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9-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 9

รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 9.1  ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

 9.1.1  ความหมายและความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

 9.1.2 ทฤษฎีการศึกษาวิจัยสหวิทยาการรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

ตอนที่ 9.2  อิทธิพลของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมที่มีต่อรัฐศาสตร์

 9.2.1  การปลูกจิตส�านึก การจูงใจ และการสร้างความรับผิดชอบทางการเมือง

 9.2.2  จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการเมือง: การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

ตอนที่ 9.3  ทฤษฎีบุคลิกภาพผู้น�าทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพผู้น�าทางการเมือง

 9.3.1 จิตวิทยาผู้น�าทางการเมือง

 9.3.2  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�า

 9.3.3 จิตวิทยาผู้ตามในวิถีประชาธิปไตย

ตอนที่ 9.4  จิตวิทยาการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง

 9.4.1 ทฤษฎีจิตวิทยาการส่ือสารกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน

 9.4.2  การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองและสันติวิธี

แนวคิด
1.  ศึกษาแนวคดิทัว่ไปของรัฐศาสตร์กบัจติวทิยาในแง่ของความหมาย ความเป็นมาและ ความ

สัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา นอกจากนี้ให้ภาพวิวัฒนาการของทฤษฎีทาง

รัฐศาสตร์ที่ผสมผสานกับความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมของผู้น�า 

และพฤติกรรมทางการเมืองการปกครองในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

2.  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์และจิตวิทยา โดยให้รายละเอียดเน้ือหาของ

ทฤษฎีจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับวิชารัฐศาสตร์ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ของอัลเบิร์ต แบนดูรา 

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ และทฤษฎีผู้น�าของนิกโกโล แมคเคียเวลลี่ 

3.  เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา โดยการใช้ทฤษฎีทาง 

จิตวิทยา อธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล ท�าความเข้าใจระบบการเมืองที่ เหมาะ

สมกับลักษณะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของบุคคล ตลอดจนการใช้กระบวนการกล่อมเกลา
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9-3รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

ทางสังคม พัฒนาบคุคลไปสู่เป้าหมายทางการเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการใช้ทฤษฎี

ทางจิตวิทยาแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองและสร้างสันติสุขในสังคม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 9 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมาย ความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยาได้

2.  อธบิายทฤษฎต่ีาง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพันธ์ระหว่างรฐัศาสตร์กบัจติวทิยา เช่น ทฤษฎี

การเรียนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ต แบนดูรา หรือทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริค อีริคสัน

และสามารถน�าองค์ความรู้จากทฤษฎีทางจิตวิทยามาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองและ

ใช้พัฒนาระบบการเมืองให้มีคุณภาพได้

3.   อธิบายลักษณะของผู้น�าและกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�า และความส�าเร็จใน

การน�าการพัฒนาสันติวิธีโดยผู้น�าได้
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9-4 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 9.1 

ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 9.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 9.1.1  ความหมายและความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา 

เรื่องที่ 9.1.2  ทฤษฎีการศึกษาวิจัยสหวิทยาการรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

แนวคิด
1.  การศึกษาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์กับจิตวิทยา มีพ้ืนฐานความคิดร่วมกัน นั่นคือหลักเหตุและ

ผลทางรัฐศาสตร์และจิตวิทยา มีพื้นฐานความคิดเกิดร่วมกันจากแนวคิดปรัชญาของ 

เพลโต อริสโตเติล และโสกราตีส และจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

โดยวิธีวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น จึงสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมการเมืองของบุคคลได้ 

2.  แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และจิตวิทยา ได้รับความสนใจมานานแล้ว และใน

ปัจจุบันศึกษาในกลุ่มเล็ก ๆ ไม่แพร่หลาย แต่ได้มีการพยายามฟื้นฟูโดยการใช้หลักการ

เรียนรู ้พฤติกรรมการจัดระบบการเมืองในอนาคตให้ดีกว่าในปัจจุบันท่ีพัฒนาระบบ 

การเมืองโดยรูปแบบและทฤษฎีทางการเมือง แต่ไม่เช่ือมโยงกับการกินดีอยู่ดีของสมาชิก

สังคม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 9.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมายและความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับจิตวิทยาได้ 

2.  อธิบายการใช้ทฤษฎีจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองได้
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9-5รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

เรื่องที่ 9.1.1   ความหมายและความเป็นมาของความสมัพันธ์ระหว่าง

รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

รัฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษามาเป็นระยะเวลานานในเชิงของปรัชญา ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณใน 

ทวีปยุโรป โดยศึกษาแนวความคิดของนักปรัชญา เช่น เพลโต อริสโตเติล ล็อค เจฟเฟอร์สัน มาร์กซ์ เลนิน 

ต่อมาศาสตร์น้ีพัฒนาไปสู่สังคมศาสตร์ โดยการพัฒนาทฤษฎีข้อสมมติฐานทางพฤติกรรมการเมืองได้มีการ

ศึกษาวิจัยพฤติกรรมองค์การในเชิงสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อาจไม่เกิดประโยชน์โดยตรง

กับมนุษย์และสังคม แต่เป็นองค์ความรู้ที่ผู้ศึกษาสนใจและอยากรู้ การศึกษาวิจัยในลักษณะนี้เกิดขึ้นทั้งใน

ยุโรป และแผ่ขยายเข้าไปในทวีปอเมริกา ในสหรัฐอเมริกาวิชารัฐศาสตร์สามารถเป็นศาสตร์ที่สอนใน

มหาวิทยาลัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ตอนปลายซึ่งเป็นผลจากงานของวูดโรว์ วิลสัน 

(Woodrow Wilson) (1885) เรื่อง Congressional Government และการสอนยังคงเป็นลักษณะศึกษา

ทฤษฎทีางการเมอืงในแนวปรัชญา วอลเลอร์ ลิปป์แมนน์ (Waller Lippmann) (1914) เสนอแนวคดิว่า ความ

คิดหรือทฤษฎีทางการเมืองอาจมีความผิดพลาดสูง เพราะการเขียนทฤษฎีนั้นปราศจากข้ออ้างอิงพฤติกรรม

มนุษย์ในเชิงประจักษ์ ฉะน้ัน นักรัฐศาสตร์รุ ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาจึงหันมาสนใจศึกษารัฐศาสตร์แนว

พฤติกรรมนิยมมากขึ้น ซึ่งแนวพฤติกรรมนิยมนี้ส่วนหนึ่งคือ ทฤษฎีทางจิตวิทยานั่นเอง นักรัฐศาสตร์ให้

ความสนใจศึกษาในเชิงการกระท�าที่สอดคล้องกับทฤษฎี เช่น จะพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในเยาวชน

ได้อย่างไร พฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนทั่วไปเกิดขึ้นเพราะอะไร ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การ

ศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองเริ่มเกิดข้ึนแต่เฉพาะเมื่อนักรัฐศาสตร์สนใจศึกษาว่าคนเลือกตั้งด้วยเหตุผล

อะไร หรือศึกษาในลักษณะที่พัฒนาระบบการเมืองตามทฤษฎี โดยศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีทางการเมืองเท่านั้น 

มิได้มีการศึกษาพัฒนาระบบการเมืองที่สอดคล้องกับการเป็นอยู่อันดีของประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองนั้น

ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และ

แก้ไขภัยจากธรรมชาติ เป็นการศึกษาวิธีเตือนภัยและการป้องกันตนเองจากคลื่นสึนามิ (TSUNAMI) หรือ

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานักรัฐศาสตร์ยังมิได้ศึกษารูปแบบการปกครองที่จะ 

ท�าให้เด็กและเยาวชนมีความเป็นอยู่อันดี หรือศึกษาความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน มิได้ศึกษาวิธีการป้องกัน

ความขัดแย้งรุนแรงที่อาจน�ามาซึ่งความหายนะของประชาชนและประเทศชาติทั้ง ๆ ที่มีประวัติศาสตร์ 

การเมืองเป็นวัฏจักรที่สอนเราอยู่ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

 ฮัน เจ เอลเซนก์ (Han J. Eysenck)1 แสดงความเห็นว่า ในความสงบสุขของประเทศชาต ิ

และสังคมนั้นเกิดจากความสงบสุขในจิตใจของมนุษย์น่ันเอง ความรุนแรง ขัดแย้ง จลาจล ก็เกิดจากความ

รุนแรง ขัดแย้งและก้าวร้าวในใจของคนน่ันเอง

  1 Han J. Eysenck. (1999). The Psychology of Politics. New Jersey, N.J.: Transaction Pub.
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9-6 การวิเคราะห์การเมือง

สมการทางจิตวิทยาที่แสดงถึง ผลกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากพฤติกรรม ได้แก่

B  =  f (OE)

โดย B = พฤติกรรม O = พฤติกรรมที่สังเกตได้ E = สิ่งแวดล้อม นั่นคือ พฤติกรรมของมนุษย์

เป็นผลรวมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างอินทรีย์ (organism) และสิ่งแวดล้อม (environment) ซึ่งหมายรวมถึง

พฤติกรรมทางการเมืองด้วย

ปัจจุบันในยุคของนักจิตวิทยารุ่นใหม่ เช่น อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura)2 อธิบายผลกรรม

ในลักษณะสมการปฏิสัมพันธ์ตาม ภาพที่ 9.1 ดังนี้

B

P E

ภาพที่ 9.1 แสดงพฤติกรรมตามทฤษฎีของแบนดูรา

 

แบนดูรา3 ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคล (B) จะเป็นเช่นไรนั้นอยู่ที่สิ่งแวดล้อม (E) คือ 

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมของครอบครัว โรงเรียน ระบบการเมือง และระบบสังคมที่เขาอยู่ปฏิสัมพันธ์ 

กับความเป็นตัวของเขาเอง (P) และการปฏิสัมพันธ์น้ีจะส่งผลต่อทิศทางการแสดงออกของพฤติกรรมของเขา 

ตามตารางที่ 9.1 

ตารางที่ 9.1 ตารางแสดงพฤติกรรมบุคคลทางการเมือง

                        สิ่งแวดล้อมของสังคม

บุคคล
ประชาธิปไตย เผด็จการ

ศักยภาพ

สูง

มีคุณภาพ

สูง

คับข้องใจ

สูง

ศักยภาพ

ต�่า

คับข้องใจ

สูง

ผู้ตาม

ที่เชื่อฟัง

  2 A. Bandura. (1991). Self-Efficacy. New York, N.Y.: W.H. Freeman and Co.
  3 Ibid.
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9-7รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานทางจิตวิทยา
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 นักรัฐศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาทฤษฎีทางการเมืองบนพื้นฐานทาง

จิตวิทยา เช่น ดอว์สัน (Dawsan) และเปอร์วิท (Prewitt) ได้เขียนหนังสือ ชื่อ The Political Socialization 

(1969) ซ่ึงอธิบายถึงพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู หรือสถาบันทางศาสนา ผลการ

วิจัยทางจิตวิทยาเป็นจ�านวนมากชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลเป็น

ผลมาจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมของแต่ละบุคคล

อีริค อีริคสัน (1969) ผู้เขียนหนังสือคลาสสิก ชื่อ Childhood and Society (1963) ได้ศึกษา 

บุคลิกภาพและแนวทางการด�าเนินชีวิตของ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง (Matin Luther King) (1998) และคานธี 

(Gandhi) (1969) และชี้ให้เห็นว่าคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองของผู้น�าทางการเมืองพัฒนามาจากวิถี

ทางด�าเนินชีวิตของเขา และข้อมูลทางประวัติศาสตร์การเมืองยืนยันแนวคิดของนักรัฐศาสตร์ยุคใหม่ เช่น พื้น

ฐานการท�างานเกี่ยวกับศาสนาของ วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) มัลคอล์ม เอ็กซ์ (Malcolm, X) และ 

มาร์ติน ลูเธอร์ คิง (Martin Luther King) พื้นฐานทางกฎหมายของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) หรือพื้น

ฐานการเป็นชาวนาของ อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) ส่งผลต่อลักษณะความเป็นผู้น�าของท่าน

ผู้น�าในอดีตที่กล่าวมานี้ ในปัจจุบัน สแตนลี เอ เรนชอน (Stanly A. Renshon)4 ได้เขียนบทความเรื่อง 

William Jefferson Clinton's Psychology และมาร์กาเร็ต จี เฮอร์แมนน์ ((Margaret G. Hermann)5 

เขียนเรื่อง William Jefferson Clinton's Leadership Style โดยใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพทางจิตวิทยาเป็น

แนวทางในการศึกษาวิจัยแนวทางการศึกษาทฤษฎีรัฐศาสตร์บนพื้นฐานทางจิตวิทยาน้ีได้มีการแบ่งแนวทาง

ไว้ 3 แนวทาง คือ

 1. แนวทางที่น�าข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเก่ียวกับมนุษย์ชีววิทยามาศึกษา 

พฤติกรรมบุคคล

2.  แนวทางที่น�าข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคมมาอธิบายทิศทาง

ของพฤติกรรมบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

3.  แนวทางที่น�าข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยที่ศึกษาสภาพแวดล้อมในสังคมที่ส่งผลจูงใจและ 

ส่งผลทางอ้อมให้บุคคลเกิดพฤติกรรม

1.  แนวทางที่น�าข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวกับมนุษย์ชีววิทยามาศึกษา 

พฤตกิรรมบคุคล ในการศึกษาพฤตกิรรมมนุษย์ นกัจติวทิยา เช่น ดาร์วิน (Darwin) ฟรอยด์ (Freud) อธบิาย

พฤติกรรมบุคคลที่เป็นผลจากพันธุกรรมและสรีรวิทยา หรือระบบการท�างานของสมอง ฟรอยด์ อธิบายว่า

พฤติกรรมของมนุษย์หลายอย่างเกิดจากแรงขับทางเพศและกลไกทางสรีรวิทยา แต่นักจิตวิทยารุ่นหลัง เช่น 

แอดเลอร์ (Adler) อธิบายว่า พฤติกรรมบุคคลนั้นน่าจะมาจากอิทธิพลของกระบวนการทางสังคมมากกว่า  

 

 

  4 S. A. Renshon. (1999). William Jefferson Clinton’s Psychology. In Jerrold M. Post. The Psychological 

Assessment of Political Leaders. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 

  5 Margaret G. Hermann. William Jefferson Clinton’s Leadership Style. In ibid.
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9-8 การวิเคราะห์การเมือง

แต่ต่อจากแอดเลอร์ ฟรอยด์ได้อธิบายว่า สังคมประกิตหรือการอบรมกล่อมเกลาทางสังคม* (socialization)  

ส่งผลต่อบุคลิกภาพของคนโดยมีปฏิสัมพันธ์กับความเติบโตของความเข้มแข็งของตนเอง (growth of self-

strength) นักจิตวิทยาที่ศึกษาความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อีกคนคือ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham 

Maslow) อธิบายว่า ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการทางสรีระ (physical) ความมั่นคง

ในชีวิต (security) ความรักจากสังคม (social affection) ความภูมิใจในตน (self-esteem) และความ

ตระหนักในคุณค่าของตน (self-actualization) และมาสโลว์อธิบายว่า เมื่อบุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง

ความต้องการพ้ืนฐานน้ัน มนุษย์อาจมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเพื่อแสวงหาความต้องการพื้นฐานนี้ ซึ่งสามารถ

น�ามาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองได้ ดังน้ี บุคคลใดท่ีท้องยังหิวเขาไม่แสวงหาประชาธิปไตยหรือให้ความ

สนใจการเมืองได้ บุคคลท่ีรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการของใครก็ไม่สามารถจะท�างานเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ 

2. แนวทางท่ีน�าข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางสังคมมาอธิบายทิศทาง

ของพฤตกิรรมบคุคลหรอืกลุม่บุคคล ทฤษฎีทางจติวทิยาของพาฟลอฟ (Pavlov) วตัสนั (Watson) สกนิเนอร์ 

(Skinner) แบนดูรา (Bandura) อธิบายว่าพฤติกรรมของบุคคลต้องมีสาเหตุ พฤติกรรมใดท�าแล้วมีผลดี

ตามมา บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะท�าพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้น แต่ถ้าท�าแล้วมีผลร้าย พฤติกรรมนั้นก็จะลดน้อยลง 

นอกจากน�าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมาอธิบายทิศทางของพฤติกรรมบุคคลแล้ว ทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์

ของฌ็อง พีอาเจต์ (Jean Piaget) อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) เรเน สปิทซ์ (Rene Spitz) แฮรี่ ฮาร์โลว์ 

(Hary Harlow) ก็สามารถน�ามาอธิบายทิศทางของพฤติกรรมบุคคลได้ เช่น ลอว์เรนช์ โคลห์เบอร์ก  (Law-

rence Kolhberg)6 อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลจะพัฒนาขึ้นตามวุฒิภาวะของเขา ใน 6 กฎเกณฑ์ทาง

จริยธรรม ซึ่งเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุประมาณ 16 ปี ซึ่งได้แก่

1)  หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ

2)  ท�าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงรางวัล

3)  ท�าเพ่ือให้ได้การยอมรับจากกลุ่ม

4)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม

5)  ปฏิบัติตามกติกาของสังคมและชุมชน 

6)  ท�าสิ่งที่ถูกต้องเพื่อส่วนรวม

บคุคลจะพฒันาจรยิธรรมไปตามระดบัวฒิุภาวะของตนเอง และพฤตกิรรมจรยิธรรมจะพฒันา ควบคู่

ไปกับการพัฒนาทางสติปัญญาของบุคคล

3.  แนวทางที่น�าข้อค้นพบจากทฤษฎีและงานวิจัยที่ศึกษาสภาพแวดล้อมในสังคมที่ส่งผลจูงใจและ

ส่งผลทางอ้อมให้บุคคลเกิดพฤติกรรม การศึกษาการจูงใจหรือการโน้มน้าวพฤติกรรมนี้จะเน้นพฤติกรรม 

 

  *ค�าว่า aocialization นั้น ส�าหรับนักจิตวิทยาในอดีตมักใช้เป็นค�าภาษาไทยว่า “สังคมประกิต” หรืออาจใช้ว่า “การถ่ายทอด

ทางสังคม” แต่นักรัฐศาสตร์นิยมใช้ว่า “การอบรมกล่อมเกลาทางสังคม” ส�าหรับชุดวิชานี้บรรณาธิการโดยความเห็นขอบของคณะ

กรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาจึงขอใช้ค�าว่า “การอบรมกล่อมเกลาทางสังคม”

  6 อ้างใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2547). การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมืองระหว่างนักการเมืองไทยและ

คนไทยผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง. รายงานการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภช โรเนียวเย็บเล่ม. คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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9-9รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

สังคมหรือพฤติกรรมกลุ่มที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล เราจะพบว่า วัฒนธรรมของแต่ละสังคมส่งผลต่อ 

พฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกัน คนเอเชียจะกลืนเลือดตัวเอง เพื่อรักษาหน้าสถานะทางเศรษฐกิจของตน 

ในขณะที่คนอเมริกันจะแสดงฐานะและสภาพแท้จริงของเศรษฐกิจและแสดงความต้องการของตนเองอย่าง 

ชัดแจ้ง วัฒนธรรม ค่านิยมและวิธีการอบรมเลี้ยงดูจะสะท้อนออกในพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละสังคม

โดยสรุปเราจะพบว่า ในการศึกษาอดีตเราอาจมีข้อมูลพฤติกรรมทางการเมืองของผู้น�าในอดีต ช่วย

เสริมประสบการณ์ทางการเมืองให้เรา แต่ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ทางจิตวิทยาจะช่วยให้เราสามารถ อธิบาย

สาเหตุของพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ และสามารถท�านายพฤติกรรมทางการเมืองในอนาคตได้ในระดับหนึ่ง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.1 เรื่องที่ 9.1.1

เรื่องที่ 9.1.2   ทฤษฎีการศึกษาวิจัยสหวิทยาการรัฐศาสตร์กับ

จิตวิทยา

ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 นักรัฐศาสตร์ศึกษาการเมืองในลักษณะการพยายามอธิบายความมั่นคง

และไม่มั่นคงหรือการเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยทางการเมือง โดยมิได้ให้ความสนใจใน

พฤติกรรมของบุคคล ชาร์ลส์ เมอร์เรียม (Charles Merriam) เป็นนักรัฐศาสตร์คนแรกที่น�าหลักวิชาทาง

จิตวิทยาและสรีรวิทยามาเป็นพื้นฐานในการศึกษาการเมือง แต่มิได้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย คนที่น�าศาสตร์ทาง

จิตวิทยามาเชื่อมโยงกับรัฐศาสตร์เพ่ือท�านายอนาคตทางการเมือง โดยศึกษาจากพฤติกรรมบุคคล ได้แก่ ฮา

โรลด์ ดไวท์ ลาสเวลล์ (Harold Dwight Lasswell) (1902) และมีนักรัฐศาสตร์อีกหลายคนที่ศึกษาตามแนว

ทฤษฎีของเขา หนังสือท่ีได้รับการอ้างอิงอย่างแพร่หลายของลาสเวลล์ คือ Psychology and Politics (1930) 

เขาระบุว่า นักการเมืองคือผลผลิตของแรงผลักดันภายในของบุคคลที่สนใจในส่วนรวม (public interest) 

ต่อมาในหนงัสอืชือ่ Power and Society (1990) ทฤษฎีการตอบสนองทางจติวทิยาถกูน�ามาอธิบายพฤตกิรรม

ทางการเมืองและการท�านายอนาคตทางการเมืองชัดเจนขึ้น ในความสนใจเบื้องต้นนั้น ลาสเวลส์สนใจที่จะ

วิเคราะห์กลุ่มชนช้ันสูงที่มีทุกส่ิงที่อยากได้และเห็นว่าตนเองมีค่ากว่ามวลชน ในหนังสือ Democratic Char-

acter (1991) เขาได้เน้นความจ�าเป็นของการแบ่งปันอ�านาจ การให้ความนับถือและค่านิยมประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นหรือการเหยียดผิว ความคิดของเพลโต มาร์กซ์ และเลนินใน

คริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้แสดงออกชัดเจนในงานของลาสเวลส์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเขาชี้ว่าความส�าเร็จ
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ของการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมืองต้องน�าทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ โดยเฉพาะการศึกษาพฤติกรรมทางการ

เมืองของบุคคล 

เฮอร์เบิร์ต ไฮเเมน (Herbert Hyman) (1959) ได้เขียนหนังสือเล่มแรกที่แสดงถึงการพัฒนาบุคคล 

ตั้งแต่เกิดจนเติบใหญ่เป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบทางการเมือง คือ กระบวนการสังคมประกิตทางการ

เมืองหรือกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง (political socialization) ที่จะอธิบายถึงการที่คนจะ

เป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบทางการเมืองหรือไม่นั้นอยู่ที่เขาได้รับการอบรมเลี้ยงดู ได้รับการ

ศึกษาและอยู่ในระบบสังคมเช่นไร เช่นเดียวกันจากการศึกษาของ เจมส์ เดวิด บาร์เบอร์ (Jame David 

Barber) (1972) ได้ท�าการศึกษาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ประธานาธิบดีนิกสัน (Nixon) พบว่า 

รูปแบบของบุคลิกภาพและลักษณะการเป็นผู้น�า สามารถท�านายได้จากการอบรมกล่อมเกลาของเขาตั้งแต่

เยาว์วัย การศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาจึงน่าจะเป็นแนวทางที่เราจะวางหลักรัฐศาสตร์ในอนาคต

ให้ดีกว่าปัจจุบันได้ เพราะหากเราใช้หลักการเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ เราอาจจัดระบบการเมืองในอนาคตให้

ดีกว่าในปัจจุบันได้ นักจิตวิทยาในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้เสนอแนวคิดทางการเมืองไว้ เช่น แนวคิด

ทางการเมือง Walden Two ของสกินเนอร์ หรือในหนังสือ Beyond freedom and Dignity ที่สกินเนอร์

ได้เขียนไว้ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 แสดงให้เห็นถึงระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ลดช่องว่าง

ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับชนชั้นสูงเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างชนช้ัน ขจัดโจรผู้ร้าย และน�ามาซึ่งสังคมที่

สันติสุข หากนักรัฐศาสตร์สามารถน�ากฎของสกินเนอร์มาใช้ในระบบการเมืองในอนาคตได้ สังคม

ประชาธิปไตยของไทยน่าจะดีกว่าสังคมปัจจุบัน

การคาดการณ์ระบบการปกครองในอนาคตตามแนวอนาคตนิยมนั้น อาจกระท�าได้โดยศึกษา 

ประวัติศาสตร์พร้อมไปกับแนวคิดของนักคิดในปัจจุบันและกระบวนการถ่ายทอดค่านิยม ความเชื่อทัศนคติ

ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นประชากรท่ีรับผิดชอบระบบการเมืองการปกครองในอนาคตนั่นเอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.1 เรื่องที่ 9.1.2
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9-11รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

ตอนที่ 9.2

อทิธพิลของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสงัคมทีม่ต่ีอรฐัศาสตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 9.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 9.2.1  การปลูกจิตส�านึก การจูงใจ และการสร้างความรับผิดชอบทางการเมือง 

เรื่องท่ี 9.2.2  จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการเมือง: การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

แนวคิด
1.  รัฐศาสตร์และการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอบรมกล่อมเกลา อันเป็นแนวทางในการ

ปลูกจิตส�านึกและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมือง

2.  กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมเป็นศาสตร์ทางจิตวิทยาที่สามารถใช้พัฒนา 

พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลให้มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง

มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 9.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.   อธิบายการปลูกจิตส�านึก การจูงใจ และการสร้างความรับผิดชอบทางการเมืองของบุคคล

ได้ 

2.  ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาอธิบายการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลได้
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9-12 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 9.2.1   การปลกูจติส�านกึ การจงูใจ และการสร้างความรบัผดิชอบ 

ทางการเมือง

บุคลิกภาพของคนพัฒนาจากกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมของบุคคล* (socialization 

process) กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมที่มีผลต่อบุคลิกภาพของคนมี ดังนี้

1.  การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว

2.  การศึกษาในสถาบันการศึกษา

3.  อิทธิพลของการรับสารจากสื่อและอิทธิพลของชุมชนและสังคม

4.  วัฒนธรรมพฤติกรรมกลุ่มอาชีพ

5.  ระบบการปกครองและวัฒนธรรมการเมืองของประเทศ 

คนและระบบการเมืองจึงมีความสัมพันธ์กัน ตามภาพท่ี 9.2 ดังนี้

ระบบการปกครอง

เผด็จการ ประชาธิปไตย

เผด็จการ 1. เผด็จการ 2. ล้มเหลว

คน

ประชาธิปไตย 3. ปฏิรูป 4. ประชาธิปไตย

ภาพที่ 9.2 ความสัมพันธ์ของลักษณะคนและระบบการปกครอง

1.  ถ้าคนถูกกล่อมเกลาจากสังคมให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพเผด็จการ และอยู่ในระบบการปกครองแบบ

เผด็จการเบ็ดเสร็จก็จะได้สังคมเผด็จการเบ็ดเสร็จ

2.  ถ้าคนถูกกล่อมเกลาจากสังคมระบบเผด็จการ เราต้องการพัฒนาสังคมให้มีระบบการเมือง

ประชาธิปไตยย่อมเป็นไปไม่ได้และเกิดความล้มเหลว

3.  ถ้าคนถูกกล่อมเกลาโดยวิถีทางประชาธิปไตย แต่ระบบการเมืองเป็นเผด็จการ การปฏิวัติหรือ

ปฏิรูปโดยประชาชนจะตามมา

4. ถ้าคนถูกกล่อมเกลาโดยวิถีทางประชาธิปไตยและระบบการเมืองเป็นระบบประชาธิปไตย เราจะ

ได้สังคมประชาธิปไตยที่ดี

  *ศัพท์จิตวิทยา จะใช้ค�าว่า “กระบวนการสังคมประกิต” หรือ “กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม”
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การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�าเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่นั้นมิอาจท�าได้ในช่วงเวลาสั้นภาย

ใต้ การบริหารยุคใหม่และการจัดการทางการเมือง แต่เป็นประสบการณ์ที่สะสมการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท�าให้ผู้น�าได้เรียนรู้และปรับตน ประสบการณ์เหล่านี้ท�าให้ผู้น�าเกิดการเรียนรู้

และพัฒนา ผู้น�าลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นผู้น�าจากการสะสมประสบการณ์ (earned leader) ผู้น�าโดยก�าเนิด 

(born leader) นั้นเกิดเฉพาะการสืบทอดอ�านาจจากผู้ให้ก�าเนิด เช่น เกิดเป็นลูกของประธานกรรมการบริษัท

หรือเป็นโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่เกิดมาด้วยการก�าหนดภาระหน้าที่ไว้ล่วงหน้าแล้วน้ีก็มิได้หมายความ

ว่าจะมีลักษณะและบุคลิกภาพความเป็นผู้น�าติดตัวมาด้วย แต่บุคลิกภาพความเป็นผู้น�าจะเกิดได้โดยการ

ฝึกฝนเรียนรู้จากตัวแบบคือ บิดาของเขาเองหรือครอบครัวต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ เช่นเดียวกับผู้น�า

ที่มาจากการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ แน่นอนที่สุดการเรียนรู้ลักษณะและทักษะความเป็นผู้น�าน้ีต้องมี

ทุนเบื้องต้น (entering behaviors) เช่น ต้องมีอาการครบ 32 ประการ มีสติปัญญาที่เรียนรู้ระดับสูงได้คือ 

IQ 120 โดยประมาณ และผู้น�าในยุคปัจจุบันต้องมีวิสัยทัศน์ (visions) ที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต ต้องใจกว้างยอมรับและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ 

ชินวัตร บรรยายที่สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 28 สิงหาคม 2543 ว่า ผู้น�าทางการเมืองในปัจจุบันต้องมีลักษณะ

เป็นผู้น�าแบบมีส่วนร่วม (participate leader) เน่ืองจากรัฐธรรมนูญชี้น�าไปในทิศทางให้มีการบริหารแบบ

ประชาชนมีส่วนร่วม ฉะนั้น ผู้น�าในปัจจุบันต้องมีลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ต้องพร้อมที่จะปรับสู่การ

เปลี่ยนแปลง (adapted to change) 2) ต้องบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ 3) ต้องมีการคิดนอกกรอบ 

และในขณะเดียวกันผู้น�าในปัจจุบันจะคิดถึงก�าไรขาดทุนในลักษณะของการจัดการบริษัทใหญ่ไม่ได้ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ารัสว่า การบริหารประเทศต้องยอมขาดทุนเพ่ือก�าไร นั่น

คือ ลงทุนขาดทุนในระยะสั้น แต่ต้องหวังผลก�าไรในระยะยาว เช่น การลงทุนทางการศึกษา ต้องไม่หวังผล

ก�าไรในลักษณะต้นทุนก�าไร แต่ต้องยอมขาดทุนเพื่อก�าไรของชาติ ในอนาคตที่จะมีคนมีคุณภาพมาพัฒนา

ประเทศ เป็นต้น 

การปลูกฝังจิตส�านึก การจูงใจ ความรับผิดชอบทางการเมืองต้องเป็นกระบวนการที่พัฒนามนุษย์ 

มาตั้งแต่เยาว์วัย 

ในการพัฒนามนุษย์นั้น สังคมมีบทบาทในการถ่ายทอดคุณลักษณะ ค่านิยม ทัศนคติและความเชื่อ 

สังคมจะหล่อหลอมบุคลิกภาพของมนุษย์โดยการที่มนุษย์จะรับและถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ จากสังคมมา โดย

กระบวนการอบรมกล่อมเกลา (socialization process) หน่วยแรกของสังคมที่เป็นตัวแทนสถาบันสังคมใน

การถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของสังคมให้แก่สมาชิกของสังคมน้ันคือ ครอบครัว 

ฉะน้ัน ครอบครัวจึงเป็นหน่วยของสังคมหรือองค์กรที่มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการสร้างและพัฒนาประชากร

ของสังคม นั่นหมายถึง การสร้างและพัฒนาประชากรของประเทศนั่นเอง 

“ครอบครัว” ความหมายตามพจนานุกรม หมายถึงผู้ร่วมครัวเรือน ได้แก่ สามีภรรยาและบุตร 

นอกจากนี้นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา ต่างก็ให้ความหมายของครอบครัวในลักษณะที่แตกต่างกัน ในความ

หมายทางสังคมวิทยา ครอบครัวคือรูปแบบของการที่บุคคล 2 คน หรือกลุ่มบุคคลสร้างแบบ (pattern) หรือ

โครงสร้าง (structure) ของการอยู่ร่วมกัน ในความหมายของนักจิตวิทยา ครอบครัวคือสถาบันทางสังคม
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9-14 การวิเคราะห์การเมือง

แห่งแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน เพ่ือเป็นตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกที่จะปลูกฝัง

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติกับสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคม หน้าที่ของครอบครัวเดิมนั้น นักสังคมวิทยาได้

ศึกษาว่าต้องปลูกฝังด้านเศรษฐกิจ ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ปกป้องสวัสดิภาพ สันทนาการ นอกเหนือจากนี้ใน

ปัจจุบันครอบครัวต้องปลูกฝังค่านิยม หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วย7

นอกเหนือจากการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ อุปนิสัยด้านเศรษฐกิจจะถูกบ่มเพาะจากครอบครัว ถ้า

เด็กเติบโตมาในครอบครัวที่มีวินัยทางการเงิน เด็กก็จะเป็นคนมีวินัยในการใช้จ่าย

เด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวประชาธิปไตยก็จะมีจิตส�านึกประชาธิปไตย โดยการเลียนแบบ

พฤติกรรมของพ่อแม่หรือบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดในครอบครัว ส่วนเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวเผด็จการจะ 

เป็นคนมีวิญญาณประชาธิปไตยในอนาคตได้ยากมาก

นอกเหนือจากสถาบันครอบครัว โรงเรียนและสถานการศึกษาก็เป็นแหล่งการบ่มเพาะลักษณะนิสัย 

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองให้แก่เยาวชนเช่นกัน เพราะความเป็นประชาธิปไตยน้ันมิอาจเกิด

ขึ้นได้จากการปลูกฝัง สั่งสอนด้วยวาจา แต่หากต้องแสดงพฤติกรรมประชาธิปไตยและเป็นตัวแบบให้เยาวชน

จึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ ครูต้องมีจิตใจกว้างขวางยอมให้เด็กพูดมากกว่าที่จะพูดให้เด็กฟังแต่ฝ่ายเดียว แต่ใน

ขณะเดียวกัน การเป็นประชาธิปไตยก็มิใช่ให้เด็กท�าอะไรตามใจชอบ แต่เด็กต้องเรียนรู้ความถูกต้อง รู้ที่จะ

ก�าหนดกฎระเบียบที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเอง เช่น หากครูห้ามเด็กทานอาหารในชั้นเรียน 

ครูก็ไม่สามารถน�าอาหารมาทานในชั้นเรียนให้เด็กดูได้ เป็นต้น การเพาะบ่มจิตส�านึกต้องท�าอย่างจริงจัง  

สม�่าเสมอและต้องมีการก�าหนดเป้าหมายเป็นขั้นตอนให้ชัดเจน 

ฉะนั้น จะเห็นว่าครอบครัวและสถานศึกษามีความส�าคัญต่อเอกัตบุคคล (individual) เป็นอย่างยิ่ง 

การสร้างและพัฒนาเยาวชนเป็นสิ่งส�าคัญเพราะความล้มเหลวของเยาวชนคือความล้มเหลวของประเทศชาติ 

แต่คนที่ตระหนักเช่นน้ีมีน้อยคนนัก ในประเทศที่เจริญแล้วนั้นเขาจะไม่เลือกคนที่ประสบความล้มเหลวใน

ชีวิตครอบครัวเข้ามาบริหารประเทศชาติของเขาเลย ถ้าตราบใดเรายังไม่ให้ความส�าคัญแก่สถาบันอันเป็น 

พื้นฐานในการพัฒนาประชากรของชาติ ประเทศไทยเราจะก้าวไปสู่ความเป็นชาติผู้น�านั้นคงจะกระท�าได้ยาก

กลไกในการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นคงมิใช่แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้เจริญได้เท่านั้น แต่การพัฒนาและ

ส่งเสริมพฤติกรรมสังคมนี้ต่างหากคือหัวใจของการพัฒนาความมั่นคงของชาติ และหากสถาบันทางสังคม

สามารถพัฒนาบุคคลให้มีค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติประชาธิปไตยที่ถูกต้อง กระบวนการทางการเมืองก็

จะพัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.2 เรื่องที่ 9.2.1

  7 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2545). จิตวิทยาครอบครัว (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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9-15รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

เรื่องที่ 9.2.2   จิตวิทยาและพฤติกรรมทางการเมือง: การเลือกตั้ง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งตัวแทนประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหน่ึง ในระบบการปกครองที่เชื่อว่า

อ�านาจอธิปไตยหรืออ�านาจสูงสุดในการปกครองเป็นของปวงชน ซึ่งพัฒนาขึ้นแทนระบบการปกครองที่ถือคติ

อ�านาจอธิปไตยเป็นของบุคคลใดบุคคลเดียวหรือคณะบุคคล โดยอ้างความมีคุณสมบัติพิเศษบางประการ

เป็นเครื่องมือให้ความชอบธรรมในอ�านาจปกครองของตน การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สร้างความชอบ

ธรรมให้แก่อ�านาจการปกครองให้เป็นไปโดยสันติ การเลือกตั้งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกา เป็นการต่อสู้เพื่อ

ให้ได้มาซึง่อ�านาจปกครองโดยยอมรบัผลการตดัสินของผูเ้ลอืกตัง้ ฝ่ายทีช่นะการเลอืกตัง้จะได้รับมอบอ�านาจ

จากประชาชนให้ท�าการปกครองบ้านเมือง ในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

1. วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้ง

1.1  ประชาชนมีเจตนาที่จะออกเสียงเลือกตั้งเพื่อเลือกคณะบุคคลเข้าท�าการปกครองแทนตน 

มีอ�านาจในการปกครอง ณ ที่นี้หมายถึง อ�านาจในการบริหารประเทศ ซึ่งผู้ใช้อ�านาจน้ี ได้แก่ รัฐบาล ส่วน

อ�านาจในการควบคุมการบริหาร การออกกฎหมาย คือ อนุมัติกฎหมาย พิจารณานโยบายที่รัฐบาลเสนอรวม

ตลอดถึงการควบคุม ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย องค์การที่ใช้อ�านาจน้ีได้แก่ รัฐสภา 

โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร

1.2  รฐับาลเคารพในเจตนารมณ์ของผู้เลอืกตัง้ ผู้บรหิารรฐัต้องมีความซ่ือสตัย์รบัผิดชอบ โดย

เฉพาะการเสียสละเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมด้วยการปกครองอย่างมีระเบียบวินัยและมีความ

ยุติธรรมเสมอภาค เนื่องจากการที่ประชาชนเลือกผู้แทนเข้าไปท�าหน้าท่ีใช้อ�านาจอธิปไตยแทนตนนั้น ก็เพื่อ

วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญยิ่งคือ ความสุข ความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เพื่อให้

ได้มาซึ่งหลักประกันความมั่นคงและปลอดภัยในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เมื่อใดคณะผู้แทนไม่อาจ

สนองตอบความต้องการดังกล่าว แต่กลับใช้ไปในทางท่ีขาดจริยธรรมก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหาย

แก่ประชาชน การเลือกตั้งก็ไม่มีความหมายที่แท้จริง แต่จะเป็นเพียงเครื่องมือเพื่ออ้างความชอบธรรมในการ

ปกครองของผู้ใช้อ�านาจปกครอง 

2.  จติวทิยาการเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้ทีจ่ะมผีลสนองตอบต่อวตัถปุระสงค์ของการเลอืกตัง้ในระบอบ

ประชาธิปไตย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ ได้แก่

2.1  ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งจะต้อง

เป็นอสิระเสรีปราศจากการบบีบงัคบัข่มขูด้่วยประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้อามสิสนิจ้าง หรอืการใช้อทิธพิล 

บีบคั้น หลักการหรือเงื่อนไขข้อนี้มีรากฐานมาจากความเช่ือที่ว่าสิทธิในการมีส่วนร่วมการใช้อ�านาจอธิปไตย
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นัน้เป็นของประชาชนทกุคน ซ่ึงการได้มาซ่ึงสิทธดิงักล่าวเป็นผลของการต่อสูแ้ละววิฒันาการทางประวตัศิาสตร์

การเมืองอันยาวนาน ในเมื่อประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธ์ิก็ย่อมขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประชาชนเองว่าตนเอง

ต้องการจะใช้สทิธขิองตนมากน้อยเพยีงใด องค์การของรฐัไม่ควรแทรกแซงหรอืสัง่การให้ประชาชนต้องกระท�า

การอย่างใดอย่างหนึ่ง หมายความว่า องค์การของรัฐหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องไม่บีบบังคับให้ประชาชน

คนใดคนหนึง่ไปออกเสยีงเลอืกตัง้ หรอืไม่ไปออกเสยีงเลอืกต้ัง การเลอืกตัง้ทีป่ระชาชนขาดอิสระในการตัดสนิ

ใจเลือกผู้แทนปวงชน ผู้ปกครองจะอ้างว่าตนมีอ�านาจโดยชอบธรรมไม่ได้

2.2  การก�าหนดระยะเวลาของการเลือกตั้ง หมายถึง การจัดให้มีการเลือกตั้ง ตามก�าหนด 

ระยะเวลา เช่น 3 ปี 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนที่เลือก

ไปว่าได้หรือไม่ได้ปฏิบตัไิปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ซ่ึงเป็นเงือ่นไขเพือ่ให้ประชาชนสามารถเปลีย่นแปลง

ตัวผู้แทนปวงชนได้โดยสันติวิธี ผู้ที่ได้รับเลือกไปท�าหน้าที่รัฐบาล หากใช้อ�านาจโดยชอบธรรมในระหว่างที่

อยู่ในอ�านาจ เมื่อครบวาระแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและได้รับเลือกเข้ามาใหม่ตาม

ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่ว่าผลกรรมที่ออกมาดีบุคคลก็จะเลือกเป็นเช่นนั้นอีก

2.3  การเลือกตั้งที่ยุติธรรม หมายถึง การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เป็นไปตามตัวบทกฎหมายและ

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ปราศจากการครอบง�าและเล่ห์ทางการเมือง ปราศจากการใช้อิทธิพลทางการเมือง

หรือทางเศรษฐกิจ นักการเมืองหรือข้าราชการที่อยู่ในต�าแหน่งหากใช้อ�านาจหน้าที่ของตนเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

คะแนนสนับสนุน หรือใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ของราชการในการหาเสียง หรือผู้ที่มีก�าลังทางเศรษฐกิจเข้มแข็ง

กว่าใช้เงินทองทุ่มเทในการหาเสียง หรือซ้ือคะแนนเสียงเพ่ือตนเอง หรือสนับสนุนผู้สมัครที่ตนสนับสนุน เช่น

นี้ก็จะขาดความยุติธรรมในการเลือกตั้ง นอกจากน้ีการต่อสู ้แข่งขันระหว่างผู ้สมัครรับเลือกตั้งหรือ

พรรคการเมืองจะต้องเป็นไปอย่างอิสรภาพในขอบเขตของกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีพื้นฐาน

อยู่บนความยุติธรรมและความเสมอภาค

2.4  หลักการให้สิทธิเลือกตั้งเป็นการทั่วไป หมายถึง การให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชนทั่วไป 

โดยไม่มีการกีดกันหรือจ�ากัดสิทธิบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษ เนื่องมาจากเช้ือชาติ เพศ หรือสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจสังคม

การจัดระบบการเลือกตั้งให้โปร่งใส ให้การศึกษาแก่ประชาชน ท�าให้ประชาชนตระหนักถึงผลเสียที่

จะได้รับ เขาจะตระหนักในความรับผิดชอบของตน โดยท�าให้เขาเห็นได้ว่าการเลือกตั้งท�าให้นักการเมืองมา

จากประชาชนและท�าให้ผู้แทนราษฎรต้องผูกพันกับประชาชนต้องมาจากประชาชน การเลือกตั้งจะเกิดผลดี

ต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยได้ นักการเมืองและประชาชนต้องมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

ในหน้าทีข่องตน การด�าเนินการหาเสยีงเลอืกตัง้และการลงคะแนนเสยีงต้องเป็นไปด้วยความบรสิทุธิย์ตุธิรรม 

ทั้งน้ี องค์กรอิสระคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องด�ารงความเป็นกลางอย่างแท้จริงเพ่ือให้การเลือกตั้งมีความ

หมายตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
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จิตวิทยาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
พฤติกรรมทางการเมืองเป็นการกระท�าต่าง ๆ ของมนุษย์ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการจัดระบบการ 

ปกครองเพือ่การอยูร่วมกนัอย่างมีสนัตภิาพ และมีสงัคมทีส่งบสขุ จมุพล หนมิพานชิ8 อธบิายว่า ในการศกึษา

พฤติกรรมทางการเมืองอาจศึกษาได้ 3 แนวทาง คือ แนวทางจิตวิทยาการเมือง แนวทางกลุ่มการเมือง และ

แนวทางระบบการเมือง

แนวทางจิตวิทยาการเมืองที่น�ามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลมาก 

กว่าการศึกษาระบบการเมือง แนวทางน้ียึดตัวบุคคล (individual) เป็นหน่วยในการวิเคราะห์ เนื่องจาก 

พฤตกิรรมทางการเมอืงของบคุคลเป็นสิง่ส�าคัญต่อระบบการเมอืงและความมัน่คงทางการเมอืง ไม่ว่าตวับคุคล

นั้นจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ ประชาชน หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มากกว่าตัวสถาบัน องค์กร หรือ

รูปแบบทางการเมือง โดยทั่วไปการศึกษาจะเน้นบุคลิกภาพของบุคคลทางการเมือง ภาวะผู ้น�า ศึกษา 

พฤติกรรมทางการเมืองของคน ได้แก่ พฤติกรรมการเลือกตั้ง ความรับผิดชอบทางการเมืองของบุคคล และ

ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการเมือง ต่อการก�าหนดรูปแบบทางการเมือง มีงานวิจัยเป็นจ�านวนมากที่ระบุว่า

ข้าราชการการเมืองนั้นเป็นตัวจักรที่ส�าคัญในการก�าหนดความเจริญของประเทศหรือความสุขของประชากร

ในประเทศนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช9 ทรงพระราชทานกระแสพระราชด�ารัสแก่ข้าราชการ 

และประชาชนชาวไทยไว้ ดังนี้

“การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ด�ารงมั่นคงยืนยงไป ถือว่าเป็นกรณียกิจอันส�าคัญสูงสุด 

นอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาด สามารถและสุจริตเป็นธรรมแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือ 

สนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศด้วย คือ ประชาชนแต่ละคนจะต้องขวนขวายสร้างสรรค์ประโยชน์ และ 

ด�ารงอยู่ในคุณธรรมอันสมควรแก่ฐานะของตน

คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและพร้อมน�ามาปฏิบัติมีอยู่ 4 ประการ

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเองที่จะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็น

ธรรม

ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองไม่ให้ประพฤติล่วงความสัจความดีนั้น 

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสุจริต ไม่ว่าจะด้วย

เหตุประการใด

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ

ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ�ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะ 

จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ันคงก้าวหน้าต่อไป

ได้ดังประสงค์”

  8 จุมพล หนิมพานิช. (2533). การวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ (เล่ม 2 

หน่วยที่ 8). นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

  9 สยามจดหมายเหตุ (16-22 เมษายน 2525). น. 428.
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมในการเป็นประมุขของชาติ 

หาก นักการเมืองไทยจะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพียงครึ่งหนึ่ง ความเส่ือมของสถาบันการเมืองก็

คงจะลดน้อยไป

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงกล่าวในงานพระนิพนธ์ว่า 

เมื่อคนเรามีต�าแหน่งและความรับผิดชอบ เราต้องสังวรไว้เสมอว่า ยิ่งเรามีอ�านาจยศฐาบรรดาศักดิ์สูงขึ้นเพียง

ใด สิ่งที่จะท�าให้จิตใจของเรามีกิเลสและลุ่มหลงก็จะย่ิงเพิ่มข้ึนทวีขึ้น10

ในทางการเมืองน้ัน นักรัฐศาสตร์ได้แบ่งมนุษย์ในสังคมออกเป็นสองส่วน คือ ผู้ปกครอง อันได้แก่ 

นกัการเมอืง และผู้อยูใ่ต้ปกครอง อนัได้แก่ ประชาชน โดยทีบ่คุคลทัง้ 2 กลุม่ มหีน้าทีร่่วมกันคอื การประสาน

ผลประโยชน์เพื่อความสงบสุข สวัสดิภาพ และการคงอยู่ของสังคมไทยโดยส่วนรวม โดยอาศัยปัจจัยที่ส�าคัญ

คือ จริยธรรม

จริยธรรมทางการเมือง หรือคุณธรรมในการปกครองที่ควรมี ได้แก่

1.  สังคหวัตถุ คือ ธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวใจคนและประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคีธรรม ได้แก่

1.1  ทาน คอื การให้ การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ เสยีสละ แบ่งปัน การช่วยเหลอื สงเคราะห์ด้วยปัจจยั

สี่ ทุน หรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจข้อแนะน�าศิลปวิทยาต่าง ๆ

1.2  ปิยวาจา วาจาเป็นทีน่่ารัก คอื กล่าวค�าสภุาพ ไพเราะน่าฟัง ชีแ้จงแนะน�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ 

มีเหตุผล มีหลักฐาน ชักจูงใจทางที่ดีงามหรือค�าแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก�าลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความ

เข้าใจดี เกิดความไมตรีสมานสามัคคี ท�าให้รักนับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

1.3  อัตถจริยา บ�าเพ็ญประโยชน์ คือ การช่วยเหลือด้วยแรงกาย และการขวนขวายช่วยเหลือ

กิจกรรมต่าง ๆ การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงส่งเสริมใน

ด้านจริยธรรม

1.4  สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติ

สม�า่เสมอกนัต่อคนทัง้หลายและเสมอในทกุข์สขุ คือ ร่วมทกุข์ร่วมสขุ ร่วมรบัรู ้ร่วมแก้ปัญหาให้เกดิประโยชน์

สุขร่วมกัน

2.  พรหมวิหาร คือ ธรรมประจ�าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจย่ิงใหญ่กว้างขวาง ได้แก่

2.1 เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีมีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์

และความสุข

2.2  กรณุา ความสงสาร อยากช่วยเหลอืผู้อ่ืนให้พ้นจากความทกุข์ ใฝ่ใจทีจ่ะปลดเปลือ้ง บ�าบดั

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง

2.3  มทุติา ความเบิกบานยนิดีเม่ือเหน็ผูอ้ืน่อยูด่มีสีขุ กม็ใีจแช่มชืน่เบกิบาน เมือ่เหน็เขาประสบ

ความส�าเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไปก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย

2.4  อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง มีจิตราบเรียบ ไม่เอนเอียงด้วยรักหรือชัง มองเห็นการที่

บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย วางตนและปฏิบัติไปตามความ

เที่ยงธรรม

  10 Somdhed Pra Nyansungvara. (1993). A Special Sermon. n.p.
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3.  สาราณยีธรรม คอื ธรรมเคร่ืองให้ระลกึถงึกนั ผกูความสมัพนัธ์กับผูอ้ืน่ทีเ่ป็นเพือ่นร่วมงาน ร่วม

กิจกรรมหรือร่วมชุมชน ได้แก่

3.1  เมตตากายกรรม ตั้งกายกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วม

ชุมชน คือ ช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้า และ

ลับหลัง

3.2  เมตตาวจีกรรม ตั้งวจีที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน

หรือแนะน�าตักเตือนด้วยความหวังดี แสดงวาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง

3.3  เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท�าสิ่งที่

เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน

3.4  สาธารณโภคี แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่าย

ใช้สอยบริโภคทั่วกัน

3.5  สีลสามัญญตา มีความสุจริตดีงาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท�าตนให้เป็นที่น่า

รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ

3.6  ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการ 

ส�าคัญที่น�าไปสู่การหลุดพ้น ก�าจัดทุกข์และแก้ปัญหาร่วมกัน

ในการศึกษาการเมืองน้ัน ผู้ศึกษาต้องศึกษาประเด็น ต่อไปนี้

1.  ระบบการเมือง นักวิจัยทางรัฐศาสตร์ได้ศึกษาระบบการเมืองในลักษณะของการเปรียบเทียบ 

ระหว่างปัจจัยน�าเข้า (inputs) และปัจจัยผลผลิต (outputs) ได้แก่ นโยบายหรือการตัดสินใจของรัฐบาล 

เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จี เอ อัลมอนด์11 ได้แสดงโครงสร้างหน้าที่ของระบบการเมืองไว้ตาม

ตารางที่ 9.2 ดังนี้

ตารางที่ 9.2 โครงสร้างหน้าที่ของระบบการเมือง

โครงสร้างหรือกลุ่ม หน้าที่

กลุ่มผลประโยชน์ สนับสนุนซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน

พรรคการเมือง การรวบรวมผลประโยชน์

รัฐบาล จัดท�านโยบาย

รัฐสภา กลั่นกรองนโยบายและกฎหมาย

ระบบราชการ ปฏิบัติตามนโยบาย

ศาล ตัดสินบังคับคดี

  11 Gabriel, A. Almond & G. Bingham Powell, Jr. (1978). Comparative Politics: System, Process and Policy. 

Boston: Little Brown and Co. p. 7.
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2.  แนวพัฒนาทางกระบวนการทางการเมือง เราอาจศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลได้

จากแนวพัฒนาทางกระบวนการทางการเมือง ซึ่งพัฒนาจากบุคลิกภาพทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง 

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

2.1  บุคลิกภาพทางการเมือง ในปัจจุบันนักวิชาการพบว่า ประสิทธิภาพทางการเมืองมักขึ้นอยู่

กับคุณภาพของผู้น�าทางการเมือง การเมืองจะพัฒนาไปทิศทางใดย่อมขึ้นกับคุณภาพของบุคคลที่เป็นสมาชิก

ของระบบการเมืองน้ัน ๆ

2.2  วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นเรื่องของสภาวะทางจิตและความรู้ ต่าง ๆ ที่มีส่วนก�าหนด

พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคม เป็นแบบแผนพฤติกรรมที่มีความต่อเนื่อง จากการอบรมกล่อม

เกลาทางการเมืองที่น�าไปสู่การแสดงออกทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบ่ง ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

2.2.1  วฒันธรรมทางการเมืองแบบ Parochial Political Culture เป็นวฒันธรรมท่ี บคุคล

ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมือง ไม่คิดว่าตนมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้

ปรากฏอยู่ในสังคมหรือชนเผ่าที่มีการปกครองแบบไม่สลับซับซ้อน

2.2.2 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ Subject Political Cuture เป็นวัฒนธรรมทาง 

การเมืองที่บุคคลมีลักษณะยอมรับอ�านาจของรัฐบาล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองแต่ไม่สนใจที่จะ

มีส่วนร่วมทางการเมืองทุกกระบวนการ ปรากฏอยู่ในสังคมที่ไม่สนับสนุนวิถีทางประชาธิปไตย

2.2.3  วัฒนธรรมทางการเมืองแบบ Participant Political Cuture เป็นวัฒนธรรมทาง 

การเมืองที่บุคคลเข้าใจในระบบการเมือง และต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ปรากฏอยู่ในสังคม

ประชาธิปไตย

2.3  การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส�าคัญต่อการก�าหนด

ทิศทางของระบบการเมือง การมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

2.3.1 การมีบทบาทในชุมชน เช่น เป็นสมาชิกพรรค การลงคะแนนเสียง การรณรงค์

หาเสียงให้พรรคการเมือง เป็นต้น

2.3.2 กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน คือ ร่วมท�างานกับกลุ่มการ 

เมืองท้องถิ่น บริจาคเงินให้พรรคการเมือง เข้าประชุมทางการเมือง ชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนนเสียง เลือก

ตั้ง ท�างานให้พรรคการเมือง รับฟังข่าวสารการเมือง ส่งจดหมายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไปตาม

สื่อมวลชน เป็นต้น

การที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันออกไปนี้ สาเหตุอาจเป็นเพราะทัศนคติทาง 

การเมืองส่วนบุคคล หรือแม้แต่อาจเป็นผลมาจากสภาวะทางการเมืองด้วยก็ได้

3.  องค์ประกอบและเทคนิควิธีทางการเมือง การที่จะท�าให้สถาบันการปกครองกับประชาชน 

สามารถประสานไปในทิศทางเดียวกันได้นั้น องค์ประกอบและเทคนิควิธีทางการเมืองเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่ง  

องค์ประกอบและเทคนิควิธีน้ี ได้แก่

3.1  ชนชัน้น�าทางการเมอืง ซึง่หมายถึงกลุม่บคุคลทีมี่อ�านาจและอิทธิพลในแต่ละสาขาวชิาชพี

ในสังคม ในความคิดของ มิลส์12 ก�าหนดว่าชนชั้นน�ามี 3 กลุ่ม คือ ชนชั้นน�าทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและ 

  12 C. Wright Mill. (1956). The Power Elite. New York, NY: Oxford University Press. p. 176.
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ทางการทหาร ความส�าคัญของชนช้ันน�าแต่ละกลุ่มน้ันขึ้นอยู่กับลักษณะของสังคมนั้น ๆ ว่าเป็นสังคม

เกษตรกรรมหรือสังคมอุตสาหกรรม

3.2  กลุ่มผลประโยชน์ การเกิดกลุ่มในสังคมเป็นลักษณะธรรมชาติของสังคม เพราะทัศนะ

และความคิดของมนุษย์ย่อมแตกต่างกันไปตามการด�าเนินชีวิตของคน อันน�าไปสู่ความแตกต่างทางผล

ประโยชน์ เพราะต่างคนมีเหตุผลในการด�าเนินชีวิตของตน โดยมีพื้นฐานอยู่บนความรักตนเอง (self-love) 

ดังนั้น ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่มีผลประโยชน์ต่างกันย่อมเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ฉะน้ัน การพยายามขจัด

ความขัดแย้ง และการรวมกลุ่มทางการเมืองจึงเกิดข้ึนอยู่เนือง ๆ

3.3  พรรคการเมือง พรรคการเมืองเป็นกลไกการวางรากฐานความมั่นคงของสังคมทาง 

การเมือง การพัฒนาการเมืองให้มั่นคงได้น้ัน มีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ประการ คือ

1) การมีความสามารถในการปรับตัวเอง 

2) การมีขั้นตอนที่แน่นอนในการจัดการพรรค

3) การมีความยืดหยุ่น 

4) การมีความเป็นอิสระ

ทั้ง 4 ประการน้ีน�าความเป็นปึกแผ่นมาสู่พรรคการเมือง

3.4  การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองเป็นหัวใจหลักของพฤติกรรมทางการ

เมืองของมนุษย์ในสังคม เพราะการสื่อสารสามารถสร้างความเข้าใจทางการเมืองที่ตรงกันให้เกิดขึ้นได้ 

ประเด็นส�าคัญของการสื่อสารที่ดีต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคน หากไม่มีการปฏิสัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร

ที่ดีย่อมไม่เกิดขึ้น การส่ือสารทางการเมืองจะกล่าวในตอนต่อไป 

4. การตัดสินใจทางการเมือง การศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นได้จากการตัดสินใจทาง 

การเมืองของประชาชน การตัดสินใจทางการเมืองนั้นมีอยู่ 2 ทาง คือ 1) ประชาพิจารณ์ และ 2) การลงคะแนน

เลือกต้ัง

4.1  ประชาพิจารณ ์คือ การแสดงออกซึ่งท่าทีหรือความเชื่อของผู้ที่มีความสนใจในปัญหาของ 

บ้านเมอืง การแสดงออกนีเ้ป็นพฤตกิรรมทางการเมอืงทีต่ัง้อยูบ่นสมมตฐิานว่า ประชาชนทัว่ไปมคีวามรู ้ความ

เข้าใจอย่างมีเหตุผล และมีความต้องการให้น�ามติมหาชนมาบัญญัติเป็นระเบียบของสังคม

4.2  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่ 

ส�าคัญย่ิงต่อระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย เพราะเป็นวิถีทางที่ประชาชนจะควบคุมนักการเมืองได้โดย

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หน้าที่ส�าหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ต้องแสดงความรับผิดชอบน้ัน นอกจากการ

ต้องไปออกเสียงเลือกตั้งแล้ว ประชาชนยังคงต้องติดตามการท�างานของผู้ที่ตนออกเสียงเลือกไปในเร่ืองต่อ

ไปนี้

1.  การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร (Parliament meeting) เป็นการประชุมที่มรีากฐานมาจากระเบยีบ 

การประชุมแบบรัฐบาลของประเทศอังกฤษ โดยมุ่งส่งเสริมหลักการส�าคัญ คือ13

  13 มังกร ชัยชนะดารา. (2516). ระเบียบการประชุม. กรุงเทพฯ: วาทสมาคมแห่งประเทศไทย. น. 8-9.
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1) เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปรึกษาหารือกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความ

เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

2)  ผู้ร่วมประชุมแต่ละคนมีสิทธิ์ เอกสิทธิ์ และพันธกรณีเท่าเทียมกัน

3)  ตกลงใจร่วมกันด้วยเสียงข้างมาก

4)  ให้ความคุ้มครองแก่สิทธิ์ของเสียงข้างน้อย

5)  ผู้ร่วมประชมุแต่ละคนมีสทิธ์ิทีจ่ะร่วมอภิปรายข้อเสนอทัง้มวลทีจ่ะต้องลงมตอิย่างสมบรูณ์

และอย่างเสรี

6)  ทุกคนที่ร่วมประชุมมีสิทธิ์ที่จะได้รู ้ความหมายของปัญหาหรือญัตติใด ๆ ที่เสนอในที่

ประชุม ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นจากข้อเสนอน้ัน ๆ

7)  การประชุมต้องแสดงออกซ่ึงความยุติธรรม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่านักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคน

มักฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะเห็นได้ชัดเจนว่าขาด

จริยธรรมในเรื่องการขาดความรับผิดชอบในค�าพูดของตน มักอ้างความชอบธรรมเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

หรอืของพรรคพวกตน และไม่เคารพสทิธขิองเพือ่นสมาชกิหรอืบคุคลทีก่ล่าวพาดพิงถงึ และมกัมกีารอภปิราย

กันด้วยท่าทีที่เผ็ดร้อน ใช้อารมณ์ และอภิปรายวกวนซ�้าซาก ไม่เหมาะสมในฐานะที่เป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 

และเป็นตวัแทนทีไ่ด้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนใหญ่ ในท�านองเดยีวกนัประชาชนส่วนใหญ่กไ็ม่สนใจ

ที่จะติดตามการประชุมโดยสม�่าเสมอ นอกจากครั้งที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้ ส่วนเสียของตนหรือกลุ่มของตน

โดยตรง ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) การประชุมสภามีรูปแบบที่พัฒนามากข้ึน การใช้วาจาไม่สุภาพน้อยลง  

การอภิปรายใช้ข้อมูลมากขึ้น แต่ยังมีอีกหลายประการที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น การไม่ให้ความส�าคัญ

ในการเข้าประชุมรัฐสภา เป็นต้น

2.  การรับผิดชอบในหน้าที่ทางการเมือง (Political Responsibility) ในระบอบการปกครองแบบ 

ประชาธิปไตย จรูญ สุภาพ14 อธิบายว่า ความรับผิดชอบทางการเมืองหมายความว่า นักการเมืองจะต้อง รับ

ผิดชอบต่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือ ประชาชน การปฏิบัติของนักการเมืองจะต้องสอดคล้องกับ ความ

รู้สึกและความต้องการของประชาชน โดยการปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ (rights and obligations) ซึ่ง

สทิธหิมายถึง สทิธทิางสงัคมหรอืเสรภีาพในการปฏบัิต ิซ่ึงสงัคมมอบให้กับบคุคล ส่วนหน้าทีก็่คือการ ก�าหนด

ให้บุคคลใดหรือกลุ่มใดใช้สิทธิที่ตนมีอยู่อย่างเสรี ทั้งนี้การปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ จะต้อง

อยู่ในกรอบของจริยธรรม อันได้แก่ มืความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบ การรักษาระเบียบวินัย การ เสียสละ 

และมีความยุติธรรมในการปฏิบัติงานตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่

ท�าการทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตน การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่าง

เคร่งครัด รวมทั้งการให้ความเป็นธรรมและปฏิบัติตนอย่างเสมอภาคกับบุคคลทุกฝ่าย เป็นต้น

  14 จรูญ สุภาพ. (2514). อ�านาจทางการเมือง. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
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3. การใช้อ�านาจทางการเมือง (Political Authority) อ�านาจ หมายถึง ความสามารถที่จะสร้าง 

ก�าหนดและบังคับใช้สิทธิและหน้าที่ ซึ่งถึอว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม15 นักรัฐศาสตร์ที่นิยมแนวการ 

วเิคราะห์เรือ่งการใช้อ�านาจทางการเมอืงเชือ่ว่า อ�านาจเป็นหวัใจของการศกึษาเรือ่งการเมอืง16 เนือ่งจาก อ�านาจ

เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการเมือง ในเรื่องขอบเขตของอ�านาจทางการเมือง โดยทั่วไปฝ่าย ผู้ปกครองไม่

อาจจะฝืนใช้อ�านาจหรือกระท�าการใด ๆ ที่ประชาชนไม่ยอมเช่ือฟังหรือต่อต้าน และการที่จะให้ประชาชนอยู่

ภายใต้การเมืองการปกครองที่ดีนั้น ประชาชนควรมีสิทธิบางประการที่ฝ่ายผู้ปกครองไม่อาจที่จะละเมิดได้ 

ในท�านองเดียวกันการใช้อ�านาจในทางการเมืองของฝ่ายผู้ปกครองต้องอยู่ภายในขอบเขตอันเหมาะสม เพื่อ

ประโยชน์สุขของสมาชิกแห่งรัฐ

เพลโต และโสกราตีส (Plato & Socrates, 1967) กล่าวว่า ผู้ปกครองแสวงหาอ�านาจก็เพื่อที่จะใช้

อ�านาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม แต่แท้จริงแล้ว เรามิได้แสวงหาอ�านาจกันเพื่อที่จะท�าประโยชน์ให้แก่

สังคมเสมอไป ดังที่ลาสเวลล์ (Lasswell)17 เห็นว่า คนเราแสวงหาอ�านาจไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในอ�านาจเอง แต่

เพราะมีสิ่งจูงใจในอันที่จะได้บรรลุเป้าหมายบางอย่างในชีวิตของตน เช่นเดียวกับที่ฮอบน์ (Hobbes) กล่าว

ว่า มนุษย์เราทุกคนแสวงหาอ�านาจ เพื่อให้บรรลุความปรารถนาของตน แต่ด้วยการใช้เหตุผลเป็นแนวทางว่า

จะท�าอย่างไร 

เมอร์เรียม (Merriam, 1964) ได้พยายามศึกษาบทบาทของอ�านาจทางการเมืองในกระบวนการ 

ควบคมุทางสงัคม โดยมุ่งเน้นทีแ่หล่งทีม่าของอ�านาจทางการเมอืงและการพฒันาของอ�านาจทางการเมอืง รวม

ทั้งผลลัพธ์ของอ�านาจทางการเมืองที่มีต่อชีวิตมนุษย์

อย่างไรก็ตาม การใช้อ�านาจทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญที่สุดเพื่อประโยชน์ของผู้อยู่ใต้การ 

ปกครองมากกว่าผลประโยชน์ของผู้ปกครอง หากนักการเมืองใช้อ�านาจและหน้าที่ของตนด้วยความซ่ือสัตย์

สุจริตและรับผิดชอบ มีความยุติธรรม นักการเมืองผู้นั้นก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชน และถือเป็น

พฤติกรรมแบบอย่างที่ประชาชนจะได้ยึดถือปฏิบัติตาม

ปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบันเกิดจากการขาดความรับผิดชอบของประชาชนส่วนใหญ่ เพราะเม่ือ

ลงคะแนนเลือกตั้งก็มิได้เลือกคนที่มีคุณภาพเพื่อมาบริหารบ้านเมือง แต่จะเลือกคนที่ตนรู้จักชอบพอ คนที่

เป็นพวกเดียวกับเราและคนที่คิดว่าจะเกื้อหนุนประโยชน์ส่วนตนของเราได้ โดยมิได้ค�านึงถึงประโยชน์ส่วน

ใหญ่ของชาติ ฉะนั้น เมื่อคนพวกนี้มาบริหารประเทศก็จะขาดทักษะการท�างาน ขาดคุณธรรมที่เหมาะสม 

ปัญหาก็จะเกิดข้ึนกับประเทศชาติโดยรวม

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.2 เรื่องที่ 9.2.2

 

  15 เพิ่งอ้าง. น. 135.

  16 จุมพล หนิมพานิช. อ้างแล้ว. น. 292.

  17 อ้างใน ทินพันธ์ นาคะตะ. (2514). รัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. น. 71.
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ตอนที่ 9.3

ทฤษฎีบุคลิกภาพผู้น�าทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพผู้น�าทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 9.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 9.3.1  จิตวิทยาผู้น�าทางการเมือง 

เรื่องที่ 9.3.2  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�า 

เรื่องท่ี 9.3.3  จิตวิทยาผู้ตามในวิถีประชาธิปไตย

แนวคิด
1.   การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการเป็นผู้น�าทางการเมือง ความแตกต่างในพฤติกรรมของผู้น�า

และสามารถอธิบายได้โดยอาศัยแนวทางจิตวิทยา

2.   ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้น�า ทฤษฎีลักษณะบุคลิกภาพผู้น�า และข้อมูลพื้นฐานของ

การพัฒนาบุคลิกภาพผู้น�า แหล่งท่ีมาของอ�านาจผู้น�าที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพผู้น�า

3.   ศึกษาความแตกต่างในพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลที่สามารถอธิบายได้ใน 

เชิงจิตวิทยา การมีส่วนร่วมทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยของผู้ตาม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 9.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมายของการพัฒนาลักษณะผู้น�าทางการเมืองได้

2.  อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�าได้

3.  อธิบายพฤติกรรมของผู้ตามทางการเมืองในวิถีประชาธิปไตยได้
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เรื่องที่ 9.3.1  จิตวิทยาผู้น�าทางการเมือง

ความหมายของผู้น�าทางการเมือง
ความหมายของการเมือง คือ การใช้อ�านาจในการปกครองบ้านเมือง การปกครองในความหมาย 

แบบไทย คือ การดูแลทุกข์สุข รับผิดชอบอนาทรห่วงใยผู้อยู่ใต้ปกครองหรือหมายถึงการที่มนุษย์อยู่ร่วมกัน

เป็นกลุ่ม มีการจัดการการปกครองเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเกิดสันติภาพและมีความสงบสุข

ในเร่ืองที่ 9.3.1 นี้จะกล่าวถึงการสร้างบุคลิกภาพของผู้น�าทางการเมืองในบริบทของจิตวิทยาทาง 

การเมือง จิตวิทยานั้นเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์โดยวิธีวิทยาศาสตร์ โดยการศึกษายึดตัวบุคคล 

(individual) เป็นหน่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรม ฉะน้ันจิตวิทยาทางการเมืองคือ การน�าหลักและทฤษฎี

ทางจติวทิยาเกีย่วกบัพฤตกิรรมมนษุย์มาศกึษามนษุย์ในระบบการเมอืง โดยเฉพาะช่วยให้การจดัการปกครอง

ของกลุ่มผู้น�าทางการเมืองเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชากรของประเทศ โดยท่ัวไปศาสตร์ของจิตวิทยา

การเมืองศึกษาภาวะผู้น�า การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�าและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล โดยทั่วไป ค�า

ว่าจิตวิทยาการเมืองอาจเป็นค�าใหม่ส�าหรับประเทศไทย แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วผู้น�าของประเทศจะมีนัก

จิตวิทยาที่จะมีบทบาทเสริมบุคลิกภาพของผู้น�าทางการเมือง ในเรื่องการแต่งกาย การพูด การวางท่าทาง การ

ใช้ภาษา การแสดงออกของปัญญาทางอารมณ์ความรู้สึกที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และความต้องการของ

กลุ่มชน และนักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้ตั้งสมาคมนักจิตวิทยาการเมืองนานาชาติ (International Society of 

Political Psychology) แบ่งสาขาต่าง ๆ ไว้ ดังน้ี

1.  จิตวิทยาการใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งของประชาชนและการท�าประชาพิจารณ์ (Psychology 

of Voting Behaฬor and Public Opinion)

2.  จิตวิทยาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์การเมือง (Psychobiography and Psychohistory)

3.  จิตวิทยาการส่ือสารทางการเมือง (Mass Media and Communication Psychology)

4.  การปลูกฝังและกล่อมเกลาพฤติกรรมทางการเมือง (Political Socialization Psychology) 

5.  จิตวิทยาการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (Conflict Analysis)

6.  จิตวิทยาการสร้างบุคลิกภาพ (Psychology for Political Personality Types)

7.  จิตวิทยาผู้น�าและผู้ตาม (Leadership and Fellowship Psychology)

การสร้างและพฒันาภาวะผูน้�าทางการเมอืงทีจ่ะกล่าวต่อไปนี ้จงึเป็นการอธบิายในบรบิทของจติวทิยา 

นายแพทย์ประสพ รัตนากร18 ได้ให้ข้อคิดของผู้น�า ดังนี้

  18 ประสพ รัตนากร. (2540). ค�าบรรยาย “จริยธรรมของผู้น�า”. บรรยาย ณ รัฐสภา วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2540. 
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9-26 การวิเคราะห์การเมือง

“จักเป็นผู้น�าเขา  น�าตัวเราก่อนเป็นไร

รู้จักบังคับใจ   รู้ระงับดับอารมณ์ 

รู้จักรับผิดชอบ   รู้ระบอบอันเหมาะสม 

ท�าสิ่งควรชื่นชม   ได้ตั้งรู้คือผู้น�า”

พร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึงผู้น�าล่มสลายที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่า

“กองทัพอ่อนแรง  ยังอยู่ได้

ข้าวปลาพร่องหาย  ใจยังสู้

ศรัทธาประชาชนหมดไป แต่ไม่รู้

รับรองได้ไม่อยู่   ทู่ซ้ีไป”

“If there is no confidence from the people, there is no good government”

ขงจื้อกล่าวถึงผู้น�าที่ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ต้องมีปัจจัย 3 ประการ คือ

1.  ประชาชนอิ่มท้อง

2.  กองทัพเข้มแข็ง

3.  มีศรัทธาจากประชาชน

หนทางสู่ความส�าเร็จของผู้น�า
เป็นที่ทราบกันดีว่าหัวหน้าหน่วยงานใดคือผู้น�าของหน่วยงานนั้น แต่จะมีสักก่ีคนที่ประสบความ 

ส�าเร็จของการเป็นผู้น�า ดังค�าพูดที่เราได้ยินเสมอว่า สังคมไทยในปัจจุบันน้ีแล้งผู้น�าหรือหาผู้น�าในระดับ 

แนวหน้าได้ยาก แต่ข้อเท็จจริงที่มีนั้นเป็นเพราะเรามิได้เปิดโอกาสให้คนได้พัฒนาสู่ความเป็นผู้น�าที่มี

ประสทิธภิาพมากกว่า เพราะความหวาดกลัว ความไม่ไว้วางใจซ่ึงกนัและกนัทีม่อียูใ่นสงัคมไทยนัน่เอง ธรรมะ

ข้อท่ีคนไทยท�าได้ยากคือ “มุทิตา” ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หากเราปฏิบัติธรรมะน้ีอย่างสม�่าเสมอแล้ว เม่ือเราเป็น

นายเราก็จะสามารถเปิดใจให้ลูกน้องได้พัฒนาตนเองข้ึนมาสู่ความเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จได้ ทางหนึ่ง

ที่แสดงว่าเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ คือการมีลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระมหากษัตริย์จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรได้ ต้องมีขุนพลแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว 

และขุนคลังแก้ว หากน�ามาใช้ก็จะเป็นหนทางสู่ความเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จในสังคมไทย ปัจจุบันน้ีได้ 

ทางสู่ความเป็นผู้น�าที่เป็นหนึ่งและสามารถจะคงความเป็นผู้น�าได้นานโดยการยอมรับของผู้ตามน้ันอาจ

ประมวลได้ ดังนี้

1.  มปีราชญ์เป็นทีป่รกึษา นกัปราชญ์หรอืนกัวชิาการทีม่คีณุธรรมนัน้มกัจะให้ข้อมลูทีเ่ป็นความจรงิ

จากศาสตร์ พฤติกรรมมนุษย์ที่เป็นศาสตร์มิใช่สามัญส�านึก กฎของธรรมชาติเป็นศาสตร์ ผู้น�าพึงแสวงหา

ปราชญ์ทีม่คุีณธรรมเป็นทีป่รกึษา แม้บางครัง้ความจรงิทีใ่ห้นัน้อาจก่อให้เกดิความระคายเคอืงใจ แต่ผูว้นิจิฉยั
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9-27รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

สั่งการนั้นคือตัวของผู้น�าเอง ผู้น�าในอดีตของไทยที่แสวงหาปราชญ์เป็นที่ปรึกษาที่เห็นได้ชัด คือ จอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดูจะเป็นผู้น�าเผด็จการ แต่ท่านก็จะอ่อนน้อมและให้ความส�าคัญกับ นักปราชญ์ เช่น หลวง

วิจิตรวาทการ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ป๋วย อึ้งภากรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้น�าจะต้องเลือกเฟ้นนักวิชาการที่

ซื่อสัตย์ มีความรู้จริงมาช่วยพัฒนาชาติ มิพึงน�านักวิชาการประเภทขายตัว เพ่ือลาภ ยศ และต�าแหน่ง มาเป็น

ที่ปรึกษา เพราะนักวิชาการเหล่านี้ไร้คุณธรรม ทรยศต่อวิชาชีพของตนเอง บิดเบือนข้อมูลเพื่อให้นายเสน่หา 

ให้เฉพาะข้อมูลที่ถูกหูนายก็จะน�าความพินาศมาถึงนายในที่สุด

2.  มีขุนพลแก้ว มีลูกน้องที่มีคุณภาพที่จะเป็นมือและแรงงานให้ได้เป็นอย่างดี ลูกน้องที่ดีต้องมี

ลักษณะ เช่น พญาอินทรีย์ คือ มีสายตาอันแหลมคม อีกทั้งความสามารถและความรับผิดชอบสูง รู้จัก

กาลเทศะ ไม่ประจบสอพลอชี้น�านายไปในทางที่ผิด คนที่ชอบสอพลอนั้นมักเป็นคนที่มีปมด้อย ปราศจาก

ความสามารถ และไร้ซึ่งคุณภาพแต่จะหาทางอยู่ใกล้ชิดนายโดยอาศัยสิ่งปรนเปรออื่น อาทิ ค�าป้อยอ ของ

ก�านัล หากผู้ใดแวดล้อมด้วยลูกน้องเช่นน้ี ทางที่จะก้าวขึ้นสูงน้ันไม่มี มีแต่จะด่ิงลงสู่ความหายนะแต่เพียง

อย่างเดียว หรือเมื่อได้อ�านาจความเป็นผู้น�ามาจะด้วยวิธีใดก็ตามจะอยู่ได้ไม่นาน ฉะนั้น การแสวงหาขุนพล

แก้วไว้ใกล้ตัวจึงเป็นหนทางที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของผู้น�า โดยธรรมชาติของพญาอินทรีย์นั้น ผู้เป็นเจ้าของ

จะต้องรู้คุณค่าและรู้วิธีจูงใจให้พญาอินทรีย์ท�างานและจงรักภักดี วิธีจูงใจพญาอินทรีย์ที่ส�าคัญคือ การมอบ

ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อถือ ให้เกียรติ สนับสนุน และมีมุทิตาจิต ยินดีเมื่อลูกน้องได้ดี สิ่งเหล่าน้ีจะเป็น

เสมือนเชื้อเพลิงที่เป็นจุดก�าเนิดของบารมีของผู้น�าให้โชติช่วงอยู่ช่ัวนิรันดร์

3.  มีขุนคลังแก้ว กองทัพนั้นเดินได้ด้วยท้อง ระบบการจัดการเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพจึงเป็น

หัวใจของผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ แม้บางคร้ังจะมีบารมีและคนรักมากมายเพียงใด แต่ถ้าผู้อยู่ใต้การ

ปกครองต้องอดอยาก ไร้สวัสดิการท่ีดี การจัดการเศรษฐกิจไม่มีระเบียบ ความก้าวหน้าของหน่วยงาน จะไม่

เกิดขึ้น ท่านอาจสมถะ ทนหิว ทนอด แล้วตั้งหน้าตั้งตาท�างานได้ แต่ลูกน้องของท่านเป็นคนและคนน้ันมี

ความหลากหลาย ใช่ว่าคนทุกคนจะเป็นเช่นท่านได้ ธรรมชาติของคนมีความแตกต่าง แต่คนส่วนใหญ่จะมี

ความต้องการพื้นฐาน 3 ประการ ตามทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ ซ่ึงจะต้องได้รับการตอบสนองเพื่อให้เขา

สามารถท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ

1)  ความต้องการทางร่างกาย (physiological needs)

2)  ความต้องการความมั่นคงในชีวิต (security needs)

3)  ความต้องการความรักและการมีพวกพ้อง (love and belonging needs)

และมาสโลว์เช่ือว่าหากความต้องการพ้ืนฐาน 3 ประการน้ีเขาได้รับการตอบสนอง เขาก็จะมีการ 

ปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานอีก 2 ส่วน คือ 4) ความต้องการภูมิใจใน

ตน (self-esteem) และ 5) ความต้องการบรรลุสัจการแห่งตน (self-actualization)

ฉะนั้น ผู้เป็นผู้น�าจะต้องมีขุนคลังที่มีความสามารถที่จะบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนองตอบความต้อง 

การพ้ืนฐานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

4. มีนางแก้วหรือสามีแก้ว ในประวัติศาสตร์ไทยจะกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงต่อเมื่อผู้หญิงนั้น ก้าว

ออกมาช่วยสามีไม่ว่าจะเป็น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย หรือท้าวสุรนารี ท้าวเทพกษัตรีย์-ท้าวศรีสุนทรก็ตาม แต่
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9-28 การวิเคราะห์การเมือง

ความจริงแล้วในยุคปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงเปลี่ยนไป ผู้เป็นภรรยานั้นอาจจะท�าให้สามีรุ่งเรืองหรือเสื่อม

ถอยได้ทั้ง 2 ประการ เช่น นางเจียงชิง ที่ท�าให้คนส่วนหน่ึงเกลียดชังเหมาเจ่อตุง ผู้น�าที่ดีน้ัน ต้องเลือกภรรยา

หรือสามีที่สามารถยืนเคียงข้างท่านได้ด้วยความภาคภูมิใจ นางแก้วหรือสามีแก้ว เป็นความเยือกเย็นเม่ือท่าน

รุ่มร้อน เป็นคู่คิดเมื่อท่านต้องการ เป็นผู้ปลุกปลอบเม่ือท่านผิดหวัง ไม่ก้าวก่ายในงานของท่านจนลูกน้อง

สงสัยว่านายหรือเมีย (สามี) เป็นผู้บังคับบัญชาที่แท้จริงแน่ แต่ต้องคอยสนับสนุน และเป็นก�าลังใจ บางท่าน

อาจจะมิทันได้เลือกภรรยาหรือสามีที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาส�าหรับเป็นคู่เคียงข้าง เพราะเม่ือยามหนุ่มสาว

นั้นอาจมองหาแค่คนท�างานบ้าน คนที่มีเงินให้เราใช้ คนที่เอาใจเรา แต่เมื่อท่านก้าวสู่ความเป็นผู้น�า ต�าแหน่ง

เปลี่ยนได้ แต่ภรรยาหรือสามีน้ันเปล่ียนยาก แต่ก็สามารถพัฒนาของที่มีอยู่แล้วนั้นให้มีคุณภาพขึ้นได้ โดย

ท่านต้องช่วยภรรยาหรือสามีของท่านให้เป็นนางแก้วหรือสามีแก้วให้ได้ เพราะหากท่านมิสามารถเป็นผู้น�าใน

ครอบครัวของท่านได้ ท่านจะเป็นผู้น�าของผู้ตามท่านได้อย่างไร

5.  ตนแก้ว ส่วนทีย่ากทีส่ดุท่ีบคุคลใดจะสามารถก้าวไปสูค่วามส�าเรจ็ของการเป็นผู้น�าคือ การพฒันา

ตนเอง ก่อนที่เราจะพัฒนาตนได้นั้น เราต้องรู้จักตนของเราให้ดีเสียก่อน รู้ทั้งจุดเด่นจุดด้อย เม่ือรู้จุดเด่น

แล้ว ท�าจุดเด่นให้เด่นข้ึนให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม วิเคราะห์จุดด้อยและแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ยากที่สุดของ

คนคือ การท�าใจให้ยอมรับความบกพร่องของตนเอง แต่หากท่านชนะตนเองได้ท่านคือผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ การ

พัฒนาตนของผู้น�านั้นมี 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาส่วนที่เป็นรูปธรรม อันได้แก่ รูปร่าง หน้าตา สุขภาพกาย 

การแต่งกาย กิริยามารยาท การพูดการฟัง แม้กระทั่งการกินอยู่ อันเป็นส่วนประกอบ ที่ส�าคัญของบุคลิกภาพ

ของบุคคล เพราะส่วนท่ีเป็นรูปธรรมภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่าย ผู้ท่ีมีลักษณะภายนอกเด่นจะประสบ

ความส�าเร็จของการเป็นผู้น�ามากกว่าผู้ที่มีลักษณะภายนอกด้อยกว่า เช่น จอห์น เอฟ เคนเนดี้ หรือราจีฟ คาน

ธ ีแม้ท่านจะมใีช่คนรูปงามมาแต่ก�าเนดิ แต่หากหมัน่ออกก�าลงักายให้ สขุภาพแขง็แรงสมบรูณ์ ดแูลบุคลกิภาพ

ให้สง่างาม ในที่ชุมชนท่านก็อาจชนะใจคนได้ เช่น โรนัลด์ เรเเกน แม้ถูกลอบสังหารก็ยังไม่เสียชีวิต ป่วยเป็น

มะเร็งก็ยังไม่เสียชีวิต เพราะมีสุขภาพดี มีสมรรถภาพ ทางร่างกายสูง สุขภาพจิตดี แม้ท้ายที่สุดต้องแพ้สังขาร

เพราะความชราแต่ก็สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมาได้ยาวนาน การพัฒนาตนอีกประการหนึ่ง คือ การ

พัฒนาตนส่วนที่เป็นนามธรรม เป็นส่วนที่ล�าบากยากกว่ารูปธรรม มี 2 ส่วน คือ สติปัญญา และจิตใจ

5.1  การพัฒนาด้านสติปัญญา ผู้ที่เป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จนั้น ต้องท�าตนเป็นคนใฝ่รู้ 

อ่านมากฟังมาก และความรู้น้ันต้องทันสมัยเสมอ สามารถพูดคุยกับลูกน้องได้ทุกเรื่อง มีปฏิภาณและไหว

พริบที่เฉียบไว ค�าว่าสติปัญญานั้นมิใช่หมายถึง intelligence คือ ความฉลาดเฉลียวอย่างเดียว แต่หากผู้น�า

จะต้องมี “ปัญญา” ที่เฉียบแหลม ที่ถูกควบคุมด้วย “สติ” ตลอดเวลา เพราะปัญญาที่มิได้ถูกคุมด้วย “สติ” 

นั้น อาจน�าตนของผู้มีปัญญาไปสู่ทางวิบากได้เช่นกัน และในปัจจุบัน ผู้น�าพัฒนาความฉลาดทางปัญญา 

(Intelligence Quotient: IQ) อย่างเดียวน้ันไม่พอ คนท่ีจะเป็นผู้น�าที่ดี ต้องมีการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ (Emotional Intelligence Quotient: EQ) และนอกจากนั้นผู้น�าในยุคปัจจุบันยังต้องสร้างเสริม

ความอดทนต่อความยากล�าบาก (Adversity Quotient: AQ) และจริยธรรม (Moral Quotient: MQ) เพื่อ

ให้อ�านาจการน�านั้นอยู่คงทนและสร้างสรรค์
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5.2 การพัฒนาด้านจิตใจ ส่วนที่พัฒนาได้ยากท่ีสุดในตัวคนนั้น คือ “จิตใจ” การพัฒนา 

“จิตใจ” ไม่ให้ยึดติดกับอ�านาจวาสนา ไม่ยึดติดกับตัวกู-ของกู ลดอัตตา ตามหลักพุทธศาสนานั้นกระท�า ได้

ยากย่ิง แม้ทกุ ๆ คนรูดี้ว่ายศ ต�าแหน่งนัน้เปรยีบเสมอืนหวัโขนหรอืสมบตัผิลดักันชม แต่การยอมสละ อ�านาจ

ด้วยความเต็มใจนั้นท�าได้ยากจริง ๆ หากท่านท�าได้ความเป็นผู้น�าของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดตลอด อายุขัยของ

ท่าน ท่านจะมีบารมอีนัสงูส่ง เพราะบารมนีีจ้ะเป็นบารมีทีป่ระทบัใจลกูน้องของท่านตลอดไป น่ีคือกระบวนการ

พัฒนาจริยธรรมของผู้น�า หลักของพุทธศาสนาน้ันชี้หนทางให้คนพัฒนาจิตใจให้สูงหลายทาง เช่น การละซึ่ง

ไตรลักษณ์ อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ และการยึดมั่นพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ท่านพุทธทาสก�าหนดฆราวาสธรรม 2 ข้อ ประการแรก คือ จงท�าหน้าท่ีให้ดีที่สุด ประการที่สองคือ 

รักเพ่ือนบ้าน อันได้แก่ คนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งที่บ้านและที่ท�างานให้มากที่สุด ธรรมะเหล่าน้ีอาจเป็นเครื่องช่วย

พัฒนาจิตใจได้ ขอเพียงแต่ท่านตั้งใจจะกระท�าเท่านั้น และหากท�าได้ท่านก็จะก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าที่ประสบ

ความส�าเร็จคร่ึงทางแล้ว ผู้เขียนขอเสนอข้อท่ี 3 คือ รักหน่วยงาน ผู้ที่เป็นผู้น�าหรือไม่ใช่ผู้น�าหากท�างานอยู่ที่

ใดต้องรักหน่วยงานนั้น รู้สึกว่าหน่วยงานนั้นเปรียบเสมือนบ้านของตนเอง หากเราคิดเช่นน้ี เราก็จะเกิดความ

รักหน่วยงาน มีก�าลังใจที่จะปรับปรุงรักษาให้หน่วยงานพัฒนาก้าวหน้าต่อไป ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนี้ ผู้เขียนได้

ประมวลความรู้เก่ียวกับการเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ จากทฤษฎีต่างประเทศและจากประวัติศาสตร์ของ

ไทย ตลอดจนวิถีชีวิตของสังคมไทย ซ่ึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะก่อประโยชน์ให้แก่ท่านผู้เป็นผู้น�าทุกคน ตลอด

จนผู้ท่ีก�าลังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�า เพื่อท่านจะได้เป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง

ความหมายของผู้น�า (Leadership)
ได้มีผู้พยายามให้ความหมายของผู้น�าไว้มากมาย แต่ความหมายโดยสรุป ผู้น�าก็คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อ

กิจกรรมของกลุ่มที่จะท�าให้กิจกรรมด�าเนินไปสู่วัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือองค์การ และกลุ่มแต่ละกลุ่มต้อง

มีผู้น�า (Leader) และมีผู้ตาม (Followers) ผู้น�าอาจเป็นกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

คนในกลุ่ม ผู้น�าไม่จ�าเป็นต้องมีสติปัญญาเหนือทุกคนในกลุ่มเสมอไป แต่จะมีบุคลิกภาพเป็นผู้น�า ผู้น�าโดย

ทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ

1.  การเป็นผู้น�ามาแต่ก�าเนิด (Born Leader) เช่น ลูกชายประธานบริษัท ซึ่งจะต้องรับมรดกเป็น 

ประธานบริษัทต่อไป หรือราชโอรส ราชธิดา ที่ต้องเป็นผู้สืบราชวงศ์ของกษัตริย์ เป็นต้น

2.  ผู้น�าท่ีเกิดจากการเรียนรู้ฝึกฝน (Earned Leader) การเป็นผู้น�าชนิดนี้ต้องศึกษาเเละฝึกฝน ซึ่ง 

ทุกคนที่มีระดับสติปัญญาสูงพอจะกระท�าได้ ในทางการเมืองบางครั้งทายาทนักการเมืองก็จะมีโอกาสดี ใน

การฝึกฝนประสบการณ์ทางการเมืองได้ดีกว่าผู้อื่น เช่น นายสรอรรถ กลิ่นประทุม บุตรชายนายทวิช กลิ่น

ประทุม นายเนวิน ชิดชอบ บุตรชายนายชัย ชิดชอบ นายจาตุรนต์ บุตรชายนายอนันต์ ฉายแสง หรือในต่าง

ประเทศ เช่น จอร์จ บุช ผู้ลูก ที่เป็นบุตรนายจอร์จ บุช อดีตประธานาธิบดี (ผู้พ่อ) เป็นต้น
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แบบของผู้น�า (Leadership Stability)
บาลส์ (Bales) กล่าวว่า เราสามารถแบ่งแบบ (styles) ของผู้น�าได้เป็น 2 แบบใหญ่ ๆ คือ

1.  แบบงานเป็นศูนย์กลาง (Task-related functions)

2.  แบบงานความสัมพันธ์กลุ่มเป็นศูนย์กลาง (Group-maintenance functions) ซึ่งผู้น�าทั้ง 2 

แบบอาจมีจุดมุ่งหมายของกลุ่มและผลส�าเร็จในงานไม่เหมือนกัน บางกลุ่มถ้ามีผู้น�าทั้ง 2 แบบ ก็ท�าให้งาน

เดินไปได้ดี ถ้ามีการร่วมมือประสานงานกันดีระหว่างผู้น�าและผู้ตาม บางกลุ่มต้องการผู้น�าที่มีแบบงานเป็น

ศูนย์กลางอย่างเดียว หรือแบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเป็นศูนย์กลางอย่างเดียว ลักษณะทั้ง 2 แบบ นั้นอาจ

อธิบายได้ ดังน้ี

1.  แบบงานเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ ผู้น�าที่จะท�าทุกอย่างเพื่อให้งาน บรรลุวัตถุประสงค์ แม้จะไม่ได้

รับความชื่นชอบจากผู้ร่วมงานก็ตาม เพราะจุดมุ่งหมายของผู้น�าแบบนี้ก็ คือ ความส�าเร็จของงานเท่านั้น 

ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่จะน�ามาใช้ ค�านึงถึงเป้าประสงค์ของหน่วยงานเป็นส�าคัญ

2.  แบบความสัมพันธ์ของกลุ่มเป็นศูนย์กลาง ผู้น�าแบบน้ี เชื่อว่างานจะบรรลุได้นั้น ต้องอาศัยการ

ร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานและถือว่าความร่วมมือของงานมีความส�าคัญยิ่งในความส�าเร็จของงาน

นักจิตวิทยาและนักรัฐศาสตร์ได้พัฒนาทฤษฎีบุคลิกภาพผู้น�าหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบลักษณะ 

บุคลิกภาพ (Trait Approach) และลักษณะทฤษฎีผู้น�าปฏิรูป (Transformation Theory) และที่เป็นที่สนใจ

อย่างยิ่งในปัจจุบันคือผู้น�ารูปแบบสถานการณ์ (Situational Approach)

ความคงอยู่ของการน�า (Leadership stability)
ความคงอยู่ของผู้น�าขึ้นอยู่กับผู้ตาม ถ้างานหรือชนิดของผู้ตามนั้นเหมาะสมกับผู้น�า ผู้น�านั้นอาจเป็น

ผู้น�าได้เป็นเวลานาน แต่ถ้าธรรมชาติของงานและลักษณะของผู้ตามไม่สอดคล้องกัน ความเป็นผู้น�าในกลุ่ม

ก็อาจสิ้นสุดลงรวดเร็ว หรือมีการเปลี่ยนกิจกรรมในกลุ่ม การเป็นผู้น�าในกลุ่มก็อาจสิ้นสุดลงได้ เพราะการ

เป็นผู้น�ากลุ่มข้ึนอยู่กับลักษณะกลุ่มและงานของกลุ่มเป็นส�าคัญ ผู้น�ากลุ่มหนึ่งอาจจะเหมาะเป็นผู้น�าส�าหรับ

อีกกลุ่มหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้น�าของอีกกลุ่มหนึ่ง ผู้น�าบางคนเท่าน้ันที่จะสามารถเป็นผู้น�า

ของกลุ่มบางช่วงเวลาไม่เหมาะสมเป็นผู้น�าอีกช่วงหนึ่ง

คุณสมบัติของผู้น�าที่ดี
คุณสมบัติของผู้น�าที่ดีนั้นได้มีผู้ศึกษาไว้เป็นจ�านวนมาก แต่ที่ควรกล่าวถึงก็คือ เมย์ สมิท (May 

Smith) และเซอร์ วอเตอร์ พัคคี (Sir Water Puckey)19

จากการศึกษาของเมย์ สมิท และเซอร์ วอเตอร์ พัคคี และนักจิตวิทยาอีกหลายคน เราอาจสรุป

คุณสมบัติผู้น�าท่ีดีได้ ดังต่อไปนี้

1.  มีความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการน�า (Leader and intelligence) เพ่ือจะสามารถ

ควบคุมการท�างานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรบุคคลได้อย่างอรรถประโยชน์

  19 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2541). มนุษยสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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2.  มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) ผู้น�าที่ดีต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง เมื่อสั่งงานใด

ไปต้องมีความเชื่อมั่นไม่โลเล ผู้น�าควรจะฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แต่จะต้องใคร่ครวญในการตัดสินใจ 

อย่างถี่ถ้วน

3.  มีการตัดสินใจที่ดี (Good decision making) มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ จะต้องกล้าที่จะ 

ตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาด ต้องกล้าผจญผลดีหรือผลร้ายที่จะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจ

4.  มีก�าลังใจที่เข้มแข็ง (Strong will power) มีก�าลังที่เข้มแข็งจริงจังในงานที่ตั้งใจท�า ไม่ท้อถอย 

โดยง่าย ต้องมีพลังใจท่ีแกร่งกล้า

5.  มีปฏิภาณไหวพริบดี (Impulsive) ผู้น�าที่ดีต้องสามารถแก้ป้ญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไว รู้วิธี

โต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ

6.  มีความรอบรู้ (Well-rounded) มีหูกว้าง ตากว้าง สนใจในสถานการณ์รอบด้านและมีวิญญาณ 

ใฝ่รู้ รู้วิธีโต้ตอบสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง

7.  มีความรับผิดชอบและตื่นตัวอยู่เสมอ (Responsibility and well alert) มีความรับผิดชอบสูง

ต่องานในหน้าที่ และตื่นตัวต่อสถานการณ์รอบด้านเสมอ ต้องศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีต่องานที่รับผิด

ชอบ

8.  มีความสุภาพ เมตตากรุณา และมีความเห็นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา (Generous kind and sym-

pathy) มีความสุภาพทั้งกายและวาจา รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้ความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและ

ครอบครัวของเขา

9.  มีความชื่อสัตย์และความยุติธรรม (Loyal and justice) ให้ความเสมอภาคกับผู้ที่ปฏิบัติงานไม่

ล�าเอียงเข้าข้างผู้ใดเป็นพิเศษ เม่ือมีความชอบก็ต้องให้ทุกคนเท่าเทียมกัน เม่ือมีความผิดก็ต้อง

ลงโทษ เหมือนกัน

10. มีความสามารถท่ีสอนผู้อื่น ๆ ได้ (Good instructor) นอกจากเป็นผู้น�าแล้วจะต้องมีความ

สามารถที่จะอธิบายวิธีการท�างานหรือสอนให้เขารู้จักการท�างานได้ด้วย เพราะการที่จะเป็นผู้น�าที่ดีน้ันต้อง

ศึกษางานในหน้าท่ีของตน และต้องรู้งานเพียงพอที่จะสอนผู้อื่นได้

11. มีศรัทธาจริงใจต่องานและผู้ร่วมงาน (Faith and sincerity) ต้องให้ความไว้ใจและศรัทธาต่อ

ผู้ร่วมงาน และผู้น�าต้องพร้อมท่ีจะรักและศรัทธาในงานที่ท�าเองเสียก่อนจึงจะน�าผู้ร่วมงานได้

12. มีอารมณ์ขัน (Sense of humor) ผู้น�าที่ดีต้องไม่มีแต่พระเดช แต่ต้องมีอารมณ์ขันสอดแทรก

ให้เหมาะ เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ และท�าให้ไม่เครียดเกินไปในการท�างาน แต่หากมีอารมณ์ขันมากเกินไป 

อาจท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความย�าเกรง

คุณสมบัติที่พึงหลีกเลี่ยงของผู้น�า
นอกจากข้อเสนอแนะและคุณสมบัติของผู้น�าที่ดีแล้วยังมีลักษณะที่พึงหลีกเลี่ยงของผู้น�า ดังต่อไปนี้

1.  เอาแต่อารมณ์ฉุนเฉียว อิจฉา ริษยา ไม่อยากเห็นลูกน้องได้ดีกว่าตน ไม่มีมุทิตาจิต

2.  หลงและหวงอ�านาจ พยายามที่จะครองอ�านาจให้นานที่สุด
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3.  มีความกลัวในความจริง ไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควร ไม่กล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่จะตามมากับการ

ตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

4.  มีปมด้อยคอยข่มขู่ผู้อ่ืน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ผู้น�าเช่นน้ีมักจะแสดงตนเผด็จการ เพื่อ

ปิดบังปมด้อยของตนเอง

5.  หูเบา ไม่มีเหตุผล เชื่อค�าสอพลอของคนใกล้ชิด ท�าให้ไม่ได้ยินข้อเท็จจริง จะได้ยินแต่สิ่งที่ลูก

น้องคิดว่าต้องการได้ยิน

6.  ไม่มีความยุติธรรม การขาดความยุติธรรมท�าให้ขาดบารมีและความเช่ือถือ

7.  ใช้อ�านาจและพระเดช ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้ใด อ�านาจและพระเดชแม้ใช้เพียงส่วนน้อยก็จะ

ท�าให้พระคุณหายไปได้

หากผู้น�าใดมีคุณสมบัติที่พึงหลีกเลี่ยงนี้ ก็ไม่สามารถจะน�ากลุ่มชนหรือสังคมไปส่ความส�าเร็จได้ 

และการเป็นผู้น�าก็จะอยู่ได้ไม่นาน เพราะการไม่ยอมรับจากผู้ตาม ผู้น�าคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายความเชื่อ

ถือไว้วางใจให้เป็นผู้น�าก็จะอยู่ได้นานเพราะการยอมรับจากผู้ตาม ผู้น�าคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายความเชื่อ

ถือไว้วางใจให้เป็นผู้น�าในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ หากเปรียบระบบงานต่าง ๆ เป็นร่างกายของมนุษย์ ผู้น�า

ก็เหมือนอวัยวะที่ส�าคัญที่ท�าหน้าที่เป็นกุญแจของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นหัวใจ เป็นศูนย์กลางของระบบ

หายใจ ผู้น�าเป็นก�าลังส�าคัญที่ช่วยท�าให้หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบมีความก้าวหน้าไปสู่ความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์

ในองค์การทุกองค์การผู้น�าจะเป็นผู้น�าเป้าประสงค์และปรัชญาขององค์การไปสู่ผลสัมฤทธิ์และใน

ทุกองค์การไม่ว่าองค์การระดับบริษัทหรือระดับชุมชน เช่น ชาติจะมีพฤติกรรมพื้นุฐานขององค์การดัง ภาพ

ที่ 9.3 ที่แสดงต่อไปน้ี
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ปรัชญา + เป้าหมาย

ความเป็นผู้น�า

พฤติกรรมองค์การ

แบบเป็นทางการ
พฤติกรรมองค์การ

แบบไม่เป็นทางการ

สภาพแวดล้อม

ทางสังคม สภาพแรงาน

การสื่อสาร

ทัศนคติลูกจ้าง ระบบการควบคุม สถานการณ์องค์การ

ความสมดุลของระบบบสังคม

สิ่งแวดล้อมภายใน สิ่งแวดล้อมภายนอกแรงจูงใจ

สัมฤทธ์ิผลตามเป้าประสงค์และปรัชญา

ภาพที่ 9.3 พฤติกรรมพื้นฐานขององค์การ

 

ถ้าพิจารณาจากพฤติกรรมพื้นฐานขององค์การจะพบว่า เป้าประสงค์และปรัชญาขององค์การนั้น จะ

บรรลุสัมฤทธิ์ผลได้จากการน�าของผู้น�าเท่าน้ัน โดยการผ่านกระบวนการสื่อสารและการควบคุมความสมดุล

ของระบบการบริหารและการจงูใจบคุลากรให้ร่วมกันสร้างสมัฤทธ์ิผลให้กับองค์การ ฉะน้ัน ผู้ทีเ่ป็นผู้น�าจ�าเป็น

ต้องสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้น�า

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 93 เรื่องที่ 9.3.1



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

9-34 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องทื่ 9.3.2 การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�า

ทฤษฎีและการพัฒนาบุคลิกภาพ
จอห์น เอเดียน (John Adain) (1963) อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพในทฤษฎี Three Circles 

Model ไว้ดังต่อไปนี้

งาน (Task)

1.  จุดมุ่งหมายร่วมของงาน

2.  การสื่อสารเป้าหมาย 

 และวัตถุประสงค์ของงาน

ทีม (Team)

3. องค์ประกอบทีม

4. การเอี้อต่อเป้าหมายของทีม 

5. การรวมเป็นทีม

บุคคล (Indmdual)

6.  มีคุณลักษณะส่งเสริมงาน

หรือไม่

7.  ตอบสนองความต้องการ

ของตน หรือไม่

ภาพที่ 9.4 Three Circles Model ขคง จอห์น เอเดียน (John Adain)

ตามภาพที่ 9.4 จอห์น เอเดียน ระบุว่าบุคลิกภาพของผู้น�านั้นพัฒนาจากองค์ประกอบ 3 ประการ 

คือ

1. งาน (Task)

2. ทีม (Team)

3. บุคคล (Indirvdual)

 วงกลมทั้งสามนี้ต่างส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้น�า ย่ิงมีความสอดคล้องกันเท่าไร ความเชื่อม่ัน และ 

ความเป็นผู้น�าก็จะชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่ละวงกลมสามารถอธิบายได้ ดังนี้
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1.  งาน (Task) จะมีผลในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้น�าในวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ ร่วม

กันของงาน ความสามารถที่จะสื่อเป้าประสงค์ของงานได้ นั่นคือผู้น�าจะต้องเข้าใจเนื้องานเป็นอย่างดี และ

สามารถที่จะสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ถ้าท�าได้ความเชื่อมั่นก็จะเกิดข้ึน

2.  ทีม (Team) ในการท�างานเป็นทีมของผู้น�าน้ัน ความเป็นผู้น�าจะประสบความส�าเร็จได้จาก องค์

ประกอบของทีม ลักษณะของทีมที่เอ้ือต่อเป้าหมายและการร่วมกันเป็นทีมของสมาชิกที่จะหนุนให้ ผู้น�ามี

บุคลิกภาพเป็นผู้น�าได้ตามวัตถุประสงค์ ถ้าผู้น�าได้ทีมดีความส�าเร็จก็เกิดขึ้นได้ง่าย เมื่องานประสบความ

ส�าเร็จบุคลิกภาพของการท�างานก็จะม่ันคงขึ้น

3.  บุคลิกส่วนบุคคล (Individual) มีส่วนส�าคัญอย่างย่ิง ต้องดูว่าลักษณะส่วนบุคคลในองค์การน้ัน

ส่งเสริมในงานที่ท�าหรือไม่ และความส�าเร็จของงานตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลหรือไม่ ความส�าเร็จ

ของส่วนบุคคลกับความส�าเร็จของงานต้องมีความสอดคล้องกัน

ถ้าทั้ง 3 องค์ประกอบสนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จของงานก็จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนา 

บุคลิกภาพของผู้น�าได้ ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จในงาน ความเชื่อม่ันก็จะสูงขึ้นและจะดีย่ิงขึ้น หากความ 

ส�าเร็จนั้นมาจากการยอมรับของทีม

นอกเหนือจากทฤษฎี Three Circles Model ของจอห์น เอเดียน แล้วทฤษฎีผู้น�าทางการเมืองที่

เฟื่องฟูในอิตาลี คริสต์ศตวรรษที่ 16 คือ ทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�าของ นิกโกโล มาเคียเวลลี (Nic-

colo Machiavelli) (1469-1527) มาเคียเวลลี เป็นชาวอิตาเลียน เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 1469 เขาเชื่อ

ว่าการที่ผู้น�าจะควบคุมลูกน้องได้น้ัน ต้องแสดงตนเป็นคนโหดร้ายกว่าความเป็นจริง เขากล่าวว่า “I laugh, 

and my laugh is not within me, burn 1 and the burning is not seen outside. ทฤษฎีของเขาเป็น

ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้ว 20 ปี เขาเชื่อว่าคนหัวเราะเยาะ ความล้มเหลวของชีวิต

เพราะเขาไม่สามารถดูแลปรับปรุงมันได้ คนที่ประสบความส�าเร็จในการเป็นผู้น�าต้องสามารถควบคุมและ

ปรับปรุงตนได้

หลักทฤษฎีเป็นท่ียอมรับในระดับหน่ึง มาเคียเวลลีอธิบายลักษณะของมนุษย์ไว้ในหนังสือ The 

Prince (1515) ว่า ธรรมชาติของมนุษย์มีลักษณะต่อไปนี้ กระด้างกระเดื่อง (rebellious) ก้าวร้าว (aggres-

sive) เห็นแก่ตัว (selfish) โหดมาก (greedy) ไม่ร่วมมือ (uncooperative) ฉะนั้น มนุษย์จึงต้องได้รับการ

ควบคุมจากผู้มีอ�านาจของรัฐ เพื่อรักษาระเบียบวินัยของชาติ เราอาจเปรียบเทียบผู้น�าที่มีลักษณะบุคลิกภาพ

แบบ Machiavelli กับ Non-Machiavalli ได้ดังตารางที่ 9.3

ตารางที่ 9.3 ลักษณะบุคลิกภาพของผู้บริหาร

MACHIAVELLI NON-MACHIAVALLI

1. เยือกเย็น 1. อ่อนไหว

2. ต้านแรงกดันทางสังคม 2. หวั่นไหวต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

3. ปรุงแต่งการแสดงออกและใช้หลักเหตุและผล 3. อบอุ่น จริงใจ เห็นใจ
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นักจิตวิทยาเช่ือว่า บุคลิกภาพนี้ต้องได้รับการพัฒนาจากปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งเป็นผลของกระบวนการ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคม ซึ่งอาจอธิบายได้ ดังนี้

พื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพ
ปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพตามทฤษฎีทางจิตวิทยาประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

1.  Health and psychomotor skills ได้แก่ การพัฒนาสุขภาพของตนและทักษะทางจิต สรีระ 

และการเคลื่อนไหว

2.  Cognitive abilities and achievements ได้แก่ ความสามารถทางปัญญาและสัมฤทธิผล 

ของตน

3.  Means of adjustment ความสามารถในการปรับตน

4.  Self-concept ตนรู้ความต้องการของตนอย่างแท้จริง มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเองที่

ชัดเจน

ความส�าคัญของผู้น�าทางการเมือง
โดยทั่วไปในการท�างานของกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นองค์การแบบรูปนัยหรืออรูปนัย ผู้น�ากลุ่มย่อมมี ความ

ส�าคัญที่สุดต่องานของกลุ่ม ผู้น�ามีอิทธิพลต่อผลผลิตของกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม การ

สร้างค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติต่อกลุ่ม ผู้น�ามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การด�าเนิน

งานของกลุ่ม และความก้าวหน้าของสมาชิกกลุ่ม ถ้ากลุ่มมีผู้น�าที่ดีก็จะท�าให้หน่วยงานก้าวหน้า ส่วนผู้น�าที่

ไม่ด ี(Negative Leader) อาจจะจงูใจไปในทางทีไ่ม่ถกูไม่ควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ผูน้�าเป็นผูบ้งัคบับญัชา

มีอ�านาจออกค�าสั่ง ก�าหนดนโยบายของกลุ่มในลักษณะของผู้น�าพลวัต (Dynamic Leader) ผู้น�าชนิดน้ีจะ

มีบทบาทในการน�ากิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐสภา ผู้น�าฝ่ายค้าน และรัฐมนตรี ตลอดจน

หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งข้ึนใหม่ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 ผู้น�าคือผู้ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่มที่

จะน�ากจิกรรมนัน้ไปสูเ่ป้าหมาย และผูน้�าต้องมผีูต้าม ถ้าทัง้ผูน้�าและผูต้ามรูบ้ทบาทของตน รูห้น้าทีข่องตนเอง

และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ปัญหาและอุปสรรคก็คงไม่มีอย่างเช่นในปัจจุบัน

ผู้น�าสังคมไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้น�าแบบ Earned Leader คือต้องสร้างบารมีท�าให้ปกครอง

ผู้คนได้ยาก ความคงอยู่ของผู้น�าขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ตาม จะเป็นผู้น�าได้นานเท่าไรก็ขึ้น อยู่ว่าผู้ตาม

จะยอมรับหรือไม่ ดูเหมือนปัญหาเช่นน้ีใคร ๆ ก็รู้ แต่จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรม มนุษย์จะเข้า

มาช่วยให้ผู้น�าเป็นที่ยอมรับของผู้ตามให้นานที่สุด โดยที่ผู้น�าจะต้องรู้ว่าธรรมชาติหรือ พฤติกรรมผู้ตามนั้น

เป็นอย่างไร และประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ศรัทธาที่ยอมรับของผู้ตามได้อย่างไร ถ้าผู้ตามยอมรับแล้ว การ

แก้ไขพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศก็จะดีขึ้น เช่น หากผู้น�าต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย ผู้น�า

ต้องมัธยัสถ์และใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เป็นต้น
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9-37รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

ทักษะที่ส�าคัญของการน�า
ผู้น�าในยุคปัจจุบันต้องเป็นผู้น�าที่มีความสามารถท่ีพัฒนาทักษะหลายด้าน ท้ังด้านบริหารจัดการมี

วิสัยทัศน์ร่วมสมัยหรือน�าสมัย มีความสามารถระดมสรรพก�าลังของบุคคลต่าง ๆ ต้องสามารถสร้างทีมงาน 

ต้องสามารถพาองค์กรของตนไปส่จุดมุ่งหมายได้ ผู้น�าต้องมีความสามารถที่จะต้องท�าให้ทุกคนภายใต้การก

ระท�าคล้อยตาม และผู้น�าทางการเมืองต้องเห็นภาพการเป็นผู้น�าทางการเมืองให้ชัดเจน ผู้น�าทางการเมืองต้อง

มีทักษะในการจัดการกับกลุ่มพลังต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของรัฐบาลหรือฝ่ายรัฐสภาหรือ องค์กรที่ไม่ได้อยู่

ในภาครัฐบาลโดยตรง รวมไปจนกระทั่งถึงท้องถิ่นต่าง ๆ นอกจากความสามารถในการจัดการแล้ว ผู้น�ายัง

ต้องมีจริยธรรม และสามารถน�าหลักจริยธรรมและนิติธรรมมาใช้ในการจัดการและการปกครอง การใช้หลัก

จริยธรรมในการจัดการของผู้น�าไทยอาจแตกต่างจากผู้น�าต่างประเทศ ในต่างประเทศจะมีการจัดการ

พฤตกิรรมขององค์กร โดยการประกาศของผูน้�าให้เหน็ว่าขณะนีพ้ฤตกิรรมองค์กร ในเชงิจรยิธรรมนัน้มปัีญหา

แล้ว ผูน้�าต้องช่วยก�ากบัดูแลไม่ให้เกดิปัญหาจริยธรรมขึน้ในองค์กร นอกจากนี ้ผู้น�าต้องเป็นผูก้�าหนดนโยบาย 

ผู้น�าต้องมีบทบาทในการผลักดันนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และต้องมีการประเมินผลของนโยบาย การก�ากับ

นโยบายมิใช่เฉพาะวางแผนงานหรือกฎระเบียบที่ปรากฏ แต่หัวใจส�าคัญคือการน�านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ 

และบทบาทที่ส�าคัญของผู้น�าคือการน�านโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ ท้ายที่สุดผู้น�าต้องสามารถบูรณาการทักษะ

ทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าในเรื่องของการเข้าใจคน การสร้างและพัฒนาทีมงาน การบริหารจัดการองค์การ การ

สร้างวิสัยทัศน์ การมีจริยธรรมและการพัฒนาทักษะด้านการเมือง ในปัจจุบันผู้น�าทางการเมืองมีความจ�าเป็น

ที่จะต้องสามารถก�าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า ต้องการอะไร และต้องสามารถก�าหนดการบริหารเชิงกล

ยุทธ์เชิงนโยบาย การบริหารประเทศภายใน 4 ปี ต้องการให้เกิดอะไรบ้าง เช่น มีเงินทุนลงหมู่บ้านในปีใด

เท่าไร และต้องคิดถึงยุทธวิธีที่จะจัดการ พร้อมกันต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วในโลกปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมาของประเทศไทยนโยบายส่วนใหญ่จะก�าหนดมาจากผู้น�า ถ้าผู้น�ามีอัน

ต้องยตุภิาวะการน�านโยบายกย็กเลกิไม่ต่อเน่ืองมิใช่นโยบายของชาตอีิกต่อไป สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในประเทศไทย

ต้องมีผู้น�าที่เห็นความส�าคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย ต้องเป็นผู้น�าที่พร้อมจะมอบการปกครอง

ให้ประชาชนเป็นผู้ปกครองตนเองอย่างแท้จริง ผู้น�าคือผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้มีอ�านาจในการชี้ทิศทางในการพัฒนา

องค์กร หลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวไว้ในหนังสือ กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่20 ว่า “ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือ  

คนที่ ท�าประโยชน์ แก่โลกมนุษย์ สร้างความผาสุกให้แก่มนุษยชาติ เช่น ผู้ค้นพบวิธีปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ 

ผู้คนพบวิชารักษาโรคร้าย หรือสิ่งส�าคัญทางแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติอย่าง 

ยั่งยืน หรือผู้ที่ค้นพบหลักธรรมจรรยา หาทางรักษาสันติสุขของโลก เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู หรือผู้ที่ เผย

แพร่พระบวรศาสนาให้มนุษย์ในที่มืดได้รับความสว่าง ผู้ที่หาทางส่งเสริมให้คนทั้งหลายได้ประกอบคุณงาม

ความดี เช่น พระเจ้าอโศกมหาราชในตอนที่เลิกท�าสงครามและหันมาเอาใจใส่ทางประกาศพระพุทธศาสนา 

ท่านที่กล่าวนามมานี้หรือบุรุษเช่นน้ีเป็นมหาบุรุษโดยแท้” นอกจากนี้หลวงวิจิตรวาทการ ยังกล่าวว่า “ผู้ยิ่ง

ใหญ่น้ันคือผู้ท่ีนั่งอยู่ในหัวใจคนมิใช่นั่งอยู่บนหัวคน” ผู้น�าที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่เพียบพร้อมย่อม

บรรลุสู่ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคต

  20 หลวงวิจิตรวาทการ. (2535). คู่แข่งธุรกิจชุดสู่ความส�าเร็จ. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คู่แข่ง. น. 3
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ลักษณะและตัวอย่างของผู้น�าที่ยิ่งใหญ่
ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ คือผู้น�าที่อยู่ในหัวใจของคนรุ่นหลังและหลังจากที่ลงจากอ�านาจวาสนาแล้วก็ได้ทิ้งส่ิง

ที่ดีงามให้กับสังคมหรือให้กับโลก ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ท่ีจะกล่าวไว้เป็นแบบอย่างในที่นี้พร้อมทั้งแนวคิดของการ

เป็นผู้น�าของเขา คือผู้น�าที่ผู้เขียนได้ศึกษาและคัดเลือกไว้ให้ดูแบบอย่าง เป็นแนวทางที่ท่านจะน�าไปวิเคราะห์ 

เพื่อสร้างและพัฒนาความเป็นผู้น�าของท่านต่อไป

ตัวอย่างของผู้น�าท่านแรกซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป คือ มหาตมะ คานธี อีริค อีริคสัน นัก

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ผู้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพของคนในวัยต่าง ๆ กล่าวชื่นชมว่า คานธี เป็น

ผู้น�าที่เป็นแบบอย่างโดยมีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเช่นนี้21

“คานธี เป็นคนตรงแต่ไม่ใช่คนแข็งกระด้าง มีความอาย แต่ไม่ถอยห่างจากสังคม มีความกลัว แต่

ยับยั้งได้ ฉลาดแต่มิใช่หนอนหนังสือ มีความต้ังใจจริงแต่ไม่ใช่ดันทุรัง อ่อนโอนแต่ไม่อ่อนแอ ซึ่งทั้งหมดนี้

คือคุณสมบัติของความส�าเร็จม่ันคงในชีวิต ซ่ึงอธิบายได้ยากและหาคุณค่าใด ๆ มาเทียบไม่ได้”

คานธีเป็นผู้น�าที่ชนะจิตใจคนด้วยความเรียบง่าย และอดทนและมุ่งมั่น บางครั้งเขาใช้พิธีการเพ่ือ

เพิ่มความศรัทธาและความยิ่งใหญ่ เช่น คานธีอาจจะเดินไปกับสานุศิษย์ใกล้ชิดเพียงสองสามคน เมื่อไปพบ

ที่เหมาะ เช่น ที่ที่เป็นลานกว้างหรือหาดทรายชายทะเล ซึ่งมีคนอยู่มาก ๆ คนบางคนอาจเดินตาม ท�าให้คน

อื่น ๆ เดินตามไปบ้าง มหาตมะ คานธีอาจจะคุกเข่าลงแล้วสวดมนต์ในที่นั้นซึ่งสานุศิษย์ที่ใกล้ชิด จะท�าตาม

คนที่เดินตามก็ต้องท�าตามด้วย เสียงสวดมนต์ก็จะมีเสียงดัง ท�าให้คนแตกตื่นมาดูและไม่สามารถยืนดูอยู่

เฉย ๆ ต้องคุกเข่าลงสวดมนต์ด้วย สุดท้ายคนจ�านวนพันก็จะสวดมนต์พร้อมมหาตมะ คานธี ท�าให้เกิดความ

ยิ่งใหญ่ขึ้น เป็นต้น

ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ที่จะกล่าวถึงเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไป ได้แก่ ดไวท์ ดี ไอเซนฮาวร์ (Dwight D. Eisen-

hower) ซึ่งได้ให้ค�าจ�ากัดความของลักษณะผู้น�าของสหรัฐอเมริกาว่า

1.  เต็มใจที่จะท�างานหนัก ผู้น�าต้องพร้อมที่จะท�างานหนักไม่ท้อถอย

2.  มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล วางแผนกิจกรรมในอนาคต และก�าหนดทิศทางในอนาคต

3.  มีบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ ต้องดูแลตนเองให้ดูสะอาด เรียบร้อยและมีมนุษยสัมพันธ์

4.  เตรียมตัวก่อนเริ่มงานทุกครั้ง ก่อนที่จะท�างานต้องเตรียมตัวโดยศึกษาข้อมูล เตรียมการวาง 

แผนงานทุกครั้ง

5.  รู้รอบและรู้จริง งานทุกอย่างต้องรู้อย่างแท้จริง ต้องศึกษาติดตามข้อมูลให้ทันสมัย

นอกจากไอเซนฮาวร์ที่เป็นแบบแผนของผู้น�าทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา ยังมีเซอร์ วินสตัน  

เชอร์ชิล ผู้น�าของสหราชอาณาจักร จารึกคุณลักษณะผู้น�าที่จะครองใจคนส�าหรับคนอังกฤษไว้ 4 ประการ คือ

1.  สุภาพอ่อนโยน (Humble) ความสุภาพอ่อนโยน เป็นเสน่ห์ของผู้น�าโดยเฉพาะในสังคม ท่ีมี

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมาช้านาน

2.  มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ผู้น�าที่ดีต้องมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และ

เปลี่ยนแปลงได้ตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก

  21 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2547). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. น. 141.
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3. มีเชาว์ปัญญา (Intellectual) ผู้น�าต้องมีเชาว์ปัญญาอย่างน้อยเหนือค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

4. มีเอกลักษณ์ส่วนตัว (Individuality) ผู้น�าต้องมีลักษณะส่วนตน เช่น ขยัน ชอบบุกเบิก หรือมี

ความอบอุ่นจริงจัง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพลเอกแมทธิว บี วิชเวย์ ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดของกองก�าลัง 

สหประชาชาติ (Supreme Commander of United Nations Forces) กล่าวว่า ลักษณะของผู้น�าทาง 

การเมืองมี 10 ประการ ดังนี้

1.  มีวินัยในตนเอง

2.  ชื่อตรง

3.  รับผิดชอบ

4.  ยอมรับความบกพร่อง

5.  ลดอัตตา แต่มีความเชื่อมั่นในตนเอง

6.  อ่อนน้อมถ่อมตน

7.  เสียสละเพื่อส่วนรวม

8.  ยุติธรรม

9.  มีประสิทธิภาพ 

10.  มีความสม�่าเสมอ

ในหนังสือติโต ซ่ึงเขียนโดย Phyllis Auty และทรงแปลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-

อดุลยเดช ในบทที่ 8 ผู้น�าทางการเมือง (ภาคผนวก) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้น�าทางการเมืองซึ่งผู้เขียนสามารถ

สรุปสาระส�าคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้น�าทางการเมืองได้ ดังนี้

1. มีการประสานงานกับฝ่ายป้องกันประเทศอย่างใกล้ชิด

2. ด�าเนินการศึกษาทางการเมือง และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

3. มีเป้าหมายของการต่อสู้ทางการเมืองท่ีชัดเจน

4. ต้องให้การศึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง

5. รับและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วฉับไวและท่ัวถึง

6. จัดระเบียบเเละกระบวนการทางการเมืองให้ชัดเจน

7. ดูแลทุกข์สุขของประชาชน

8. ให้ประชาชนจัดระบบการปกครองของตนเอง

อ�านาจในการน�า
อ�านาจท่ีมีในการน�านั้นมีอิทธิพลต่อผู้ใช้อ�านาจ ท�าให้ผู้มีอ�านาจต้องการมีอ�านาจให้นานที่สุด และจะ

ท�าทุกวิถีทางที่จะรักษาอ�านาจนั้นไว้ ฉะนั้นอ�านาจจึงเหมือนยาเสพติด ซึ่งจะท�าให้ผู้เสพติดอ�านาจไปสู่ความ

วิบัติในที่สุด ถ้าไม่รู้จักใช้อ�านาจให้ถูกต้อง

อ�านาจของผู้น�าเป็นส่ิงส�าคัญที่มีผลต่อบุคลิกภาพของผู้ใช้อ�านาจ นักจิตวิทยาได้แบ่งอ�านาจไว้ 5 

ชนิดด้วยกัน คือ
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1.  นติอิ�านาจ (Legal authority) ได้แก่ อ�านาจทีม่าจากกฎ ระเบยีบต่าง ๆ หรอือ�านาจตาม กฎหมาย

ผู้น�าที่อาศัยการน�าโดยใช้นิติอ�านาจจะให้ความส�าคัญกับกฎระเบียบ และใช้กฎและระเบียบเป็น ลักษณะใน

การเป็นผู้น�า

2.  ธรรนเนียนอ�านาจ (Traditional authority) ได้แก่ อ�านาจที่มาจากวัฒนธรรมขององค์กรหรือ 

ความอาวุโส

3.  บารมีอ�านาจ (Charismatic authority) ได้แก่ อ�านาจที่สะสมมานานด้วยการให้ หรือการเป็น 

คนดีที่น่าเชื่อถือ

4.  วิชาการอ�านาจ (Expert authority) ได้แก่ อ�านาจที่มาจากการเป็นผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญมากกว่า

5.  เผด็จการอ�านาจ (Coercive authority) ได้แก่ อ�านาจที่มาจากผู้ท่ีครองอ�านาจ ควบคุมองค์กร 

แบบเบ็ดเสร็จหรือควบคุมก�าลังพล

6.  อ�านาจจากส่ิงจูงใจ (Reward authority) ได้แก่ อ�านาจที่มาจากผู้ที่มีสิ่งจูงใจในการควบคุม 

พฤติกรรมคน เช่น เงินทอง เกียรติยศ อ�านาจวาสนา เป็นต้น

การใช้อ�านาจเหล่านี้ส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้น�าทางการเมืองและความคงทนของการน�า ผู้น�าที่จะ

มีความคงทนในการน�ามากที่สุดคือผู้น�าที่ใช้อ�านาจบารมีในการน�า22 ระบุลักษณะผู้น�าเป็น 5 ลักษณะ อ�านาจ

ของผู้น�า โดยเฉพาะผู้น�าทางการเมืองไว้ ดังนี้

1)  ผู้น�าแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันนี้มีแนวโน้มลดลง

2)  ผู้น�าแบบเผด็จการแบบฟาสซิสม์มีปรากฏอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศ

3)  ผู้น�าแบบสังคมนิยม เป็นผู้น�าที่มีลักษณะเน้นความต้องการของส่วนรวมเป็นใหญ่

4)  ผู้น�าแบบอนุรักษ์นิยม เป็นผู้น�าท่ีใช้ธรรมเนียมอ�านาจและนิติอ�านาจเป็นหลัก

5)  ผู้น�าแบบประชาธิปไตย เป็นบุคลิกของผู้น�าที่เป็นที่ต้องการของประเทศส่วนใหญ่

ในสังคมไทยเป็นสังคมที่ประชากรส่วนใหญ่ต้องการผู้น�าท่ีมีบุคลิกภาพเป็นประชาธิปไตย ปัจจุบัน

ลักษณะบุคลิกภาพของผู้น�าแบบประชาธิปไตย มีดังน้ี

1)  เชื่อความสามารถของผู้อื่น คือให้เกียรติกัน ยอมรับกัน

2)  ยอมรับฟังความคิดเห็นและกล้าแสดงความคิดเห็น

3)  รู้จักหน้าที่และสิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น

4)  เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

5)  มีประสิทธิภาพทางการเมืองคือศึกษาหาข้อมูลและท�าการบ้านในภารกิจของตนเอง ซึ่งอาจ 

อธิบายได้ ดังน้ี

(1)  เชื่อความสามารถของผู้อื่น ในสังคมประชาธิปไตย การให้เกียรติผู้ร่วมงาน ให้เขา

ได้แสดง ความสามารถ ได้มีส่วนร่วมมากกว่าการท�างานแบบข้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

(2)  ยอมรบัความคดิเหน็และกล้าแสดงความคิดเหน็ นอกเหนือจากการกล้าแสดงความ

คิดเห็น แล้ว ผู้น�าต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน นอกเหนือจากเชื่อความสามารถของเขาแล้ว ปัญหา

  22 Eysenck. op.cit.
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ที่ส�าคัญ และเกิดขึ้นบ่อยในสังคมผู้น�ามักจะถือความคิดของตนเป็นใหญ่ โดยไม่ฟังผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มี

ความ คิดเห็นแตกต่างกับตน ซ่ึงจะท�าให้เกิดปัญหามากในการท�างาน

(3)  ผู้น�าต้องรู้จักหน้าที่ก่อนรู้จักสิทธิของตน การไม่รักษาหน้าที่อาจท�าให้สิทธิต่าง ๆ 

เกี่ยวกับหน้าที่ นั้นหมดไปด้วย

(4)  เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่ล่วงเกินในสิทธิส่วนตัวของผู้อื่น

(5)  มีประสิทธิภาพทางบทบาททางการเมืองอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากลักษณะบุคลิกภาพทางการเมืองของผู้น�าในสังคมประชาธิปไตยที่กล่าวเบื้องต้นแล้ว ท่าน 

ปัญญา นันทะภิกขุ ก็ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของผู้บริหารท่ีเก่งและดีไว้ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติพิเศษของผู้บริหารที่เก่งและดี

1)  ตั้งใจท�างาน  - การเข้าท�างาน การเลิกงาน เคารพระเบียบของงาน

2)  อ่านใจคนอื่นเป็น  - เอาใจเขาใส่ใจเรา

3)  เห็นใจต่อผู้น้อย  - เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

4)  มีใจคล้อยเที่ยงธรรม - ยุติธรรม ปราศจากอคติ

5)  น้อมใจตามมติรวม - ฟังเสียงผู้อ่ืน

6)  ร่วมใจประพฤติดี - มีความสามัคคี ร่วมกันท�าความดี

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.3 เรื่องที่ 9.3.2

เรื่องที่ 9.3.3 จิตวิทยาผู้ตามในวิถีประชาธิปไตย

ทุกระบบสังคมการเมืองมีผู้น�าแล้วต้องมีผู้ตาม ผู้ตามที่ดีในทฤษฎี Three Circles Model ของ 

จอห์น เอเดียน กล่าวไว้ว่า ผู้น�าจะประสบความส�าเร็จได้ส่วนหน่ึงนั้นมาจากองค์ประกอบของทีมหรือผู้ตาม

ที่ร่วมทีมอยู่ด้วยกันน่ันเอง ผลการวิจัยหลายเรื่องระบุว่า การพัฒนาที่เชื่องช้าของการเมือง ส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจากผู้ตาม ชัยพร วิชชาวุธและคณะ23 พบว่า พฤติกรรมทางการเมืองที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่

ประเทศชาติของผู้ตามในระบบสังคมประชาธิปไตย เรียงล�าดับความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

  23 ชัยพร วิชชาวุธ, ธีระพร อุวรรณโณ, และพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2531). พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน 

ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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9-42 การวิเคราะห์การเมือง

1.  การปิดบังผู้กระท�าผิด

2.  การรับสินบน/การให้สินบน

3.  การทุจริตในการเลือกตั้ง

4.  การแจ้งความเท็จและความไม่ซ่ือสัตย์

ส่วนพฤติกรรมทางการเมืองที่ผู้ตามหรือประชาชนควรจะมีตามล�าดับ ดังนี้

1.  เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

2.  ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด

3.  เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง 

4.  เสียสละสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

พฤติกรรมเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นได้ คนควรได้รับการปลูกฝังมาแต่เยาว์วัย โดยเริ่มจากบ้าน โรงเรียน 

และสังคมโดยรวม การปลูกฝังคุณลักษณะประชาธิปไตยให้กับคนไทยนั้นต้องด�าเนินตามขั้นตอน ดังนี้

1.  การชี้น�าให้ตระหนักถึงผลของการกระท�า ต้องให้เด็กและเยาวชนได้มองเห็นความแตกต่าง ใน

แง่มุมต่าง ๆ ของชีวิต ซ่ึงเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติท่ีต่างกัน

2.  ต้องปลูกฝังให้เยาวชนมีความเชือ่ว่าท�าดแีล้วจะได้ผลด ีท�าไม่ดกีจ็ะได้รบัผลลพัธ์ทีไ่ม่ด ีในสงัคม

ทุกวันนี้เยาวชนจะพบว่าคนคดโกง คนเลว ก็สามารถมั่งมีศรีสุขได้ นอกจากน้ีเยาวชนพบว่าการมั่งมีเงินทอง

จะน�ามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ การเห็นผลกรรมที่ขัดแย้งเช่นน้ีก็จะท�าให้เยาวชนมีค่านิยมและความเชื่อ ที่ผิด

และน�าผลเสียหายมาสู่สังคมในอนาคตได้ การปลูกฝังจริยธรรมจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเอาการท�าความดี

มาเชื่อมโยงกับผลกรรมตอบสนองที่ดีทุกระดับ ตั้งแต่ความต้องการพื้นฐานของชีวิต จนกระทั่งประสบการณ์

สูงสุดของความส�าเร็จในชีวิตการท�างาน สังคมไทยขาดแคลนตัวแบบของการ กระท�าความดีมากขึ้นทุกวัน 

จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการรณรงค์ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในทุกองค์กร มิใช่ปล่อยให้คนขาดความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัวได้เป็นพ่อดีเด่น ด้วยเหตุที่มีเงินหนา หรือคนที่มีพฤติกรรมฉ้อโกง ได้เป็นคนดีศรีสังคม หาก

ตัวแบบเป็นเช่นน้ี เยาวชนก็จะขาดศรัทธาในการพัฒนาตนเป็นคนดี

3.  การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ขบวนการอบรมกล่อมเกลาทางสังคมต้องเน้นการเพิ่มศักยภาพ

พฤติกรรมทางบวกและลดศักยภาพพฤติกรรมทางลบ

ศักยภาพพฤติกรรมทางบวก เช่น เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้ที่

ยากจนกว่าตน ความชื่อสัตย์สุจริต การรับผิดชอบหน้าที่พลเมืองของตน เช่น การไปออกเสียงเลือกตั้ง การ

ติดตามการท�างานของผู้แทนปวงชน เป็นต้น

ศักยภาพพฤติกรรมทางลบ เช่น การประจบผู้มีอ�านาจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ 

ส่วนตน การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา การพูดเท็จเป็นนิสัย การล�าเอียง เป็นต้น

นอกจากนี้ในปัจจุบันผู้ตามหรือคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกร้องสิทธิของตนเอง แต่มิได้ค�านึงถึงหน้าที่

พลเมืองดี การเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองโดยตรงก็ไม่มีสอนในระบบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดย

ระบบการศึกษาจะมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างคนเก่งแต่ไม่เน้นการสร้างคนดี โดยความจริงแล้ว ประเทศต้องการ

ผู้ตามที่ทั้งเก่งและดี มีความรับผิดชอบ ผู้ตามที่ดีต้องรู้จักท�าหน้าท่ีของตนให้ดีที่สุดและรักเพื่อนร่วมชาติ 

เหมือนธรรมะของท่านพุทธทาสที่ช้ีว่า ฆราวาสธรรมนั้นคือ
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9-43รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

1.  ต้องท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

2.  ต้องรักเพื่อนบ้าน คือเพ่ือนร่วมชาติน่ันเอง

นอกจากน้ีแล้วผู้เขียนเสนอเพิ่มเติมว่า ต้องบ่มเพาะ “ความรักชาติ” ในเยาวชน มิใช่ “หลงชาติ” 

แต่รักชาติ คือความต้องการให้คนร่วมชาติของเราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข แบ่งปันช่วยเหลือกัน และหาก

ประเทศไทยมีผู้ตามหรือพลเมืองที่ดีแล้ว ผู้ปกครองก็ไม่สามารถจะเป็นคนเลวได้เลย เพราะผู้น�าประเทศไหน

จะเป็นเช่นไรจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพประชากรในประเทศน้ันนั่นเอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.3 เรื่องที่ 9.3.3
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9-44 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 9.4

จิตวิทยาการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 9.4 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 9.4.1 ทฤษฎีจิตวิทยาการส่ือสารกับพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 

เรื่องท่ี 9.4.2 การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองและสันติวิธี

แนวคิด
1.  การส่ือสารทางการเมอืงส่งผลต่อพฤตกิรรมทางการเมอืงของบคุคล นกัการเมอืงต้องเรยีน

รู้ทฤษฎีจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อให้เกิดการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพทางการเมือง

2.  ปัญหาทางการเมืองคือ ความขัดแย้งทางการเมืองและน�าไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง 

นักการเมืองจึงต้องเรียนรู้หนทางแก้ไขความขัดแย้งและสร้างสันติในสังคม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 9.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมายของการสื่อสารทางการเมืองที่ดีของนักการเมืองและประชาชนได้

2.  อธิบายทฤษฎีการจัดการความขัดแย้งและการเสนอแนวทางสันติวิธีทางการเมืองได้
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เรื่องที่ 9.4.1   ทฤษฎีจิตวิทยาการสื่อสารกับพฤติกรรมทางการเมือง

ของประชาชน

การสื่อสารคือ กระบวนการส่ือความหมายที่ยึดโยงบุคคลในวงการต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน รวมถึงบุคคล 

นอกวงการเพ่ือให้กิจการขององค์การด�าเนินไปตามวัตถุประสงค์ด้วยดี การสื่อสารมีความส�าคัญยิ่งส�าหรับ

กระบวนการทางการเมืองในการถ่ายทอดนโยบาย ความรู้สึกนึกคิด การชักจูงให้คนท�าตามและการครองใจ

คน ปัจจุบันการสื่อสารคือ การสร้างความเข้าใจระหว่าง 2 ฝ่าย คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการรวบรวมสถิติ 

พบว่า ประมาณร้อยละ 85 ของการท�างานคือการสื่อสารอันหมายถึง การสื่อความหมาย การออกค�าสั่ง การ

สอนงาน การประชุม การถ่ายทอดนโยบาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงาน ฯลฯ 

การสื่อสารมีองค์ประกอบ ต่อไปน้ี

1.  ผู้ส่งสาร

2.  ผู้รับสาร

3.  สาร

4.  สื่อส่งสาร

โจเซฟ เอ ดิวีโต24 กล่าวว่า การสื่อสารของบุคคล แบ่งได้ 5 ชนิด ได้แก่

1.  การส่ือสารกับตนเอง (Interpersonal Communication) ได้แก่ การคิด การให้เหตุผล การ

วิเคราะห์ และการสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

2.  การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน (Interpersonal Communication between two persons) 

ได้แก่ การสื่อสารแลกเปล่ียน เชื่อมโยงท�าความรู้สึกซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน

3.  การสื่อสารในกลุ่มเล็ก (Small group Communication) ได้แก่ การแบ่งปันข้อมูล ความคิด 

แก้ไขปัญหาร่วมกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

4.  การสื่อสารสู่สาธารณะ (Public Communication) ได้แก่ การให้ข้อมูล การชักจูง และให้ ความ

สุขสนุกสนาน

5.  การสื่อสารทางสื่อมวลชน (Mass Communication) ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การโน้มน้าว 

และให้ความสนุกสนาน

ในทางการเมืองต้องใช้การสื่อสารทั้ง 5 รูปแบบ แต่รูปแบบที่ใช้มากคือ การสื่อสารสู่สาธารณะ และ

การสื่อสารทางสื่อมวลชน แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือ การสื่อสารกับตนเอง ซึ่งนักการเมืองน้อยคนจะได้มีโอกาส

สือ่สารกบัตนเอง สิง่ท่ีส�าคัญในการส่ือสารให้เกดิประสทิธผิลทางการเมอืงอกีประการคอื การศึกษา วฒันธรรม

ของชุมชน ในการสื่อสารสู่สาธารณะนั้นนักการเมืองต้องรู้จักขั้นตอนที่ชัดเจนในการสื่อสาร เพ่ือให้สารที่ส่ง

นั้นมีคุณภาพ

  24 Joseph A Devito. (2003). Human Communication. New York, NY: Person Education.
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การสื่อสารน้ันข้ึนอยู่กับบรรยากาศของกลุ่ม

1.  กลุ่มเผด็จการ การสื่อสารมักเป็นไปในลักษณะทางเดียว การสื่อสารภายในกลุ่มไม่มีการสื่อสาร 

มาจากผู้น�าระดับสูงเท่านั้น ผลดีคือ สารคลาดเคลื่อนได้น้อย เพราะสารส่งมาจากบนไปล่างเท่านั้น

2.  กลุ่มประชาธิปไตย การสื่อสารเป็นไปหลายทาง ทุกคนในกลุ่มมีโอกาสและมีสิทธิในการส่งสาร

เท่ากัน สารอาจคลาดเคล่ือนได้ตามขนาดของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใหญ่ความคลาดเคลื่อนจะมีมาก

3.  กลุ่มเสรีนิยม การสื่อสารอาจมีทั้งแบบทางเดียวและหลายทาง แล้วแต่การตัดสินใจของสมาชิก 

กลุ่มสารที่ส่งอาจคลาดเคลื่อนได้มาก เพราะการรวมตัวของกลุ่มเสรีนิยมน้ันทุกคนต่างมีความหมายส�าคัญ 

เท่าเทียมกันและมีความคิดเห็นเป็นอิสระต่อกัน

ลักษณะการสื่อสารในองค์การ
ในองค์การมีการส่ือสาร 3 รูปแบบ ดังภาพที่ 9.5 แสดงลักษณะการสื่อสารในองค์การ โดยมีราย

ละเอียด คือ

1.  การส่งสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) ในกรณีนี้ผู้ส่งสารจะอยู่ข้างบน ผู้รับ

สารจะอยู่ข้างล่าง สารที่ส่งส่วนใหญ่เป็นทางเดียวและเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นโยบายพรรค ป้ายโฆษณา 

นโยบายพรรค เป็นต้น ส่วนมากจะเป็นการส่งสารทางเดียว ขาดการป้อนกลับจากผู้รับสาร

2.  สารที่ส่งจากล่างขึ้นบน (Upward Communication) ในกรณีนี้ผู้ส่งสารอยู่ข้างล่าง ผู้รับสารอยู่

ข้างบน ในทางการเมือง เช่น เสียงเรียกร้องของประชาชน เป็นต้น สารที่ส่งอาจเป็นค�าพูด ภาษา ท่าทาง หรือ

เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้

3.  สารที่ส่งในระดับเดียวกันในแนวนอน (Horizontal Communication) ในกรณีน้ี เป็นสารที่  

ผู้ส่งและผู้รับสารอยู่ในระดับเดียวกัน สารท่ีส่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือค�าพูดปรึกษาหารือ



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

9-47รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

ส่งสารจากบนลงล่าง (Downward Communication)

ผู้ส่งสาร

สารเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับสาร

ส่งสารจากล่างขึ้นบน (Upward Communication)

ผู้ส่งสาร

สารเป็นทั้งค�าพูด ภาษา ท่าทาง

และลายลักษณ์อักษร

ผู้รับสาร

ส่งสารตามแนวนอน (Horizontal Communication)

สารที่ส่งเป็นค�าพูดปรึกษาหารือ

ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร

  
ภาพที่ 9.5 แสดงลักษณะการสื่อสารในองค์การ

กระบวนการส่งสาร ในการสื่อสารแต่ละรูปแบบจะมีการส่งสาร มีกระบวนการและขั้นตอน ดัง

แผนภาพที่ 9.6
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ความคิด
Ideas

เข้ารหัส
Encoding

ถ่ายทอดสาร
Transmission

การรับสาร
Receiving

ถอดรหัส
 Decoding

ปฏิกิริยา
หลังรับสาร

Action

1.  เรียบเรียง

สัญลักษณ์หรือ

เนื้อหาที่เหมาะสม

2. เลือกสื่อ

3.  เลือกใช้ภาษาที่

เหมาะสมกับสื่อ

และผู้รับ

1.  ดูกาละเทศะและ

โอกาส

2. เลือกชนิดของสื่อ

1.  ประสบการณ์

เดิมของผู้รับ

2. ความตั้งใจ

 รับสาร

1.  ประสบการณ์

เดิมของผู้

ถอดรหัสสาร

2.  ความยากง่าย

ของสาร

1.  การน่ิงเฉยหรือการ

แสดงออกซึ่งเป็นผล

จากการรับสาร

2.  ประสบการณ์และ

 ภูมิหลังของผู้รับสาร

3. สถานภาพการรับสาร

ภาพที่ 9.6  กระบวนการและขั้นตอนการสื่อสาร
ที่มา: พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2541). มนุษยสัมพันธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กระบวนการส่งสารจะมีล�าดับ ดังต่อไปนี้

1.  เกิดความคิด (ideas) หรือข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง

2.  กระบวนการเข้ารหัส (encoding) คือ การเรียบเรียงเป็นสารที่มีความหมายที่เหมาะสมกับผู้รับ

และกับสื่อที่ส่ง เช่น การส่งโทรเลขต้องใช้ภาษาเฉพาะ เป็นต้น

3.  ถ่ายทอดสาร (transmission) คือ การส่งสารถ่ายผ่านสื่อไปยังผู้รับต้องถูกและเลือกชนิดของ

สื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของสาร พร้อมทั้งดูจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการส่งสารด้วย นักการเมือง ต้องรู้

เขารู้เราจึงจะสามารถส่งสารให้เหมาะกับกลุ่มคน

4.  การรับสาร (receiving) ผู้รับสารน้ันจะรับสารจากประสบการณ์เดิมเฉพาะที่มีอยู่และขึ้นอยู่กับ

ความตั้งใจของผู้รับสารด้วย

5.  การถอดรหัส (decoding) คือ การให้ความหมายของสารที่ได้รับ โดยการถอดรหัสของผู้รับสาร

นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้รับ สภาพการณ์เมื่อได้รับสารและความยากง่ายของสาร

6.  กิริยาหลังรับสาร (action) คือ กิริยาของผู้รับสาร เมื่อได้รับสารแล้ว ซ่ึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 

เดิมและภูมิหลังของผู้รับสาร และสถานการณ์ที่ได้รับสารว่า กิริยาที่แสดงออกมาหลังรับสารนั้นจะไปใน 

ทิศทางใดและเป็นรูปใด

 

บทบาทของสื่อต่อพฤติกรรมทางการเมือง
การสื่อสารเป็นหัวใจหลักของพฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ในสังคม เพราะการสื่อสารสามารถ

สร้างความเข้าใจทางการเมืองที่ตรงกันให้เกิดขึ้น หรือแม้มีความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมือง การสื่อสารที่ดี

ก็อาจท�าให้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างกันได้ สิ่งส�าคัญของการสื่อสารที่ดีคือ ปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

ระหว่างกลุ่มคน หากขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดี การติดต่อสื่อสารก็จะมีอุปสรรค
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ดังท่ีกล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าการเมืองนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการสื่อสาร นักการเมืองและ 

สื่อมวลชนก็มีความใกล้ชิดและพึ่งพากันมาก นักข่าวการเมืองต้องอาศัยข่าวจากนักการเมือง ในขณะเดียวกัน 

นักการเมืองต้องพึ่งพานักข่าวให้เสนอภาพของตนเองสู่สังคมและมวลชน ผลการวิจัยระบุว่า งานทุกชนิดและ

งานการเมืองต้องอาศัยการส่ือสารถึงร้อยละ 85 ฉะน้ัน นักการเมืองจึงต้องมีทักษะทางสื่อสารที่ดี ดังนี้

1.  การสื่อสารต่อตนเอง

2.  การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น คนร่วมพรรค หัวคะแนน และทีมงาน เป็นต้น

3.  การสื่อสารในท่ีสาธารณะ เช่น การพูดหาเสียงในที่สาธารณะ การแถลงข่าวกับมวลชน ฯลฯ

1.  การสื่อสารต่อตนเอง (Interpersonal Communication with oneself) นักการเมืองต้องรู้จัก

ตนเองตลอดเวลา โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1)  ต้องตั้งค�าถามว่า เราคือใคร เราก�าลังท�าอะไร เพื่อใคร ท�าไปท�าไม

2)  ต้องฟังข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่นเกี่ยวกับการกระท�าของตัวเรา

3)  ต้องขจัดจุดบอดของตนเอง ต้องวิเคราะห์ตนเองและท�าข้อมูลอยู่เสมอ เพ่ือให้หูกว้าง 

ตากว้าง

4)  มองดูตนเองในแง่ต่าง ๆ จากความคิดเห็นของผู้อื่น

5)  เพิ่มความรู้เกี่ยวกับตนเพื่อให้ตนเองมีสติรู้จักตนตลอดเวลา

2.  การสือ่สารระหว่างบคุคล (Interpersonal Communication between two persons) การสือ่สาร

ระหว่างบุคคลนั้นต้องเน้นที่จะท�าความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือกัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน หรือสร้าง

อิทธิพลเหนืออีกคนหนึ่ง

ทฤษฎกีารสือ่สารระหว่างบคุคลซ่ึงเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายคอื การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 

(Transactional Analysis: T.A.) ที่พัฒนาขึ้นโดยจิตแพทย์ชาวแคนาดา อีริก เบิร์น (Eric Berne) (1957) 

โดยเขาอธิบายว่า พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นบทบาทที่บุคคลต้องการสื่อความหมายท้ังทาง

อารมณ์ ปัญญาเเละบุคลิกภาพไปยังบุคคลอื่น โดยภาวะแห่งตนของบุคคล (ego state) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1)  ส่วนที่มีลักษณะเป็นพ่อแม่ (Parent Ego State)

2)  ส่วนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ (Adฟt Ego State) 

3)  ส่วนที่มีลักษณะเป็นเด็ก (Child Ego State)

คนทุกคนต้องมีลักษณะทั้ง 3 น้ี แต่มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่จะมีอยู่ทั้ง 3 ส่วน ใน 

ทุกคน เราอาจอธิบายลักษณะต่าง ๆ ได้ ดังนี้

1)  ลักษณะเป็นพ่อแม่ (Parent Ego State) เป็นคุณลักษณะที่ได้รับถ่ายทอดมาจากการเป็น

บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ สามารถอธิบายได้ 2 ส่วน ดังนี้

1.1)  อคติ (prejudicial ego state) ได้แก่ ความเชื่อเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมา หรือมา

จากประสบการณ์เดิมของตนเอง เช่น ขนบธรรมเนียมที่เราคุ้นเคย การด�าเนินชีวิตที่เราคุ้นเคย เป็นต้น 

ลักษณะส่วนนี้จะท�าให้ผู้ส่งสารเข้มงวดและเจ้าระเบียบ

1.2)  ความเป็นแม่ (Motherhood) ได้แก่ ความเห็นใจ ความปราณีที่ผู้ใหญ่มีต่อผู้อาวุโส

น้อยกว่า ความเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ เป็นต้น
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2) ส่วนที่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ (Adult Ego State) สามารถอธิบายได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

2.1) การใช้ความคิดเหตุผล ค�านึงถึงผลได้ผลเสียของการกระท�า

2.2) สุขุมรอบคอบ ตัดสินใจสิ่งใดต้องมีข้อมูลไม่รีบร้อน

2.3) เป็นทางการไม่มีความรู้สึกส่วนตัว ไม่มีความเป็นกันเอง

3) ส่วนที่มีลักษณะเป็นเด็ก (Child Ego State) มี 3 ลักษณะ ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นกันเองอย่าง

แท้จริงตามธรรมชาติ

3.1) มีลักษณะของเด็กคล้อยตาม (Adapted Child) คือ ความพร้อมที่จะเชื่อฟังผู้อ่ืน 

ท�าตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้

3.2) มลีกัษณะของเดก็อจัฉรยิะ (Little Professor) คอื ส่วนทีม่คีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ 

ริเริ่มสิ่งแปลกและใหม่

3.3) มีลักษณะเป็นธรรมชาติ (Natural Child) คือ ส่วนท่ีเป็นธรรมชาติเหมือนวัยเด็ก 

ร่าเริง สนุกสนาน ความเรียบง่าย เป็นกันเอง

คนทุกคนมี Ego State “P, A, C” ท�างานพร้อมกันอยู่ตลอดเวลา คนทุกคนจึงมีลักษณะทั้ง 3 นี้ 

ปรากฏอยู่เสมอในพฤติกรรมที่แสดงออก

P  เป็นใหญ่-มีลักษณะเป็นพวกหัวโบราณ เปลี่ยนแปลงยาก แต่จะมีความเมตตากรุณา 

A  เป็นใหญ่-มีลักษณะเป็นการเป็นงาน ไม่มีความรู้สึกส่วนตัว ทุกส่ิงเป็นผลของการกระท�า

C  เป็นใหญ่-มีลักษณะเป็นพวกริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจสิ่งใหม่ ๆ ไม่สนใจผู้อื่น นอกจาก 

ความสุขเบิกบานของตน

การติดต่อสื่อสาร บุคคลทั้ง 3 ลักษณะ ภาวะแห่งตน (Ego state) มีการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

นั้น ทฤษฎี T.A. แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1)  พดูตามกนั (Complementary transaction) จะพดูในลกัษณะทีส่อดคล้องตามกนั เพราะ

การติดต่อมาจากภาวะแห่งตนลักษณะเดียวกัน

2)  พูดขัดกัน (Crossed transaction) คือ พูดขัดแย้งกัน เนื่องจากการติดต่อมาจากภาวะ 

แห่งตนลักษณะต่างกัน

3)  พูดเสแสร้ง (Ulterior) คือ การติดต่อแบบเสแสร้งไม่จริงใจมีความหวาดระแวงอยู่ใน 

การติดต่อนั้น ๆ เม่ือภาวะแห่งตนต่างกัน

ในการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น แต่ละคนต้องมีบทบาทของตนเองในการสื่อสาร การสื่อสารระหว่าง

บุคคลจะประสบความส�าเร็จต้องมีการวิเคราะห์บทบาทการสื่อสาร

การวิเคราะห์บทบาท (Script analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์บทบาทของตนเองว่าก�าลังเล่นบทอะไร 

เพราะบทบาทของทุกคนมีเฉพาะตัว การส่ือสารระหว่างบุคคลเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Psycho-

logical Position) อาจแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ

1)  I’m OK, You’re OK. ทุกคนทัดเทียมกัน มีค่าเหมือนกัน

2)  I’m OK, You’re Not OK. เราดีกว่าคนอื่นตลอดเวลา
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3)  I’m Not OK, you’re OK. เรารู้สึกตนด้อยกว่าคนอื่น

4)  I’m Not OK. You’re Not OK. ไม่เห็นคุณค่าของชีวิต มองโลกในแง่ร้าย

ซึ่งคนที่มีสุขภาพจิตดี และสามารถมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืนอย่างมีความสุขน้ัน คือลักษณะ 

“I’m OK, You’re OK.” น่ันคือทุกคนมีค่าเหมือนกัน ถ้าเราเห็นว่าเราด้อยกว่าผู้อื่นเราก็จะไม่มีความสุขใน

ชีวิต คับข้องใจ ส่วนคนที่เห็นว่าไม่มีใครดีในโลกน้ีนั้นเป็นบุคคลที่มีลักษณะมีอาการโรคจิต การสื่อสาร 

ทางการเมืองนั้น เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างนักการเมืองกับประชาชน

ที่ออกเสียงเลือกตั้งเขา ทั้งในรูปแบบระหว่างบุคคลและระหว่างนักการเมืองกับมวลชน

การศึกษา T.A. จะท�าให้เราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และท�าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น

มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ และส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย

3.  การส่ือสารในที่สาธารณะ การส่ือสารในที่สาธารณะมีความส�าคัญอย่างยิ่งทางการเมือง เรา

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ 

3.1 การพูดท่ีต้องการให้ข้อมูล ซ่ึงมี 3 ลักษณะ ได้แก่ การพูดในเชิงบรรยาย (description) 

การพูดเชิงอธิบายความคิดหรือความหมายของข้อมูล (definition) และการพูดลักษณะนิทรรศการ (dem-

onstration) 

ขั้นตอนในการเตรียมการเสนอความคิดและข้อมูลต่อสาธารณะนั้นต้องมีข้ันตอน ดังนี้

1)  เลือกหัวข้อและก�าหนดวัตถุประสงค์การน�าเสนอให้ชัดเจน

2)  วิเคราะห์ผู้ฟัง เข้าใจผู้ฟัง การศึกษาวัฒนธรรม เช่น ผู้ฟังชาวเอเชียจะไม่ค่อยซักถาม 

และต้องศึกษาภาษาท้องถิ่น วิถีชีวิตของผู้ฟังให้ถ่องแท้ด้วย เป็นต้น 

3)  พัฒนาความคิดหลักพร้อมรุะบุวัตถุประสงค์หลักของความคิดที่ต้องการน�าเสนอ 

เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธคักราช 2540 น�าวิถีชีวิตประชาธิปไตยให้กับคนไทย และ

พัฒนาความคิดของสิ่งนี้สู่รายละเอียด เป็นต้น

4)  ศกึษา วิจยั วิเคราะห์ในเนีอ้หาทีต้่องการน�าเสนอต่อชมุชนให้ถกูต้องและตรงกบัความ

ต้องการของชุมชน

5) หาข้อมูลและน�าเหตุการณ์ปัจจุบันสนับสนุนข้อคิดของผู้น�าเสนอ เพื่อสร้างความน่า

สนใจในการน�าเสนอ

6) จัดขั้นตอนและระบบของอุปกรณ์การน�าเสนอประกอบข้อมูล และศึกษาวิธีการ

ถ่ายทอด ข้อมูลให้เหมาะสมกับผู้ฟัง

7) ก�าหนดหัวข้อการน�าเสนอให้น�าสนใจ และเป็นหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟัง

8) ในการพูดหรืออภิปรายในที่สาธารณะทุกครั้ง ต้องเตรียมค�ากล่าวน�าและข้อสรุปไว้

ล่วงหน้า เพราะเป็นส่วนที่คนฟังจะให้ความสนใจสูงสุด

9) ซ้อมการน�าเสนอก่อนจนแน่ใจ (rehearse) ดูการวางสายตา ดูทีท่าภาษาท่าทาง ภาษา

พูด น�้าเสียงและการแต่งตัวที่เหมาะสม ตลอดจนการรู้จักใช้อารมณ์ขันสอดแทรกในการพูด

10) น�าเสนอการอภิปรายสู่สาธารณชน
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3.2 การสื่อสารทางสื่อมวลชน (Mass Communication) การสื่อสารทางสื่อมวลชนทาง 

การเมืองนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสนุกสนาน ชักจูง และให้ข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารมีผลในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิด โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคของส่ือมวลชน  

ซึ่งมีอิทธิพลมากและนับวันจะมากขึ้น ภาพพจน์บางอย่างเม่ือถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางก็จะฝังใน

จิตใจ และการรับรู้ของคนจ�านวนนับล้าน เช่น ภาพมาริลีน มอนโร จะมาพร้อมกระโปรงที่ถูกกระพือเปิด  

ภาพ ฮิตเลอร์ มาพร้อมกับความเป็นเผด็จการ นักการเมืองผู้ใดถูกใส่หนวดฮิตเลอร์ก็จะปรากฏให้เห็นว่าสื่อ

ให้ตราประทับเผด็จการนักการเมืองผู้น้ัน เป็นต้น สื่อในปัจจุบันนี้นอกจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์

แล้ว ยังมีสื่ออินเทอร์เน็ต (internet) ที่เผยแพร่อย่างรวดเร็วและแพร่หลายในพริบตาเดียว พลังสมอง

คอมพิวเตอร์ได้แพร่กระจายอย่างไร้พรมแดน แหล่งข้อมูลน้ีสร้างชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการติดต่อเครือ

ข่ายอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น การเมืองในปัจจุบันจึงมิอาจปิดกั้นหรือหยุดยั้งสื่อได้เหมือนเมื่อ 30 ปีก่อน แม้ผู้มี

อ�านาจจะพยายามยดึครองสือ่ให้มากทีส่ดุ แต่สือ่ต่างประเทศกอ็าจมาถงึประเทศไทยได้ในพรบิตาเดยีว ฉะนัน้ 

ข้อมูลที่ออกทางสื่อนั้นจึงตรวจสอบได้ง่ายว่าเท็จหรือจริง ด้วยการที่โลกมีความเกี่ยวพันโยงใยอย่างแน่นหนา 

ผู้น�าของชาติต่าง ๆ สูญเสียอ�านาจเด็ดขาดในการบริหาร ไม่ว่าจะใช้วาทคิลป์หรือนโยบายรุนแรงลักษณะการ

ตัดสินใจของเขาจะได้รับผลกระทบจากชาวโลกและประเทศใกล้เคียง ในโลกยุคสารสนเทศปัจจุบันการใช้

อ�านาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาล ตามท่ีคนใจร้อนปรารถนาจึงเกิดขึ้นได้ยาก การแก้ปัญหาการเมืองการปกครอง

ในปัจจุบันจึงต้องใช้สื่อให้ถูกทิศทางและให้เป็นประโยชน์มากขึ้น หากสื่อออกมาในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ

แต่ขัดกับข้อมูลของการปฏิบัติที่มิอาจปิดบังซ่อนเร้นได้อย่างในสมัย 30 ปีก่อน ความน่าเช่ือถือของรัฐบาลก็

จะลดน้อยลงไป แต่หากรัฐบาลหรือนักการเมืองที่มีความจริงใจท�างานการเมืองอย่างจริงจัง ข่าวสารที่ออกมา

จากสื่อตรวจสอบได้โดยใช้สื่อชนิดต่าง ๆ เช่นกัน ประชาชนผู้รับสื่อก็จะให้ความเช่ือถือในนักการเมืองหรือ

รัฐบาลนั้นมากข้ึน นักส่ือสารมวลชน ต้องมีความทันสมัยและต้องซื่อตรง มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ในหน้าที่

มากขึ้น เพราะใน ยุคปัจจุบันหากนักสื่อสารมวลชนผู้ใดไร้ซึ่งอุดมการณ์และจรรยาบรรณ ก็ยากที่จะเจริญ

ก้าวหน้าในวิชาชีพได้ หลักของการส่ือสารทางส่ือมวลชนให้เกิดประสิทธิภาพ คือ

1)  ต้องเลือกสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับ ได้แก่ สื่อวิทยุ

และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

2)  ต้องเลือกสารให้เหมาะสมกับสื่อและกลุ่มเป้าหมายของการส่งสาร

3)  ต้องเสนอสารอย่างซ่ือตรงและชัดเจน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.4.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.4.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.4 เรื่องที่ 9.4.1
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เรื่องที่ 9.4.2  การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองและสันติวิธี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราโชวาท ว่า

ถ้าท่านต้องการชนะ   ก็จะต้องมีผู้แพ้

แต่ถ้าท่านต้องการความร่วมมือ ก็จะมีแต่ผู้ชนะไม่มีผู้แพ้

สันติวิธีจะเกิดข้ึนได้แม้จะมีความขัดแย้งของความคิดทางการเมือง หากบุคคลมีสิ่งต่อไปนี้

1. เปิดเผยจริงใจ แสดงความจริงใจ ความรู้สึกที่แท้จริงให้คนท่ีติดต่อสื่อสารทราบ (openness)

2.  เห็นใจ ให้ความเข้าใจ สนับสนุน ให้ก�าลังใจ ท�าความเข้าใจความคิด (empathy) ของผู้อ่ืน เปิด

เผยตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.  สนับสนุนซ่ึงกันและกัน (supportiveness) อธิบายความรู้สึกของท่านให้ชัดเจน ตรงไปตรงมา 

เปิดเผยและจริงใจ

4.  มองคนในทางที่ดี มีเจตคติทางบวกส�าหรับตนเองและผู้อ่ืน (positiveness) รับฟังความเห็น

ของผู้อื่น

5.  ยึดภราดรภาพ ยอมรับผู้อื่นเท่าเทียมกับตน มองทุกสิ่งในแง่ดีอย่างไม่มีเงื่อนไข (equality)

หากทุกฝ่ายปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและสามารถปฏิบัติตนทั้ง 5 ประการนี้ได้ ความขัดแย้งทาง

ความคิดที่เกิดขึ้นก็จะไม่น�าไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงและน�าไปสู่ความวิบัติของทุกฝ่าย

สาเหตุของความขัดแย้ง ความขัดแย้งมักเกิดจากสาเหตุ ต่อไปนี้

1.  มีความต้องการ ความคิดเห็นและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

2.  มีทรัพยากรน้อยไม่พอที่จะแบ่งปัน

3.  เมื่อมีการแข่งขันเพื่อรางวัลหรืออ�านาจวาสนา

เราอาจแบ่งชนิดของความขัดแย้งภายในตัวของบุคคลเมื่อต้องประสบภาวะของความขัดแย้งจาก 

สาเหตุหนึ่งสาเหตุใด ความขัดแย้งในตนเองสามารถแบ่งได้ 4 ชนิด คือ

1)  รักพี่เสียดายน้อง (approach-approach) คือเมื่อบุคคลอยากได้ของทั้งสองสิ่ง แต่ต้อง

เลือก เพียงสิ่งเดียว เช่น อยากเป็นนักธุรกิจที่ร�่ารวย และอยากมีอ�านาจวาสนาเป็นผู้น�าทางการเมือง ต้อง

เลือกเพียงอย่างเดียวเพราะการเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพไม่อาจเป็นนักธุรกิจที่ร�่ารวยได้ในเวลาเดียวกัน 

นอกจากจะไม่อยู่ในคุณธรรม เป็นต้น

2) หนีเสือปะจรเข้ (avoidance-avoidance) ไม่อยากได้ท้ังสองสิ่ง แต่จ�าเป็นต้องเลือกเอา 

อย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ต้องเลือกระหว่างท�างานหนักกับความยากจน เป็นต้น

3)  เกลียดตัวกินไข่ (approach-avoidance) เป็นความขัดแย้งที่เกิดจากอยากได้สิ่งหนึ่ง แต่

ไม่ชอบในสิ่งที่เกี่ยวพันกัน เช่น ชอบชื่อเสียงของพรรคการเมืองหนึ่งแต่ไม่ชอบผู้บริหารพรรคน้ัน เป็นต้น
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4) สองฝักสองฝ่าย (double approach avoidance) ได้แก่ ความขัดแย้งที่อยากได้และไม่ 

อยากได้สิ่งหนึ่งในขณะเดียวกัน เช่น อยากได้ต�าแหน่งทางการเมือง แต่ไม่อยากได้การหมดความเป็นส่วน

ตัว ไม่อยากท�างานหนัก เป็นต้น

สาเหตุทั้ง 4 ประการน้ีเองจึงท�าให้คนเกิดความขัดแย้งในตนเอง เป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งกับ

ผู้อื่นตามมา

แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง อาจท�าได้หลายทางตามแนวคิดของเดวิด และแฟรงค์25 เช่น

1)  หลบหลีกปัญหาเหมือนเต่าหลบเข้ากระดอง เมื่อเจอกับป้ญหาที่เกิดขึ้นก็จะไม่ได้รับการ

แก้ไข

2)  คอยหาเวลาแก้แค้น ใช้วิธกีารจดัการปัญหาด้วยวธิรีนุแรงเหมอืนปลาฉลาม ซ่ึงท�าให้ความ

ขัดแย้งต่อเนื่องและแก้แค้นซ่ึงกันและกันไม่สิ้นสุด

3)  ยิ้มรับความขัดแย้ง เป็นผู้ยอมแพ้ ยอมถูกเอาเปรียบ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งให้หมดไป 

เหมือนตุ๊กตาหมี ความขัดแย้งระหว่างบุคคลอาจสิ้นสุด แต่ความขัดแย้งในตนจะไม่หมด ด้วยจะเป็น ผู้เสีย

เปรียบและความต้องการของตนจะไม่ได้รับการตอบสนอง

4)  ประนีประนอม พยายามทุกทางมิให้ความขัดแย้งหมดไป โดยให้ต่างคนต่างยอมเหมือน

สุนัขจ้ิงจอก ในกรณีเช่นน้ี ดูเหมือนความขัดแย้งจะสิ้นไป แต่ความจริงแล้วความขัดแย้งยังคงอยู่และอาจ

รุนแรงขึ้น

5)  เผชิญปัญหา นั่นคือการพยายามแก้ไขโดยหันหน้ามาเจรจากัน เพ่ือหาหนทางแก้ไข โดย

ให้คู่กรณีมองปัญหาร่วมกัน ตาสว่างในความมืดเหมือนนกฮูก มองเห็นปัญหาของผู้อ่ืนนอกเหนือจากปัญหา

ของตนเอง ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร

นายแพทย์ประเวศ วะสี26 ได้ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองใน ทศวรรษนี้ 5 

ประการ คือ

1)  แนวทางพัฒนาของโลกเน้นวัตถุนิยม ท�าให้คนเกิดความโลภ น�าไปสู่การแย่งชิง ท�าร้ายกัน 

แตกความสามัคคี

2)  การปกครองโดยรวมศูนย์อ�านาจที่ส่วนกลาง ไม่พยายามเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็น

วิถีชีวิตของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

3)  ประเทศไทยเป็นสังคมอ�านาจที่มีโครงสร้างแนวด่ิง คนยากจนไม่ได้รับความเป็นธรรมทาง

เศรษฐกิจ ขาดความเป็นธรรมและลุ่มหลงในวัตถุที่ไม่ยั่งยืน

4)  ความขัดแย้งของโลกระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสลาม ท�าให้ความขัดแย้งแผ่ขยายไปทั่ว

ในประเทศที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามและเป็นมิตรกับประเทศสหรัฐอเมริกา

5)  ระบบการศึกษาไทยทั้งระบบเป็นระบบการศึกษาเน้นเน้ือหาวิชาไม่ได้เน้นการเข้าใจตนเอง 

เข้าใจเพื่อนมนุษย์ และการอยู่ในสังคม

  25 David W. Johnson, & Frank P. Johnson. (1999). Joining Together. New Jersy, NJ: Prentice Hall.

  26 ประเวศ วะสี. (2548). ในการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องรัฐบาลใหม่กับการจัดการความขัดแย้งในสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันพระ

ปกเกล้า.
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ซึ่งปัญหาท่ีเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วจากทุกฝ่าย ความขัดแย้งในความคิดน้ัน

เป็นเรื่องปกติทางการเมือง แต่ความขัดแย้งที่น�าไปสู่ความรุนแรงในสังคมต้องได้รับการแก้ไข การแก้ไขความ

ขัดแย้งแบบสันติวิธีเสนอโดย โคทม อารียา27 ไว้ 3 แนวทาง ดังนี้

1)  ต้องเยียวยาอดีต ความปวดร้าวของคนท่ีถูกรังแกให้ลดลง ยอมรับข้อเท็จจริงและ ข้อผิด

พลาดที่เกิดขึ้น

2)  ขจัดเงื่อนไขปัจจุบันที่ไม่มีความยุติธรรมและการกระท�าที่ไม่ดีให้ลดลง

3)  ทุกฝ่ายร่วมกันก�าหนดอนาคต

หากเราสามารถขจัดความขัดแย้งในตนเองได้ จะท�าให้เราสามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ได้ และการแก้ไขความขัดแย้งมิให้เกิดความรุนแรงน้ันต้องใช้สันติวิธี โดยการใช้เทคนิควิธีของนกฮูก ที่มอง

เห็นในความมืด มองดูในตนของเรา มองดูความต้องการของฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะผู้น�าต้องฟังสิ่งที่เป็นข้อ

เท็จจริง มิใช่สิ่งที่ต้องการได้ยินที่ได้รับการปรุงแต่งจากผู้ใกล้ชิด ให้ความรู้สึกของผู้น�าท่ีดี มีความสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ หากมิฟังความจริง การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ความรุนแรงมิเคยน�ามา

ซึ่งสันติภาพ อาจหยุดเหตุการณ์ได้แต่ความรุนแรงนั้นมิได้หายไปเพียงแต่หลบลงใต้น�้า เหมือนคลื่นสึนามิ

เท่านั้น

ด้วยศาสตร์ทางจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้เทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง

เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ฉะนั้น การน�าหลักพฤติกรรมมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทาง

รัฐศาสตร์จึงเป็นวิถีทางของนักรัฐศาสตร์ยุคปัจจุบันที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง นอกเหนือ

จากทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ใช้ทฤษฎีจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองมากขึ้น ซึ่งรากฐานของความคิดน้ี

ก็น่าจะพัฒนามาตั้งแต่แนวความคิดของโสกราตีสและอริสโตเติล ผู้เป็นต้นฉบับของทฤษฎีทางรัฐศาสตร์

นั่นเอง

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 9.4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 9.4.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 9 ตอนที่ 9.4 เรื่องที่ 9.4.2

  27 โคทม อารียา. อ้างใน เพิ่งอ้าง. 



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

9-56 การวิเคราะห์การเมือง

บรรณานุกรม

โคทม อารียา. (2548). เสวนาโต๊ะกลมเร่ืองรัฐบาลใหม่กับการจัดการความขัดแย้งในสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันพระ

ปกเกล้า. 

จุมพล หนิมพานิช. (2533). การวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 

(เล่ม 2 หน่วยท่ี 8). นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จ�ารูญ สุภาพ. (2514). อ�านาจทางการเมือง. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ชัยพร วิชชาวุธ, ธีระพร อุวรรณโณ, และพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2531). พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทย

ปัจจุบันศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ทินพันธ์ นาคะตะ. (2535). รัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

ประสพ รัตนากร. (2546). ค�าบรรยาย “จริยธรรมของผู้น�า”. บรรยาย ณ รัฐสภา วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2540. 

ประเวศ วะสี. (2548). เสวนาโต๊ะกลมเรื่องรัฐบาลใหม่กับการจัดการความขัดแย้งในสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันพระ

ปกเกล้า.

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2547). การเปรียบเทียบพฤติกรรมจริยธรรมทางการเมืองระหว่างนักการเมืองไทยและ 

คนไทยผู้มีสิทธิ ออกเสียงเลือกตั้ง. รายงานการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภช. โรเนียวเย็บเล่ม คณะจิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

. (2545). จิตวิทยาครอบครัว (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

. (2547). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

. (2541). มนุษยสัมพันธ์ (พิมพ์คร้ังที่ 4). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย.

มังกร ชัยชนะดารา. (2516). ระเบียบการประชุม. กรุงเทพฯ: วาทสมาคมแห่งประเทศไทย.

โยธิน ศันสนยุทธ. (2535). มนุษยสัมพันธ์: จิตวิทยาการท�างานในองค์การ (พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์ 

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 

สมพร สุทัศนีย์ ม.ร.ว. (2537). มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สยามจดหมายเหตุ (16-22 เมษายน 2525) 

หลวงวิจิตรวาทการ. (2535). คู่แข่งธุรกิจชุดสู่ความส�าเร็จ. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์คู่แข่ง.

Almond, Gabriel A., & Powell, G. Bingham Jr. (1978). Comparative Politics: System, Process and 

Policy. Boston: Little Brown and Co. 

Bandura, A. (1991). Self-Efficacy. New York, NY: W.H. Freeman and Co. 

Cooper, R.K., & Sawaf, A. (1997). Executive EQ. New York, NY: The Berkley Pub Group. 

Davis, Jame Chawning (1993). “Where From And Where To?” Handbook of Political Psychology. 

Henry, William E. & Sanford Nevitt. 

Devito, J. A. (2003). Human Communication. New York, NY: Person Education. 

Elster Jon. (1993). Political Psychology. San Francisco: Jossey-Paso Pub. 



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

9-57รัฐศาสตร์กับจิตวิทยา

Eysenck, Han J. (1999). The Psychology of Politics. New Jersy, NJ: Transaction Pub. 

Gordon, T. (1997). Leader Effectiveness Training. New York, NY: Bantom Book.

Hermann, M.G. (1999). “William Jefferson Clinton's Leadership Style.”, in Post, Jerrold M. The 

Psychological Assessment of Political Leader. Ann Arbor: The University of Michigan 

Press. 

Johnson, David & Johnson, Frank p. (1999). Joining Together. New Jersy, NJ: Prentice Hall. 

Knezevich, S.T. (1969). Administration of Public Education (2nd ed.). New York, NY: Harper & Raw 

Pub.

Knickerbocker, Irving. (1987). “The Analysis of Leadership.” in C.G. Browne and Cohn. (eds.). The 

Study ot Leadership. 

Mc David, J, & Harari. H. (1976). Psychology and Social Behavior. New York, NY: Harper Interna-

tional Pub.

Mill, C. Wright. (1956). The Power Elite. New York, NY: Oxford University Press. 

Renshon, S.A. William Jefferson. (1999). Clinton's Psychology. in Post, Jerrold M. The Psychologi-

cal Assessment of Political Leaders. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 

Somdhed Pra Nyansungvara. (1993). A Special Sermon. n.p.




