครองกับผู้ใต้การปกครอง การบัญญัติหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ

ของสหรฐัอเมรกิาทีร่่างข้ึนในปี ค.ศ. 1787 เอกสารแมกนาคาร์ตาไม่ถงึกบัท�าลายสถาบนักษัตรย์ิ เพยีงแต่จ�ากดั 

อ�านาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้น้อยลง และที่ส�าคัญยิ่งก็คือ เป็นสัญลักษณ์ของความมีอิสรภาพของสังคม

ตะวันตก (Loewenstein, 1967, p. 19 อ้างใน สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 2) 

หากพจิารณาในแง่ของการเป็นส่วนหนึง่ของรฐัธรรมนญู เอกสารแมกนาคาร์ตาได้ก�าหนดสาระส�าคญั

เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง ขอบเขตอ�านาจของผู้ปกครอง และสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนไว้ 3 ประการ คือ

(1) มกีารปฏริปูโครงสร้างของมหาสภา โดยให้ประกอบด้วย ขนุนางผูค้รองเมอืง เจ้าของทีด่นิ 

ซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้เชิญมาร่วมปรึกษาหารือเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งขุนนางระดับต�่าในต�าแหน่งอัศวิน 

(Knights) ของแต่ละเมือง ซึ่งได้รับเชิญจากมหาสภาให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการให้สิทธิแก่

ขนุนางระดบัต�า่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการปกครองประเทศ ซ่ึงจะเป็นก้าวต่อไปของการปกครองในระบบรฐัสภา

(2) เป็นบทบญัญตัคิุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของเสรชีน ซึง่หมายความว่าเป็นการจ�ากดัอ�านาจ

ของกษตัรย์ิและขนุนางไปในขณะเดยีวกนัด้วย โดยบทบญัญตัข้ิอ 39 มสีาระส�าคญัว่า เสรชีนจะถกูจับกมุคมุขงั

หรือถูกปฏิบัติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกเนรเทศหรือถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพไม่ได้ เว้นแต่จะได้มี
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กฎหมายก�าหนดว่าการกระท�าเช่นนั้นเป็นการผิดกฎหมาย และหากจะพิจารณาพิพากษาคดีก็จะต้องเป็นไป

ตามกฎหมายท่ีก�าหนดไว้ในขณะน้ัน

(3) เป็นบทบัญญัติที่ป้องกันการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและที่ไม่เป็นไปตามท�านอง

คลองธรรมของกษัตริย์ ถ้าหากกษัตริย์กระท�าการปกครองโดยไม่ขอบธรรมหรือละเมิดกฎหมายหรือละเมิด

สัญญาแล้ว เหล่าบรรดาขุนนางอาจตั้งสภาประกอบด้วยขุนนางจ�านวน 24 คนเพื่อพิจารณาการกระท�าของ

กษัตริย์ โดยอาจใช้ก�าลังอาวุธได้ถ้าหากจ�าเป็น

บทบัญญัติในข้อนี้เท่ากับเป็นการให้ความชอบธรรมต่อการต่อต้านการกระท�าที่ไม่เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญการปกครอง และเป็นการจ�ากัดอ�านาจของกษัตริย์โดยกฎหมาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งเท่ากับ

เป็นการยอมรับรองสิทธิในการปฏิวัติตามหลักกฎหมายธรรมชาติ

การก�าเนิดสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารแมกนาคาร์ตานี้มีส่วนส่งเสริมให้บรรดาขุนนางมีอ�านาจต่อรองกับกษัตริย์มากขึ้นและบาง

คร้ังยังสามารถจ�ากัดพระราชอ�านาจของกษัตริย์ได้ แต่ก็มิได้ท�าให้แนวคิดของการรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วน

กลางลดลงไป เพราะในสมยักษตัรย์ิเฮนรีท่ี ่3 ได้พยายามให้กษตัรย์ิกลบัมามอี�านาจเดด็ขาดโดยอาศยัแนวคดิ

เทวสิทธิ์ ท�าให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับพวกขุนนางจนน�าไปสู่สงครามอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงระยะ ค.ศ. 

1258-1265 ไซมอน เดอ มงฟอร์ท (Simon de Monfort) ผู้น�าฝ่ายขุนนางซึ่งมีเชื้อสายฝร่ังเศสและเป็น 

เขยของพระเจ้าเฮนรีที่ 3 ได้รับชัยชนะ และได้สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์อยู่ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  

ภายหลังพระเจ้าเฮนรีที่ 3 สามารถช่วงชิงอ�านาจกลับคืนไปได้

ภายใต้การปกครองของมงฟอร์ทแม้จะเป็นระยะเวลาอนัสัน้ แต่กม็กีารเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัประการ

หน่ึง อันเป็นแนวโน้มของการปกครองเข้าสู่ระบอบรัฐธรรมนูญ และปรากฏค�าว่า “รัฐสภา” ขึ้น ปรากฏการณ์

ท่ีส�าคัญท่ีช้ีถึงแนวโน้มดังกล่าว ได้แก่ การที่กษัตริย์ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างพวกขุนนาง เสนาบดี 

ขุนนางเจ้าที่ดิน (Feudal Lord) ขุนนางในระดับอัศวินจากเขตแขวงการปกครองระดับมณฑลหรือจังหวัด 

(Shire) เขตละ 2 คนและสามัญชนจากเขตการปกครองระดับจังหวัดหรือเมือง (Borough) เขตละ 2 คน  

ท่ีประชุมท่ีประกอบด้วยสมาชิกดังกล่าวนี้ เรียกว่า รัฐสภา (Parliament) มีหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาหารือแก่

กษัตริย์ในการก�าหนดนโยบาย การออกกฎหมายต่าง ๆ การที่ให้สามัญชนและขุนนางในระดับต�่าได้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการปกครองเช่นนี้ อาจจะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองระบบรัฐบาลโดยผู้แทน” (Re-

presentative Government) ซึ่งแม้ว่าในขณะนั้นมิได้หมายความว่าประชาชนเป็นผู้เลือกตัวแทนโดยตรง

และมีอ�านาจควบคุมตัวแทนเหล่านั้น แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่สามัญชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการปกครอง 

ถึงแม้ว่าการเข้ามีส่วนร่วมนั้นมีลักษณะเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ส่วนบุคคลมากกว่าส่วนรวม

เมื่อสืบสาวถึงที่มาแห่งแนวคิดดังกล่าวนี้ อาจกล่าวได้ว่าในราวศตวรรษที่ 13-14 ทั่วท้ังยุโรปได้

บังเกิดสองสิ่งที่คู่ขนานกันไป ได้แก่ ขบวนการทางศาสนาและรัฐสภาในทางโลก สถาบันผู้แทนได้เกิดขึ้นทั้ง

ในทางศาสนาและทางโลกอันเนื่องมาจากหลักพ้ืนฐานสองประการท่ีได้หยิบยืมมาจากกฎหมายเอกชนของ

โรมัน (Clarke, 1936; Edwards, 1970) ประการแรก คือหลักความเชื่อใน plena	potestas หมายถึง กลุ่ม

ธุรกิจเอกชนยินยอมให้มีการตั้งตัวแทนเป็นเจ้าหน้าท่ีกระท�าการใด ๆ ที่ผูกมัดสมาชิกคนน้ัน ๆ ประการที่สอง 

หลักการ “Quod	omnes	tangit” หมายถึง อะไรก็ตามท่ีไปกระทบกับสิทธิและผลประโยชน์ของคนท้ังมวลและ

ผ่านการให้สัตยาบันของคนทั้งมวลแล้ว ก็จะมีการตั้งผู ้แทนที่มีอ�านาจเต็มไปกระท�าการในนามของผู้ที่ 
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มอบหมายน้ัน แต่การก�าเนิดของรัฐสภาเป็นความคิดท่ีไม่ได้อยู่ในความหมายของแรงกดดันท่ีมีต่ออ�านาจของ

กษัตริย์ ตรงกันข้าม รัฐสภาเป็นเครื่องมือของการรักษาอ�านาจที่ชอบธรรมของกษัตริย์ กษัตริย์สามารถเป็น

ประโยชน์ของสาธารณชนได้โดยการยินยอมที่จะเข้าสู่ระบบใหม่ของการปกครอง บทบาทแรกของรัฐสภาจึง

ไม่ได้หมายถึงการบีบบังคับให้ยินยอม แต่เป็นหลักประกันเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าอ�านาจส่วนกลางจะลงไป

สู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ ในความเข้าใจดังกล่าวนี้ รัฐสภาในยุคกลางจึงเป็นตัวแทนของกษัตริย์ที่มีต่อประชาชน

มากกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนที่มีต่อกษัตริย์

อย่างไรก็ตาม รัฐสภาดังกล่าวนี้จะท�าหน้าที่ให้ได้ดี โดยเฉพาะในอังกฤษก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ 

ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มที่มีอ�านาจซึ่งรวมถึงพระมหากษัตริย์กับกลุ่มที่ตนเองต้องรับผิดชอบ เพื่อค้นหา 

auxilium	et	consilium หรือความช่วยเหลือกับความยินยอมจากบรรดาประชาชนและขุนนางโดยเฉพาะในยาม

สงคราม ในขณะเดียวกัน ในยุคกลางของอังกฤษก็มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางของชุมชนปกครองตนเอง

ระดับท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ อาทิ ระดับชุมชน (county) ท้องถิ่นขนาดเล็ก (town) เมือง (boroughs) หรือ

เมืองขนาดใหญ่ (city) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน�าไปสู่การเป็นตัวแทนของการปรึกษาหารือและความ

ยนิยอมทีเ่กดิขึน้ในระบบชาต ิชุมชนท้องถิน่เหล่านีต่้างกม็รีปูแบบของตวัแทนทีเ่ชือ่มโยงกนัระหว่างคณะลกูขนุ 

ศาลและสภาท้องถิ่น ในที่สุดแล้วบทบาทของรัฐสภาก็จะถูกก�าหนดโดยการเจริญเติบโตในทางปฏิบัติของ 

ค�าเรียกร้องหรือการถวายฎีกาส�าหรับการปลดเปลื้องความเจ็บปวดที่มีต่อกษัตริย์และเหล่าบริวารของเขา 

(Brand, 2004; Zaret, 2000) สิ่งเหล่านี้ที่น�าไปสู่การจัดตั้งรัฐสภาโดยความร่วมมือกันระหว่างเหล่าบรรดา

ขุนนางและชนชั้นกฎุมพีซึ่งเสมอ ๆ ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของกษัตริย์ และมันได้หล่อหลอมรัฐสภาให้

สมาชิกต้องระแวดระวังมากขึ้นจนน�าไปสู่การเป็นตัวแทนของความไม่พึงพอใจที่มีต่อราชอาณาจักร

ระบบรัฐสภาโดยผู้แทนได้พัฒนาการผ่านยุคกลางของยุโรปในสองแนวทาง แนวทางหน่ึงต้ังอยู่บน

สมมติฐานท่ีว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอ�านาจอธิปไตยโดยผ่านเขตชุมชนของพวกเขาเปรียบเสมือนเป็นเครื่อง

น�าพาอ�านาจของกษัตริย์ ส่วนอีกแนวทางหน่ึง เป็นประเพณีของผู้แทนท้องถ่ิน พันธสัญญาของศักดินา และ

ข้อเรียกร้องร่วมกันของราษฎรที่จะให้พวกเขาได้เห็นประจักษ์ย้อนกลับไปถึงเขตชุมชนของเขาก่อนที่จะผูกมัด

การตัดสินใจใด ๆ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของการเป็นตัวแทนอยู่ระหว่างอ�านาจอันชอบธรรม

ที่จะกระท�าและความจ�าเป็นที่จะให้ค�าปรึกษาหารือ ดังนั้นสมาชิกรัฐสภาในยุคกลางจึงมีความหมายที่มาพร้อม

กับ	plena	potestas พวกเขาขาดอ�านาจอย่างเต็มที่ในการได้รับการยอมรับจากเขตชุมชนของเขาโดยปราศจาก

การปรึกษาหารือ จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาส�าหรับแต่ละเขตในการให้ค�าแนะน�า มันจึงเป็นข้อจ�ากัดในการ

จัดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และผู้แทนจะรู้สึกถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องแสดงออกในการเป็นตัวแทนเขต

ชุมชนของเขาโดยเฉพาะความเห็นพ้องในเรื่องของภาษี ในขณะที่เสียงเรียกร้องให้มีการปรึกษาหารือเติบโต

ขึ้นทุกขณะ ความพยายามให้เกิดความแน่ใจว่าสมาชิกรัฐสภานั้นมีอิสระจากแรงกดดันภายนอกเมื่อมีการ

อภิปรายและลงคะแนนเสียงในกิจการส�าคัญของรัฐ และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้ข้อเท็จจริงที่ว่า

กระบวนการของรัฐสภายังคงค�านึงถึงเอกชน และด�าเนินไปห่างไกลจากหูและตาของสาธารณะ

วิวัฒนาการของการปกครองโดยตัวแทนในอังกฤษเริ่มจะมีความหมายมากขึ้นภายใต้การปกครอง

ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1 (ค.ศ. 1295-1336) โดยรัฐสภาประกอบด้วยขุนนางฝ่ายสงฆ์และขุนนางระดับสูงฝ่าย

ฆราวาสที่มียศเป็นเอิร์ล (Earls) 7 คนและบารอน (Barons) 21 คนที่กษัตริย์เป็นผู้เลือกและตัวแทนของ

สามัญชนซึ่งเป็นขุนนางระดับอัศวินกับสามัญชนคัดเลือกโดยตัวแทนของกษัตริย์ที่ท�าหน้าท่ีปกครองแทน
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พระองค์ (Sheriff) บรรดาตัวแทนสามัญชนเหล่านี้ ถือว่าได้รับมอบอ�านาจจากประชาชนในท้องถิ่นของตน 

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีให้ปวงชนในท้องถิ่นของตน 

ตัวแทนสามัญชนเหล่านี้มีลักษณะเป็น “ผู้แทน” มากข้ึนในสมัยต่อมา โดยมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1413 ก�าหนดให้ตัวแทนของสามัญชนมาจากการเลือกตั้ง แต่สิทธิ

ในการเลือกต้ังและสิทธิที่จะรับเลือกตั้งจ�ากัดให้เพียงผู้มีภูมิล�าเนาในเขตการปกครองนั้น และในปี ค.ศ. 1429 

ได้มีพระราชบัญญัติ The Election of Knights of the Shire Act ได้ก�าหนดไว้ชัดเจนว่าผู้มีสิทธิเลือกและ

ผู้ท่ีจะได้รับเลือก จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 40 ชิลลิงต่อปี กฎหมายดังกล่าวใช้

มาจนถึง ค.ศ. 1832 (สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 4) 

ในระยะแรก รัฐสภาประชุมกันเพียงปีละ 1-2 ครั้ง และท�าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์

เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมากกว่าจะท�าหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ ในระยะหลังมีการประชุมกันบ่อยครั้งขึ้น 

เหตุผลประการส�าคัญเพื่อให้รัฐสภาเป็นเสมือนศูนย์กลางของความสนใจของประชาชน การท่ีประชาชนเห็นว่า 

พวกเขามีสถาบันที่เป็นตัวแทนร่วมกันก็จะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสิ่งนี้เองเป็น 

ท่ีมาท่ีท�าให้สามัญชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นจนสามารถถ่วงดุลอ�านาจของกษัตริย์และขุนนางได้มากขึ้น 

และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่ากษัตริย์จะมีอภิสิทธิ์ใด ๆ นอกเหนือจากท่ีได้ตกลงกันไว้จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา รวมท้ังในการประชุมรัฐสภา ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องพิจารณาค�าร้องทุกข์

หรือค�าถวายฎีกา (Petitions) ของสมาชิกสามัญชนก่อนระเบียบวาระอื่น ๆ และเมื่อได้ข้อยุติใด ๆ ก็จะม ี

การร่างเป็นระเบียบหรือกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งต่อมาหลังปี ค.ศ. 1422 สมาชิกสามัญจะเป็น

ผู้ร่างและริเริ่มและน�าเสนอต่อรัฐสภาและกษัตริย์เป็นผู้พิจารณาร่วมกัน ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ได้วิวัฒน์เป็น 

กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในปัจจุบัน

ววิฒันาการขัน้ต่อมาในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่14 กค็อื รฐัสภาได้แบ่งแยกสมาชกิออกเป็นสองประเภท 

คือ ขุนนางท่ีเป็นชนชั้นสูง และสามัญชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง สมาชิกแต่ละประเภทต่างก็พยายามจะ

รักษาผลประโยชน์ของตน สมาชิกแต่ละฝ่ายต่างก็จะประชุมร่วมกับกลุ่มของตน ที่ประชุมของพวกขุนนาง 

ช้ันสูงต่อมาได้ชื่อว่า สภาขุนนาง (House of Lords) ส่วนท่ีประชุมของพวกชนชั้นกลางได้ชื่อว่าสภาสามัญหรือ

สภาผู้แทน (House of Commons) ในระยะแรกสภาขุนนางมีผลประโยชน์ร่วมกับกษัตริย์อย่างใกล้ชิด  

มีอ�านาจและอิทธิพลในการนิติบัญญัติและบริหารมากกว่าสภาสามัญ ต่อมาการแย่งชิงราชบัลลังก์มีผลให้

กษัตริย์แสวงหาความชอบธรรมให้กับตนเองด้วยการขอความสนับสนุนจากสภาสามัญ ซึ่งเป็นผลให้กษัตริย์

ผูกพันท่ีจะต้องฟังและเคารพความเห็นจากสภาสามัญมากขึ้น ฝ่ายสภาสามัญเรียกร้องสิทธิในการตรวจสอบ

การใช้จ่ายภาษีอากรของกษัตริย์และเสนาบดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นขุนนางมั่งคั่ง น�าไปสู่ความขัดแย้งท่ีรุนแรงจน

กลายเป็นสงครามดอกกุหลาบ (War of Roses) ระหว่างปี ค.ศ. 1455-1489 ผลของสงครามท�าให้สภาขุนนาง

และสภาสามัญมีอิทธิพลเท่าเทียมกัน และรัฐสภาโดยรวมก็มีความเป็นอิสระจากอ�านาจของกษัตริย์มากขึ้น 

อ�านาจของกษัตริย์ถูกลิดรอนโดยรัฐสภาทีละเล็กทีละน้อย อันเนื่องจากกษัตริย์ต้องหาความสนับสนุนจาก

รัฐสภา โดยยอมเสียอ�านาจบางส่วนเพื่อรักษาสถานภาพส่วนใหญ่ของตนไว้

ลักษณะประจ�าชาติของอังกฤษส่วนหนึ่งคือการยอมรับความส�าคัญของหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ 

ในเมือ่กษตัรย์ิได้ตกลงอะไรไว้กบัรฐัสภาหรอืประชาชนไว้แล้ว กม็กัจะเคารพต่อกตกิาทีไ่ด้ตกลงกนัไว้ ลกัษณะ

เช่นน้ีได้ตกทอดเป็นมรดกทางการเมืองของชาติอังกฤษเสมอมา
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กล่าวโดยสรุป นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 13-15 สถาบันกษัตริย์มิใช่สถาบันท่ีมีอ�านาจทางการเมือง

แต่เพียงสถาบันเดียว แต่ต้องใช้อ�านาจทางการเมืองร่วมกับสถาบันรัฐสภาและอ�านาจกษัตริย์ยังถูกจ�ากัด 

โดยหลักกฎหมายอีกด้วย (สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 6) 

ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 15 อ�านาจของกษัตริย์ในราชวงศ์ทิวดอร์ได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง

หน่ึงในสมัยกษัตริย์เฮนรี่ที่ 7 และ 8 และพระนางอลิซาเบธที่ 1 โดยการสนับสนุนของแนวคิดเรื่องอ�านาจ

อธิปไตย ของฌอง โบแดง ที่อธิบายว่าในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์เป็นองค์อธิปัตย์ 

ผู้ทรงไว้ซึ่งอ�านาจอธิปไตยแต่ผู้เดียว องค์กรอ่ืนใด (อาทิ รัฐสภา) มีหน้าที่เพียงถวายค�าแนะน�าเท่านั้น กษัตริย์

ไม่จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามหรือต้องขอค�าแนะน�าทุกกรณีไป องค์กรอ่ืนจะมีอ�านาจมากน้อยก็เพียงเท่าท่ีกษัตริย์

พระราชทานให้เท่านั้น 

อีกแนวคิดหนึ่งที่สนับสนุนอ�านาจของกษัตริย์ ได้แก่ แนวคิดว่าด้วยสัญญาประชาคม (Social 

Contract) ของโทมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) ท่ีว่ากษัตริย์คือบุคคลท่ีราษฎรได้ตกลงท�าสัญญาประชาคม

มอบอ�านาจเด็ดขาดให้ท�าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร และราษฎรเมื่อมอบอ�านาจ 

ดังกล่าวแล้วไม่สามารถถอนอ�านาจดังกล่าวกลับคืนได้

อย่างไรก็ตาม ระบบรัฐสภาในยุคกลางอันเป็นต้นแบบของรูปแบบของการเมืองแบบผู้แทนราษฎร 

เมือ่มาถงึครสิต์ศตวรรษที ่16 ได้วิวัฒนาการมาสูร่ะบบ “กษตัรย์ิในระบบรฐัสภา” (king-in-parliament) ซึง่มี

หลักการที่ว่าอ�านาจอธิปไตยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือถูกใช้ร่วมกันระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภาโดยผ่านทาง

กฎหมาย (Elton, 1969) หมายความว่า ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องรฐัสภานัน้ถอืเสมอืนหนึง่เป็นการกระท�าร่วมกนั

หรือรับผิดชอบร่วมกันของกษัตริย์และรัฐสภา โดยรัฐสภาเป็นผู้รับผิดชอบและกระท�าในนามของกษัตริย์ 

(สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 9) ซ่ึงในทางทฤษฎีแล้วถือว่าไม่มีสถาบันใดสถาบันหนึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่ากัน 

ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสองสถาบันนี้ยังคงเป็นทฤษฎีหรือหลักการที่ยังคงยึดถือปฏิบัติมาจนทุกวันนี้

นอกจากนั้น หลักการ “The King-in-Parliament” ยังได้พัฒนาการไปสู่แนวทางใหม่ของที่มาของ

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบผู้แทนราษฎรกับผู้ซึ่งเขาเหล่านั้นเป็นตัวแทน และเป็นต้นก�าเนิดของรูปแบบ

การเมืองโดยผู้แทนราษฎร กล่าวคือ สมาชิกรัฐสภาท่ีเป็นตัวแทนของสามัญชนซึ่งเป็นชนชั้นกลางและเป็น

เจ้าของที่ดินที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 40 ชิลลิง ได้เข้ามามีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นจนน�าไปสู่การออกกฎหมายท่ี

ส�าคญัหลายฉบบั ซ่ึงจ�ากดัการใช้อ�านาจโดยพลการและอภสิทิธิข์องกษตัรย์ิลง โดยมสีาระส�าคญัว่า การกระท�า

ใด ๆ ของกษัตริย์และองคมนตรี (หรือรัฐมนตรี) ของพระองค์จะต้องอยู่ภายในขอบเขตของหลักกฎหมาย  

ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญของระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญในระยะเวลาต่อมานั่นเอง (Moodie, 1964,  

pp. 2-8; Loewenstein, 1967, pp. 36-48 อ้างใน สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 9) 

นักทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐสภาสมัยพระนางอลิซาเบธท่ี 1 คือเซอร์โทมัส สมิธ (1513-77) ผู้ซึ่งมีความคิด

เกี่ยวกับกษัตริย์ในระบบรัฐสภาที่น�ามาปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณาถึงสถานภาพของแต่ละฝ่าย ได้แก่ กษัตริย์

ทรงเป็นประมุขของรัฐ โดยมีบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ พระ (หรือบาทหลวง) (bishops) ขุนนาง (lords) และ 

คนสามญั (commons) รวมกนัอยูภ่ายใต้ราชอาณาจกัร รฐัสภาจงึเป็นตวัตนทางการเมอืงของราชอาณาจักรที่

สมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของรูปแบบโดยย่อของส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด ชาวอังกฤษทุก ๆ คนย่อมมีสถานภาพใน

ส่วนใดส่วนหนึง่ไม่ว่าจะโดยตวัของเขาเองหรอืการเป็นตวัแทนกต็าม ไม่ว่าโดยชือ่เสยีง เกยีรตยิศ คณุลกัษณะ 

หรือสถานะท่ีเขาด�ารงอยู่ ตั้งแต่ชนชั้นเจ้า (กษัตริย์หรือราชินี) จนกระท่ังชนช้ันต�่าที่สุดในสังคมอังกฤษ ดังนั้น

การยอมรับในรัฐสภาก็จะเป็นการหมายถึงการยอมรับในคนทุก ๆ คน (Smith, 1982, p. 79) 
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ในความคิดของสมิธนั้นไม่ได้หมายถึงการที่รัฐสภาจะสามารถเป็นตัวแทนของคนทุก ๆ คนได้ แต่

หมายความว่ารัฐสภาเป็นผู้ทรงอ�านาจสูงสุดและเด็ดขาดในราชอาณาจักรอังกฤษ และเป็นเคร่ืองแสดงถึงการ

ยอมรับของคนทุก ๆ คนในอังกฤษ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นกฎของการเป็นตัวแทนท่ีแท้จริง และมันเป็น

เครือ่งหมายส�าคญัระหว่างแนวความคดิของการยนิยอมโดยการมผีูแ้ทนราษฎรในด้านหนึง่และอ�านาจอนัชอบ

ธรรมซึ่งมาจากการเลือกตั้งในอีกด้านหนึ่ง

การแผ้วถางทางไปสู่ประชาธิปไตยภายใต้บริบทสมัยใหม่ได้เริ่มต้นในช่วงราวกลางคริสต์ศตวรรษ

ที่ 16 เมื่อเกิดปรากฏการณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในอังกฤษท่ีสามารถกล่าวได้ว่าเป็นขบวนการ

ทางการเมืองสมัยใหม่กลุ่มแรกที่มีแนวคิดในทางประชาธิปไตยท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการมีรัฐบาลแบบตัวแทน

ในบรบิทของรฐัชาต ิไม่ใช่การมส่ีวนร่วมในการปกครองตัวเองในบริบทของนครรัฐขนาดเลก็ในอดตี ขบวนการ

ทางการเมืองน้ีรู้จักกันในนามของ “นักต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกัน” (the Levellers) (Wooton, 1992, p. 71 

อ้างใน ไชยันต์ ไชยพร, 2547, น. 12) 

แนวคิดว่าด้วยการเลือกตั้ง

เมื่อสงครามประกาศอิสรภาพสิ้นสุดลงและมีการสถาปนาการปกครองแบบใหม่		 	

ประชาชาติได้แบ่งแยกเป็นสองความคิดเห็น-สองความคิดเห็นดังกล่าวนี้เก่าแก่พอ	ๆ	กับโลก	และมันจะเป็น

ไปอย่างนีต้ราบชัว่ฟ้าดนิสลาย	ภายใต้รปูแบบและชือ่ทีแ่ตกต่างหลากหลาย	ในประชาคมทีเ่ป็นอสิระ	ความคดิ

เห็นหนึ่งคือการจ�ากัดอ�านาจประชาชน	อีกความคิดเห็นหนึ่งคือการขยายอ�านาจของประชาชนไปอย่างไม่มี

ก�าหนด

อเล็กซิส เดอ ทอกเกอวิลล์,ประชาธิปไตยในอเมริกา (1835) 

ประชาธิปไตยโบราณที่ถือก�าเนิดในนครรัฐเอเธนส์เริ่มต้นข้ึนในช่วงประมาณ 508-507 ก่อน

คริสตกาลและสิ้นสุดลงในราว 321 ก่อนคริสตกาลมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democ-

racy) ท่ีสามารถปฏิบัติได้ด้วยประชากรประมาณส่ีแสนคน และภายใต้อาณาเขตพ้ืนท่ีเพียง 2,500 ตาราง-

กิโลเมตร จ�านวนประชากรดังกล่าว ผู้มีสิทธิมีเสียงจะต้องมีสถานะความเป็นพลเมือง (citizens) กล่าวคือ 

ต้องเป็นเพศชาย โดยมีบิดาเป็นพลเมืองเอเธนส์ และต้องมีอายุต้ังแต่สิบแปดปีขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ประมาณ 

สามหมื่นคนเท่านั้น (นอกนั้นเป็นสตรีและเด็กประมาณหนึ่งแสนคน ท่ีเหลือเป็นทาสและคนต่างด้าว)  

(Hansen, 1991) 

การมีส่วนร่วมทางตรงในสมัยนั้นก็โดยการที่พลเมืองเอเธนส์ที่จับฉลากหมุนเวียนกันเข้าไปร่วม

ประชุมในสภาประชาชนเพื่อพิจารณาตัดสินกิจการสาธารณะต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนตาม

ท่ีปรากฏในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ 

หลังจากนั้น ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ีสิบเอ็ดและสิบสอง โดยเฉพาะในนครรัฐเล็ก ๆ ในอิตาลี มีการ

ปกครองท่ีคล้ายกับระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ เป็นการปกครองตนเองของประชาชนและมีการเลือกต้ัง โดย

ต�าแหน่งทางการเมืองทุกต�าแหน่งต้องมาจากการเลือกต้ังเท่านั้น แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะจ�ากัดอยู่แต่เฉพาะ

ผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว และจะต้องเป็นคนที่เกิดในพื้นที่หรือพ�านักอาศัยมาเป็นเวลาพอสมควร  

ซึ่งรูปแบบการปกครองดังกล่าวนี้ รู ้จักกันในชื่อที่ว่า “นคร-สาธารณรัฐ” (the city-republics) หรือ  

“นคร-สาธารณรัฐแบบอิตาเลียน” (the Italian city-republics) (Skinner, 1993, pp. 57-69) 
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5-36 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

การปรากฏรูปแบบการปกครองดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นปรากฎการณ์พิเศษอย่างยิ่ง เพราะในช่วงสมัย

นั้นการปกครองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของทฤษฎีเทวสิทธิ์ (devine right) ที่เชื่อในอ�านาจของพระ 

ผู้เป็นเจ้า การปกครองท่ีสืบทอดอ�านาจของกษัตริย์เท่านั้นท่ีมีความชอบธรรม ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการปกครอง

แบบ “นคร-สาธารณรัฐ” จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจและมีคุณูปการต่อประวัติศาสตร์ทฤษฎีประชาธิปไตย

สมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดเหตุผลในการสนับสนุนการปกครองของประชาชนขึ้นเป็นคร้ังแรก ในฐานะท่ีเป็นระบอบ

ท่ีเป็นปรปักษ์ต่อระบอบทรราชย์และระบอบอ�านาจสมบูรณ์เด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการปกครอง “นคร-สาธารณรัฐ” ไม่ใช่ต้นแบบของการปกครองประชาธิปไตย

สมัยใหม่ ด้วยเหตุท่ีรูปแบบการปกครองนี้มีอายุอยู่เพียงช่วงสั้น ๆ เนื่องจากเกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิก

สภาการปกครองจนน�าไปสู่สงครามกลางเมืองในเวลาต่อมา (Skinner, 1992, p. 58) 

ปรากฏการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยสมัยใหม่เกิดขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 16 

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว คือ ขบวนการทางการเมืองท่ีรู้จักกันในนามของ “นักต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกัน” (the 

Levellers) เพราะเป็นขบวนการแรกทีเ่รียกร้องให้มรีฐัธรรมนญูทีก่�าหนดเนือ้หาปกป้องพทิกัษ์สทิธขิองพลเมอืง

จากการคุกคามของอ�านาจรัฐอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (Wooton, 1992, p. 71 อ้างใน ไชยันต์ ไชยพร, 

2547, น. 12) 

พวกนี้เป็นกลุ่มแรกที่มีแนวคิดในเรื่องสิทธิสมัยใหม่ อาทิ สิทธิของความเป็นพลเมืองที่จะพรากจาก

ไม่ได้ สิทธิในการนิ่งเฉยเพ่ือพิทักษ์ปกป้องมิให้มีการทรมานเพื่อเค้นค�าสารภาพ อันเป็นวิธีการที่กระท�ากัน

เป็นปกติในกระบวนการยุติธรรมของยุโรปสมัยนั้น สิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมายหรือทนายในคดีความ 

ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในความเชื่อและการโต้แย้ง และสิทธิในความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิในการ

ประกอบอาชีพ สิทธิในการลงคะแนนเสียง สิทธิในการปฏิวัติหากถูกปกครองโดยทรราชย์และสิทธิเสรีภาพใน

การพิมพ์ ซึ่งเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ท�าให้ขบวนการดังกล่าวได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งทฤษฎีประชาธิปไตย

สมัยใหม่” เพราะในช่วงแรก ๆ แห่งประชาธิปไตยสมัยใหม่ซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนนั้น กลไกส�าคัญ

ท่ีสุดท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ (Wooton, 1992, p. 87 อ้างใน ไชยันต์ ไชยพร, 2547, น. 12-13) 

ขบวนการต่อสู้เพือ่ความเท่าเทยีมกนันี ้เริม่เกดิขึน้เมือ่ ค.ศ. 1645 ในช่วงท่ีกองทัพของฝ่ายสนบัสนนุ

กษัตริย์ก�าลังจะพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองของอังกฤษและสิ้นสุดลงเมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลล์ (Oliver 

CromWell) ได้ชัยชนะและสามารถรวบอ�านาจทางการเมืองได้หลังจากได้ปลงพระชนม์ชีพพระเจ้าชารล์ส 

ท่ีหน่ึงในปี ค.ศ. 1649 

ขบวนการทางการเมืองกลุ่มนี้แม้ว่าจะพยายามต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า

พวกเขาเรียกร้องให้มีระบอบประชาธิปไตย เพราะค�าว่า “ประชาธิปไตย” (democracy) ในความเข้าใจของ

พวกเขาหมายถึงรูปแบบการปกครองที่เลว อันเป็นอิทธิพลของแนวคิดของอริสโตเติลท่ีผ่านมาทางโทมัส  

อไควนสั ทีส่ือ่ถงึความเป็นทรราชย์ของฝงูชนทีไ่ร้กฎระเบยีบ ดงันัน้ รปูแบบการปกครองทีพ่วกเขามุง่ปรารถนา

นัน้เป็นของใหม่ทีย่งัไม่เคยเกดิขึน้มาก่อนเลย ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องก�าหนด “ชือ่” รปูแบบการปกครองดงักล่าว

เพื่อความสะดวกในการรณรงค์ต่อสู้เรียกร้อง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังจุดจบของขบวนการในปี ค.ศ. 1649 โดย

ในปี ค.ศ. 1656 เจมส์ แฮริงตัน (James Harrington) ได้ให้ความหมายของ “ประชาธิปไตย” (Democracy) 

เสียใหม่ โดยใช้ในความหมายของรูปแบบการปกครองที่ดี และบัญญัติค�าว่า “อนาธิปไตย” (Anarchy) ขึ้น

มาใช้เรียกรูปแบบการปกครองที่อ�านาจตกอยู่ในมือของทรราชย์แห่งฝูงชนที่ไร้กฎระเบียบ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
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5-37การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

รูปแบบการปกครองของประชาชนหรือประชาธิปไตยในแบบที่เลว (corrupt Democracy) และต่อมาวิลเลียม 

เพทท ี(William Petty) ได้ยกย่องให้ระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบการปกครองทีด่ทีีส่ดุ แต่มไิด้หมายความ

ถึงระบอบประชาธิปไตยทางตรงในสมัยนครรัฐเอเธนส์ แต่เป็นระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในระบบ

ตัวแทน (popular representative government) ตามท่ีเราเข้าใจกันในปัจจุบัน (Wooton, 1992, p. 73 

อ้างใน ไชยันต์ ไชยพร, 2547, น. 14) 

ศตวรรษที่ 19 เป็นศตวรรษที่มีการเปล่ียนแปลงในกระบวนการทางการเมืองการปกครองของ

ประเทศอังกฤษเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุส�าคัญหลายประการ ประการแรก การปฏิวัติในฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 

1789 มีส่วนส�าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการปฏิรูปรูปแบบการเมืองการปกครองเสียใหม่ใน

อังกฤษ ประการที่สอง พระราชอ�านาจของพระเจ้าจอร์จที่ 1 ลดลงอย่างมาก การตัดสินใจทางการเมืองและ

การบริหารเปล่ียนมาอยู่ที่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภามากขึ้น แต่เน่ืองจากทั้งสถาบันคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ยังไม่มีลักษณะเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนรวม ระบบเลือกต้ังแบบเดิมยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน 

ส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองเท่าใดนัก ประการที่สาม ภาวการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจมีปัญหา

อย่างยิ่งในอังกฤษในขณะนั้น กล่าวคือ การท�าสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านท�าให้ภาวะทางเศรษฐกิจตกต�่า

เร้ือรัง การเพิ่มของประชากรก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานอย่างรุนแรง ความยากจนแผ่ขยายไปทั่วประเทศ  

ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบและการจลาจลไปทั่วทุกเมือง การขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความ

ตงึเครยีดระหว่างชนชัน้นายทนุและกรรมกร ประกอบกบัแนวคดิเสรีนยิมเร่ิมแพร่ขยายมากข้ึน สือ่สารมวลชน

โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ได้ขยายตัวมากขึ้นและมีบทบาทในการสื่อสารความคิดของชุมชนต่อชุมชนให้มี 

ความรู้และทัศนคติร่วมกันมากขึ้น

ด้วยเหตุที่สถาบันทางการเมืองหลัก ๆ ของอังกฤษยังอยู่ห่างไกลจากหลักการประชาธิปไตยอยู่มาก 

สภาขุนนางซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกโดยการสืบสายโลหิตยังคงมีอ�านาจและอิทธิพลอยู่มาก ส่วนสภาสามัญ

ก็ยังไม่มีลักษณะเป็นตัวแทนของประชาชน เมืองใหญ่ ๆ ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมและมีประชากรจ�านวนมาก 

กลับไม่มีตัวแทนในสภาสามัญเลย ในขณะที่เมืองเล็ก ๆ ที่มีความส�าคัญน้อยและมีผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

จ�านวนน้อยกลบัมตีวัแทนในสภาสามญัอย่างน้อยหนึง่คน นอกจากนัน้ ในเมืองเลก็ ๆ ขนุนางหรอืเจ้าของทีด่นิ

ที่มั่งคั่งสามารถใช้อิทธิพลผูกขาดให้ตนหรือพรรคพวกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาสามัญ ดังนั้นในสภาสามัญ

จึงประกอบไปด้วยขุนนางเจ้าของที่ดินที่มั่งคั่งเป็นส่วนใหญ่

ด้วยเหตุนี้ พวกชนช้ันกลาง นักอุตสาหกรรม พ่อค้า ช่างฝีมือซ่ึงเป็นชนชั้นใหม่ท่ีมีมากขึ้นในเมือง

อุตสาหกรรมและมีความเข้มแข็งจึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบเลือกต้ังเสียใหม่ เพื่อว่าพวกตนจะได้เข้ามี

ส่วนในการปกครองและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนได้ ด้วยการผลักดันกฎหมายปฏิรูปใหม่ ได้แก่ 

Reform Act of 1832 และต่อมาพัฒนาการเป็น The Repressentation of the People Act 1918 โดย

สาระส�าคัญของกฎหมาย Reform Act of 1832 สรุปได้ดังนี้ (สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 18-21) 

ประการแรก ระบบการเลือกตั้งแบบเดิม (Rotten Borough) ถูกยกเลิกไปเพราะไม่ยุติธรรม  

โดยปรับเปลี่ยนให้มีการจัดสรรผู้แทนให้แก่เมืองที่ยังไม่มีผู้แทนในสภาสามัญ โดยเฉพาะเมืองที่มีประชากร

หนาแน่น อาทิ ลอนดอนและเมืองอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ซึ่งท�าให้เกิดความเป็นธรรมมากกว่าระบบเดิม

ประการที่สอง มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครและออกเสียงเลือกตั้งให้เป็นรูปแบบ

เดียวกัน เพราะก่อนมีการปฏิรูป ค.ศ. 1832 ผู้มีสิทธิดังกล่าวจะต้องเป็นเจ้าของท่ีดิน แต่เมื่อมีการปฏิรูปแล้ว
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ได้มีการขยายสิทธิเลือกตั้งให้แก่ผู้เช่าที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินไม่ว่าจะในรูปใดและคุณค่าของทรัพย์สินที่ใช้

ก�าหนดสิทธิท่ีไม่สูงมากนัก ท�าให้ชนชั้นกลางและชนชั้นกลางระดับต�่าสามารถมีสิทธิทางการเมืองมากขึ้น  

แต่ช่างฝีมือและชนชั้นกรรมาชีพยังคงไม่ได้รับสิทธิ

ผลลัพธ์ของการปฏิรูป ค.ศ. 1832 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1. การขยายสิทธิเลือกตั้งท�าให้ชนชั้นกลางมีอิทธิพลสูงขึ้น คนเหล่านี้ได้แก่นักธุรกิจและนัก

อุตสาหกรรม ส่วนชนชั้นสูงได้แก่พวกเจ้าของที่ดินอิทธิพลและอ�านาจทางการเมืองค่อย ๆ ลดลงตามล�าดับ 

โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่

ตนนิยม โดยปราศจากการแทรกแซงของระบบอุปถัมภ์และระบบผูกขาดหรืออิทธิพลอื่น ๆ 

2. สภาสามัญมีความเป็นอิสระและมีลักษณะเป็นตัวแทนของประชาชนมากขึ้น ส่วนคณะรัฐมนตรี

ก็มีความเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับกษัตริย์อีกต่อไป แต่รับผิดชอบต่อสภาสามัญแทน กษัตริย์ต้องแต่งตั้ง

นายกรัฐมนตรีจากหัวหน้ากลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาสามัญ

3. กลุ่มการเมืองต่าง ๆ ได้เปลี่ยนรูปเป็นพรรคการเมืองท่ีมีการจัดองค์กรท้ังในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกในการน�าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองมากขึ้น และได้กลาย

เป็นการต่อสู้ในระบบพรรคการเมืองในศตวรรษต่อมา

ดงันัน้ การปฏริปู ค.ศ. 1832 ได้เปลีย่นโครงสร้างความสมัพนัธ์ทางการเมอืงระหว่างสถาบันการเมอืง

ต่าง ๆ โดยกษัตริย์มีพระราชอ�านาจลดลง ไม่อาจแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐมนตรีได้ตามพระทัยอีกต่อไป 

คณะรัฐมนตรีจะมาจากกลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากในสภาสามัญและจะต้องรับผิดชอบต่อ 

สภาสามัญ โดยจะอยู่ในอ�านาจได้เท่าที่สภาสามัญให้ความไว้วางใจ

อย่างไรก็ตาม สภาสามัญก็ยังไม่อาจกล่าวได้เต็มปากว่าเป็นตัวแทนและรับผิดชอบต่อประชาชนใน

ความหมายที่แท้จริง (Loewenstien, 1967, pp. 107-114; Mackenzie, 1967, pp. 104-107; Butler, 1952, 

pp. 4-5 อ้างใน สมบูรณ์ สุขส�าราญ, 2527, น. 19) เพราะยังมีประชาชนอีกจ�านวนมากที่ถูกจ�ากัดสิทธ ิ

เลือกต้ังอยู่ ดังนั้น การปฏิรูปการเมืองในอังกฤษจึงด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 1867 มีการ

ขยายสิทธิเลือกตั้งให้กว้างขวางออกไปอีก ระบบการคัดสรรผู้แทนให้ถือเกณฑ์จ�านวนประชากรท่ีได้รับสิทธิ

เลือกต้ังมากข้ึน*

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ระบบการเลือกตั้ง ค.ศ. 1867 การจัดสรรจ�านวนผู้แทนก็ยังไม่ยุติธรรมนัก

ระหว่างเมืองกับชนบท เพราะในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมซึ่งมีประชากรหนาแน่นกลับได้รับการจัดสรร

ผู้แทนต�่ากว่าเขตเกษตรกรรมในชนบทที่มีประชากรเบาบางกว่า ดังนั้น จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งอีก

ในปี ค.ศ. 1884 (The Franchise Act, 1884) และในปี ค.ศ. 1885 (The Redistribution of Seats Act, 

1885) โดยกฎหมายฉบบัแรกได้ให้สิทธเิลอืกตัง้แก่พลเมอืงทีเ่ป็นชายมากขึน้ โดยการลดคณุสมบตักิารมทีรพัย์สนิ

ให้ต�่าลง ท�าให้ชนชั้นกรรมาชีพ เช่น กรรมกรถ่านหิน ช่างอุตสาหกรรม ช่างฝีมือมีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกฎหมาย

ฉบับหลังก�าหนดให้มีการจัดสรรจ�านวนผู้แทนให้สอดคล้องกับจ�านวนประชากรของแต่ละเมืองและท้องถิ่น 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือชุมชนใดจะมีผู้แทนได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจ�านวนประชากรเป็นส�าคัญ

* ผู้ที่ได้รับสิทธิเลือกตั้งเพิ่มเติม คือหัวหน้าครอบครัวและผู้เสียภาษีค่าเช่าบ้านหรือที่ดินไม่ต�่ากว่าปีละ 10 ปอนด์ 

ท�าให้ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้รับสิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อ ค.ศ. 1832 ถึงสองเท่า คือจากเดิมประมาณ 

หนึ่งล้านคนเพ่ิมเป็นสองล้านคน
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หลังจากนั้น อังกฤษได้มีการปฏิรูปการเลือกตั้งครั้งใหญ่อีกสองครั้ง คือในปี ค.ศ. 1918 และ ค.ศ. 

1948 โดยการปฏิรูป ค.ศ. 1918 ปรากฎออกมาในรูปของกฎหมายชื่อ The Representation of the People 

Act 1918 และแก้ไขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1948 โดยสรุปก็คือการยกเลิกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ังจากการ

ก�าหนดทีจ่�านวนทรพัย์สนิหรอือตัราภาษท่ีีเสยีแก่รฐั แต่เพิม่คณุสมบัติของผูม้สีทิธเิลอืกต้ังท่ีจะต้องมภีมูลิ�าเนา

อยู่ในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 6 เดือนและได้ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ด้วย และยังให้สิทธิเลือกตั้งแต่

สตรีท่ีมีอายุ 30 ปีขึ้นไป (ซึ่งต่อมาได้ลดลงเป็น 21 ปีใน ค.ศ. 1928) มีการก�าหนดจ�านวนเงินที่ใช้จ่ายในการ

หาเสียงเลือกต้ัง มีการจัดสรรจ�านวนผู้แทนให้สอดคล้องกับจ�านวนประชากรมากขึ้น และยังให้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้งทางไปรษณีย์แก่ผู้ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตเลือกต้ังไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหาร และ

ผูท้พุพลภาพทีไ่ม่สามารถไปใช้สทิธทิีห่น่วยเลอืกตัง้ได้ (Butler, 1952, pp. 105-109, 123-139 อ้างใน สมบูรณ์ 

สุขส�าราญ, 2527, น. 21) 

การเลือกตั้งในฐานะกลไกของระบอบประชาธิปไตย

ภายหลังพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศแม่แบบประชาธิปไตยทั้งหลาย โดยเฉพาะ 

ประเทศอังกฤษนับเป็นเวลาหลายร้อยปี ระบบการคัดสรรผู้แทนอันเป็นที่ยอมรับมากที่สุดของประชาชนก็คือ

การเลือกต้ังท่ีเป็นอิสระและยุติธรรม ได้พัฒนากลายเป็นหัวใจส�าคัญของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ อาจ

กล่าวได้ว่าการเลือกตั้งเป็นการแสดงเจตจ�านงร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ในฐานะของผู้ที่เป็นเจ้าของอ�านาจ

อธิปไตยว่าใครจะเป็นตัวแทนของเขาในการเข้ามาใช้อ�านาจอธิปไตยแทนประชาชนในระยะเวลาจ�ากัด อาทิ 

4-5 ปี และยังสะท้อนต่อไปว่าตัวแทนเหล่านั้นจะท�าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจ

อธิปไตยหรือไม่ และมากน้อยเพียงไร

ดังนั้น การเลือกตั้งจึงสะท้อนค�ากล่าวอันลือลั่นของประธานาธิบดีลินคอล์นแห่งสหรัฐอเมริกาที่เมือง

เกตตีสเบิร์ก (Gettysburg) เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1863 ที่ว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยคือ

การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนจะไม่สูญสลายไปจากโลกนี้ (“that we here 

highly resolve that these dead shall not have died in vain--that this nation, under God, shall 

have a new birth of freedom--and that government of the people, by the people, for the 

people, shall not perish from the earth.”) (http://www.whitehouse.gov/about/presidents/

abrahamlincoln) 

อย่างไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละ

รูปแบบย่อมน�ามาซึ่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ประการแรก ระบอบประชาธิปไตยรูปแบบเดียวกัน ไม่จ�าเป็นต้อง

มีระบบการเลือกตั้งเหมือนกัน แต่ละประเทศอาจจะมีระบบการเลือกต้ังที่แตกต่างกันได้ อาทิ ระบอบรัฐสภา

แบบอังกฤษ ก็มีระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและระบบการคัดสรรสมาชิกวุฒิสภาท่ีแตกต่าง

จากประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น ประการที่สอง ระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบที่แตกต่างกัน  

กไ็ม่จ�าเป็นต้องมรีะบบการเลอืกตัง้แตกต่างกนัเสมอไป แต่ละประเทศอาจจะมรีะบบการเลอืกตัง้ทีเ่หมอืนกนัได้ 

อาทิ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา ก็ใช้ระบบการเลือกต้ังแบบเสียง 

ข้างมากธรรมดาเหมอืนกนั เป็นต้น ประการทีส่าม ประเทศประชาธปิไตยประเทศใดประเทศหนึง่ หากใช้ระบบ

การเลือกต้ังแตกต่างกัน ผลลัพธ์ก็มีโอกาสที่จะแตกต่างกันไปด้วย อาทิ การเลือกต้ังชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี

สหรัฐ เม่ือปี ค.ศ. 2000 หากเป็นการเลือกตั้งท่ีใช้วิธีนับคะแนนจากเสียงข้างมากของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ
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เลือกต้ังโดยตรง จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W.Bush) ก็อาจไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี เพราะ

คะแนนเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (popular vote) ของบุช น้อยกว่าคู่แข่งขันคืออัล กอร์ (Al Gorr) 

เป็นต้น

ดังนั้น การจะพิจารณาว่าประเทศประชาธิปไตยประเทศใดควรมีระบบการเลือกตั้งหรือระบบการ 

คัดสรรผู้บริหารประเทศหรือสมาชิกรัฐสภาแบบใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ความเป็นมาทาง

ประวตัศิาสตร์ของประเทศนัน้ ๆ รปูแบบของระบบการเมอืง รปูของรฐั ลกัษณะและองค์ประกอบของประชากร 

อิทธิพลจากปัจจัยภายนอกหรือจากประเทศอ่ืน ๆ ฯลฯ แต่สิ่งท่ีหลาย ๆ ประเทศพึงพิจารณาเป็นเป้าหมาย

หรือเป้าประสงค์ร่วมกันก็คือความมีเสถียรภาพของระบบการเมือง (Political Stability) ซ่ึงมีองค์ประกอบ

ทางการเมืองหรือปัจจัยทางการเมืองอีกมี 2 ประการ ได้แก่ ความชอบธรรม (Political Ligitimacy) และ

ความมีประสิทธิผล (Political Effectiveness) ของระบบการเมืองอีกด้วย (Lipset, 1963, p. 64) 

ความมีเสถียรภาพของระบบการเมือง หมายความถึง ระบอบการเมืองมีความมั่นคงถาวร เป็นที่

ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ส�าหรับ ความชอบธรรมของระบบการเมือง หมายความถึง ความ

สามารถของระบบการเมืองในอันที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งความเชื่อที่ว่าสถาบันทางการเมืองทั้งหลายที่ด�ารง

อยู่น้ันเป็นองค์กรที่พึงปรารถนา ส่วนความมีประสิทธิผลของระบบการเมือง หมายความถึง สมรรถนะในเชิง

ปฏิบัติการของระบบการเมืองหรือประสิทธิภาพของรัฐบาลในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของรัฐและ

ความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม

Lipset ได้กล่าวในเชิงอุปมาไว้ว่า ความมีประสิทธิผลนั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือที่คอยพยุง

เสถียรภาพของระบบการเมือง แต่ความชอบธรรมทางการเมืองจะท�าหน้าที่เสมือนเป็นตัวประเมินภาวะความ

มีเสถียรภาพของระบบการเมือง และแม้ว่าระบบการเมืองจะมีสถาบันทางการเมืองและระบบราชการที่มี

ประสิทธิภาพเพียงไรก็ตาม ถ้าหากระบบการเมืองนั้นขาดความชอบธรรมเสียแล้ว ระบบการเมืองก็ยากท่ีจะ

ด�ารงอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยมีความได้เปรียบระบบการเมืองแบบอ่ืนในด้านความชอบธรรม 

ทั้งนี้เพราะสถาบันการเมืองในระบอบนี้จะค�านึงถึงค่านิยม ปทัสถาน และความต้องการของคนส่วนใหญ่ใน

สงัคม ส�าหรบัความได้เปรียบเสยีเปรยีบในด้านประสิทธผิลของระบอบประชาธปิไตยนัน้ Lipset เชือ่ว่าสถาบัน

ราชการจะเป็นองค์กรหลักที่คอยท�าหน้าท่ีในการน�านโยบายที่ก�าหนดขึ้นโดยสถาบันการเมืองไปด�าเนินการให้

บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นจะมีระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคหรือระบบ

หลายพรรคก็ตาม (Lipset, 1963, อ้างใน สุกิจ เจริญรัตนกุล, 2530, น. 84) 

การเข้าไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนย่อมมคีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพของระบอบการเมือง

การปกครองทุกระบอบ ส�าหรับระบอบเผด็จการสมัยใหม่ รัฐมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางการเมืองที่รัฐก�าหนดข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีจะเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐ มิได้มี

วัตถุประสงค์โดยตรงที่จะถือเอามติของประชาชนเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายของรัฐ (Lipset, 1963, 

p. 183 อ้างใน สุกิจ เจริญรัตนกุล, 2530, น. 84) ตรงข้ามการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีนัยส�าคัญต่อการก�าหนดแนวนโยบายของรัฐ และที่ส�าคัญที่สุด คือการ

เข้าร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งมีความหมายส�าคัญต่อการเลือกผู้ปกครอง Lipset เชื่อว่าอัตราจ�านวน 

ผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมีนัยสัมพันธ์กับเสถียรภาพของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย 

กล่าวคือ ถ้าสังคมใดมีจ�านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในอัตราท่ีสูง ย่อมแสดงว่าระบอบประชาธิปไตยในสังคมน้ัน
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มีเสถียรภาพสูง แต่ถ้าสังคมใดมีผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นจ�านวนน้อย ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า

ระบอบประชาธิปไตยในสังคมนั้นมีเสถียรภาพต�่า

ดังน้ัน การที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นจ�านวนน้อย 

ย่อมบ่งบอกถึงความไม่ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกระบวนการเลือกผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นผลลบอย่างยิ่ง

ต่อเสถยีรภาพของระบอบการเมอืงแบบประชาธปิไตย (Lipset, 1963, pp. 226-227 อ้างใน สกุจิ เจรญิรตันกลุ, 

2530, น. 85) 

แนวความคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ เพราะเป็นกลไกส�าคัญส�าหรับพลเมืองที่

จะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองโดยตรง และสามารถก�าหนดได้ว่าใครจะเข้ามาท�าหน้าที่ใน

การปกครองในระยะเวลาจ�ากัดซึ่งโดยปกติอยู่ในระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปี หรืออาจกล่าวได้ว่า การเลือกตั้ง

ในระบอบประชาธิปไตยเป็นกระบวนการทางการเมืองที่ส�าคัญยิ่งในการถ่ายโอนอ�านาจอธิปไตยของประชาชน

ไปให้ตัวแทนท�าหน้าที่ใช้แทนประชาชน อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาด้วยว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นเป็นไป

โดยสุจริตเท่ียงธรรม สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงมากน้อยเพียงไร หากสิทธิและเสรีภาพ

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นเครื่องก�าหนดที่มาของขอบเขตและอ�านาจขององค์การทางการเมืองได้

อย่างแท้จริงแล้ว สิทธิและเสรีภาพนั้นก็มีความส�าคัญทางการเมือง ตรงข้ามถ้าการเลือกต้ังเป็นไปในทิศทาง

ของการผูกขาด เอารัดเอาเปรียบ หลอกลวงหรืออยุติธรรมแล้ว ความส�าคัญของสิทธิและเสรีภาพของ 

การเลือกต้ังก็จะหมดไป

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยในทรรศนะของนักวิชาการมีความหมายไม่แตกต่างกันมากนัก 

อาท ินกัวชิาการตะวันตกมองว่าการเลอืกตัง้เป็นการต่อสูแ้ข่งขนัในการรณรงค์เพือ่ชยัชนะในการด�ารงต�าแหน่ง

ทางการเมือง ให้เกิดตามความคาดหวังอันเป็นที่พึงพอใจ (Butler, 1981, p. 1) หรือการเลือกต้ัง หมายถึง 

การมีส่วนร่วมทางการเมอืง อนัแสดงถงึฐานะของความเป็นพลเมอืง การเลอืกต้ังจงึมนียัของความเป็นพลเมอืง

ในประชาคมทางการเมืองที่มีต่อกิจการสาธารณะ (Crewe, 1981, p. 216) 

ส�าหรบันกัวชิาการไทย การเลอืกต้ัง หมายถงึ การแสดงออกซ่ึงเจตจ�านงของประชาชนในการปกครอง

ประเทศ การเลือกต้ังจึงเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ในการเรียกร้องและสนับสนุนสิ่งท่ีต้องการ (พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 

2540, น. 201, 205) หรือการเลือกตั้งเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนในการเลือกสรรและก�าหนด

ตัวเจ้าหน้าท่ีท่ีจะมาบริหารงานด้านสาธารณะ (จรูญ สุภาพ, 2535, น. 104) เป็นต้น

จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย โดยการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนของ

ตนเข้าไปท�าหน้าที่ในการปกครองประเทศและตัดสินใจในนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยท่ีพึงปรารถนาจึงจ�าเป็นต้องมี

ลักษณะที่ส�าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ผู้สมัครรับเลือกต้ังต้องมีหลายคนหรือมีบัญช ี

รายชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หลายบญัช ี(ในกรณทีีม่กีฎหมายก�าหนดให้เลอืกต้ังตามบัญชรีายชือ่) หากมผีูส้มคัรรับ

เลือกต้ังเพียงคนเดียว หรือมีบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงบัญชีเดียว ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งท่ี

พึงปรารถนา ประการที่สอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์ที่จะเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครคนใดคน

หน่ึง หรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ฉะน้ัน หากมีการบังคับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง

คะแนนเสียงให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่งหรือบัญชีรายชื่อบัญชีใดบัญชีหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการบังคับโดยทางตรง
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หรือโดยทางอ้อม ย่อมถือว่าไม่ใช่การเลือกตั้งที่พึงปรารถนา และ ประการที่สาม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิและ

เสรีภาพท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน และมีโอกาสที่จะทราบความคิดเห็นรวมทั้งข้อมูลข่าวสาร

ของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ ก่อนการตัดสินใจเลือก ทั้งน้ี เพื่อให้การเลือกตั้งถูกต้องตามความเป็นจริงที่แต่ละ

คนชอบ ฉะน้ัน การเลือกตั้งท่ีขาดเสรีภาพในการรับฟังความคิดเห็น จึงย่อมไม่ใช่การเลือกตั้งที่พึงปรารถนา 

(พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2540, น. 201-202) 

การออกเสยีงเลอืกตัง้จงึเป็นสทิธขิัน้มลูฐานของมนษุย์ โดยเฉพาะในสงัคมประชาธปิไตย ดังปรากฎ 

ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 21(1) ความว่า “เจตจ�านงของประชาชนย่อมเป็นมูลฐานแห่งอ�านาจ

ของรัฐบาล ของผู้ปกครอง เจตจ�านงดังกล่าวต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราว

ตามก�าหนดเวลา ด้วยการลงคะแนนเสียงอย่างทั่วถึง โดยถือหลักคนละหน่ึงเสียงเท่านั้น ด้วยกระท�าเป็น 

การลับด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะประกันให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรี”

การเลือกตั้งยังมีนัยส�าคัญในสองแง่มุม กล่าวคือ ส่วนแรก การเลือกตั้งในแง่มุมของปรัชญา และ

ส่วนท่ีสอง การเลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมาย (หยุด แสงอุทัย, 2520) 

การเลือกตั้งในแง่มุมของปรัชญา สามารถพิจารณาได้เป็น 3 ประการ ได้แก่

ประการแรก การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตามธรรมชาติ มาจากแนวคิดที่ว่า สิทธิ

เลือกต้ังเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมากับบุคคลในฐานะที่บุคคลเป็นหน่วยหนึ่งของรัฐ เพราะบุคคลย่อม

เสมอภาคกัน อันเป็นลักษณะตามธรรมชาติของมนุษย์ หากบุคคลเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีวุฒิภาวะ และไม่มี

ลักษณะต้องห้ามแล้ว ก็ย่อมจะมีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ประการที่สอง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นภารกิจสาธารณะ มาจากแนวคิดที่ว่าความ

ก้าวหน้าของสังคมย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการของบุคคลให้เป็นไปตามหน้าที่อย่างชาญฉลาด ดังนั้น การให้

สทิธลิงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้แก่บคุคล จงึจ�ากัดเฉพาะบคุคลทีม่คีวามเหมาะสมและสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยดี

เท่านั้น การด�าเนินการตามแนวคิดนี้ บุคคลอาจถูกจ�ากัดสิทธิในการลงคะแนนได้เสมอ หากเมื่อปรากฏว่า

บุคคลน้ันเข้าลักษณะที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง

ประการที่สาม การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังมีสภาพเป็นสิทธิคัดค้านการกระท�า มาจากแนวคิดที่ว่า 

ผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ลงคะแนนเพ่ือคัดค้านการกระท�าหรือนโยบายของรัฐบาลรวมทั้ง เจ้าหน้าที่ทางราชการ 

ผู้ใด ก็จะไม่ลงคะแนนสนับสนุนพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ทาง

ราชการนั้น ๆ ตรงข้ามผู้ออกเสียงเลือกตั้งก็จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ 

ตรงกันข้ามกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีสังกัดพรรครัฐบาลหรือพรรคร่วมรัฐบาล 

ส�าหรับ การเลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมาย ก็สามารถพิจารณาออกได้เป็น 3 ประการเช่นเดียวกัน 

ได้แก่ (หยุด แสงอุทัย, 2520) 

ประการแรก การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นสิทธิ (rights) หมายความว่า ความสามารถท่ีแต่ละบุคคล

กระท�าได้ภายใต้การยอมรับของกฎหมาย สิทธิจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในปัจเจกบุคคลแต่ละคน และกฎหมายให้การ

รับรอง หากถูกละเมิด กฎหมายจะให้การคุ้มครอง การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังถือเป็นสิทธิท่ีส�าคัญประการ

หนึ่งที่รัฐจะให้การคุ้มครอง ด้วยเหตุที่คะแนนเสียงที่ได้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งของแต่ละบุคคลจะเป็น 

ตวัก�าหนดให้ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้คนใดคนหน่ึงหรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ได้รบัการเลอืกตัง้เป็นตวัแทน หากการรวม

คะแนนที่ได้มีสัดส่วนที่ท�าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ปัจเจกบุคคลต้องการ ได้รับเลือก อันจะส่งผลได้ผลเสียต่อ
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ปัจเจกบุคคลที่ลงคะแนน ตัวแทนที่ได้รับเลือกจึงเป็นตัวแทนของปัจเจกบุคคลท่ีผ่านกระบวนการเลือกตั้ง 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่เรียกว่า สิทธิเลือกตั้ง

ประการที่สอง การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นเอกสิทธิ์ (priviledge) หมายความว่า การท่ีบุคคลได้มา

ซึ่งเสรีภาพที่จะไม่ให้บุคคลอื่นแทรกสอดเข้ามาเกี่ยวข้องได้ การออกเสียงลงคะแนนจึงถือเป็นเอกสิทธิ์ท่ีผู้ลง

คะแนนเสียงเลือกตั้งมีความเป็นอิสระที่จะเลือกกระท�าการอย่างใดก็ได้ท่ีได้รับการยอมรับจากกฎหมาย 

ปราศจากการแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องของบุคคลอื่นเป็นส�าคัญ

ประการทีส่าม การเลอืกตัง้ในฐานะทีเ่ป็นหน้าที ่(duty) หมายความว่า การทีบ่คุคลจ�าเป็นต้องกระท�า

หรืองดเว้นการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นหน้าที่ก็ต่อเมื่อกฎหมายได้

ระบุหรือบังคับให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายได้ระบุหรือ

บังคับว่าการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งท่ีต้องกระท�า การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังจึงเป็น

หน้าท่ีอย่างหน่ึงในทางการเมืองที่บังคับโดยกฎหมาย

นอกจากนั้น การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยยังมีหลักเกณฑ์ที่เป็นแกนกลางที่ประเทศ

ประชาธปิไตยทัว่โลกยอมรับกนัโดยทัว่ไป ได้แก่ ประการแรก หลกัอิสระแห่งการเลอืกต้ัง (freedom of eletion) 

หมายถึง การให้ความเป็นอิสระต่อการออกเสียงเลือกต้ัง โดยมิให้มีการขู่บังคับให้การเลือกต้ังถูกบิดเบือนไป

จากเจตจ�านงอนัแท้จรงิของผู้มสีทิธอิอกเสยีงเลอืกต้ัง การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของประชาชนยงัเป็นเอกสทิธิ์

ของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเด็ดขาด ดังนั้นจึงต้องมีการก�าหนดให้มีการลงคะแนนที่เป็นความลับ เพื่อ

ให้ประชาชนสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระ ปราศจากอิทธิพล อามิสสินจ้างหรือการข่มขู่ใด ๆ อีกด้วย 

ประการที่สอง หลักการเลือกตั้งตามก�าหนดเวลา (periodic eletion) หมายความว่า การเลือกตั้งจะต้องมี

การก�าหนดเวลาไว้อย่างชัดเจนแน่นอน อาทิ การก�าหนดให้มีการเลือกตั้งโดยปกติทุก 4 ปีหรือทุก 5 ปี เป็นต้น 

ประการทีส่าม หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง (genuine eletion) หมายถึง การด�าเนินการให้การเลือกตั้งเป็น

ไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม รัฐบาลจะต้องถือเป็นหน้าที่ส�าคัญที่จะต้องป้องกันมิให้มีการคดโกงในการเลือกตั้ง 

เกิดข้ึนได้ รวมทั้งอาจให้องค์กรที่เป็นกลางท�าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการเลือกตั้ง โดยเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน 

การเลือกต้ังได้เมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง ประการที่ส่ี หลักการ

ออกเสียงทั่วถึง (universal suffrage) หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีการออกเสียงเลือกต้ังอย่างทั่วถึงแก่

ประชาชนทกุหมูเ่หล่า เว้นแต่ในกรณีทีม่ข้ีอจ�ากดัอันเป็นทีร่บัรองหรอืยอมรบักนัโดยทัว่ไป อาท ิการไม่อนญุาต

สิทธิเลือกตั้งให้แก่เด็ก ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  

หรือผู้ท่ีต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล เป็นต้น และ ประการที่ห้า หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค (equal 

suffrage) หมายความว่า บุคคลผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งย่อมมีสิทธิคนละหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน และ 

คะแนนเสยีงทุกคะแนนมีน�้าหนักเท่ากัน (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2540, น. 203) 

ดงันัน้ อาจกล่าวได้อย่างเตม็ปากเตม็ค�าได้ว่า การเลอืกต้ังมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ในกระบวนการเมือง

การปกครองแบบประชาธปิไตย ดงัทีป่รากฏในทฤษฎปีระชาธิปไตยคลาสสกิ (classical democratic theory) 

ท่ีบ่งช้ีว่า การเลือกตั้งเป็นการเลือกรัฐบาลท่ีจะมาท�าการปกครอง ขณะเดียวกัน การเลือกตั้งก็อาจเป็นเสมือน 

“ห้ามล้อ” ของการปกครองได้เช่นเดียวกัน เพราะผู้เลือกตั้งอาจจะไม่เลือกผู้ท่ีเคยเป็นรัฐบาล อันเนื่องมาจาก

การไม่ตระหนักถึงความปรารถนาของปวงชนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง กระบวนการเลือกต้ังจึงเป็นท้ังการ 

น�ามาซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลและจ�ากัดการกระท�าของรัฐบาลไปด้วยในขณะเดียวกัน
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นอกจากนั้น การเลือกตั้งยังเป็นกลไกเชื่อมโยงทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกิจการสาธารณะและ

นโยบายของรัฐบาล และการกระท�าของรัฐบาลต้องสอดคล้องกับความปรารถนาของปวงชน การเลือกต้ังจะ

สร้างกลไกเช่ือมโยงส่วนส�าคัญทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน

ทฤษฎีประชาธิปไตยยังบ่งชี้อีกว่า การเลือกต้ังยังมีหน้าท่ี “แฝงเร้น” ต่อระบบการเมืองอยู่อีกหลาย

ประการ เป็นต้นว่า การเลือกตั้งท�าให้รัฐบาลมีความชอบธรรม ท้ังนี้ เนื่องจากรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

ได้รับการยอมรับจากประชาชน โดยที่ประชาชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง แม้จะไม่เห็นด้วยกับการ 

กระท�าของรัฐบาลในบางกรณีก็ตาม

การเลือกตั้งยังช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือคลายความตึงเครียดของความขัดแย้ง

ทางการเมือง ตราบเท่าที่การเลือกตั้งเป็นกระบวนการแบบเปิด ความจ�าเป็นในการสะสมพลังเพื่อแสดงออก

ซึ่งความรุนแรงก็จะลดน้อยลง ในแง่นี้จะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างประเทศท่ีมีการเลือกต้ัง

อย่างเป็นกิจจะลักษณะกับประเทศที่ปราศจากการเลือกตั้ง แต่มักเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการปฏิวัติ

รัฐประหาร นอกจากนั้น การเลือกตั้งยังช่วยลดความขัดแย้งทางสังคมได้อีกด้วย เพราะแต่ละกลุ่มต่างมีความ

ต้องการท่ีแตกต่างกัน อันน�ามาซึ่งความขัดแย้งแตกแยกอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แต่กลุ่มเหล่านั้นต่างอยากจะได้

ในสิง่ทีต่นต้องการโดยเรียกร้องผ่านกระบวนการเลอืกตัง้แบบเปิด ซึง่ยงัดกีว่าการท่ีจะต้องใช้ก�าลังเข้าแย่งชงิกนั 

(พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2540, น. 217-218) 

เราอาจพิจารณาอานิสงส์ของการเลือกตั้งได้อีก ในแง่บทบาททางด้าน “สัญลักษณ์” การเลือกตั้งเป็น 

“พิธี” ท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งในการปกครองแบบประชาธิปไตย ในท�านองเดียวกันกับพิธีทางศาสนา ท�าให้บุคคล

มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งช่วยท�าให้ระบบการเมืองเกิดการ

บูรณาการ พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทอ่ืน ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว การได้เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดย

การเลอืกตัง้ ท�าให้ประชาชนมคีวามรูส้กึว่าตนมส่ีวนในการสร้างรฐับาล และมอีทิธพิลต่อการกระท�าของรฐับาล

ไม่มากกน้็อย ด้วยเหตนุี ้จึงกล่าวได้ว่าการเลอืกตัง้ช่วยทะนบุ�ารงุรักษาระบอบประชาธปิไตย และการลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งท�าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนได้ปฏิบัติ “กิจของพลเมือง” หรือ “หน้าท่ีพลเมือง” (civic 

duty) ท่ีพลเมืองดีโดยทั่วไปพึงกระท�าอีกด้วย

กล่าวโดยสรุป การเลือกตั้งมีความส�าคัญคือเป็นทั้งการเลือกผู้ปกครองหรือรัฐบาลที่จะมาท�าการ

ปกครอง เป็น “ห้ามล้อ” ทางการเมอืง เป็นกลไกเชือ่มโยงความต้องการของประชาชนเข้ากบันโยบายสาธารณะ 

ช่วยสร้างความชอบธรรมทางการเมือง ลดความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม ท�าให้เกิด

การบูรณาการทางการเมือง และยังเป็นการระดมมวลชนเข้าสู่กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ในลักษณะของความจ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีอีกด้วย (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2540, น. 218) 

ระบบการเลือกตั้ง

ระบบการเลือกตั้งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะอธิบายถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส�าคัญ 

เน่ืองจากมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อการก�าหนดว่าใครจะเข้ามาท�าหน้าที่ปกครองประเทศ หากระบบการเลือกตั้ง

เปลีย่นแปลงไป ผู้ทีจ่ะเข้ามาท�าหน้าทีป่กครองกม็กัจะมกีารเปลีย่นแปลงไปด้วย จงึมสีามค�าถามทีส่�าคญัเกีย่วกบั

เรื่องดังกล่าวนี้ ค�าถามแรก ใครคือผู้ที่มีอ�านาจในการเลือกหรือก�าหนดว่าระบบการเลือกต้ังควรจะเป็นเช่นไร 

และระบบการเลือกตั้งนั้นจะเป็นการขยายอ�านาจของนักการเมืองในกระบวนการตัดสินใจหรือไม่ หรือจะมี

การเปลี่ยนแปลงอ�านาจการตัดสินใจไปยังส่วนอื่น ๆ อาทิ ประชาชน ศาล องค์กรอิสระ เป็นต้น ค�าถามที่สอง 
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5-45การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

สิ่งท่ีมีคุณค่าหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ จะถูกจัดสรรอย่างไร เพราะหากนักการเมืองยังสามารถควบคุมอ�านาจ

ในการจัดสรรส่ิงที่มีคุณค่าในสังคม พวกเขาก็มักจะตัดสินใจอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตัวแคบ ๆ หรือพวกเขา

จะตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ และหากประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น  

ผลประโยชน์หรือสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นจะตกอยู่กับผู้ท่ีฝักฝ่ายทางการเมืองแคบ ๆ หรือว่าจะกระจายตัวหรือ

เปิดกว้างไปสู่ประชาชนโดยท่ัวไปและน�าไปสู่การบริหารการปกครองที่ดีได้ ค�าถามที่สาม ระบบการเลือกตั้ง

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร การปฏิรูประบบการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นบ่อยคร้ังมากน้อยเพียงไร และเรา

สามารถท�านายเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนต่อสถานการณ์ในประเทศต่อไปอย่างไร 

ความจริงแล้ว การแบ่งประเภทของการเลือกตั้งสามารถท�าได้หลายลักษณะ อาทิ การแบ่งประเภท

โดยยึดลักษณะที่มาของการจัดการเลือกตั้ง การแบ่งประเภทตามวิธีการเลือกต้ัง การแบ่งประเภทโดยยึดการ

จัดเขตเลือกต้ัง และการแบ่งประเภทโดยวิธีการคิดคะแนน

การแบ่งประเภทของการเลือกตั้งตามที่มาของการเลือกต้ังมี 3 ประเภท ได้แก่ การเลือกต้ังท่ัวไป 

(gemeral eletion) การเลือกตั้งซ่อม (by-eletion) และการเลือกตั้งซ�้า (re-eletion) 

การแบ่งประเภทตามวิธีการเลือกตั้ง จ�าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเลือกตั้งโดยตรง 

(direct eletion) และการเลือกตั้งโดยอ้อม (indirect eletion) 

การแบ่งประเภทของการเลอืกตัง้โดยยดึการจดัเขตเลอืกต้ังมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเขตละหนึง่คน 

(single-member constituency) และประเภทเขตละหลายคน (multi-member constituency) 

ส่วนการแบ่งประเภทของการเลือกตั้งโดยวิธีการคิดคะแนนนั้น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 

คือ ประเภทท่ี 1 การคิดคะแนนแบบเสียงข้างมาก (majority) ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็นแบบเสียงข้างมาก

รอบเดียว (relative majority) แบบเสียงข้างมากสองรอบ (absolute majority) และแบบผสมระหว่างแบบ

เสียงข้างมากรอบเดียวกับสองรอบ (alternative vote) ประเภทที่ 2 การคิดคะแนนแบบสัดส่วนของคะแนน

เสียงกับจ�านวนที่นั่ง (proportional representation: PR) 

ดังนั้น หากน�าเอาการแบ่งประเภทของการเลือกต้ังโดยยึดการจัดเขตเลือกต้ังมาผสมกับวิธีการคิด

คะแนนแบบต่าง ๆ หรอืน�าเอาการแบ่งประเภทของการเลอืกตัง้โดยวธิกีารคดิคะแนนทัง้สองประเภทมาผสมกนั 

ก็จะเกิดระบบการเลือกตั้งมากมายหลายระบบ ยิ่งไปกว่านั้นในแต่ละประเทศได้มีการคิดกลวิธีปลีกย่อย 

ผสมเข้าไปอีก ก็จะท�าให้เกิดระบบการเลือกตั้งแตกต่างกันออกไปมากกว่า 300 ระบบในโลก (พรศักดิ์ 

ผ่องแผ้ว, 2540, น. 205) 

1. การแบ่งประเภทตามที่มาของการเลือกตั้ง เป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ 

เลือกต้ัง ค�าว่า “การเลือกตั้งทั่วไป” นั้นจะเกิดข้ึนในสองกรณี ได้แก่ กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหมดอายุหรือ 

ครบวาระ และกรณีที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร โดยท้ังสองกรณีจะมีการเลือกต้ังท่ีราษฎรมาลงคะแนนเสียง

พร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยอาจเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่สามารถมาลงคะแนนในวันเลือกตั้งท่ัวไป 

ได้มีโอกาสมาเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่ก�าหนด

ในประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคผลัดเปลี่ยนกันเป็นรัฐบาล การเลือกตั้งทั่วไปจะ

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตัดสินใจว่าควรจะเลือกรัฐบาลเดิมเป็นรัฐบาลต่อไปหรือต้องการเปลี่ยน

รฐับาลใหม่ ซ่ึงเงือ่นไขการเปลีย่นแปลงการตัดสนิใจของประชาชนอาจขึน้อยูท่ีอ่ดุมการณ์ นโยบายและแนวทาง

การแก้ไขปัญหาของพรรคการเมือง ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการท�างานของรัฐบาล ถ้าประชาชนเห็นว่าควร
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5-46 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ให้รัฐบาลเดิมเป็นรัฐบาลต่อไป ประชาชนก็จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกของพรรคการเมืองที่สนับสนุน

รัฐบาลเดิม แต่ถ่าประชาชนเห็นว่าควรเปลี่ยนรัฐบาล ประชาชนก็จะลงคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคการเมือง

ท่ีเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลอยู่ในขณะนั้น

ส�าหรับในประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรค กล่าวคือ ไม่มีพรรคการเมืองหนึ่งใด 

ทีค่รองเสยีงข้างมากในสภาผูแ้ทนราษฎรได้ การจดัตัง้รฐับาลจงึต้องเป็นรฐับาลผสม (coalition government) 

ซึ่งประกอบไปด้วยพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสองพรรคร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล การเลือกตั้งทั่วไปอาจไม่สามารถ

ชี้ได้อย่างชัดเจนถึงความนิยมท่ีมีต่อรัฐบาล เพราะหลังการเลือกต้ังขึ้นอยู่กับว่าพรรคการเมืองต่าง ๆ จะ

สามารถรวบรวมกันเป็นฝ่ายข้างมากได้หรือไม่ ซึ่งมักขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวแปรอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นระบบสองพรรค หรือระบบหลายพรรค การเลือกต้ังท่ัวไปย่อมเป็น 

กระจกเงาท่ีสะท้อนความคิดเห็นของราษฎรในประเทศได้ไม่มากก็น้อย

ส�าหรับ “การเลือกตั้งซ่อม” นั้น หมายถึง กรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนเสียชีวิตลง หรือ

ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรผู้น้ันสิ้นสุดลง จึงต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเพ่ือทดแทนสมาชิกเดิม ในทางการเมือง การเลือกตั้งซ่อมอาจ

ไม่มีความส�าคัญเท่ากับการเลือกตั้งทั่วไป เพราะเป็นเพียงการเลือกต้ังสมาชิกเข้ามาแทนที่สมาชิกที่สิ้นสุด

สมาชิกภาพเท่านั้น แต่ส�าหรับเขตเลือกตั้งซึ่งประชาชนมีความสนใจในทางการเมืองหรือมีข่าวสารทางการเมือง

พอสมควรแล้ว การเลือกตั้งซ่อมจะเป็นการหยั่งความนิยมของราษฎรไปในตัวว่าประชาชนยังมีความนิยม

พรรคการเมืองเดิมอยู่หรือไม่เพียงใด (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 2540, น. 206) 

ส่วน “การเลือกตัง้ซ�า้” จะเกิดขึ้นในกรณีที่การเลือกตั้งทั่วไปในบางเขตเลือกตั้งหรือทุกเขตเลือกตั้ง 

มีค�าวินิจฉัยของศาลก็ดี หรือของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามอ�านาจหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนดก็ดีวินิจฉัย

ว่าการเลือกตั้งเดิมเป็นไปโดยมิชอบ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งกระท�าการที่เข้าข่ายขัด 

ต่อกฎหมายเลือกตั้ง ก็จะมีการวินิจฉัยให้การเลือกต้ังเดิมเป็นโมฆะและจัดให้มีการเลือกตั้งซ�้าอีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. การแบ่งประเภทตามวิธีการเลือกตั้ง จ�าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทแรก	การเลือกตั้งโดยตรง	 (direct	eletion) หมายความว่า การเลือกตั้งที่ผู้ลงคะแนน

เสียงใช้วิจารณญาณในการออกเสียงลงคะแนนแก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังแต่ละต�าแหน่ง และคะแนนของผู้ลง

คะแนนเสยีงจะมีผลต่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้โดยตรง ลกัษณะส�าคญัของการเลอืกต้ังโดยตรง คอืการท่ีประชาชน

ผูล้งคะแนนเสยีงจะเป็นผูเ้ลอืกผูส้มัครรบัเลอืกตัง้โดยตรง คะแนนแต่ละคะแนนจงึมผีลต่อการตดัสนิ ตวัอย่าง

ของการเลือกตั้งโดยตรง ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส การ

เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทแบ่งเขตเลือกต้ังของเยอรมนี ญี่ปุ่น ไทย เป็นต้น หรือการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นต้น

ประเภททีส่อง	การเลือกตัง้โดยอ้อม	(indirect	eletion) หมายความว่า การเลือกตั้งที่ประชาชน

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกคณะบุคคลคณะใดคณะหน่ึงหรือคณะผู้เลือกต้ังเป็นผู้ท�าหน้าท่ีเลือกผู้สมัครรับ

เลอืกต้ังอกีทอดหนึง่ อาท ิการเลอืกตัง้ประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิาทีผู่ล้งคะแนนเสยีงจะเลอืกคณะผูเ้ลอืกตัง้

ที่เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองที่ก�าหนด ซึ่งมีจ�านวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละรัฐ 

คะแนนที่เลือกคณะผู้เลือกตั้งของพรรคใดในมลรัฐได้คะแนนเสียงสูงสุด คณะผู้เลือกตั้งทั้งหมดของพรรค

ในมลรัฐน้ันจะเข้าไปท�าหน้าที่ในการเลือกผู้สมัครประธานาธิบดีในสังกัดพรรคการเมืองของตน
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ในอีกกรณีหน่ึงก็อาจเรียกได้ว่าเป็นการเลือกต้ังโดยอ้อมได้เช่นกัน โดยการก�าหนดให้ผู้ท่ีมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนในระดับหนึ่งหรือประเภทหนึ่งมาท�าหน้าที่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง อาทิ สมาชิกวุฒิสภา

ของฝรั่งเศสก็มาจากการเลือกโดยคณะผู้เลือกตั้งที่ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด

และผู้แทนของสภาเทศบาล ซึ่งสมาชิกประเภทหลังมีจ�านวนมากที่สุด คือ กว่าหนึ่งแสนคน เป็นต้น

3. การแบ่งประเภทตามวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

ประเภทแรก	ประเภทเขตละหนึง่คน	หรอืทีม่กัเรยีกกนัว่าประเภทวนัแมนวนัโหวต	(one	man	

one	vote) หมายความว่า ในเขตเลือกตั้งหนึ่ง ๆ จะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจ�านวนเท่าใดก็ตาม ประชาชนผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนสามารถเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังได้เพียงคนเดียว เพราะในเขตเลือกต้ังทุกเขต

ก�าหนดให้มีท่ีนั่ง ส.ส. เพียงที่น่ังเดียว ดังนั้น ในการจัดเขตเลือกต้ังแต่ละเขตจึงมักอิงกับจ�านวนประชากร 

ท่ีมีจ�านวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกันตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้งก�าหนดไว้ 

ประเภททีส่อง	คอื	ประเภทเขตละหลายคน	หมายความว่า เขตเลือกต้ังหนึ่ง ๆ อาจจะมีผู้แทน

หรือท่ีน่ังมากกว่าหน่ึงขึ้นไป อาจจะเป็นสอง สาม สี่ ห้า หก ฯลฯ ก็ได้ ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 

แต่ละคนสามารถเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ตามจ�านวนผู้แทนหรือที่นั่งที่พึงมีในแต่ละเขตนั้น กรณีนี้มักเป็น 

เขตเลือกต้ังใหญ่ ๆ เช่น เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ซ่ึงในกรณีดังกล่าวนี้ ความหลากหลายของวิธีการเลือก 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะมีได้หลายลักษณะ อาทิ ประชาชนผู้เลือกต้ังอาจจะต้องเลือกผู้สมัครให้ครบจ�านวน 

ผู้แทนในเขตเลือกตั้งนั้น หรืออาจจะเลือกไม่ถึงจ�านวนก็ได้ หรือผู้เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครที่สังกัด

พรรคการเมืองที่แตกต่างกันได้ หรือจะเลือกผู้สมัครอิสระก็ได้ หรือจะต้องเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชี

รายช่ือท่ีพรรคการเมืองเสนอมาเท่านั้นก็ได้

4. การแบ่งประเภทตามวิธีการคิดคะแนน สามารถแบ่งได้ ดังนี้

4.1	วธีิการคดิคะแนนแบบเสยีงข้างมาก หมายความว่า ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูใ้ดได้คะแนนเสยีง

มากท่ีสุดตามจ�านวนที่นั่งที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นก็จะได้รับเลือก การคิดคะแนนแบบนี้มีอยู่ 3 วิธีส�าคัญ  

(พรศักด์ิ ผ่องแผ้ว, 2540, น. 207-208) คือ

4.1.1 แบบเสียงข้างมากรอบเดียว โดยที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุด

ตามจ�านวนทีน่ัง่ทีพึ่งมใีนเขตเลอืกต้ังนัน้ จะได้รบัเลอืกไม่ว่าคะแนนทีไ่ด้รบัจะเป็นเท่าไรก็ตาม กล่าวคอื ถ้าเป็น 

เขตเลือกต้ังแบบเขตละหนึ่งคน ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเป็นที่หน่ึงจะได้รับเลือก ถ้าเป็นเขตเลือกตั้ง

แบบเขตละหลายคน เช่น เขตละสามคม ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดสามคนแรกจะได้รับเลือก  

ดงันัน้ คะแนนทีไ่ด้รบัจากระบบเสยีงข้างมากรอบเดยีวนี ้จงึอาจได้รบัไม่มากกว่ากึง่หนึง่ของผูไ้ปใช้สทิธเิลอืกตัง้

ท่ีเป็นบัตรดีก็ได้ จึงมักเป็นลักษณะเสียงข้างมากสัมพัทธ์ (relative majority) คือเพียงแต่มากกว่าคนอื่น ๆ 

เท่านั้น วิธีการคิดคะแนนดังกล่าวนี้มักน�ามาใช้กับระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคนเดียว และมีชื่อเรียก 

ต่าง ๆ อาทิ ระบบเขตเดียวคนเดียวเสียงข้างมากสูงสุดรอบเดียว (The single member plurality system/

relative majority/simple majority/single member simple plurality/ first past the post) 

หากเป็นการแบ่งเขตเลอืกตัง้เขตละหลายคนและลงคะแนนเสยีงเลอืกเป็นกลุม่ กเ็รียกว่า 

Block vote-BA หรือลงคะแนนเสียงเลือกเป็นพรรค (Party block vote-PBV) 

4.1.2 แบบเสียงข้างมากสองรอบ ในระบบนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับเลือกตั้งใน

รอบแรกก็ต่อเมื่อได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง (50 + 1%) ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดี น่ันคือต้อง

ได้รบัเสยีงข้างมากอย่างสมบรูณ์ (absolute majority) หากไม่มใีครได้คะแนนมากกว่าครึง่กจ็ะมกีารเลอืกตัง้
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รอบสอง คราวนี้หากใครได้คะแนนมากที่สุด คือเป็นเสียงข้างมากสัมพัทธ์ก็จะได้รับเลือก ส่วนใครบ้าง 

ที่จะมาลงแข่งขันในรอบสองได้นั้น ก็แล้วแต่กฎหมายเลือกต้ังจะก�าหนด เช่น จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 12.5 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรอบแรก หรือน�าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งและ

อันดับสองในรอบแรกมาแข่งขันกันใหม่ เป็นต้น

4.1.3 แบบวิธีผสมระหว่างเสียงข้างมากรอบเดียวและสองรอบ (alternative vote- 

AVor preferential vote-PV) วิธีนี้ใช้ในระบบแบ่งเขตแบบเขตละหนึ่งคนเป็นส�าคัญ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

แต่ละคนจะเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีต่นต้องการให้เป็นผูแ้ทนเพียงหน่ึงคนเป็นหมายเลขหนึง่ จากนัน้กจ็ะเลอืก

ผูส้มคัรคนอืน่ ๆ ทีต่นชอบน้อยกว่าคนแรกเป็นหมายเลขสอง สาม สี ่ฯลฯ ไปจนหมดจ�านวนผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้

ในเขตน้ัน ถ้าผลปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดได้เสียงท่ีผู้เลือกตั้งระบุไว้เป็นหมายเลขหนึ่งเกินกว่า 

ร้อยละ50 (50 + 1) ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นก็จะได้เป็นผู้แทนทันที แต่หากไม่มีผู้สมัครรับเลือกต้ังคนใด 

ได้เสียงเกินร้อยละ 50 (50 + 1) ผู้สมัครคนที่ได้รับเลือกเป็นหมายเลขหนึ่งน้อยท่ีสุดจะถูกตัดออกไป และจะ

เอาคะแนนท่ีผู้เลือกตั้งผู้สมัครคนนั้นระบุไว้ส�าหรับผู้สมัครคนอื่น ๆ เป็นหมายเลข 2 มาบวกให้แก่ผู้สมัคร

คนอื่น ๆ ท่ีได้คะแนนสูงกว่า ใครได้คะแนนสูงกว่า โดยได้คะแนนถึงร้อยละ 50 + 1 ก่อน ก็จะได้เป็นผู้แทน 

หากยังไม่มีใครได้คะแนนถึงอีก ก็จะเอาคะแนนท่ีระบุไว้เป็นหมายเลข 3 มาค�านวณต่อไป และท�าเช่นนี้ 

เร่ือยไปจนกว่าจะมีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้คะแนนถึงร้อยละ 50 + 1 ผู้สมัครคนนั้นก็จะได้รับเลือกเป็น 

ผู้แทนในท่ีสุด วิธีนี้จะปรากฎตัวอย่างห็เห็นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศออสเตรเลีย

กล่าวโดยสรุป การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวจะใช้กับการแบ่งเขตแบบเขตละ 

หน่ึงคนหรือเขตละหลายคนก็ได้ แต่การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากสองรอบและแบบผสมจะใช้กับเขตละ 

หนึ่งคน และหากแบบสองรอบจะใช้กับเขตละหลายคนก็ต้องใช้วิธีเลือกเป็นบัญชีรายชื่อทั้งบัญชี หรือบัญชี

รายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองนั่นเอง

4.2	 การคิดคะแนนแบบสัดส่วน เป็นวิธีการคิดคะแนนท่ีมีความยุ่งยากพอสมควร และจะ

ด�าเนินไปได้กับการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเขตละหลายคนเท่านั้น หรืออาจใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกต้ังเดียว

ก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสมดุลหรือการได้สัดส่วนกันระหว่างคะแนนเสียงท่ีได้รับกับท่ีนั่งท่ี

พึงจะได้

หัวใจส�าคัญของระบบสัดส่วนจึงอยู่ที่จ�านวนคะแนนพื้นฐาน ซึ่งมีวิธีการให้ได้มา 3 วิธี ได้แก่ 

วธิทีีห่นึง่ เป็นการเอาคะแนนเสียงของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีในเขตเลือกต้ังเขตหนึ่งหารด้วยจ�านวน

ทีน่ัง่ทีพ่งึมใีนเขตนัน้ ออกมาเป็นคะแนนพืน้ฐานส�าหรบัทีน่ัง่หนึง่ทีน่ั่งในเขตเลอืกตัง้นัน้ วธิทีีส่อง ออกกฎหมาย

ก�าหนดไว้ล่วงหน้าถึงจ�านวนคะแนนพ้ืนฐานที่จะได้ที่นั่งหนึ่งท่ีนั่ง ส�าหรับทุกเขตเลือกต้ัง และ วิธีท่ีสาม เอา

คะแนนเสียงของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็นบัตรดีทั้งประเทศ (ทุกเขตเลือกตั้ง) หารด้วยจ�านวนที่นั่งท่ีพึงมีทั้ง

ประเทศ ออกมาเป็นคะแนนพื้นฐานส�าหรับที่น่ังหนึ่งที่น่ังในทุกเขตเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะหาคะแนนพื้นฐานจากวิธีใดก็ย่อมจะเหลือเศษของคะแนนเสียงที่แต่ละ

พรรคหรือแต่ละบัญชีรายชื่อได้รับและเศษของที่น่ังเสมอ จึงต้องมีวิธีค�านวณเพ่ือแจกที่นั่งที่เหลือให้แก่แต่ละ

พรรคหรือแต่ละบัญชีรายชื่ออีก ซึ่งท่ีส�าคัญ ๆ มีอยู่หลายวิธี คือ (1)	แบบเหลอืเศษมาก พรรคการเมืองใดหรือ

บัญชีรายช่ือใดที่เหลือคะแนนที่ยังไม่ได้เอาไปค�านวณหาที่น่ังในครั้งแรกมากท่ีสุด จะได้รับที่นั่งท่ีเหลือนั้นไป  

(2)	 แบบหาคะแนนเฉล่ียมาก วิธีนี้ค่อนข้างยุ่งยาก คือ จะเอาจ�านวนคะแนนเสียงบัตรดีที่พรรคได้ท้ังหมด 

หารด้วยจ�านวนที่นั่งที่ได้รับแล้วจริง บวกกับอีกหนึ่งที่นั่งที่ยังไม่ได้รับ พรรคใดมีผลลัพธ์จากการหารหรือ 
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มีคะแนนเฉลี่ยมาก พรรคนั้นก็จะได้รับที่นั่งที่เหลือไป (3)	แบบดองต์	(d’	Hondt) จะน�าคะแนนเสียงของแต่ละ

พรรคท่ีได้รับหารด้วย 1, 2, 3, 4, 5 ฯลฯ ไปจนเท่าจ�านวนของพรรคหรือบัญชีรายช่ือท่ีได้รับเลือก และเอา

ผลลัพธ์ท่ีได้มาเรียงไล่จากมากไปหาน้อยจนถึงจ�านวนที่นั่งที่เหลืออยู่ จากนั้นก็เอาตัวเลขตัวสุดท้ายนี้มาหาร

คะแนนเสียงที่ได้รับของแต่ละพรรค ก็จะออกมาเป็นที่นั่ง พรรคใดได้เสียงไม่ถึงตัวเลขดังกล่าวก็จะไม่ได้ที่

นั่งเลย (โปรดดตูวัอย่างวิธคีดิคะแนนใน พรศักดิ ์ผ่องแผ้ว, 2540, น. 210-213) ข้อสงัเกตกค็อืจะพบว่าวธิกีาร

แบบดองต์น้ีจะให้ประโยชน์แก่พรรคใหญ่เช่นเดียวกับวิธีการแบบคะแนนเฉลี่ยมาก ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกัน 

แต่ง่ายและรวดเร็วกว่า	 (4)	 แบบแฮร์	 (Hare) คือ ผู้เลือกตั้งมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งคน คือ 

ออกเสียงจริงหน่ึงเสียง และเสียงที่เหลือจะแสดงความนิยม (preference) ต่อผู้สมัคร กล่าวคือ ถ้าผู้สมัคร

คนหนึ่งได้คะแนนถึงคะแนนมาตรฐานแล้ว คะแนนท่ีไม่ได้ใช้ท่ีเหลืออยู่ของผู้สมัครคนนี้จะถูกโอนไปให้ 

ผูส้มัครคนทีไ่ด้คะแนนเป็นทีส่องในบญัชรีายชือ่และด�าเนนิการเช่นนีไ้ปเรือ่ย ๆ ระบบนีอ้าจเรยีกอีกอย่างหนึง่ว่า

ระบบสัดส่วนคะแนนเดียวถ่ายโอนได้ (Single transferable vote: STV) 

อย่างไรก็ตาม ในประเทศหนึ่ง ๆ อาจใช้วิธีการเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่ง อาทิ ประเทศอังกฤษ

ใช้วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังประเภทเขตละหนึ่งคน และใช้วิธีการคิด

คะแนนแบบเสยีงข้างมากรอบเดยีว ส่วนฝรัง่เศสใช้วธิกีารเลอืกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกต้ัง

ประเภทเขตละหน่ึงคน และใช้วิธีการคิดคะแนนแบบเสียงข้างมากสองรอบ หรือบางประเทศในยุโรป อาทิ 

สเปน และ เบลเยียม ใช้วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่เป็นการเสนอผู้สมัคร

รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง และใช้วิธีการคิดคะแนนแบบสัดส่วนเพียงอย่างเดียว 

เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศที่ใช้วิธีการเลือกตั้งแบบผสม โดยเป็นการน�าวิธีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเสียงข้างมากรอบเดียวมาผสมกับวิธีการเลือกตั้งแบบสัดส่วน เพื่อรวมข้อดีของ

ท้ังสองระบบเข้าด้วยกัน กล่าวคือ มีทั้งระบบแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นเขตละหนึ่งคนและใช้วิธีการคิดคะแนน

แบบเสียงข้างมากรอบเดียวจ�านวนหนึ่ง และอีกจ�านวนหนึ่งเป็นระบบบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง โดยใช้

วิธีการคิดคะแนนแบบสัดส่วน อาทิ ประเทศเยอรมนี เกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น และประเทศไทย เป็นต้น ระบบ 

การเลือกต้ังแบบผสมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

ประเภทที่หนึ่ง เป็นระบบผสมที่มีระบบสัดส่วนเป็นหลัก (Mixed-member proportional 

system: MMP) อย่างเช่น กรณีของประเทศเยอรมนีท่ีใช้คะแนนของการเลือกต้ังระบบสัดส่วนเป็นหลัก 

ในการค�านวณจ�านวนทีน่ัง่ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรท้ังหมดของแต่ละพรรคการเมอืงท่ีจะได้รับ โดยจ�านวน 

ส.ส. เขตที่มาจากระบบเสียงข้างมากรอบเดียวของแต่ละพรรคเป็นตัวตั้งและรวมด้วย ส.ส. ในระบบบัญชี 

รายช่ือจ�านวนรวมกันไม่เกินคะแนนที่ได้รับของการเลือกตั้งระบบสัดส่วนของพรรคนั้น ๆ 

ประเภททีส่อง เป็นระบบผสมทีม่รีะบบเขตเลอืกตัง้เป็นหลกั (Mixed-member majoritarian 

systems: MMM) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบคู่ขนาน (Pararell systems) กล่าวคือ มีการแบ่ง ส.ส. 

ออกเป็น 2 จ�านวน จ�านวนหนึ่งมาจากระบบเขตเลือกตั้งที่ใช้วิธีคิดคะแนนแบบเสียงข้างมากสูงสุดรอบเดียว

และ ส.ส. อีกจ�านวนหนึ่งมาจากระบบสัดส่วน ซึ่ง ส.ส. ทั้งสองประเภทอาจแบ่งออกเป็นจ�านวนเท่ากัน แต่โดย

ปกติมักก�าหนดให้ ส.ส. ระบบเขตเลือกตั้งมีจ�านวนมากกว่า ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อ ตัวอย่างเช่น กรณี

ของประเทศไทย ทีม่ ีส.ส. มาจากระบบเขตเลอืกตัง้ทีใ่ช้วธิคีดิคะแนนแบบเสยีงข้างมากสงูสดุรอบเดยีวจ�านวน 

375 คน ส่วน ส.ส. จากระบบสัดส่วนหรือระบบบัญชีรายชื่อมีเพียง 125 คน เป็นต้น
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ประเภททีส่าม เป็นระบบผสมที่เรียกว่า Bonus-adjust system (BA) ซ่ึงเป็นระบบการเลือก

ตั้งที่ประเทศอิตาลีน�ามาใช้ในปี ค.ศ. 2005 แทนที่ระบบผสมระหว่างระบบเขตเลือกตั้งกับระบบสัดส่วนที่มี

ระบบเขตเลอืกตัง้เป็นหลกั (MMM) อิตาลใีช้ระบบเลอืกตัง้แบบ MMM โดยระบบเขตเลอืกตัง้แบบเสียงข้างมาก

มีจ�านวนท่ีนั่งร้อยละ 75 ของจ�านวนที่นั่งทั้งหมด ที่เหลือร้อยละ 25 เป็นการเลือกตั้งระบบสัดส่วนหรือ 

บญัชรีายชือ่ ต่อมาอติาลพียายามให้ทีนั่ง่ในระบบบญัชรีายชือ่กระจายไปยงัพรรคเลก็ ๆ มากขึน้ (ดรูายละเอยีด

ใน Gilbert, 1995, pp. 91-93) 

ตารางที่ 5.1 รูปแบบของระบบการเลือกตั้ง

ระบบเสียงข้างมาก/เขตละหนึ่งคนหรือหลายคน (Plurality/majority system) 

  เขตละหนึ่งคน (Single-member plurality: SMP) หรือระบบเขตเดียวคนเดียวเสียงข้างมาก

สูงสุดรอบเดียว (First past the post: FPTP) 

 บล็อคโหวต (Block vote: BV) 

 บล็อคโหวตระบบพรรค (Party block vote: PBV) 

 วิธีผสมระหว่างเสียงข้างมากรอบเดียวและสองรอบ (Alternative or Preferential vote: AV 

 or PV) 

 ระบบเสียงข้างมากสองรอบ (Two-round system: TRS) 

ระบบสัดส่วนหรือระบบบัญชีรายชื่อ (Proportional system) 

 ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายช่ือ (List proportional representationlist: PR) 

 Single transferable vote: STV

ระบบผสมระหว่างระบบเขตกับระบบสัดส่วน (Mixed systems) 

 ระบบผสมที่มีระบบสัดส่วนเป็นหลัก (Mixed-member proportional systems: MMP) 

  ระบบผสมที่มีระบบเขตเลือกตั้งเป็นหลัก (Mixed-member majoritarian systems: MMM) 

 หรือ ระบบคู่ขนาน (Paralell systems) 

 Bonus-adjusted systems (BA) 

ระบบอื่น ๆ (Other systems) 

 Single non-transferable vote (SNTV) 

 Limited vote (LV) 

 Cumulative vote (CV) 

 Borda count (BC) 

หมายเหตุ:  ตารางข้างต้นนี้เป็นการจัดประเภทของระบบเลือกต้ัง โดย Reynolds, Reilly, and Ellis (2005, 

pp. 35-118) ซ่ึงมีอยู่ 12 ประเภทและเพิ่มเติมอีก 2 ประเภทได้แก่ ประเภท bonus-adjusted 

และ cumulative vote โดย Renwick (2010, p. 4) 
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ดังนั้น หากเราพิจารณาระบบการเลือกตั้งในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกในปัจจุบันท่ีส�าคัญ ๆ สามารถ

จ�าแนกรูปแบบที่มีความแตกต่างกันได้ถึง 14 รูปแบบ (ตามตารางที่ 5.1) โดยมีหลักเกณฑ์อยู่ที่ 2 ระบบใหญ่

ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ระบบวิธีการคิดคะแนนแบบเสียงข้างมาก และระบบวิธีการคิดคะแนนแบบ

สัดส่วน 

ระบบเลือกตั้งที่มีการจัดแบ่งดังกล่าวนี้มุ่งเน้นที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นส�าคัญ ซึ่ง

มักมีความแตกต่างจากที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภายุโรปหรือองค์กรเหนือชาติ (supra-national) 

ยกตัวอย่าง ประเทศอังกฤษที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสภาขุนนาง (House of Lord) ก็มาจากการสืบทอดต�าแหน่ง

และการแต่งต้ัง สมาชิกสภาของสก็อตแลนด์และเวลช์ ก็ใช้ระบบผสมที่มีระบบสัดส่วนเป็นหลัก (MMP) และ

สมาชิกในสภายุโรปของอังกฤษก็ใช้ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ (list PR) เป็นต้น

ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกที่มีการสถาปนาระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย ระบบ

การเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง รัฐที่เป็นเผด็จการก็จะไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ หรือ

รัฐเผด็จการในช่วงเวลาหน่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐประชาธิปไตย เร่ืองของการปฏิรูปการเลือกต้ังก็จะ

เป็นสิ่งใหม่ที่สามารถคาดหวังได้ ตามแผนภาพที่ 5.1 จะได้แสดงถึงจ�านวนครั้งที่ส�าคัญ ๆ ของการปฏิรูป 

การเลือกตั้งในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมมาก่อน นับตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สองเป็นต้นมา  

ช่วงแรกท่ีถือเป็นจุดสูงสุดอยู่ในราวทศวรรษ 1940-1950 ส่วนช่วงท่ีสองอยู่ระหว่างทศวรรษ 1990 ท่ีกระแส

โลกาภิวัตน์โหมกระหน�่ารุนแรง จนกระทั่งน�าไปสู่การล่มสลายของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 

ในปี ค.ศ. 1989 และเขา้สู่ยุคคลื่นลูกที่สามของกระแสประชาธปิไตย (the third wave of democratization)

 1940s  1950s  1960s  1970s  1980s  1990s  2000s
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 ภาพท่ี 5.1 แสดงถงึจ�านวนครัง้ของการปฏรูิประบบเลือกตัง้ครัง้ส�าคญั ๆ ต้ังแต่สงครามโลกครัง้ทีส่อง

  จนถงึ ค.ศ. 2000 
ที่มา:  Colomer. (2004a), pp. 74-6); EISA. (2009); EJPR. (1992-2007); Electoral Studies. (2000-2009); IFES. (2009); 

IPU. (2009) 
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ผลกระทบของวิธีการเลือกตั้งแบบต่าง ๆ 

จากประสบการณ์ของการใช้วิธีการเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่งเป็นระยะเวลาพอสมควร โดยพิจารณา

ปัจจัยทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรมประกอบแล้ว วิธีการเลือกตั้งแต่ละวิธีจะส่งผลกระทบที่ส�าคัญ ๆ  

ดังต่อไปน้ี

1.  การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียว การเลือกตั้งแบบนี้จะมีความไม่เป็นธรรมสูงมาก เพราะ

สัดส่วนของคะแนนเสียงกับที่นั่งจะแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ แม้จะมีเพียงพรรค

ใหญ่ ๆ สองพรรคก็ตาม ถ้ายิ่งมีมากกว่าสองพรรคแล้ว ยิ่งแตกต่างกันมาก ดังจะเห็นได้จากการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1951 และ ค.ศ. 1974 

ในปี ค.ศ. 1951 พรรคคอนเซอร์เวตีฟ ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้นร้อยละ 47.9 ได้ที่นั่ง 321 ที่น่ัง พรรค

เลเบอร์ ได้คะแนนเสียงทั้งส้ิน ร้อยละ 48.7 ได้ที่นั่งเพียง 295 ที่นั่ง โดยพรรคคอนเซอร์เวตีฟได้เป็นรัฐบาล 

ส่วนในปี ค.ศ. 1974 (เดือนกุมภาพันธ์) พรรคเลเบอร์ได้คะแนนเสียงทั้งสิ้นร้อยละ 37.2 ได้ที่นั่ง 296 ที่นั่ง 

แต่พรรคลิเบอรัลได้คะแนนเสียงถึงร้อยละ 19.3 แต่กลับได้ที่นั่งเพียง 14 ที่น่ัง

แม้ในสหรัฐอเมริกา การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1876 และ ค.ศ. 1888 ก็เป็นตัวอย่างท่ี

แสดงถึงความไม่สอดคล้องนี้อีกเช่นกัน กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 1876 รูเธอร์ฟอร์ด เฮยส์ (Rutherford Hayes) 

ได้รับเลือกจากคณะผู้เลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี ทั้ง ๆ ที่ได้เสียงจากประชาชนเพียงร้อยละ 48 ในขณะที่

แซมมวล ทิลเดน (Samuel Tilden) ได้เสียงจากประชาชนร้อยละ 50.9 หรือใน ค.ศ. 1888 เบนจามิน  

แฮริสัน (Benjamin Harrison) ได้รับเลือกจากคณะผู้เลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดี โดยได้คะแนนเสียงจาก

ประชาชนร้อยละ 47.8 ในขณะที่คู่แข่งขัน คือ โกรเวอร์ คลีฟแลนด์ (Grover Cleveland) ได้เสียงจาก

ประชาชนร้อยละ 48.6 รวมทั้งกรณีล่าสุดในปี ค.ศ. 2000 จอร์จ ดับเบิลยู บุช (Gorge W. Bush) จากพรรค

รีพับลิกันได้รับเลือกจากคณะผู้เลือกต้ังให้เป็นประธานาธิบดี โดยได้เสียงจากประชาชนร้อยละ ในขณะท่ี 

คู่แข่งขัน คือ อัล กอร์ (Al Gore) จากพรรคเดโมแครตได้เสียงจากประชาชนร้อยละ 

จากระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวไม่ว่าจะเลือกแบบเขตละหนึ่งคนหรือเขตละหลาย

คนนี ้จากประสบการณ์ขององักฤษจะพบว่าเป็นวธิทีีท่�าให้ระบบสองพรรคคงอยู่มาได้โดยตลอด หรืออาจกล่าว

อีกนัยหนึ่งได้ว่าวิธีการเลือกตั้งแบบนี้ช่วยรักษาระบบสองพรรค รวมท้ังการสร้างหรือผลักดันให้เกิดระบบ 

สองพรรคด้วยในขณะเดียวกัน

จะเห็นได้ว่า ระบบสองพรรคของอังกฤษซึ่งปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อ

ราวปี ค.ศ. 1648-1688 นั้นเกิดจากสองกลุ่มความคิด คือ พวกที่สนับสนุนกษัตริย์และนิกายแองกลิแคน ซึ่ง

มพีวกพระคาทอลกิและขนุนางผูใ้หญ่รวมอยูด้่วย เรียกว่า พวกทอร่ี (Tories) ซึง่ต่อมาพฒันาการมาเป็นพรรค

คอนเซอร์เวตีฟ พวกที่สองสนับสนุนรัฐสภา ต้องการให้มีเสรีภาพทางการเมืองและการนับถือศาสนา ประกอบ

ด้วย ขุนนาง เจ้าที่ดิน นักธุรกิจ พ่อค้า ซึ่งถูกเรียกว่า พวกวิก (Wiggamores หรือ Whigs) อันเป็นชื่อเรียก

แบบดูหม่ินเหยียดหยาม เพราะหมายถึง พวกชาวนาเพรสไบทีเรียนในภาคตะวันตกของสกอตแลนด์ พวก 

วิกนี้ต่อมาพัฒนาการมาเป็นพรรคลิเบอรัล (Liberal) และต่อมาในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่สิบเก้า  

การพัฒนาการของอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดชนชั้นกรรมาชีพมากขึ้น กลายมาเป็นพลังทางการเมืองที่ส�าคัญ

ในระยะเวลาต่อมา โดยเริ่มจากการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานสังกัดอยู่ในพรรคลิเบอรัล และแยกตัวออกมา

จากพรรคลิเบอรัลมาจัดตั้งเป็นพรรคเลเบอร์ (Labor) โดยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อราว ๆ ค.ศ. 1922-1935 นั้น 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

5-53การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

อังกฤษอยู่ในระบบสามพรรคและมีรัฐบาลผสม ก่อนที่พรรคเลเบอร์จะเข้ามามีอ�านาจแทนที่พรรคลิเบอรัลใน

เวลาต่อมา ดังน้ัน อังกฤษได้พัฒนาการจากระบบสามพรรคมาเป็นระบบสองพรรค และรักษาระบบสองพรรค

มาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ ก่อนที่อังกฤษจะกลายมาเป็นระบบสามพรรคอีกคร้ังหนึ่งในการเลือกต้ัง

ครั้งล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 2010 โดยพรรคคอนเซอร์เวตีฟต้องจัดต้ังรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคลิเบอรัล โดยมีพรรค

เลเบอร์เป็นฝ่ายค้าน เมื่อไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้

ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบเสยีงข้างมากรอบเดยีวขององักฤษช่วยรกัษาไว้ซึง่ระบบสองพรรคใหญ่ 

หรือระบบสองพรรคใหญ่และพรรคขนาดกลางอีกหน่ึงพรรค ส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยในอังกฤษจึงเกิดขึ้น

ได้ยาก เพราะโอกาสจะได้ที่นั่งน้ันหวังได้น้อยเหลือเกิน รัฐบาลที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างจะมีเสถียรภาพสูง 

ระบบเสียงข้างมากรอบเดียวที่เริ่มใช้ในอังกฤษนั้นได้แพร่หลายไปในกลุ่มประเทศแองโกลแซกซอน

ทั้งหมด รวมทั้งประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย บังกลาเทศ มาลาวี 

(Malawi) เนปาล ปากีสถาน มาเลเซีย สิงคโปร์ แซมเบีย เป็นต้น ตลอดจนประเทศอื่น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

และประเทศไทย ฯลฯ

2.  การเลอืกตัง้แบบเสยีงข้างมากสองรอบ การเลือกต้ังแบบนี้ช่วยให้เกิดความชอบธรรมในคะแนน

เสียงท่ีได้รับมากขึ้น เพราะถ้ารอบแรกได้คะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เป็น

บัตรดีแล้ว ก็ยังไม่ได้รับเลือก ต้องไปเลือกกันใหม่ในรอบท่ีสอง ซึ่งในรอบท่ีสองนี้คิดคะแนนแบบเสียง 

ข้างมากธรรมดา ดังนั้นจึงมีค�ากล่าวที่ว่า “ในรอบแรกเราเลอืกผูท้ีเ่ราต้องการจะเลือก ในรอบสองเราคดัผูท้ีเ่รา

ไม่ต้องการออก” ระบบการเลือกตั้งแบบนี้เหมาะสมต่อประเทศที่มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค เพราะ

ประชาชนสามารถเลอืกพรรคทีช่อบได้อย่างเตม็ทีใ่นรอบแรก แต่ในรอบสองซึง่เรียกว่า Scrutin de ballotage 

น้ันพรรคการเมืองต่าง ๆ จะรวมกัน

ตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดในประเทศฝรั่งเศส ที่มีพรรคการเมืองที่ส�าคัญอยู่ 4 พรรค ได้แก่ พรรค

สังคมนิยม (le parti socialiste) พรรคคอมมิวนิสต์ (le parti communiste) พรรคลิเบอรัล (พรรค RPR) 

และพรรคอนุรักษ์นิยม (พรรค UDF) ในการเลือกตั้งรอบแรก ประชาชนที่สนับสนุนแต่ละพรรคจะเลือก

พรรคการเมืองตามใจชอบของตน แต่พอรอบสองวิวัฒนาการทางการเมืองของฝรั่งเศสก่อให้เกิดระบบสองขั้ว 

(la bipolarisation) กล่าวคือ บรรดาฝ่ายซ้ายจะรวมตัวเข้าด้วยกันและลงคะแนนให้แก่กัน เช่น พรรค

สงัคมนยิมกบัพรรคคอมมวินิสต์ ฝ่ายขวากจ็ะรวมตวักนัและลงคะแนนให้แก่กนัและกัน เช่น พรรคลเิบอรลักบั

พรรคอนุรักษ์นิยม ทั้งนี้ เพราะหากว่าพรรคการเมืองท่ีมีแนวทางหรืออุดมการณ์ทางการเมืองท่ีใกล้เคียงกัน

ไม่ยอมรวมกัน (แม้ว่าจะไม่ค่อยชอบกันก็ตาม) ก็อาจท�าให้พ่ายแพ้ย่อยยับในรอบสองได้ หากพรรคอื่น ๆ 

รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ซึ่งก็ได้เกิดข้ึนในยุคก่อนหน้าการใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 และในยุค 

ต้น ๆ ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1958 ลักษณะสองขั้วดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนี้ หากขั้วใดขั้วหนึ่งไม่พยายามรวมกัน 

อีกขั้วหนึ่งก็จะได้เปรียบทันที เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ค.ศ. 1978 ที่พรรคคอมมิวนิสต ์

แตกกับพรรคสังคมนิยมอย่างรุนแรง ทั้งสองพรรคต่างพ่ายแพ้ ไม่สามารถได้ที่นั่งข้างมากในสภาได้ แต่เมื่อ

มาถึงการเลือกต้ังประธานาธิบดีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี ค.ศ. 1981 พรรคสังคมนิยมกับพรรค 

คอมมิวินสต์รวมกันอย่างดีในรอบสอง จึงท�าให้ได้รับชัยชนะในรอบที่สองและได้เข้ามาบริหารประเทศ

ประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากสองรอบน้ี ได้แก่ ฝรั่งเศส สหพันธรัฐรัสเซีย และกลุ่ม

ประเทศในยุโรปตะวันออก
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3.  การเลอืกตัง้แบบสดัส่วน วิธีนี้เป็นวิธีที่เป็นธรรมมากที่สุด เพราะจะท�าให้ทุกพรรคที่ได้รับคะแนน

เสียงถึงระดับคะแนนมาตรฐานสามารถมีที่นั่งได้ จึงเป็นการส่งเสริมพรรคเล็ก ๆ นั่นคือ ทุกกระแสความคิด

สามารถมโีอกาสมผีูแ้ทนของตนในสภา แต่กม็จุีดอ่อนทีว่่าโอกาสในการจดัตัง้รฐับาลเสยีงข้างมากเพียงพรรคเดยีว

กระท�าได้ยาก เพราะคะแนนความนิยมของประชาชนที่กระจายไปในหลาย ๆ พรรค ท�าให้การที่พรรคใด 

พรรคหนึ่งจะได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นเป็นไปได้น้อย ดังนั้น ในบางประเทศจึงต้องเลือกวิธีการ 

ค�านวณหาท่ีน่ังที่เอื้ออ�านวยต่อพรรคใหญ่ เช่น วิธีคิดคะแนนแบบคะแนนเฉลี่ยมากหรือวิธีดองต์ 

วิธีการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจะไม่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างพรรคการเมืองต่าง ๆ ดังเช่น การ

เลือกต้ังแบบเสียงข้างมาก ต่างคนต่างหาเสียงเพราะมีโอกาสได้ที่นั่งในสภา ซึ่งท�าให้เกิดผลเสียในแง่การสร้าง

วินัยให้แก่สมาชิกพรรค เพราะสมาชิกไม่ต้องกลัวว่าตนจะไม่มีโอกาสได้ที่นั่งและอาจหาทางไปอยู่พรรคอื่น 

ท�าให้แต่ละพรรคประชาสัมพันธ์ถึงอุดมการณ์ของตนได้เต็มที่

อย่างไรกต็าม บางประเทศทีใ่ช้ระบบน้ีกแ็ก้จดุอ่อนในเร่ืองความไม่มเีสถยีรภาพของรัฐบาล เนือ่งจาก

ไม่มีเสียงเพียงพอหรือเสียงข้างมากในสภา เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภายุโรปของฝรั่งเศส ก�าหนด

ว่าแต่ละพรรคต้องได้เสียงถึงร้อยละ 5 ของจ�านวนผู้ไปใช้สิทธิที่เป็นบัตรดี อันเป็นผลให้พรรคที่มีนโยบาย

ด้านอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ซึง่ได้เสยีงเพยีงร้อยละ 4.38 ไม่มโีอกาสมทีีน่ัง่ในสภายโุรป หรอือาจจะใช้วธิแีบ่งทีน่ัง่

ออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งใช้คะแนนมาตรฐานของเขตเลือกต้ัง อีกส่วนหนึ่งใช้คะแนนมาตรฐานทั้งประเทศ 

ดังเช่น กรณีของประเทศสวีเดนและกรีก เป็นต้น ซึ่งก็ได้รัลที่น่าพอใจ ท�าให้รัฐบาลมีเสียงข้างมากได้ 

ประเทศที่ใช้ระบบสัดส่วนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจ�านวนไม่น้อย อาทิ เบลเยียม 

เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก อิตาลี กรีก นอรเวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย ลิกเตนสไตน์ 

สวิตเซอร์แลนด์ (ส�าหรับเลือกสภาแห่งชาติ หรือ National Council) อิสราเอล เซเนกัล ไอร์แลนด์ (ใช้ระบบ

สัดส่วนแบบแฮร์ (Hare) คือ ผู้เลือกตั้งมีสิทธิเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังได้หน่ึงคน คือออกเสียงจริงหนึ่งเสียง

และเสียงท่ีเหลือจะแสดงถึงความนิยม (preference) ต่อผู้สมัคร กล่าวคือ ถ้าผู้สมัครคนหนึ่งได้คะแนนถึง

คะแนนมาตรฐานแล้ว คะแนนที่ไม่ได้ใช้ที่เหลืออยู่ของผู้สมัครคนนี้จะถูกโอนไปให้ผู้สมัครคนที่ได้คะแนน

เป็นท่ีสองในบัญชีรายชื่อ และท�าเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ 

4.  การเลอืกตัง้แบบผสม การเลือกตั้งแบบนี้เป็นการเอาวิธีการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากมาผสมกับ

วิธีการเลือกต้ังแบบสัดส่วน เพ่ือรวมข้อดีของทั้งสองระบบไว้ด้วยกัน เยอรมนีเป็นประเทศแรกที่ใช้วิธีผสมนี้ 

โดยแบ่งทีน่ัง่ในสภาผูแ้ทนราษฎรออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กนั ทีน่ัง่คร่ึงหน่ึงใช้วธิกีารเลอืกตัง้แบบเสยีงข้างมาก

รอบเดียว ที่นั่งอีกครึ่งหนึ่งใช้วิธีเลือกแบบสัดส่วน นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา แนวโน้มของระบบ 

การเลือกต้ังในหลาย ๆ ประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากระบบแบ่งเขตเสียงข้างมากรอบเดียวมาเป็นการเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนอย่างเดียวหรือแบบผสมระหว่างระบบแบ่งเขตเสียงข้างมากรอบเดียวกับระบบสัดส่วนมากขึ้น 

อาทิ แอฟริกาใต้ใช้ระบบสัดส่วน ส่วนนิวซีแลนด์ใช้ระบบผสมเช่นเดียวกับประเทศไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ

เกาหลีหรือเกาหลีใต้ รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันในประเทศยุโรปแถบเมดิเตอร์เรเนียน อาทิ กรีซ 

โปรตุเกส สเปน รวมทั้งในประเทศยุโรปตะวันออก-ยุโรปกลางและอดีตสหภาพโซเวียต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อหรือไม่ก็เป็นแบบผสม

ดังน้ัน การเลือกตั้งแบบผสมนี้จึงมีผลกระทบที่ส�าคัญ คือ การด�ารงข้อดีของการเลือกตั้งแบบแบ่ง

เขตเสียงข้างมากรอบเดียว (SMP) ไว้ ได้แก่ ประการแรก เรื่องของความเรียบง่าย (simplicity) เพราะระบบ 

SMP มีความง่ายที่จะเข้าใจและตรงไปตรงมา กล่าวคือในการเลือกต้ัง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ท�าเครื่องหมาย
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กากบาท (X) (หรือบางประเทศอาจจะเป็นเครื่องหมายอื่น ๆ) ที่หน้าชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนเองชื่นชอบ 

ผลลัพธ์ก็ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ ผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะ ประการที่สอง น�าไป

สู่ความมีเสถียรภาพ (stability) ของรัฐบาล รวมทั้งของระบบการเมืองด้วย และจะมีผลดีในแง่ของความเป็น

ระเบียบวินัยของสมาชิกพรรค ซึ่งจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติ อาทิ การออก

กฎหมาย หรือการโหวตในสภา เป็นต้น และ ประการที่สาม มีความเป็นตัวแทนของเขตเลือกต้ัง (constitu-

ency representation) เพราะสมาชิกสภาแต่ละคนเป็นตัวแทนของเขตเลือกต้ังท่ีตนได้รับเลือกมา รวมท้ัง 

ผู้ลงคะแนนเสียงก็จะสามารถเข้าถึง ส.ส. ในเขตของตนได้ง่ายกว่า ดังนั้นเมื่อน�าข้อดีของระบบ SMP มารวม

กับข้อดีของระบบสัดส่วน ที่น�าไปสู่ความเป็นธรรมของทุกคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองไม่ว่า 

จะเป็นพรรคขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองใน

สภาได้ จึงท�าให้ระบบการเลือกตั้งแบบผสมได้รับความนิยมมากข้ึนตามล�าดับ”

กล่าวโดยสรุป การทบทวนวรรณกรรม จะเป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีจะน�ามาใช้ ประกอบกับ

การทบทวนงานวิจัยที่มีผู้ด�าเนินการไว้ก่อนหน้าแล้วท่ีมีลักษณะใกล้เคียงหรือเป็นไปในท�านองเดียวกับงาน

วิจัยของผู้เขียนที่ก�าลังด�าเนินการศึกษา ซึ่งจะน�ามาใช้ประโยชน์ในการก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดเพื่อน�ามาใช้

ในงานวิจัยของตนต่อไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 เรื่องที่ 5.2.2
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ตอนที่ 5.3

การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย

เชิงคุณภาพ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 5.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 5.3.1  การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ

เรื่องท่ี 5.3.2  การก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ

แนวคิด
1.   ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายหลังจากการก�าหนดหัวข้อการวิจัย ปัญหาหรือค�าถาม จุด 

มุง่หมายและวตัถปุระสงค์ ตลอดทัง้ขอบเขต นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

ในบทแรกเรียบร้อยแล้ว ในบทต่อมาของการวิจัย คือการก�าหนดว่าการวิจัยหัวข้อ 

ดงักล่าวนัน้จะใช้แนวคดิทฤษฎใีดมาท�าการศกึษาหาข้อมลูรวบรวมข้อมลูเพือ่น�ามาอธบิาย

วิเคราะห์ต่อไป ด้วยเหตุน้ี แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

หัวข้อการวิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น แนวคิดทฤษฎีใดที่ไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้อง ก็ไม่

ควรน�ามาอธิบายให้เสียเวลา เพราะจะไม่สามารถให้ค�าตอบได้ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์

กับหัวข้อการวิจัยอย่างไร

   แนวคิดทฤษฎีในการศึกษา หมายความถึง ระบบมโนทัศน์ ข้อสรุป สิ่งที่เราคาดหวัง 

ความเช่ือ และทฤษฎีที่สนับสนุนและให้แนวทางในการวิจัย แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวนี ้

นับเป็นส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงในการออกแบบการวิจัย เป็นแนวคิดที่เราสร้างขึ้นมาเป็น 

“แบบจ�าลอง” (model) เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาว่าปรากฏการณ์นั้นน่าจะเป็นไป

อย่างไร

   การศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎีที่จะน�ามาใช้วิเคราะห์ อาจถือเป็นส่วนหน่ึงของการ

ทบทวนวรรณกรรมประเภทแนวคิดทฤษฎ ีซ่ึงมลีกัษณะการเขยีนทีส่ามารถแยกส่วนออก

จากการทบทวนวรรณกรรมองค์ประกอบ หรือวรรณกรรมที่เคยมีผู้ท�าการศึกษาวิจัย 

มาแล้วในอดีตที่มีความเกี่ยวพันหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ผู้เขียนก�าลังด�าเนินการ ทั้งน้ี 

เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลในอดีตเป็นเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องของงานวิจัย 

ผลลัพธ์หรือข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยเรื่องนั้น ๆ
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2.   ในการวิจยัเชงิคุณภาพโดยทัว่ไปมักจะมกีรอบแนวคิดทฤษฎใีนการวจัิย โดยมจีดุประสงค์

ท่ีส�าคัญ ได้แก่ กรอบแนวคิดทฤษฎีจะเป็นแนวทางในการก�าหนดขอบเขตการศึกษา การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความข้อมูล รวมตลอดทั้งการท�าความเข้าใจความ

หมายที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา การช่วยในการท�านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน

วิจัย หรืออาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย เปรียบเสมือนเครื่องมือ 

ส่องน�าทางในการวิจัยเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 5.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายการก�าหนดแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพได้

2.  อธิบายการก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพได้
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เรื่องที่ 5.3.1 การก�าหนดแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายหลังจากการก�าหนดหัวข้อการวิจัย ปัญหาหรือค�าถาม จุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ ตลอดทั้งขอบเขต นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ในบทที่หนึ่งเรียบร้อยแล้ว ใน

บทที่สองของการวิจัย คือการก�าหนดว่าการวิจัยหัวข้อดังกล่าวน้ันจะใช้แนวคิดทฤษฎีใดมาท�าการศึกษาหา

ข้อมูลรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาอธิบายวิเคราะห์ต่อไป ด้วยเหตุนี้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับหัวข้อการวิจัยอย่างหลีกเล่ียงไม่พ้น แนวคิดทฤษฎีใดที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง ก็ไม่

ควรน�ามาอธิบายให้เสียเวลา เพราะจะไม่สามารถให้ค�าตอบได้ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหัวข้อการวิจัย

อย่างไร

แนวคิดทฤษฎีในการศึกษา หมายความถึง ระบบมโนทัศน์ ข้อสรุป สิ่งที่เราคาดหวัง ความเชื่อ และ

ทฤษฎีที่สนับสนุนและให้แนวทางในการวิจัย (Maxwell, 1996, p. 25) แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวนี้นับเป็นส่วน

ส�าคัญส่วนหนึ่งในการออกแบบการวิจัย เป็นแนวคิดที่เราสร้างขึ้นมาเป็น “แบบจ�าลอง” (model) เพื่ออธิบาย

ปรากฏการณ์ที่ศึกษาว่าปรากฏการณ์นั้นน่าจะเป็นไปอย่างไร

ในทรรศนะของ Maxwell แนวคิดนี้ก็คือ “ทฤษฎีชั่วคราว” (tentative theory) ที่เก่ียวข้องกับ 

สิ่งที่เราศึกษา ทฤษฎีชั่วคราวนี้จะบอกเราว่า เพราะเหตุไรปรากฏการณ์ที่เราจะศึกษาจึงน่าจะเกิดขึ้นและเป็น

ไปอย่างที่เราคิด สิ่งที่เป็นบทบาทของทฤษฎีชั่วคราวนี้ ก็คือการให้แนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เรา

จะศึกษา ขณะเดียวกันก็ให้แนวทางในการท�าวิจัยของเราด้วยว่า เราจะแสวงหาข้อมูลอะไรมาพิสูจน์ให้

ประจักษ์ตามแบบจ�าลองค�าอธิบายในกรอบแนวคิดของเรา (ชาย โพธิสิตา, 2545, น. 122) 

โดยปกติแล้ว ทฤษฎเีป็นผลผลติของกระบวนการทางความคิด ส�าหรบัการค้นหาค�าตอบหรอืส�าหรบั

จัดการเรื่องที่เป็นนามธรรม โดยก�าหนดความสัมพันธ์ที่มีเหตุมีผลให้แก่สิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านั้น  

(LeCompte and Preissle, 1993) แต่ทฤษฎีก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนามธรรมและไม่จ�าเป็นต้องมีลักษณะเป็น

ข้อความเชิงปรัชญาที่ซับซ้อนเข้าใจได้ยากเสมอไป (Maxwell, 1996) เราอาจจะมองทฤษฎีในฐานะเป็น 

ค�าอธิบาย ซึ่งอาจจะเป็นได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ค�าอธิบายเรื่องง่าย ๆ และตรงไปตรงมา ได้แก่ เสถียรภาพ

ทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ค�าตอบก็คือ ต้องมีปัจจัยองค์ประกอบอย่างน้อย 2 ประการ คือ ปัจจัย

ด้านความชอบธรรม (legitimacy) และปัจจัยด้านประสิทธิผล (effectiveness) เป็นต้น ไปจนถึงค�าอธิบาย

ในรูปของนามธรรมที่ซับซ้อนชนิดที่เรียกกันว่า “อภิทฤษฎี” (grand theory) ได้แก่ คตินิยมเชิงโครงสร้าง

ทางสังคม (social structuralism) คตินิยมหลังแนวสมัยใหม่ (postmodernism) หรือทฤษฎีอรรถปริวรรต

ศาสตร์ (hermeneutics) เป็นต้น (ชาย โพธิสิตา, 2550, น. 122) 

ทฤษฎีท่ีเราใช้ในการวิจัยทั่วไป มักเป็นข้อความท่ีแสดงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์จ�านวนหนึ่ง  

กล่าวคอื เป็นประพจน์หรือญัตติ (propositions) ที่มีความสามารถในการอธิบาย (Holloway, 1997 อ้างใน 

ชาย โพธสิติา, 2550, น. 122) มโนทศัน์ในทฤษฎีนัน้อาจมไีด้ตัง้แต่สองมโนทศัน์ขึน้ไป ยิง่มมีโนทศัน์เกีย่วข้อง



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

5-59การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในค�าอธิบายมากเท่าไร ทฤษฎีก็จะมีความซับซ้อนมากเท่านั้น เช่น ในทฤษฎีที่อธิบายว่าเหตุใดจึงเกิดการ

รัฐประหารขึ้นในประเทศไทย มโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องอาจได้แก่ เหตุจูงใจที่ท�าให้ผู้น�ากองทัพเข้าแทรกแซง

ทางการเมือง ความล้มเหลวของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล และสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศ 

ในขณะนั้น ๆ 

แนวคิดทฤษฎีจะบอกว่า มโนทัศน์ต่าง ๆ ที่นักวิจัยน�ามาพิจารณานั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร กับ

สิ่งที่ต้องการจะอธิบายหรือหาค�าตอบ ความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในลักษณะที่ปัจจัยตัวหนึ่งเป็นสาเหตุให้

เกิดปัจจัยอีกตัวหนึ่ง โดยตรงหรือโดยอ้อม หรืออาจจะอยู่ในรูปที่ทั้งสองปัจจัยต่างมีผลต่อกันและกันก็ได้

รูปแบบท่ีง่ายที่สุดของแนวคิดทฤษฎีคือรูปแบบที่เรียกว่า “ทฤษฎีบาร์เบลล์” (Maxwell, 1996 อ้าง

ใน ชาย โพธิสิตา, 2550, น. 123) คือเป็นข้อความที่บ่งบอกความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ (ตัวแปร) สองตัว 

โดยทีม่โนทศัน์ตวัหน่ึงเป็นตวัทีเ่ราต้องการท�าความเข้าใจ ส่วนอกีตัวหนึง่เป็นตัวทีท่�าหน้าทีอ่ธบิาย ซึง่ถ้าเขยีน

เป็นภาพจ�าลองก็จะมีลักษณะเหมือนบาร์เบลล์ (ดังแสดงในภาพที่ 5.2) แต่ถ้าเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 

มโนทัศน์ (ตัวแปร) จ�านวนมาก ๆ ภาพจ�าลองก็จะมีความซับซ้อนมากข้ึน 

 มโนทัศน์ ก. มโนทัศน์ ข.

ภาพที่ 5.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองมโนทัศน์
ที่มา: Maxwell. 1996. p. 32. 

นักวิจัยนิยมแสดงแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเป็นรูปจ�าลอง เรียกกันทั่วไปว่า “กรอบแนวคิด” (con-

ceptual framework) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือสิ่งที่ต้องการอธิบาย (ตัวแปรตาม) กับ 

ชุดตัวแปรที่จะใช้อธิบาย (ตัวแปรอิสระ) ซ่ึงอาจจะมีจ�านวนมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน

ของกรอบแนวคิดน้ัน ๆ ซ่ึงจะได้อธิบายในหัวเรื่องต่อไป

ชาย โพธิสิตา, (2550, น. 124) ให้ความเห็นว่า การมีกรอบแนวคิดทฤษฎีอะไรไว้ก่อนลงมือท�าการ

วิจัยนั้น อาจเป็นทั้งคุณและโทษ ที่เป็นคุณก็คือกรอบแนวคิดทฤษฎีน้ันช่วยให้แนวทางและคอยก�ากับทิศทาง

การวิจัย เสมือนเป็นแผนที่ส�าหรับการเดินทางของนักวิจัย เพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ แต่ก็อาจเป็น

โทษได้ เพราะธรรมชาติของแนวคิดทฤษฎีนั้นมีลักษณะเหมือนสปอตไลท์ที่ส่องแสงสว่างให้เห็นชัดได้เฉพาะ

สิ่งที่อยู่ในขอบเขตที่แสงไฟส่องไปถึงเท่านั้น สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของแสงสปอตไลท์น้ันออกไปจะไม่ได้รับ

แสงสว่าง นั่นหมายความว่าอะไรท่ีอยู่นอกกรอบแนวคิดของเรา เราอาจจะมองไม่เห็นความส�าคัญหรือ 

อาจมองข้ามไปได้
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การมกีรอบแนวคดิทฤษฎอีย่างใดอย่างหนึง่ไว้ก่อน มกัจะยากแก่การทีจ่ะผนวกเอาแนวคดิอืน่เข้ามา

ใช้ด้วย ในแง่น้ีกรอบแนวคิดทฤษฎีที่สร้างขึ้นไว้ก่อนมักจะ “เป็นเจ้า” (hegemony) เหนือแนวคิดอื่น ๆ  

และมักจะกันแนวคิดอ่ืน ๆ ที่ต่างกับมันออกไปโดยปริยาย มากกว่าที่จะผนวกเข้ามาร่วมในการศึกษาด้วย 

เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะความ “เป็นเจ้าทางแนวคิด” เช่นนี้ การวิจัยเชิงคุณภาพจึงถือว่ากรอบแนวคิดทฤษฎี 

ไม่ใช่สิ่งที่จะยึดแบบตายตัว แต่ถือว่าเป็นเพียงแนวทางส�าหรับหาค�าตอบในการวิจัยที่สามารถยืดหยุ่นหรือ

ปรับได้ เมื่อมีหลักฐานคือข้อมูลที่ช้ีว่าควรปรับ

ที่มาของแนวคิดทฤษฎีส�าหรับการวิจัยมี 4 แนวทางด้วยกัน และทุกแนวทางถือว่าใช้ได้ทั้งน้ัน คือ 

(ชาย โพธิสิตา, 2550, น. 124-126) 

1.  ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของนักวิจัย (experiential Koowledge) โดยมากเรา 

มักจะมองข้ามความส�าคัญของความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว เพราะเช่ือว่าประสบการณ์ส่วนตัวนั้นมักจะ

มีอคติ เป็นอัตวิสัย และมักจะปะปนด้วย “ค่านิยม” หรืออคติของนักวิจัย แต่นักคิดปัจจุบันหลายท่าน อย่าง

เช่น แม็กซ์เวลล์ (Maxwell,1996) และสเตร้าท์ (Strauss, 1987) เห็นว่า ความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัว

ของนักวิจัยนั้น ถ้ารู้จักน�ามาใช้อย่างมีการพิเคราะห์พอสมควรก็ไม่ใช่สิ่งที่เสียหายต่อการวิจัย ดังนั้น ถ้าเรา

จะสร้างแนวคิดเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เราศึกษาจากความรู้และประสบการณ์ของเราก็ไม่ควรจะเป็น 

สิ่งต้องห้าม ถ้าแนวคิดที่สร้างขึ้นมาน้ันมีเหตุผลที่น่าจะพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังที่สเตร้าท์ 

(Strauss, 1987, p. 11) แนะน�าว่า “ให้ความสนใจประสบการณ์ส่วนตัวของคุณบ้าง ในน้ันอาจจะมีของดี ๆ 

อยู่ก็ได้”

กล่าวโดยสรุปคือ เราไม่ควรปิดกั้นประสบการณ์ส่วนตัวของเราออกจากการออกแบบแนวคิด 

ในการวิจัย แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรยอมให้ประสบการณ์ส่วนตัวครอบง�ากระบวนการออกแบบแนวคิด 

ในการศึกษาโดยส้ินเชิง

2. แนวคดิทฤษฎทีีม่อียูแ่ล้ว (existing theories) เป็นแหล่งที่เราคุ้นเคยกันโดยทั่วไป เนื่องจากเป็น

สิ่งท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว จึงสะดวกในการที่เราจะเลือกเอามาใช้ได้ตามท่ีเราเห็นว่าเหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยของเรา เราได้แนวคิดทฤษฎีประเภทนี้มาจากการทบทวนวรรณกรรม (literature 

review) 

เมื่อกล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมเพื่อแสวงหาแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว โดยนักคิดนักปรัชญา

การเมืองหรือนักทฤษฎีการเมืองที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนั้น บางคร้ังเราอาจจะเข้าใจไปว่า การค้นหาหรือ “เลือก

หยิบ” แนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่แล้วเหล่านี้ เหมือนเราเลือกซื้อสินค้าส�าเร็จรูปบางอย่างมาใช้ ความเข้าใจเช่นนี้

อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนัก ที่ถูกน้ันแนวคิดหรือทฤษฎีในการศึกษาควรเป็น “สิ่งท่ีเราสร้างข้ึนมาเอง ไม่ใช่

สิ่งที่เราหยิบเอาจากที่คนอื่นเขาว่าไว้มาใช้ทั้งดุ้น” (Maxwell, 1996, p. 27 อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2550,  

p. 125) ที่ว่าควรสร้างแนวคิดส�าหรับการศึกษาของเราข้ึนมาเองและไม่ควรหยิบเอาที่คนอื่นเขาว่าวทั้งดุ้นน้ัน 

ก็เพื่อให้กรอบแนวคิดที่เราสร้างขึ้นเหมาะกับบริบทของคนหรือของปรากฏการณ์ที่เราศึกษา ไม่มีเหตุผล 

อะไรอื่นมากกว่านั้น
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โดยสรุป แนวคิดทฤษฎีส�าหรับการวิจัยของเราควรจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้งานวิจัยของเราโดย

เฉพาะ เราอาจจะรับเอาบางส่วนของแนวคิดที่รับมาเหล่าน้ันมา “ปรุง” ขึ้นเป็นแนวคิดของเราเอง ดังน้ัน การ

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อสร้างแนวคิดที่ดีจึงไม่ควรติดอยู่กับงานวรรณกรรมชิ้นใดชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควร

ส�ารวจงานที่หลากหลาย การยึดความคิดจากวรรณกรรมเพียงบางชิ้นเสมือนว่าเป็น “คัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์” 

จะเป็นการปิดกั้นความคิดดี ๆ ที่อาจมีอยู่ในแหล่งอื่น หรือแม้แต่ความคิดเย่ียม ๆ ของเราเอง การทบทวน

วรรณกรรมจึงไม่ใช่เพื่อสรุปเอาส่ิงที่คนอ่ืนค้นพบ แต่เพื่อสร้างแนวคิดของเราขึ้นมาจากงานเหล่านั้น ดังนั้น 

จึงต้องทบทวนอย่างวิพากษ์วิจารณ์ ควรมองว่างานเหล่าน้ันแม้จะให้ความคิดที่ถูก แต่ก็อาจไม่เหมาะกับ

บรบิททีเ่ราก�าลงัศึกษา จงึมีความจ�าเป็นต้องหามมุมองหรอืทางเลอืกเพือ่ออกแบบแนวคดิให้เหมาะสมส�าหรบั

การวิจัยของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

3. การศึกษาน�าร่อง (pilot study) ในบางกรณีนักวิจัยอาจท�าการศึกษาวิจัยน�าร่อง เพื่อหาแนวคิด

ส�าหรับเป็นแนวทางให้แก่การศึกษาขนาดใหญ่กว่าในภายหลัง การศึกษาน�าร่องท�าหน้าที่คล้าย ๆ กับการ

ศกึษาทีม่อียู่ก่อนซึง่เราเอามาทบทวนเพือ่หาแนวคดิ จะต่างกันก็ตรงทีก่ารศึกษาน�าร่องน้ันมุ่งท�าการตามความ

สนใจและแนวคิดของนักวิจัยโดยตรง ดังนั้น นักวิจัยจึงสามารถออกแบบเพื่อทดสอบแนวคิดและวิธีการ 

ของตน เพ่ือสร้างทฤษฎีขึ้นมาจากข้อมูลจริง ๆ ไม่ใช่รับมาจากการศึกษาที่คนอื่นท�าไว้แล้ว โดยนัยนี ้ 

การศึกษาน�าร่องเพื่อสร้างแนวคิดทฤษฎีอาจจะใช้วิธีการที่นักวิจัยเชิงคุณภาพบางท่านเรียกว่า grounded 

theory research คุณูปการอย่างหน่ึงของการศึกษาน�าร่อง คือ ช่วยให้เราได้มโนทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับ

ประเด็นที่เราจะศึกษาในทรรศนะของประชาชนที่เราศึกษาจริง ๆ ความคิดและความหมายของปรากฏการณ์

ที่ศึกษาตามทรรศนะของประชาชนที่ถูกศึกษาน้ัน นับว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญส�าหรับการสร้างทฤษฎีเพื่อ

การวิจัยเชิงคุณภาพ

4. ความคิดสร้างสรรค์ (creative thoughts) เราอาจเรียกสิ่งนี้ว่า “การทดลองทางความคิด” 

(thought experiments) เป็นความจรงิว่าแนวคดิด ีๆ ส�าหรบัการวจิยันัน้ บางคร้ังเกดิจากความคิดทีม่ลีกัษณะ

สร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่ใช่ความคิดที่ผุดข้ึนในใจแบบฉับพลัน แต่เป็นความคิดที่เกิดจาก 

การคิด “นอกกรอบ” หรือต่างไปจากแนวบรรทัดฐานที่มีอยู่เดิม ซึ่งเราสามารถพัฒนาขึ้นด้วยการคิดอย่างมี

ระบบและมีเหตุมีผล ความคิดสร้างสรรค์ของเราจะมีน�้าหนักมากยิ่งข้ึน ถ้าเรารู้จักเชื่อมโยงความคิดแบบนี้

กับความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว หรือกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีอยู่ก่อน และกับความรู้ที่ได้จากการศึกษา

น�าร่อง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.3 เรื่องที่ 5.3.1
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เรื่องที่ 5.3.2 การก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎใีนการวจัิยเชงิคณุภาพ

ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยท่ัวไปมักจะมีกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย โดยมีจุดประสงค์ที่ส�าคัญ 

ได้แก่ กรอบแนวคิดทฤษฎีจะเป็นแนวทางในการก�าหนดขอบเขตการศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และตีความข้อมูล รวมตลอดทั้งการท�าความเข้าใจความหมายที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา การช่วยในการท�านาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องในงานวิจยั หรอือาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคดิทฤษฎใีนการวจิยั เปรยีบเสมือน

เครื่องมือส่องน�าทางในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่ให้ความสนใจความหมาย (meaning) และการตีความ  

(interpretation) ดังที่แฮมเมอร์สลีย์ได้กล่าวว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลที่น�าเสนอ

ไม่ใช่ข้อมูลจากทรรศนะของผู้วิจัย แต่เป็นข้อมูลท่ีสนับสนุนโลกทรรศน์ของผู้คนท่ีมีการศึกษาด้วยหลักฐาน 

และเป็นการท�าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล ดังน้ัน จึงต้องพยายามเข้าใจความหมายและการตีความ

บรรดาผู้คนที่ได้แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของเขา (Hammersley, 1992) 

ในอีกลักษณะหนึ่ง กรอบแนวคิดทฤษฎีที่มีลักษระเฉพาะเจาะจงกว่าความหมายข้างต้น ก็คือ มี

ลักษณะเป็นแบบจ�าลองทางทฤษฎีที่ท�าหน้าที่เหมือน “สมมติฐาน” โดยเป็นการคาดคะเนความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอีกด้วย (จุมพล หนิมพานิช, 2550, น. 155-156) 

หลักเกณฑ์ในการก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

ประการ ประการแรก ในการก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อน�ามาใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรเลือกทฤษฎี

ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ปกติมักจะเป็นตัวแปรอิสระ (independent variable) และ

ตัวแปรตาม (depemdeot variable) ที่สอดคล้องกับประเด็นหรือปัญหาที่เราศึกษา ประการที่สอง ควร

ก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีที่มาจากแนวทาง (approaches) หรือทฤษฎี (theories) ที่มีเน้ือหาสาระตรงกับ

ประเด็นหรือเร่ืองที่เราก�าลังศึกษาวิจัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และประการที่สาม ควรก�าหนดกรอบ

แนวคิดทฤษฎีที่มาจากแนวทางหรือทฤษฎีที่เข้าใจได้ไม่ยาก สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้

โดยไม่มีความยุ่งยากหรือสลับซับซ้อนมากเกินไป (จุมพล หนิมพานิช, 2550, น. 163) 

การก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อสังเกตที่ส�าคัญอยู่หลายประการ ได้แก่ 

1.  โดยปกตใินการวจัิยทางรฐัศาสตร์ มกัให้ความสนใจกับ “สิง่ทีค่วรจะเป็น” (what ought to be) 

ในขณะที่วิธีการศึกษาหรือระเบียบวิธีการศึกษาไม่เน้นระเบียบวิธีศึกษา คือ ไม่ได้มีการก�าหนดวิธีการศึกษา

ไว้ชัดเจน หากแต่ให้ความสนใจในวิธีเชิงคุณภาพหรือวิธีเชิงอุปนัย โดยการเก็บข้อมูลเก็บจากการสังเกต

มนุษย์หรือเก็บจากเอกสารหรือหลักฐานทั่วไป ในกรณีดังกล่าว กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ควรใช้ ควรเป็นทฤษฎี

หรือแนวทางเชิงปทัสถาน (normative approach) 

2.  การวิจัยทางรัฐศาสตร์ท่ีให้ความสนใจไปที่ระเบียบกฎเกณฑ์ (rules) วิธีปฏิบัติ (procedures) 

และองค์กรหรือสถาบันที่เป็นทางการ (formal organizations) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
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สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลจากเอกสาร ในกรณีดังกล่าว กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ก�าหนดขึ้น ควรใช้การศึกษา

แนวทางสถาบัน (institutional approach) 

3.  การวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่ให้ความสนใจกับบุคคลที่เป็นผู้น�าทางการเมืองหรือกลุ่มชนชั้นน�า 

(elites) หรือสังคมหรือชุมชนขนาดเล็ก โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จะเก็บจากข้อมูลบุคคล 

ที่ไม่เป็นทางการ (key-informant) และมีการเก็บข้อมูลเชิงเอกสารที่จะช่วยให้เกิดความกระจ่างแก่นักวิจัย

ในพฤติกรรมทางการเมืองบางประการของบุคคลที่เป็นผู้น�าทางการเมืองของสังคมชุมชนขนาดเล็ก โดยเวลา

ศึกษาจะให้ความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง (political behavior) หรือทัศนคติ 

(attitude) ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือของคนในสังคมชุมชนขนาดเล็ก ในกรณีดังกล่าว กรอบแนวคิด

ทฤษฎีที่ใช้ ควรเป็นแนวทางพฤติกรรม (behavioral approach) 

4.  การวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่ให้ความสนใจไปที่การตัดสินใจทางการเมืองของผู้น�าหรือกลุ่มชน 

ชั้นน�าทางการเมือง (political elites) โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสังเกตหรือสัมภาษณ์ ในกรณี

ดังกล่าว กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ควรใช้แนวทางการเลือกที่มีเหตุผล (rational choice approach) 

5.  การวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่ให้ความสนใจในเรื่องของสตรีหรือผู้หญิง ในแง่ของแนวคิดขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมที่ให้ความส�าคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ การเรียกร้องสิทธิสตรีให้เท่าเทียม

กับบุรุษ ในการศึกษาเชิงคุณภาพหรือวิธี “relativist” เก็บข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการใช้

ข้อมูลจากเอกสาร ในกรณีดังกล่าว กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ควรใช้ ควรเป็นแนวทางสตรีนิยม (feminism 

approach) 

6.  ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ที่ให้ความสนใจในเรื่องของการสืบค้นกระบวนการ ขั้นตอน ล�าดับ

เหตุการณ์และรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ในการสร้าง “เอกลักษณ์” หรือ “อัตลักษณ์” และ “ความหมาย” 

ให้กับสรรพสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเรา อาจเป็นในรูปของ “วาทกรรม” (discourse) และภาคปฏิบัติของ 

วาทกรรมว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงการน�าในการก�าหนดกฎเกณฑ์ 

ว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ อย่างไร เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ควรน�ามาใช้ ได้แก่ แนวทาง 

การวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) 

นอกจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ได้มาจากการศึกษารัฐศาสตร์ในแต่ละยุคสมัยแล้ว เราสามารถ

ก�าหนดกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ตามหลัก

เหตุผล และความเป็นไปได้ในการที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�าไปสู่ข้อสรุปของการค้นพบผลลัพธ์ 

ที่จะเกิดขึ้น 

ดังจะขอยกตัวอย่างการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง	 โดยในบท 

ว่าด้วยการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นที่จะต้องท�าความเข้าใจรวมทั้งหมด  

5 ประการ ได้แก่

1.  ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับสภาพัฒนาการเมือง

2.  ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาการเมือง

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพัฒนาการเมืองกับแผนพัฒนาการเมือง
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4.  แนวคิดว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

5.  แนวคิดว่าด้วยการประเมินผลโดยตัวแบบ Balanced Scorecard

จากตัวอย่างการศึกษาวิจัยข้างต้น การทบทวนวรรณกรรมจึงมีความจ�าเป็นต้องอธิบายเก่ียวกับ 

ภูมิหลังของสภาพัฒนาการเมืองและแผนพัฒนาการเมือง เนื่องจากทั้งสองส่วนดังกล่าวมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด กล่าวคือ สภาพัฒนาการเมืองมีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท�าแผน

พัฒนาการเมืองและน�าแผนพัฒนาการเมืองไปประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนให้มีการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาการเมือง โดยสภาพัฒนาการเมืองจะมีหน้าที่ในการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาการเมืองในแต่ละปีของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ดังน้ัน จึงต้องด�าเนินการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพัฒนาการเมืองกับแผนพัฒนาการเมืองด้วย

ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีที่จะน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือน�าทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน�าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล จึงต้องด�าเนินการในข้อที่ 4 

และข้อที่ 5 ติดตามมา และก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะน�าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ในการประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง เนื่องจากสภาพัฒนาการเมืองเป็น

องค์การภาครัฐที่เป็นอิสระ ซ่ึงมีลักษณะพิเศษตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2550 ซึ่งแตกต่างจากส่วนราชการหรือ

องค์การภาครัฐโดยทั่วไป ดังน้ัน การน�าตัวแบบ Balanced Scorecard ดั้งเดิมของ Robert S. Kaplan และ 

David P. Norton กด็หีรอืการน�าตวัแบบการประเมนิผลการปฏิบติังานของส่วนราชการท่ีวางระบบโดย TRIS 

ก็ดีมาใช้เป็นตัวแบบการประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง จึงจ�าเป็นต้องประยุกต์ใช้โดยก�าหนด 

ตัวแบบไว้ ดังภาพที่ 5.3 

ตัวแบบ Balanced Scorecard
ตัวแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของส่วนราชการของทริส

มุมมองด้านเจ้าของกิจการหรือ

มุมมองด้านการเงิน

มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

มุมมองด้านประสิทธิภาพของระบบงานภายใน มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

มุมมองด้านลูกค้า มิติด้านคุณภาพของการให้บริการ

มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มิติด้านการพัฒนาองค์การ

 ภาพที่ 5.3  เปรียบเทียบมุมมองของตัวแบบ Balanced Scorecard กับมิติของตัวแบบการประเมินผล

  การปฏิบัติงานของส่วนราชการของทริส
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ดังนั้น เมื่อน�าแนวคิดทั้ง 2 ประการ ได้แก่ แนวคิดว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ และ

แนวคดิการประเมนิผลโดยตวัแบบ Balanced Scorecard มาบรูณาการเข้าด้วยกนั กจ็ะสามารถแสดงกรอบ

ความคิดทฤษฎีของการวิจัยได้ ดังต่อไปน้ี

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

เป้าหมาย (Goal) ของสภาพัฒนาการเมือง

• พัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

• พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง

• ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง 

• เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทางการเมือง วิถีชีวิต ปชต.

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

การด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิรูปการเมืองแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม

ผลงานของสภาพัฒนาการเมือง

มิติที่ 4: มุมมองด้านการพัฒนาองค์การ

คือการที่วุฒิสภาควรที่จะมีการพัฒนาการไปใน

ทิศทางใด และอย่างไรท่ีจะให้สอดคล้องกับ

จุดมุ ่งหมายหรือปรัชญาของการก่อตั้งสภา และ

สภาพแวดล้อมทางสังคมการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

มิติที่ 1: มุมมองด้านประสิทธิผลตามเจตนารมณ์

การที่สภาได้แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองเพื่อน�าไปสู่

ระบอบประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

มิติที่ 2:  มุมมองด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ

ราชการ

การที่สภาแสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน โดย

พิจารณาจากผลงานตามบทบาทหน้าที่ อาทิ การจัด

ท�าแผนพัฒนาการเมือง เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี

ทางการเมือง วิถีชีวิตประชาธิปไตย ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เป็นต้น

มิติที่ 3: มุมมองด้านความสัมพันธ์กับประชาชน

คือความพึงพอใจของประชาชน (หรือในฐานะผู้รับ

บริการ) ที่มีต่อสภาพัฒนาการเมือง ทั้งในด้านการ

ปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกสภาและ

ข้อเสนอในการพัฒนาการเมือง
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กล่าวโดยสรุป การก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการประมวลความคิดรวบยอด

ของการวิจัยว่างานวิจัยที่ก�าลังด�าเนินการอยู่นั้น มีตัวแปรอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ต่าง ๆ ท่ีต้องการศึกษาเป็นอย่างไรมีตัวแปรอะไรที่เป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม กรอบแนวคิดจะได้มา

จากทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงในโครงร่างหรืองานวิจัย หัวข้อกรอบแนวคิดจะอยู่ต่อจากหัวข้อ

การทบทวนวรรณกรรม การก�าหนดกรอบแนวคิดนอกจากจะเป็นตัวชี้น�าให้งานวิจัยเป็นไปในแนวทาง 

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แล้ว ยังเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 5.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 5.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.3 เรื่องที่ 5.3.2
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