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วัฒนธรรมการเมือง  
(Political Culture) 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง  
(Political Participation) 

 

โดย อ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



หัวข้อการบรรยายหลังการสอบกลางภาค 
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หัวข้อ วันที่บรรยาย 
วัฒนธรรมทางการเมือง/ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

8 สิงหาคม 2555 

การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา 
15 สิงหาคม 2555 

(โดย รศ.ดร.พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์) 

ความขัดแย้งทางการเมืองและ 
สันติศึกษา 

22 สิงหาคม 2555 

ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่
เกี่ยวกับชาติพันธุ ์

29 สิงหาคม 2555 

การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 5 กันยายน  2555 

สอบปลายภาค 12 กันยายน 2555 



วัฒนธรรมทางสังคม (Social Culture) 

 “วัฒนธรรม” (Culture)  ในทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 
หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมการด ารงชีวติของกลุ่มคน ซึ่งสมาชิก
เรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันไปโดยการปลูกฝังและอบรมสั่งสอน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   

 “วัฒนธรรม” (Culture) เป็นผลมาจาก 
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“ระบบความเชื่อ” (Belief)  “ค่านิยม” (Value)  และ “ทัศนคติ” 
(Attitude)  ซึ่งถ่ายทอดกันมาด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
(Socialization Process) หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผลของกระบวนการ
กระท าที่ผ่านมา และเป็นเงื่อนไขส าหรับการกระท าต่อไปในอนาคตของ
ชนกลุ่มหนึ่ง 



กระบวนการเกิดวัฒนธรรม 
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คุณสมบัติทางวัฒนธรรม 
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1 
• วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ 

2 
• วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้

ทางสงัคมมากกว่าการถ่ายทอดทางสายเลือด 

3 
• วัฒนธรรมต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงได้ 

(Cultural dynamism) 



คุณสมบัติของระบบความเชื่อ 
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1 
• ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ด ารงอยู่ว่าเปน็สิ่งที่

ถูกหรือผิด  

2 
• ความเช่ือเกี่ยวกับประเมินคุณค่าว่าเป็นสิ่งที่ดี

หรือเลว 

3 
• ความเชื่อเกี่ยวกับวธิีการ หรือเป้าหมายของการ

กระท าเป็นสิ่งทีพ่ึงปรารถนาหรอืไม่พึงปรารถนา 



คุณสมบัติของค่านิยม 
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1 
• ค่านิยมมีลักษณะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง คอืเปน็ความเชื่อ

เกี่ยวกับวิถีการกระท า หรือเป้าหมายการกระท า  

2 
• ค่านิยมมีลักษณะยืนยงถาวร 

3 
• ค่านิยมมีลักษณะเปรียบเทียบความส าคัญ 



คุณสมบัติของทัศนคติ 
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1 

• ทัศนคติเป็นความเชื่อของบคุคลที่สั่ง
สมมาเป็นเวลานาน 

2 

• ความเชื่อนั้นมีผลต่อการตอบสนองต่อ
สิ่งต่าง ๆ ด้วยลักษณะของความรู้สึก
และความพอใจของบุคคล 



ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง (1/2) 

Almond  :  แบบแผนความเชื่อ ค่านิยม ทศันคติของ บคุคลที่มี
ต่อระบบการเมอืงสามารถพิจารณาได้จากความโน้มเอียง 3 
ลักษณะ คือ     
ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการรับรู้     (Cognitive Orientation) 

ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้สึก  (Affective Orientation) 

ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการประเมินค่า (Evaluative Orientation) 

Almond และ Verba   ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบลักษณะทาง
วัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคม   และพบว่ามีลักษณะ
แตกต่างกัน 3 ลักษณะคือ 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบ   (The Parochial Political Culture)  

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า   (The Subject Political Culture)  

วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม    (The Participant Political Culture) 
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ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง (2/2) 

 Pye : 
 “แบบแผนของทัศนคติ  ความเชื่อ ความรู้สึก ซึ่งก่อให้เกิด

ระเบียบและความหมายต่อกระบวนการทางการเมืองทั้งยงั
ช่วงวางรากฐาน  และข้อบังคับซึ่งควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลในระบบการเมือง” 

 Manheim :      

      “แบบแผนของความเชื่อและทัศนคติร่วมกันของบุคคลใน     
   สังคมเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเมืองอย่างเดียวกัน 
   ตลอดจนการเห็นพ้องต้องกันจากการได้รับประสบการณ์  
   ทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวกัน 
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รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง (1/2) 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม (Authoritative 
Political Culture) 

 นิยมอ านาจเด็ดขาด 

 มอบความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ผู้น า นิยมตัวบุคคลมากกว่า  
เหตุผล 

 นับถือระบบอาวุโส ระบบเจ้าขุนมูลนาย ไม่ยอมรับความเสมอภาค
ของผู้อื่น 

 กิจกรรมของบ้านเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาล ประชาชนไม่เกี่ยว 
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รูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมือง (2/2) 

2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic 
Political Culture)  

 ต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย  

 ต้องมีใจกว้าง  ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น 

 มีความไว้วางใจและยอมรับในความสามารถผู้อื่น 

 เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 ให้ความสนใจและติดตามกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

 การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 

 ความเสมอภาค (Equality) 

 ความสามารถของระบบการเมือง (Capacity) 

 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมี 
 ความช านาญเฉพาะ (Differentiation and Specialization) 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตมุีผล     
  (Secularization of Political Culture) 

 ความเป็นอิสระของระบบย่อย  (Subsystem Autonomy) 
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การพัฒนาสถาบันการเมือง (Institutionalization) 

การแบ่งโครงสร้างทางการเมอืงให้มีความแตกต่างซับซ้อนมากขึ้น 
(Structural Differentiation) 

การเสริมสร้างอ านาจการปกครองใหม้ีเอกภาพ (Nationalization 
of Authority) 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน (Political Participation)   
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การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) (1/7) 
ลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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การก าหนด 
ตัวผู้ปกครอง 

การผลักดัน 
การตัดสินใจ 
ของรัฐบาล 

การวิพากษ ์
วิจารณ์รัฐบาล 

การชุมนุม 
เคลื่อนไหว 

ทางการเมือง 



การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) (2/7) 
ล าดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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การมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยฐานคติส าคัญ   
2 ประการ คือ 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท าทางการเมืองอย่าง 

  ใดอย่างหนึ่ง 
 ความเกีย่วพันทางการเมือง (Political  

  Involvement) มีลักษณะเป็นล าดับข้ัน 
 
 

 



การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) (3/7) 
ล าดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมือง (แผนภาพ) 
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การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) (4/7) 
บทบาทของปัจเจกบุคคลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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  บุคคลที่มีความสนใจหรือความผูกพนักับการเลือกตั้งจะ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่ไม่สนใจการเลือกตั้ง 
  บุคคลที่มีจิตใจเกี่ยวข้องผูกพันกับการเมืองจะมีแนวโน้ม
ในการเข้ารว่มกิจกรรมทางการเมืองและการรณรงค์ทาง
การเมืองนอกเหนือจากการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  บุคคลท่ีประกาศตัวสังกัดพรรคการเมืองอย่างชัดเจน จะ
มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในกระบวนการทาง
การเมือง 
  ผู้อาวุโสมีแนวโน้มที่จะสังกัดพรรคการเมืองมากกว่าคน
หนุ่มสาว 



การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) (5/7) 
บทบาทของปัจเจกบุคคลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ต่อ) 
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บุคคลที่มีความนิยมคู่แข่งขนัทางการเมือง   หรือมีความสนใจต่อ
ประเด็นการโต้เถียง หรือการต่อสู้ทางการเมืองใดเป็นการเฉพาะ จะมี
แนวโน้มเป็นผู้ที่กระตือรือร้นทางการเมือง 
  บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงโดยเฉพาะบุคคลที่มี
การศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะมจีิตใจผูกพันทางการเมืองสูงกว่าบุคคลที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ ากว่า 
  โดยทั่วไปชายจะมีจิตใจเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางการเมืองมากกว่า
หญิง 
  บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง  โดยเฉพาะผู้ที่มี
การศึกษาดีกว่าจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง
ดีกว่า 



การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) (6/7) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม ทางการเมือง  
และเสถียรภาพทางการเมือง 
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1 Economic  
Development 

Social Mobilization 

2 Social Frustration Mobility Opportunity 

3 Political Participation 
Political 

 Institutionalization 



การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) (7/7) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม ทางการเมือง  
และเสถียรภาพทางการเมือง (ต่อ) 
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การเคลื่อนย้ายทางสังคม 
Social Mobilization 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Economic Development) 

ความคับข้องใจทางสังคม 
Social Frustration 

ความคับข้องใจทางสังคม 
Social Frustration = 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
Political Participation 

โอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม 
Social Mobility 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
Political Participation 

การพัฒนาสถาบันทางการเมือง 
Political Institutionalization 

= 

= 1 

2 

3 
ความไร้เสถียรภาพทาง

การเมือง 
Political Instability 


