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บทสรุปผู้บริหาร


รายงานการศกึษา “คา่นยิมวฒันธรรมและการวดัระดบัอณุหภมูปิระชาธปิไตยไทย”

ได้จัดทำขึ้นโดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

คา่นยิมความเปน็ประชาธปิไตย และสำรวจความคดิเหน็ของประชาชนชาวไทยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเมืองของประเทศ 

ผลการสำรวจที่ได้รับจะนำไปใช้ในทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป 

สำหรับวิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามสมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to face interview)  

กับประชาชนตัวอย่างจำนวน 1,880 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตามความน่าจะเป็นโดยวิธีการ

สุ่มแบบกลุ่มและเป็นระบบจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)  

โดยทำการศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2552

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีลักษณะดังนี้ คือ มีอายุโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30 – 59 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา ร้อยละ 36.2 สำหรับอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 29.7 เป็นเกษตรกร 

ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับว่าเป็นภาคที่ประกอบอาชีพนี้มากที่สุด ศาสนาส่วนมาก 

ที่นับถือ คือ ศาสนาพุทธ แต่หากมองว่าการเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนานั้นจะปฏิบัติ 

เฉพาะวันสำคัญของศาสนาเท่านั้น สำหรับภาษาที่ใช้พบว่า เกือบครึ่งใช้ภาษากลาง หรือ 

ภาษาราชการ นอกนั้นจะเป็นการใช้ภาษาของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนั้นในแง่ของการเคยได้

รับการบาดเจ็บหรือความทุกข์จากผู้อื่นนั้น ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับความทุกข์จากผู้อื่น แต่ถ้า

หากเกิดขึ้นก็มักจะเกิดจาก เพื่อน มากที่สุด และจะมีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยปัญหา

นั้นๆ  

สำหรับทัศนคติและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ นั้น พบว่า เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 

คิดว่าครอบครัวสำคัญที่สุด ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมแล้วจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่มีความสุขและ

พึงพอใจต่อชีวิตอย่างมาก และยังให้ความเชื่อมั่นในญาติ และ เพื่อนบ้านในระดับที่สูง แต่

อย่างไรก็ตาม ประชากรส่วนใหญ่ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพราะมีลักษณะของสังคมเมือง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจที่ไม่มี

ความเชื่อมั่นในบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีจำนวนมากเกินครึ่ง นอกจากนั้น บุคคลส่วนใหญ่สามารถ

ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้บ้าง แต่ก็มีจำนวนไม่มากกว่า กลุ่มคนที่ไม่สามารถ 
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ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นได้น้อยหรือน้อยมาก เท่าไรนัก อาจเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่

นั้น เมื่อไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้ว ทำให้เวลามีปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องการ 

คำแนะนำจึงไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นได้ 

สำหรับความเชื่อมั่นในบุคคลและสถาบันต่างๆพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเชื่อมั่น 

ในศาลมาก โดยเฉพาะ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม และศาลรัฐธรรมนูญ แต่ในทางกลับกัน 

พบว่า ยังมีประชาชนส่วนเกือบครึ่งที่ไม่ให้ความเชื่อมั่นพรรคการเมือง อีกทั้งประชาชนในเขต

พื้นที่ภาคใต้ให้ความเชื่อมั่นในนายกฯ อภิสิทธิ์ มากกว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ซึ่งในทางกลับกัน ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ให้ความ 

เชื่อมั่นในอดีตนายกฯ มากกว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากบุคคลในภูมิภาคนั้นๆ 

มีการยึดติดในตัวบุคคลมาก  

ในเรื่องของค่านิยมและจารีตประเพณีพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ

งานเป็นหลัก เพราะเห็นว่างานเป็นหน้าที่ของคนในสังคม แม้ว่าจะทำให้เวลาว่างน้อยลงก็ตาม 

และยังให้ความสำคัญกับครอบครัว รวมถึงประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนหรือสังคมระดับชาติ

ด้วย อีกทั้งสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือ เราต้องรักษาความสามัคคีในประเทศเอาไว้ และ 

รักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติไว้ เช่นกัน นอกจากนั้น ยังเห็นว่า เพศชาย และ 

เพศหญิง ควรมีความเท่าเทียมกัน ในเรื่องของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และการ

บริหารธุรกิจ ยกเว้นในเรื่องการเป็นผู้นำทางการเมืองที่เห็นด้วยว่า ควรจะเป็นผู้ชายมากกว่า

ผู้หญิง แต่ก็เป็นจำนวนที่น้อย ในแง่ของคุณภาพการปกครองของรัฐบาล พบว่า ประชาขน

ส่วนใหญ่ต้องการได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานต่างๆ 

ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้าและที่อยู่อาศัย และประชาชนควรให้ความจงรักภักดีต่อ

ชาติของเราไม่ว่าในอดีตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม  

สำหรับการให้ความสนใจกับการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการเมือง 

โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ และมีการติดตามข่างสารการเมืองทุกวัน โดยช่องทางที่ได้รับ 

ข่าวสารมากที่สุด ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และจากการพูดคุยกับผู้อื่น ตามลำดับ 

นอกจากนั้น ยังให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองอีกด้วย เช่น การติดต่อกับผู้นำชุมชน ติดต่อ

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และติดต่อกับองค์กรเอกชน/องค์กรประชาสังคม แต่ในทางกลับกัน 
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พวกเขาไม่เคยใช้กำลังหรือความรุนแรงเพื่อผลทางการเมือง การเข้าร่วมการเดินขบวน

ประท้วง และการปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมให้กับรัฐ 

ในส่วนของคุณลักษณะของประชาธิปไตย จากการสำรวจพบว่าควรมีลักษณะดังนี้ 

ประชาชนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้โดยการใช้ประชามติ และมีสิทธิเสรี

ในการกระทำต่างๆ เช่นการเลือกตั้งผู้นำ การปกป้องเสรีภาพจากการถูกกดดัน และการ 

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในกรณีที่ว่างงาน และหากว่ามีผู้ที่กระทำผิด คนเหล่านั้นจักต้อง

ได้รับโทษอย่างรุนแรงด้วย  

สำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งพบว่า คนส่วนใหญ่ไปเลือกตั้งทุกครั้ง โดยเฉพาะในการ

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 โดยพรรคการเมืองที่คิดว่าจะเลือกมากที่สุดคือ  

พรรคเพื่อไทย รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์ โดยเห็นว่า การเลือกตั้งในครั้งนั้น เป็นการ

เลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม แต่ก็ยังมีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ บางประการอยู่บ้าง แต่หากมอง 

ในแง่ของจิตวิทยา พบว่า กว่าครึ่งของผู้ตอบเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ 

อยู่ในระดับแย่ นอกจากนั้น ประชาชนไม่ถึงครึ่งที่ค่อนข้างพอใจกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย และการปกครองในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อีกทั้งแต่อย่างไรก็ตาม 

ประชาชนในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื กไ็มค่อ่ยพอใจเทา่ไหรน่กั ทัง้นีป้ระชาชนสว่นใหญ ่

เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ในปัจจุบันและในอนาคต และเห็นว่าเป็นการปกครองที่น่าพึงพอใจมากกว่าการปกครอง

ระบอบอื่น สำหรับการรับทราบข้อมูล พบว่า รัฐบาลมีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนรับทราบข้อ

มูลสำคัญๆ บ้างเป็นครั้งคราว และคิดว่าการเลือกตั้งทำให้เราสามารถเลือกตัวแทน 

ที่แท้จริงได้เป็นครั้งคราวเช่นกัน ในส่วนของการตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลเห็นว่าไม่สามารถ

ตรวจสอบถ่วงดุลได้มากเท่าที่ควร นอกจากนั้นพบว่ารัฐบาลสามารถสนองตอบความต้องการ

ของประชาชนได้ในระดับน้อย 

การคอรัปชั่นและการรับสินบน จากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า

การคอรัปชั่นและการรับสินบนในระดับการปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองระดับ

ประเทศนั้น มีเจ้าหน้าที่บางคนคอรัปชั่นและรับสินบนอยู่บ้าง นอกจากนั้น ยังพบว่า โดยส่วน

มากคนที่รู้จักไม่เคยมีใครพบเห็นการคอรัปชั่นด้วยตนเอง หากแต่การเอาใจใส่ในการแก้ไข

ปัญหาคอรัปชั่นของรัฐบาลนั้น พบว่า มีการดำเนินการบางอย่างแล้ว และรองลงมา ไม่มีการ

ดำเนินการอะไรมากนัก ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

ความเป็นพลเมือง พบว่า คนส่วนใหญ่มองว่าตนเองมีฐานะเป็นชนชาติไทย และมี

ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยมากที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยในถิ่นฐานใด ภูมิภาค

ใดก็ตาม พวกเขาไม่เห็นว่ามีความแตกต่างกันจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  
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โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวไทยภูเขา แม้ว่าจะมีจำนวน

หนึ่งที่คิดว่าพวกเขาแตกต่างกันคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ก็เป็นเพราะลักษณะพื้นฐานของ

สังคม วัฒนธรรมที่ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็ควรได้รับความเท่าเทียมกันจาก

รัฐบาล ทั้งในเรื่องการกินอยู่ ความสุขขั้นพื้นฐาน และที่สำคัญคือการมีสิทธิในการเลือกตั้ง

ด้วย 

และส่วนสุดท้าย ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ตอบที่มีความสัมพันธ์ต่อ

ความพึงพอใจในระบอบประชาธิปไตยนั้น พบว่า คนกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจใน

ประชาธิปไตยมากกว่าคนชนบท แต่กลับพบว่าเป็นคนชนบทที่เห็นว่า ระบอบประชาธิปไตยนี้

มีความเหมาะสมกับประเทศไทยและยังเป็นระบอบที่พวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตมาก

กว่าคนเมือง และปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สำคัญและมีความสัมพันธ์กัน คือ ระดับการศึกษา

ของผู้ตอบ ซึ่งจะเห็นว่าคนที่มีการศึกษาน้อยหรือไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการจะเห็น

ว่าประชาธิปไตยเหมาะสมกับสังคมไทยน้อยกว่าคนที่มีการศึกษาในระดับที่สูงกว่า 



ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะสามารถทำให้

ประชาชนได้เข้าใจในประชาธิปไตยได้ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น

พลเมืองไทยเพื่อให้ประชาธิปไตยได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป






