
ii 

 
บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง การ์ตูนการเมืองในหนังสือพิมพ์สะท้อนภาพพฤติกรรมทางการเมือง  และ

การบริหารของประเทศไทย: กรณีช่วงหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 
ถึง 3 กรกฎาคม 2554 

ชื่อผู้เขียน นายก าแพง หอมสิน 
หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ปี 2559 
 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และการบริหารของประเทศ
ไทย ผ่านภาพการ์ตูนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เพ่ือค้นหาค าอธิบายเชิงทฤษฎีด้านพฤติกรรมทางการ
เมืองไทยและการบริหารราชการ และเพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้เทคนิคศึกษาเอกสาร  การสัมภาษณ์บุคคล  ประกอบด้วย
ผู้เขียนการ์ตูนจ านวน  2 คน ตรวจยืนยันแบบสามเส้า  (Triangular) จากกลุ่มบุคคล  3 กลุ่ม จ านวน 
30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงตีความร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า  "การ์ตูนการเมือง " ได้สะท้อนให้เห็นความจริงของพฤติกรรมทางการเมือง
การบริหารของผู้กระท าทางการเมืองในสถานการณ์สงครามตัวแทน  ระหว่างกลุ่มนิยมประชาธิปไตย
กับกลุ่มนิยมอ ามาตยาธิปไตย  5 ประเด็น ได้แก่ 1) สิทธิของประชาชน  ได้รับสิทธิมากข้ึน  แต่เมื่อใช้
สิทธินั้นกลับถูกแทรกแซงโดยกลไกของรัฐ 2) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร นักการเมือง  ไม่สามารถใช้ภาวะ
ผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพ  รณรงค์หาเสียงด้วยกลยุทธ์ ที่ซับซ้อนมากขึ้นและความประพฤติท้ังในสภา
และนอกสภาเป็นไปในทางลบ  3) สถานะของข้าราชการประจ า  ไม่ถูกกระทบแต่กลับมีพัฒนาการที่
แข็งแกร่งมากขึ้น  4) สถานะขององค์กรทางการเมือง  ถูกกระทบมาก  จนกระท่ังไม่สามารถพัฒนา
องค์กรและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้  5) สถานะขององค์กรอิสระไม่สามารถด ารง
ความเป็นอิสระ และไม่สามารถเป็นที่พ่ึงแก่ประชาชนที่ถูกผลกระทบจากการรัฐประหาร 

อย่างไรก็ตาม  พฤติกรรมทางการเมืองที่ปรากฏดังกล่าว  เป็นการแสดงถึงจุดยืนของผู้กระท า
ทางการเมืองแต่ละกลุ่ม  ความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน  สามารถแสวงหาจุดร่วมกันได้โดย  
วิถีชีวิตที่จ าเป็นจะต้องอยู่ร่วมกัน  รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติ  โดยทุกกลุ่มยินยอมยุติการต่อสู้  กลับ
เข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย  ผลดังกล่าว  สะท้อนให้เห็นจุดเปลี่ยน
ของพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ที่มีผู้กระท าทางการเมืองเป็นผู้ขับเคลื่อนท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน ์มีความกระตือรือร้น แสวงหาสิทธ ิเสรีภาพ และมีความพยายามเข้าถึงสิทธ ิเสรีภาพ
นั้น ปรากฏการณ์ครั้งนี้สามารถใช้เป็นอุทาหรณ์และเป็นตัวแบบส าคัญต่อการบริหารการพัฒนาระบบ
การเมืองและระบบการบริหารราชการแผ่นดินไทยได้ในอนาคต  
 
ค ำส ำคัญ การ์ตูนการเมือง  
 พฤติกรรมทางการเมือง 
 การบริหาร 
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This research has the objective of examining the political behavior and administration 
of Thailand, through cartoons in Thairath newspaper i search of theoretical explanations for 
the political behavior of Thailand and the administration of the Royal Thai government, and 
to obtain knowledge in the field of public administration and administration of the Royal Thai 
government It is a qualitative research, using documentary research technique and personal 
interviews of 2 cartoonists, with triangular verification by 3 groups of 30 respondents. Data 
analysis was carried out using interpretative analysis together with content analysis 

Research results found that “political cartoons” reflect the reality of political behavior 
and administration bypolitical actors in the proxy war situation between democratic polity 
and the bureaucratic polity on 5 issues as follows – (1) The rights of citizens: more rights were 
received, but use of rights is intervened by the state mechanism, (2) Leadership of administrators: 
politicians could not exercise leadership effectively, campaigning for votes with increasingly 
complex strategy, exhibiting negative behavior inside and outside the parliament, (3) the status 
of government officers are not affected, but on the contrary developed more robustly, (4) The 
state of political organizations was heavily affected to the point that organizational development 
could not respond to citizen’s needs, (5) The state of independent organizations failed to 
maintain its independence, and cannot be relied upon by citizens affected by coup Nevertheless, 
the exhibited political behavior as mentioned demonstrated the standpoint of different groups 
of political actors, the differences in political opinions, capable of searching for a common 
ground through the lifestyle needs for mutual coexistence, as well as for national interests Every 
group agreed to end the conflict, returning to the election mode along the guidelines of the 
democratic regime. 

This outcome reflects the turning point in the development of the democratic regime 
of Thailand, which was driven by the political actors amidst the wave of globalization, with 
enthusiasm, searching for liberty, and with efforts to access rights and freedom. This phenomenon 
can serve as an example and an important model for the administration and development of 
the political system and the Royal Thai government in the future 
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