ขอบเขตงานเบื้องต้น
(Term Of Reference)
งานวิจัยเรื่อง
กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์รับสมัครนักวิจัยเพื่อเสนอทางานวิจัยในโครงการ กลไกการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ โดยการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal)

1. หลักการและเหตุผล
การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง (political participation) เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมทางการเมืองที่หวังผลโดยตรงในการกาหนด หรือต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือ
ต่อการบริหารงานของรัฐ ซึง่ การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริม
ให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา (trust) ในระบอบประชาธิปไตย และทาส่งผลให้ผู้กาหนดนโยบายได้มีช่องทางที่
ชอบธรรมและถูกต้องในการทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน นอกจากนี้ทาให้การดาเนินนโยบาย
ต่าง ๆ ของรัฐตอบสนองต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับการมีตัวแทนทางการเมืองผ่าน “สถาบันการเมือง” เช่น พรรคการเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ เป็นต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ที่
สนใจทั้งเรื่ องการมีตัวแทนทางการเมือง (political representation) และการมีส่ว นร่ว มทางการเมือง
(political participation) ในฐานะที่เป็นส่วนเติมเต็มให้แก่กัน ด้วยเหตุนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการชั้นนาด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล
และสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีพันธะกิจข้อหนึ่งคือ ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
เสนอแนะการแก้ไขปั ญหาเกี่ย วกับ การพัฒ นาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดทา
โครงการ “กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ” ขึ้น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิด หลักการ
ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในต่างประเทศว่ามีแนวทางอย่างไร และเพื่อศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายที่ผ่านมาในอดีต ทั้งที่ระบุไว้ในกฎหมายพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกลไกอื่นๆ เช่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพรรคการเมืองมากน้อยเพียงใด
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และค้นหาว่าเพราะเหตุใดการมีส่วนรวมทางการเมืองของประชาชนในสถาบันทางการเมืองจึงมีปัญหา และไม่
อาจทาให้พรรคการเมืองกลายเป็นองค์กรทางการเมื องที่สะท้อนความเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ภาพอนาคตว่าด้วยกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในสถาบันทางการเมืองให้เกิดผลต่อระบบการเมืองอย่างไร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด หลักการ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผ่านกรอบ
ของกฎหมายและรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่ผ่านมาในอดีต ทั้งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกลไกอื่นๆ เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุปัจจัยที่ทาให้การมีส่วนรวมทางการเมืองภาคปฏิบัติของประชาชน
2.3 วิ เ คราะห์ ภ าพอนาคตว่า ด้ ว ยที่ มี อยู่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปั จจุ บั น จะสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในสถาบันการเมืองที่มากกว่าการเลือกตั้ง ให้เกิดผลต่อระบบการเมืองอย่างไร
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตเชิงประชากร
เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยตรงและโดย
อ้อมกับกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
3.2 ขอบเขตเชิงเนื้อหา ศึกษาแนวคิด และหลักการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพรรคการเมือง
เปรียบเทียบกับบริบทของต่างประเทศ ศึกษาเชื่อมโยงกับบริบทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
พรรคการเมืองในประเทศไทย แล้วนามาประมวลจัดทาเข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดดุลยภาพ
3.3 ขอบเขตเชิงเวลา จานวนระยะเวลา 12 เดือน โดยส่งงานภายใน 10 เดือน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์
2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560
4. วิธีการศึกษาวิจัย
เป็ น การศึ กษาวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยอย่า งน้ อยต้ อ งมี ก ระบวนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิธี ก าร
ดังต่อไปนี้
4.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (documentary research) ทั้งเอกสารชั้นต้นและ
ชั้นรอง เช่น กฎหมาย, รัฐธรรมนูญ และแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (key informants)
4.3 การรับฟังความเห็นจากงานสัมมนา
4.4 กรณีศึกษา (case study) สาหรับเปรียบเทียบบริบทของต่างประเทศ
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5. ระยะเวลา
วันที่
28 ธันวาคม 2559
4 มกราคม 2560-18 มกราคม 2560

รายการ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
ประกาศร่างขอบเขตงานเบื้องต้น (Term Of Reference) และ
ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอโครงร่างการวิจัย (proposal)
18 มกราคม 2560-31 มกราคม 2560 คณะกรรมการกากับโครงการพิจารณาคัดเลือกโครงร่างการวิจัย
1 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเค้าโครงร่างการวิจัย
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในเดือนมีนาคม 2560
ส่งรายงานการเริ่มงาน
ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
ส่งรายงานการวิจัยระดับกลาง
ภายในเดือนสิงหาคม 2560
กรรมการกากับโครงการพิจารณารายงานความก้าวหน้า
ภายในเดือนธันวาคม 2560
ส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ภายในเดือนมกราคม 2560
กรรมการกากับโครงการพิจารณารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
6. สิ่งที่จะส่งมอบ
6.1 รายงานเริ่มงาน (inception report)
โดยนาเสนอไฟล์งานรายงานการเริ่มงานเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการกากับโครงการในรูปแบบ PDF
และ WORD มาที่ natchapat@kpi.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2560
6.2 รายงานการวิจัยฉบับกลาง (interim report)
โดยนาเสนอไฟล์งานรายงานการเริ่มงานเพื่อเสนอแก่คณะกรรมการกากับโครงการในรู ปแบบ PDF
และ WORD มาที่ natchapat@kpi.ac.th โดยส่งภายในระยะเวลา 5 เดือน นับแต่ได้ลงนามในสัญญา และ
ได้รับเงินโอนงวดที่สองเมื่อผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการกากับโครงการ
6.3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (final report)
 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในรูปแบบเอกสารจานวน 5 เล่ม
โดยในรูปเล่มรายงานต้องประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ word (นามสกุล .doc หรือ .docx) และ
ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยส่งที่ email มาที่ natchapat@kpi.ac.th
 การเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะโดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดสัมมนารายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์
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7. งบประมาณ
ไม่เกิน 260,000 บาทถ้วน ทั้งนี้ในการจ่ายแต่ละงวดต้องผ่านการตรวจรับและแก้ไขตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการกากับโครงการวิจัย
8. ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้ได้แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามที่บัญญัติรัฐธรรมนูญ จาก
บริบทของประเทศไทยและกรณีศึกษาต่างประเทศ
8.2 เพื่อสารวจและวิเคราะห์กลไกของการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ไทย จากอดีตถึง
ปัจจุบัน เพื่อเข้าใจปัญหาและข้อจากัดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในกลไกของพรรคการเมือง
8.3 เพื่อการวิเคราะห์ ผ ลที่ อาจจะเกิดขึ้ นกับ การมีส่ ว นร่ว มทางการเมืองของประชาชนในระบบ
การเมืองภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
9. กาหนดเวลาและสถานที่เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
ให้ผู้เสนอโครงร่างการวิจัย จัดทาเอกสารสรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย - เอกสารแนวคิด
(Concept Paper) เป็นไฟล์เอกสาร PDF มาที่ นางสาวณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร นักวิชาการผู้ชานาญการ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ผ่านทาง Email: natchapat@kpi.ac.th ภายในวันที่ 18
มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.
10. ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
10.1 จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
10.2 มีประสบการณ์การทางานวิจัยไม่ต่ากว่า 3 ปี
10.3 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับนานาชาติ
ในรอบ 5 ปี ไม่ต่ากว่า 2 บทความ
11. สิ่งที่จะต้องส่งมอบพร้อมกับโครงร่างการวิจัย
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11.1 โครงร่างงานวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างดังนี้
โครงร่างการวิจัย
เรื่อง...............
ผู้เสนอโครงการวิจัย
1......
2......
สถานที่ติดต่อ .............
โทรศัพท์ ....

ตาแหน่ง

Email:

ข้อกาหนดโครงร่างการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการวิจัย
4. วิธีดาเนินการ
5. ระยะเวลา
6. การวางแผนการวิจัย
7. งบประมาณ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9. ลงชื่อผู้เสนอพร้อมวันที่เสนอ

11.2 งบประมาณ
11.3 ประวัติหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง
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