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บทคดัย่อ 

 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาตวัช้ีวดัความเป็น

พลเมืองในภาคประชาสังคมท่ีสอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการของพื้นท่ี เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม  วิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา สังเคราะห์ตวัช้ีวดั และ วิเคราะห์องคป์ระกอบตวัช้ีวดั
ความเป็นพลเมือง โดยใชแ้นวคิดพลเมือง 3 แบบของ Joel Westheimer และ การพฒันา
ท่ีมีพื้นท่ีและชุมชนเป็นฐาน เป็นกรอบการวจิยั  กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชนและภาค
ประชาสังคมใน 3 จงัหวดัเป้าหมาย จ านวน 180  คน 

ผลการวิจยัพบว่า  พลเมืองไทยให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจแบบ
ล าดบัสูง-ต ่า ยดึติดกบัความเช่ือ พึ่งพิง และยอมรับสภาพเม่ือเกิดปัญหามากกว่าการให้
ความส าคญักบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคเท่าเทียม พลเมืองไทยจึงมี
ลักษณะพึ่ งพิงและขาดความมั่นใจในตน ส าหรับภาคประชาสังคมในทั้ ง 3 พื้นท่ี
ตอ้งการพลเมืองท่ีมีคุณลกัษณะ 6 ประการ คือ 1) มีจิตสาธารณะ 2) รู้เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
และมีส านึกทางการเมือง 3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยัและปฏิบติัตามขอ้ตกลงของ
ส่วนรวม 4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพในความเสมอภาคเท่าเทียม 5) มีวิสัยทศัน ์
และสร้างนวตักรรม 6) จดัการตนเองและพึ่ งตนเองได ้ และพฒันาตวัช้ีวดัความเป็น
พลเมืองได ้3 แบบ คือ 1)  พลเมืองฐานราก ประกอบดว้ย 21 องคป์ระกอบของลกัษณะ
พื้นฐานท่ีพลเมืองตอ้งมีและพึงปฏิบติัในฐานะพลเมืองของรัฐ 2) พลเมืองท่ีมีส่วนร่วม 
ประกอบดว้ย 25  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมในทุกระดบั ทั้งในสาธารณะและ
ในทางการเมือง และ3) พลเมืองตระหนกัรู้ ประกอบดว้ย 21 องคป์ระกอบทางความคิด 
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อุดมการณ์ ความเช่ือ และทศันคติท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย และตระหนกัในความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตย 

แบบสอบถามคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในภาคประชาสังคม 
มีความตรงตามน้ือหาและความเช่ือมัน่ Cronbach’s Alpha ท่ี 0.96 
 
ค าส าคญั : ตวัช้ีวดัความเป็นพลเมือง, area-specific and community-based indicators,  
พลเมือง 3 แบบของ Joel Westheimer 
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ABSTRACT 

 
The objective of this qualitative research was to develop citizenship indicators 

and tools that consistent to context and civil society’s needs.  Data was collected by 
document review, interview and focus group discussion. Content analysis andfactor 
analysis were used to analyse the data and synthesized citizenship indicators. 
Community-based development and Joel Westheimer’s three kinds of citizens 
concepts were research conceptual framework. The samples of the research were 180 
community and civil society leaders in three study areas. 

The results showed Thai people respected to hierarchical relationship of 
power more than individual dignity or people equality. Thai culture and social value 
of faith, dependence and passive to problem come out characteristics of Thai citizens 
that contrary to the democratic citizens who can determine their lives and believe in 
their abilities.   Citizenship characteristics that 3 study areas want to develop were 1) 
public mind 2) knowledge of rights, freedom, and political consciousness 3) be 
ethical, disciplined and respectful of the collective agreement 4) listen to opinions 
and respect for equality 5) vision and innovation 6) self-management and self-
reliance. The data has been analyzed and developed indicators into 3 kinds of citizen: 
(1) foundations citizen, consist of 21 elements of the basic characteristics as citizens 
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of the state.  (2) participatory citizen, consist of  25 variable elements elements of 
participation at all levels, both  public and political participation  and (3) awareness 
citizen, consist of  21 elements of ideology, ideology, beliefs and attitudes of 
individuals as democratic citizens. All elements were developed to  questionnaire 
consisted of 67 items questionnaire consisted of 67 items with content validity and 
reliability of Cronbach's Alpha at 0.96.  

 
Keywords:  citizenship indicators,   area-specific and community-based indicators, 3 
kinds of citizen  
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การเมืองภาคพลเมืองของสถาบนัพระปกเกลา้ เพื่อน าไปใชใ้นการก าหนดเป้าหมายการ
ท างานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง ซ่ึงงานวิจยัคร้ัง
น้ีจะลุล่วงลงไปไม่ไดห้ากไม่ไดรั้บความกรุณาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานพฒันาการเมือง
ภาคพลเมืองในพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ี อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาการเมืองภาค
พลเมือง ผูน้  าชุมชน และภาคประชาสังคมท่ีท างานร่วมกบัศนูยฯ์ จาก จงัหวดัเชียงราย ศรี
สะเกษ และ นครศรีธรรมราช  ท่ีทุกท่านไดเ้สียสละเวลาและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี
ในการใหข้อ้มูล ซ่ึงผูว้จิยัขอขอบคุณไวใ้นท่ีน้ี   
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าตวัช้ีวดัท่ีไดร่้วมพฒันาข้ึนกบัพื้นท่ีน้ี จะไดน้ าไปใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาความเป็นพลเมืองของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคส่วนประชา
สังคมนั้นๆ เพื่อใหง้านวจิยัฉบบัน้ีจะไดมี้ประโยชนย์ิง่ๆ ข้ึนไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคญัและความเป็นมา 

นบัตั้งแต่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ท่ีส่งเสริมการเขา้มีส่วนร่วมในทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชน และท าให้ “พลเมือง (civic)” หรือ “ความเป็นพลเมือง 
(citizenship)” ไดก้ลายเป็นประเด็นส าคญัของงานขบัเคล่ือนสังคมประชาธิปไตย ตาม
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ และหลกัการประชาธิปไตยนั้น ท าใหเ้กิดงานศึกษาเก่ียวกบัความ
เป็นพลเมืองของประเทศไทยนั้นปรากฏข้ึนอยู่ทัว่ไป ทั้งในงานศึกษาดา้นประชาสังคม 
(civil society)1  งานดา้นขบวนการเคล่ือนไหว (social movement)2  งานดา้นมีส่วนร่วม
ทางการเมือง(political participation)3 และงานดา้นการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (civic 
education)4  ซ่ึงงานศึกษาในแต่ละส่วนมีหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ท่ีต่างกนัไป 
ในภาคประชาสังคม การพฒันาความเป็นพลเมืองเนน้การสร้างเครือข่ายและการท างาน
ร่วมกันเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมทั้ งในระดับชุมชนและสังคมการเมือง และไม่
ปรากฎการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเขม้แขง็ของพลเมืองในระดบัปัจเจกซ่ึงเป็นหน่วยเล็ก
ท่ีสุดของชุมชนสังคม  ขณะท่ีภาคประชาสังคมตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงมากข้ึนทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท่ีส่งผลต่อความอ่อนแอของภาคประชาสังคมเอง
โดยเฉพาะหากพลเมืองท่ี เข้มแข็ง   และเ ม่ือกระแสโลกและความท้าทายของ
ประชาธิปไตยท่ีประชาชนทัว่โลกต่างไม่ใหค้วามสนใจต่อบทบาทการเป็นพลเมือง ซ่ึงท า
ให้ภาคประชาสังคมอ่อนแอและละเลยต่อหน้าท่ีท่ีตอ้งมีต่อสังคมการเมือง ตั้งแต่การ

                                           
1 อ่าน ชูชยั ศุภวงศ์ (2543)  เอนก เหล่าธรรมทศัน์ (2543) (2551) และ อนุชาติ พวงส าลี (2542) 
(2543) (2552) 
2 อ่าน ประภาส ป่ินตบแต่ง (2543) ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2545) และ วิทยานิพนธ์หลายเล่มของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
3 อ่าน ถวลิวดี บุรีกุล (2548) 
4 อ่าน วชิยั ตนัศิริ (2547) (2551) และ  ปริญญา เทวนฤมิตรกุล (2553) 
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ปฏิบติัตามหนา้ท่ีพลเมือง การปฏิบติัตามกฎหมาย ไปจนถึงการไม่เขา้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองเพื่อตรวจสอบและดุลอ านาจการเมือง   

สถาบนัพระปกเกลา้ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตย ธรร
มาภิบาล และสันติวิธี ท่ีได้ท างานร่วมกบัพื้นท่ีและเครือข่ายในภาคต่างๆ ทัว่ประเทศ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ภาคประชาสังคม และ
พลเมือง  โดยมีศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมืองเป็นจุดเช่ือม (node) ส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง เนน้ความสอดคลอ้งกบับริบทพื้นท่ีนั้น จึงเห็นสมควร จึงให้มี
การศึกษาความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองเพื่อ
พฒันาเป็นองคค์วามรู้การสร้างความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคม  โดยก าหนดให้มี
การทบทวนเป้าหมายของงานส่งเสริมความเป็นพลเมือง ในพื้นท่ีของศูนย์พัฒนา
การเมืองภาคพลเมือง และใหมี้การก าหนดเป้าหมายขบัเคล่ือนดว้ยการคน้หา “ความเป็น
พลเมือง” ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกลมกลืนกบับริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
พื้นท่ี และพฒันาเป็นตวัช้ีวดั (indicator) ความเป็นพลเมืองท่ีจะน าไปใชเ้ป็นเป้าหมาย   
เป็นแนวทางหรือเป็นเกณฑ์ในการท างาน เพื่อความต่อเน่ือง และสามารถติดตามความ
เป็นไปโดยตัวช้ีวดัจะท าหน้าท่ีเป็นเคร่ืองมือวดัความเปล่ียนแปลงหรือเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ ของการท างานดา้นการพฒันาและส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย โดย ตวัช้ีวดัท่ีจะพฒันาข้ึนเนน้ความส าคญักบับริบทและความตอ้งการ
ของพื้นท่ีและมีหลกัการประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน  

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพทั่วไปของความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย จากเอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองและคุณลักษณะของความเป็น

พลเมืองท่ีเหมาะสมกบับริบทและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา 3 พื้นท่ี 
3) เพื่อจดัท าตวัช้ีวดัของคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของพื้นท่ีศึกษา 3 พื้นท่ี 
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1.3 ขอบเขตการวจิัย 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นการพฒันาตวัช้ีวดั 

1.3.1.1  การวิจยัน้ีตอ้งการพฒันาตวัช้ีวดัท่ีมีความเหมาะสมเพื่อการใชใ้น
พื้นท่ีท่ีมีความเฉพาะเจาะจง (area-specific and community-based indicators)  

1.3.1.2 การวิจยัน้ีเน้นการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานขบัเคล่ือนในพื้นท่ี
ในฐานะผูรู้้และเขา้ใจบริบทพื้นท่ี และมีบทบาทในการพฒันาขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีวจิยั  
 ขอบเขตการท างานด้านพลเมืองของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบนัพระปกเกล้า จังหวดัเชียงราย ศรีสะเกษ และ นครศรีธรรมราช  ตัวช้ีวดัท่ี
พฒันาข้ึนน้ีจากการศึกษาน้ีจึงมุ่งการน าไปใชป้ระโยชน์ในการวดัความเป็นพลเมืองของ
ชุมชนหรือภาคประชาสังคมภายใตศู้นยก์ารเมืองภาคพลเมืองทั้ง 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ จงัหวดั
เชียงราย ศรีสะเกษ และ นครศรีธรรมราช เท่านั้น  

 
1.4 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ผูว้จิยัพฒันากรอบแนวคิดในการวจิยั จากวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ดงัน้ี  
1.4.1 ประชา ธิปไตย  เพื่ อพัฒนาความ เ ป็นพล เ มืองในระบอบ

ประชาธิปไตย หลกัการประชาธิปไตยในฐานะเป็นวิถีชีวิตของพลเมืองจึงเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในฐานะองค์ประกอบส าคัญในการวิจัย น้ี  โดยมีการมีทบทวนงานศึกษา
ประชาธิปไตยไทย ภายใต ้บริบทวฒันธรรมไทย เพราะแต่ละสังคมจะมีวฒันธรรม ความ
เช่ือค่านิยมและประเพณีท่ีแตกต่างกนัไป และการพฒันาประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนและ
เติบโตในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกัน โดยพิจารณาวฒันธรรมทั้ งท่ี
ส่งเสริมหรือเอ้ือต่อการพฒันาการประชาธิปไตยและไม่ส่งเสริมหรือไม่เอ้ือต่อการพฒันา
ประชาธิปไตย   

1.4.2 บริบทของพื้นท่ี ความแตกต่างของพื้นท่ี ตามบริบทเฉพาะของ
พื้นท่ีศึกษา  



 
 

 

4 
 

1.4.3 แนวคิดการสร้างความเป็นพลเมือง 3 ระดบัตามหลกัของ Joel 
Westheimer นกัการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง  

 
ดงัแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ของกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมทิี ่ 1  : แผนภูมแิสดงกรอบแนวคดิในการวจิัย 

 
1.5 นิยามศัพท์ในการวจิัย 

1.5.1 ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นประชาชนผูรู้้สิทธิ และหน้าท่ีของ
ตนเอง และใชสิ้ทธิ และท าหนา้ท่ีนั้นอยา่งกระตือรือร้น หรือเรียกว่า มีส่วนร่วมในสังคม
และการเมือง  ในฐานะเจา้ของอ านาจการปกครอง 

1.5.2 ภาคประชาสังคม  หมายถึง  ประชาชนในพื้นท่ีศึกษา ท่ีประกอบดว้ย  แกน
น าของศูนยก์ารเมืองภาคพลเมือง ผูแ้ทนจากศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง ผูท่ี้ท างาน
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองร่วมกบัศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง ทั้งกรรมการหรือผู ้
ไดรั้บทุนสนบัสนุนหรือผูป้ระสานงาน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานดา้นการสร้างพลเมือง
ของงานส่วนอ่ืนๆ ในพื้นท่ี ทั้งหมดอาจรวมเรียก เครือข่ายภาคประชาสังคม 

ความเป็นพลเมือง 3 
ระดบัของ Joel 
Westheimer 
 

ตวัช้ีวดั
ความเป็น
พลเมือง
ส าหรับ 3
พื้นท่ี 

ประชาธิปไตย : หลกั
ประชาธิปไตย และ 

ประชาธิปไตยไทยภายใต้
บริบทวฒันธรรมไทย  

 

 

 

 

บริบทของพื้นท่ี : บริบทเฉพาะ
ของพื้นท่ีศึกษา และ 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยท่ีพื้นท่ีตอ้งการ 
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1.5.3 พลเมือง 3 ระดบั ตามหลกัของ Joel Westheimer หมายถึง แนวคิดการสร้าง
พลเมืองท่ีสามารถจัดระดับได้ 3 ระดับดังน้ี คือ 1) พลเมืองท่ีม่ีความรับผิดชอบ 2) 
พลเมืองท่ีมีส่วนร่วม 3) พลเมืองท่ีค  านึงถึงความเป็นธรรม 

1.5.4 ตวัช้ีวดัความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคม  หมายถึง หน่วยวดัความ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีความสอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ีโดยเป็นหน่วย
วดัท่ีครอบคลุมความรู้ ความคิด และพฤติกรรม ในความเป็นพลเมืองแต่ละดา้นท่ีพื้นท่ี
เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ตอ้งการส่งเสริม  

 
1.6 ระยะเวลาด าเนินการ และ งบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2556-2557   จ  านวนเงิน 287,400 บาท 
 
1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ตวัช้ีวดัท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางในการท างานเพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองกบัภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป    
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

 
เพื่อพฒันาตวัช้ีวดัความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคม ผูว้ิจยัจึงศึกษากรอบ

แนวคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวในการวเิคราะห์งานวจิยั ดงัน้ี  
2.1 ประชาธิปไตย และประชาธิปไตยในบริบทวฒันธรรมไทย   
2.2 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   ความเป็นพลเมืองในบริบท

วฒันธรรมและสังคมไทยและความเป็นพลเมือง 3 ระดบัของ Joel Westheimer 
2.3 การพฒันาตวัช้ีวดั 
 

2.1 ประชาธิปไตย  และ ประชาธิปไตยในบริบทวฒันธรรมไทย   
ประชาธิปไตย คือระบอบการปกครอง ระบอบการปกครองใดๆ จะมีอุดมการณ์

หลกัของระบอบการปกครองนั้นๆ ท่ีตอ้งยดึถือเป็นหลกัการ ในการวิจยัน้ีตอ้งการพฒันา
ตวัช้ีวดัความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ระบอบการปกครองของประเทศไทย 
จึงมีความจ าเป็นต้องท าความเข้าใจต่อ “ประชาธิปไตย” และ “ประชาธิปไตยไทย 
ประชาธิปไตยในบริบทวฒันธรรมไทย”  

2.1.1 ความหมายของประชาธิปไตย 
“ประชาธิปไตย” (democracy)  ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Democracy มีรากจาก

ภาษากรีกว่า “demokratia”  ซ่ึงประกอบดว้ยค า  2  ค า  คือ Demos กบั kratein ค  าว่า 
Demos หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย 
(Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง หรือ “การปกครองโดยประชาชน” 
(popular rules หรือ rule of the people) (วิสุทธ์ิ โพธิแท่น, 2551) และเม่ือกล่าวถึง การ
ปกครองโดยประชาชนจึงหมายถึง ระบอบการปกครองท่ีประชาชนซ่ึงเป็นสมาชิกของ
สังคมการเมืองมีอ านาจการตดัสินใจและตอ้งร่วมกนัตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สังคมส่วนรวม โดยทุกคนมีอ านาจการตดัสินใจท่ีเท่าเทียมกนั (equal power) ในอุดมคติ
ทางการเมืองการปกครองโดยประชาชนเป็นการปกครองท่ีตอ้งเป็นไปเพื่อส่ิงท่ีดีส าหรับ
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มนุษยเ์สมอ จึงเป็นการปกครองท่ีน าไปสู่ส่ิงดีงามอย่างครบถว้นบริบูรณ์ส าหรับมนุษย ์
เพื่อท าความเขา้ใจต่อประชาธิปไตยจึงแบ่งค าอธิบายเป็น 3 ความหมาย ดงัน้ี 

2.1.1.1 ความหมายในเชิงอดุมการณ์ 
อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง ระบบความคิด ความเช่ือ และทศันคติ

ทางการเมืองอย่างใดอย่างหน่ึง ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีให้
ความส าคญักบัหลกัการ 3 ประการ คือ  

1) หลักมนุษย์เป็นผู ้มีสติปัญญา รู้จักใช้เหตุผล รู้ดี รู้ชั่ว และ
สามารถปกครองตนเองได ้ประชาธิปไตยนั้นเป็นระบบท่ีสมาชิกจะตอ้งแสดงออกซ่ึง
เหตุผล เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับกนัเช่ือกนัว่า ถา้การด าเนินการใดๆ เป็นไป
ตามหลกัการแห่งเหตุผลแลว้ ยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตของสังคมอยา่ง
ไม่มีขีดจ ากดั 

2) หลกัสิทธิ เสรีภาพ ค าว่า สิทธิ หมายถึง อ านาจอนัชอบธรรม 
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระท าการใดๆ ได ้แต่การใชเ้สรีภาพจะตอ้งไม่ไป
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้นดว้ย เสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยมีขอบเขตจ ากดัใน
ระดับหน่ึง ส่ิงท่ีจะมาเป็นตัวจ ากัดเสรีภาพคือ กฎหมาย ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีเสรีภาพพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ไดแ้ก่ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นเสรีภาพในการรวมกลุ่มเสรีภาพในการนบัถือศาสนา สิทธิจะไดรั้บการคุม้ครอง
ทั้งทางร่างกายและทรัพยสิ์นจากรัฐ สิทธิในเคหสถานเป็นตน้ 

3) หลกัความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ประชาธิปไตยเช่ือว่ามนุษย์
ทุกคนไม่ว่าจะอยูใ่นชนชั้นใด เพศใด มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือฐานะทางสังคมอย่างไร
ต่างเท่าเทียมกนั เป็นความเท่าเทียมกนัในศกัด์ิศรีของความเป็นคน ความเสมอภาคท่ีจะ
ไดรั้บการคุม้ครองตาม ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ (สมเกียรติ วนั
ทะนะ, 2544) 

2.1.1.2 ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง 
ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองท่ีประชาชนมีอ านาจสูงสุดในการ

ปกครอง โดยประชาชนใชอ้  านาจในการปกครองไดใ้นแบบต่างๆ และมีช่ือเรียกท่ีต่างกนั 
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เช่น ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทน 
(Representative democracy) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participative democracy)  
ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (deliberative democracy) ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม  
(liberal democracy) 5  ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (social democracy) 
และ แนวคิดยอ่ยแบบอ่ืนอยา่ง ประชาธิปไตยแบบชุมปีเตอร์ (Shumpeterian democracy)  
ซ่ึงมองว่าประชาธิปไตย คือการจัดแจงเชิงสถาบันท่ีมีจุดประสงค์ให้ได้มาซ่ึงการ
ตดัสินใจทางการเมืองซ่ึงได้มาซ่ึงอ านาจตัดสินใจทางการเมืองนั้น ได้ผ่านการต่อสู้
แข่งขันระหว่างผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง เพื่อให้ได้มาซ่ึงคะแนนเสียงของประชาชน 
(Schumpeter, 1943) ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองท่ี
ประชาชนมีบทบาทเป็นเพียงผูเ้ลือกบุคคลโดยพิจารณาจากนโยบายท่ีน าเสนอ และเม่ือ
เลือกตั้ งไปแล้วก็ให้ผู ้ได้รับเลือกใช้อ  านาจแทนตนในการตัดสินใจทางการเมือง 
ประชาชนจะกลบัมามีโอกาสไดใ้ชอ้  านาจอีกคร้ังกต่็อเม่ือครบก าหนดเลือกตั้งคร้ังต่อไป 
ประชาธิปไตยแบบประชานิยม (populist democracy)  ท่ีมองว่า ประชาธิปไตยมิไดเ้ป็น
แค่กระบวนการเท่านั้น หากแต่มีเน้ือหาสาระและคุณค่าทางจริยธรรมท่ีมาจากการเป็น
ระบอบท่ีปกครองโดยประชาชน  ซ่ึงท าให้ประชาธิปไตยต่างไปจากระบอบอ่ืนๆ ท่ี
ประชาชนไม่มีอ านาจปกครอง กลุ่มน้ีเห็นว่าเสรีภาพและความเสมอภาคคือคุณค่าส าคญั
ของประชาธิปไตย จะเป็นรองก็แต่กับคุณค่าแห่งการปกครองตนเองเท่านั้น เป็นต้น  
อยา่งไรกต็าม แมใ้นฐานะรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยมีแนวคิดท่ีแตกต่างกนั แต่
ความเข้าใจท่ีมีต่อหลกัการประชาธิปไตยนั้น มีหลักท่ีครอบคลุมอยู่ภายใต้หลักการ
ประชาธิปไตยดงัต่อไปน้ี  (ทินพนัธ์ นาคะตะ, 2543 และ วิชยั ตนัศิริ, 2548 และ วิสุทธ์ิ 
โพธิแท่น, 2550) 

                                           
5 ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม  (Liberal democracy) เห็นวา่การปกครองตนเองของประชาชนเป็น
คุณค่ารอง เพราะคุณค่าสูงสุดทางการเมือง คือ เสรีภาพพื้นฐาน (a set of basic liberties) การให้
ความส าคญัแก่เสรีภาพพื้นฐานในฐานะคุณค่าหลกัของประชาธิปไตยดงักล่าว ท าให้ประชาธิปไตย
ตามความเขา้ใจแบบน้ีตอ้งการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) โดยอาศยัการแบ่งแยก
อ านาจ (separate of power) การตรวจสอบฝ่ายบริหาร นิติบญัญติั  และ ตุลาการ  
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1) หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน (popular sovereignty) 
หลกัการขอ้น้ีให้ความส าคญักบัอ านาจอธิปไตยท่ีจะตอ้งเป็นของประชาชน ประชาชน
เป็นเจา้ของอ านาจสูงสุด ดว้ยการเลือกผูแ้ทนของตนเขา้ไปปกครอง  และใชอ้  านาจของ
ตนในการถอดถอนผูท่ี้ตนเองเลือกเขา้ไปไดด้ว้ย ทั้งน้ีหลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชนนั้นตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนสุ์ขของส่วนรวม 

2) หลกัสิทธิ และ เสรีภาพ (rights and liberty) หลกัการให้
ความส าคญักบัเสรีภาพของประชาชน รัฐประชาธิปไตยจึงตอ้งส่งเสริมเสรีภาพต่างๆของ
ประชาชนซ่ึงเสรีภาพเหล่าน้ีจะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ซ่ึงกันและกัน และไม่ท าให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยในสังคม อนัจะน าไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน 

3) หลักความเสมอภาค (equality) หลักการในข้อน้ีให้
ความส าคญักบัความเสมอภาคท่ีแมว้่ามนุษยเ์กิดมามีความแตกต่าง แต่ความแตกต่าง
เหล่าน้ีเป็นเพียงความแตกต่างกนัทางกายภาพ ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพ
ทางสังคม หรือ อ่ืนๆ ในระบอบประชาธิปไตยจะให้ความส าคญักบัความเสมอภาคทาง
โอกาส ซ่ึงหมายถึงประชาชนจะมีโอกาสท่ีเท่ากนัในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา การเขา้ถึงทรัพยากรและคุณค่าต่างๆ ในสังคม ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่งเท่าเทียม 
และไม่ถูกปิดกั้นดว้ยความแตกต่างในเร่ืองใด 

4) หลกักฎหมาย (rule of law)  หลกัการในขอ้น้ีจะให้
ความส าคญักบั การบญัญติักฎหมายท่ีค  านึงถึงประโยชน์ของประชาชน และให้ความ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน การยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์กติกาโดยมี
ความชอบธรรมในการบงัคบัใชแ้ละบงัคบัใชอ้ยา่งยติุธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั
โดยถ้วนหน้า ไม่เลือก ปฏิบัติว่าจะใช้กับบุคคลใดหรือชนชั้นใด และผูป้กครองไม่
สามารถใช้อ  านาจใดๆ ลิดรอนหรือเพิกถอนสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และ ไม่
สามารถใชอ้ภิสิทธ์ิอยูเ่หนือกฎหมายหรืออยูเ่หนือกวา่ประชาชนคนอ่ืนได ้

5) หลกัเสียงขา้งมาก (majority rules)  วิธีการหน่ึงท่ีจะรู้ไดว้่า
ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลกัการเพื่อปวงชน คือ หลกัเสียงขา้งมาก ปัจจุบนัประชากร
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ของรัฐแต่ละรัฐนั้นมีจ  านวนมาก ซ่ึงคงเป็นการยากท่ีจะให้ทุกคนในรัฐมีความคิดเห็น
เหมือนกนั การตดัสินใจในระบอบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นการปกครองของประชาชน โดย
ประชาชน และเพื่อประชาชน จึงใชห้ลกัการเสียงขา้งมาก  โดยถือเอาว่าเสียงขา้งมากเป็น
ตวัแทนสะทอ้นความตอ้งการของประชาชนหมู่มาก  การตดัสินใจใดๆ ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งการเลือกตั้งผูแ้ทนของประชาชนเขา้สู่ระบบการเมือง การตดัสินใจของ
ฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร หรือ ฝ่ายตุลาการ ยิง่ตอ้งใชห้ลกัการเสียงขา้งมากเป็นหลกัการ
ส าคญัหลงัจากการแสดงความคิดเห็น วิพากษว์ิจารณ์โดยการอภิปรายกนัแลว้ เสียงขา้ง
มากจากท่ีประชุมจะไดรั้บเลือกให้น าไปปฏิบติั เพราะถือไดว้่าเป็นขอ้เสนอท่ีมีเหตุผล
ของคนส่วนใหญ่ ทั้งน้ี หลกัการเสียงขา้งมากนั้นกไ็ม่อาจจะละเลยสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย 
(Minority Rights)  ทั้งตอ้งมีหลกัประกนัท่ีใหค้วามคุม้ครองกบัเสียงขา้งนอ้ย เพื่อป้องให้
ไม่ใหเ้สียงส่วนใหญ่กดข่ีข่มเหงเสียงส่วนนอ้ย ไม่ใชว้ิธีการพวกมากลากไป และไม่สร้าง
ความขดัแยง้ในสังคม 

6) หลกัเหตุผล ประชาธิปไตยประกอบดว้ยหลกัเหตุผล เน่ืองจาก
คนแต่ละคนต่างก็มีแนวความคิดในการแกไ้ขปัญหาท่ีแตกต่างกนัไป ถา้คนปราศจาก
เหตุผลแล้ว  สังคมก็อาจยุ่ ง เหยิงไ ม่ได้ข้อยุ ติ ท่ี ดีและถูกต้อง  ดังนั้ นในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นทุกคนจะตอ้งร่วมกนัคิด โดยต่างก็เสนอความคิดเห็นแลว้มีการเปิด
อภิปราย วพิากษว์จิารณ์อยา่งกวา้งขวาง ต่างรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยใจเป็นธรรม 
ขอ้เสนอหรือความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลดีกวา่กจ็ะไดรั้บเลือกใหเ้ป็นวิธีการแกไ้ขปัญหานั้นๆ 
ต่อไป 

7)  หลักความยินยอม ประชาธิปไตยจะต้องมีพื้นฐานมาจาก
ความยนิยอมอีกดว้ย เม่ืออ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และปวงชนไดเ้ลือกตั้งตวัแทน
ของตนเพื่อใชอ้  านาจ ดงักล่าว จึงถือไดว้่าผูท่ี้ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มาใชอ้  านาจเหล่าน้ีไดรั้บ
ความยนิยอมจากปวงชน แต่จะมีอ านาจจ ากดัตามรัฐธรรมนูญ และยงัถูกจ ากดัช่วงเวลาท่ี
ไดรั้บความยนิยอม คืออาจอยูใ่นวาระช่วงระยะเวลาหน่ึง เม่ือครบวาระหรือมีการยบุสภา
กจ็ะมีการเลือกตั้งใหม่ หากผูแ้ทนราษฎรผูใ้ดไดรั้บความไวเ้น้ือเช่ือใจจากประชาชนจะ
ไดรั้บเลือกเขา้มาท าหนา้ท่ีต่อไป 
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8) หลกัประนีประนอม ในหลายกรณี หลงัจากท่ีผูแ้ทนราษฎรได้
อภิปรายกนัแลว้ และเลง็เห็นว่าขอ้เสนอต่างๆ ท่ีผูแ้ทนแต่ละคนเสนอไปนั้นมีลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนัมาก หรือมีขอ้ขดัแยง้กนัไม่มากนกัท่ีประชุมกอ็าจใชก้ารประนีประนอมกนั 
โดยยดึหลกัผลประโยชนข์องส่วนรวมเป็นเกณฑ ์ไม่จ าเป็นตอ้งมีการลงคะแนนเสียงขา้ง
มากกไ็ด ้

9) หลักการปกครองตนเอง เ ม่ือสังคมประชาธิปไตยให้
ความส าคญักบัหลกัความเสมอภาคและหลกัเหตุผล และเช่ือว่ามนุษยป์รับปรุงตวัเองให้
กา้วหน้า และแกไ้ขปัญหาของตนเองได้  จึงตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนไดป้กครอง
ตนเอง ทั้งน้ีเพราะประชาชนรู้วา่ตนตอ้งการอะไร ส่ิงใดท่ีเป็นประโยชนข์องพวกเขา   

2.1.1.3 ความหมายในเชิงวถิีชีวติของประชาชน 
วถีิชีวติของประชาชน หมายถึง วธีิการในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม

ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความเช่ืออยู่ว่าการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยจะไร้เสถียรภาพ ถา้บุคคลหรือสมาชิกของสังคมขาดแบบแผนของ
ความเช่ือ ทัศนคติและค่านิยมท่ีเป็นประชาธิปไตย   วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอาจ
จ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี (ทินพนัธ์ นาคะตะ, 2543 และ วสุิทธ์ิ โพธิแท่น, 2550) 

1) ใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้ระหว่างกนั ในทาง
ปฏิบัติแม้ว่ามนุษยจ์ะไม่ได้ใช้เหตุผลตลอดเวลา แต่ก็ควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 
เพราะการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น โดยการใช้เหตุผล จะน ามาซ่ึงข้อสรุปท่ีเป็นท่ี
ยอมรับกนัโดยไม่ก่อใหเ้กิดความรุนแรง ซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิดความแตกแยกข้ึนในสังค 

2) รู้ จัก รับฟังความคิด เห็นของผู ้อ่ืนอย่า งมีสติสัมปชัญญะ 
ปราศจากอคติ และมีความอดทนต่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตน 

3) มีน ้ าใจประชาธิปไตย กล่าวคือ มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง 
ไม่นิยมการยอมตามความคิดเห็นของผูอ่ื้น นอกจากจะถูกลบลา้งดว้ยเหตุผลท่ีน่าเช่ือถือ
กว่า ยอมรับเสียงขา้งมาก เคารพในศกัด์ิศรี สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของเพื่อน
มนุษยด์้วยกนั มีจิตใจกวา้งขวาง พร้อมท่ีจะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผูอ่ื้น และ
พร้อมท่ีจะปรับปรุงตนเองอยูเ่สมอ 
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4) สนใจกิจการบา้นเมืองและเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยถือว่า
เป็นหนา้ท่ี เคารพกฎเกณฑห์รือกติกาทางการเมืองในระอบประชาธิปไตยอยา่งเคร่งครัด 

5) รู้จกัประนีประนอมมากกว่าท่ีจะดึงดนัเอาชนะกนัโดยอาศยัการ
ขู่เขญ็ บงัคบัใหอี้กฝ่ายหน่ึงยอมรับในเง่ือนไขของฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียว 

6) มองโลกในแง่ดี สมาชิกของสังคมประชาธิปไตยจะต้องมี
ศรัทธาและความหวงัต่อชีวิตเสมอกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยนั้นอาจตอ้งใช้
เวลา ความอดทน อดกลั้น จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิง่ 

7) มีความ รับผิดชอบต่อ ส่วนรวม  เ ม่ื อสมา ชิกของสั งคม
ประชาธิปไตยเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจา้ของประเทศ และประเทศเป็นของทุกคน
แลว้ ทุกคนจะเกิดความรัก ความภกัดีต่อชาติบา้นเมือง ต่างพยายามท่ีจะประพฤติตนให้
อยูใ่นกรอบของกฎหมาย และศีลธรรมอนัดีงาม และต่างกจ็ะพยายามท าตนเป็นพลเมืองดี 
ช่วยกนับ ารุงรักษาสาธารณสมบติั ช่วยเหลือผูท่ี้ตกทุกขไ์ดย้ากในรูปของสังคมสงเคราะห์ 
เขา้มีส่วนร่วมในการพฒันาบา้นเมืองใหส้ะอาดร่มเยน็ เป็นตน้ 

2.1.2 หลกัการของระบอบประชาธิปไตย 
เม่ือระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นการปกครองของประชาชน บทบาททาง

การเมืองของประชาชนในฐานะท่ีเป็นเขา้ของอ านาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจของระบบน้ี 
ดงันั้นการเขา้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชน จึงถือเป็นกระบวนการท่ี
ส าคญัยิง่  

การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายลกัษณะ 
เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การพูดคุยเร่ืองการเมือง การช่วยพรรคการเมืองใน
การรณรงคห์าเสียง การเขา้ร่วมประชุมทางการเมืองการเป็นผูส้มคัรเขา้รับเลือกตั้ง หรือ
แมแ้ต่การเดินขบวนประทว้ง หรือสนบัสนุนการด าเนินการของรัฐท่ียงัผลให้ตนเองได้
ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ลกัษณะหรือรูปแบบของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองท่ี
ในประเทศประชาธิปไตย อาจแบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2548  และ เอนก 
เหล่าธรรมทศัน,์ 2551) 
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1. การเขา้มีส่วนร่วมในกลุ่มผลประโยชน์ อนัหมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมี
ความตอ้งการ มีผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ เหมือนกนัรวมตวักนัโดยมีการจดัองคก์าร
อยา่งเป็นระบบ กลุ่มผลประโยชนน้ี์จะท าหนา้ท่ีในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม มีการ
เรียกร้องใหรั้ฐบาลด าเนินการสนองตอบต่อความตอ้งการของกลุ่ม เช่น สหภาพแรงงาน
เรียกร้องใหรั้ฐบาลประกนัค่าจา้งขั้นต ่าในอตัราท่ีก าหนด   กลุ่มผลประโยชน์โดยทัว่ไป
มกัรวมตวักนัเป็นองคก์ร เช่น สโมสร สมาคม ชมรม กลุ่มอาชีพ ฯลฯ กลุ่มผลประโยชน์
ของทุกสังคมมกัมีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองต่อไปน้ี 

1) ความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
2) ความมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ถึงหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบายของรัฐ 
3) การใชโ้อกาส และวธีิการเท่าท่ีจะด าเนินการไดเ้พื่อท าใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์เช่น การเรียกร้องการบริการและสวสัดิการ การคดัคา้นนโยบายบางอย่าง 
การเข้าไปแทรกแซงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง    กลุ่ม
ผลประโยชนท่ี์มีความส าคญัทางการเมือง คือ ความสามารถในการรวบรวมประชาชนให้
เป็นปึกแผน่ได ้และเป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลไดค้  านึงถึงประโยชน์อนัเป็นพลงัท่ีท าใหเ้กิด
ความส านึกทางการเมือง และเสริมสร้างพฒันาการทางการเมืองใหมี้ความกา้วหนา้มัน่คง
ในประเทศประชาธิปไตยนั้น รัฐจะให้เสรีภาพกบัประชาชนในการจดัตั้งกลุ่ม สมาคม 
ประเทศประชาธิปไตยท่ีมีการพฒันาเศรษฐกิจสังคมยิ่งเจริญกา้วหน้ามาก กลุ่มองค์กร 
หรือสมาคมท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของประชาชนกจ็ะมากตามไปดว้ย แต่ละกลุ่มต่างกมี็
ผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัของตนเอง และต่างก็จะพยายามเรียกร้องใหรั้ฐบาลสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของกลุ่ม รัฐบาลในฐานะผูใ้ชอ้  านาจบริหารจึงจ าเป็นตอ้งรับฟังขอ้เรียกร้อง
ของประชาชน และจ าเป็นตอ้งปรับปรุงกลไกทางการบริหารใหมี้ประสิทธิภาพพร้อมท่ี
จะสนองตอบต่อขอ้เรียกร้องไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. การเขา้มีส่วนร่วมในพรรคการเมือง พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลท่ีมี
อุดมการณ์และนโยบายทางการเมืองสอดคลอ้งกนั รวมตวักนัโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้
ไปมีบทบาททางการเมือง น าเอานโยบายไปปฏิบติัหรือเพื่อท่ีจะจดัตั้งรัฐบาล การเขา้มี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะเป็นการสมคัรเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองท่ี
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เช่ือว่ามีแนวนโยบายตรงกบัความตอ้งการของตนมากท่ีสุด และอาจให้การสนับสนุน
พรรคในรูปแบบต่างๆ อาจช่วยพรรคการเมืองรณรงคห์าเสียง ตลอดจนการสมคัรเขา้รับ
การเลือกตั้งโดยสังกดัพรรคการเมือง ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีจ าเป็นยิง่ของระบอบ
ประชาธิปไตย  

3. การเขา้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการท่ี
ประชาชนเลือกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเพื่อเขา้ไปเป็นตวัแทนรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชน รูปธรรมของการใช้อ  านาจสูงสุดท่ีเป็นของประชาชนเห็นได้จากการท่ี
ประชาชนใชสิ้ทธิของตนเลือกตวัแทนหรือการผา่นทางกระบวนการเลือกตั้ง สิทธิในการ
เลือกตั้งจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีบุคคลในรัฐประชาธิปไตยพึงมี 

4. การเขา้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาล
ในประเทศประชาธิปไตย รัฐบาลต้องรับฟังความคิดเห็นอันเป็นความต้องการของ
ประชาชน รัฐบาลท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนท่ีเข้าไปใช้อ  านาจในการบริหารราช
แผ่นดิน การบริหารงานของรัฐบาล จึงส่งผลโดยตรงต่อประชาชน การกระท าการ
บางอย่างของขา้ราชการในฐานะท่ีเป็นผูน้  าเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบติัท่ีไม่บรรลุ
เป้าหมาย หรือแมแ้ต่นโยบายของรัฐท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการด ารงชีวิตตามปกติต่อ
บางกลุ่มบางคน  ประชาชนในฐานะเจา้ของประเทศต่างมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็น
วพิากษว์จิารณ์รัฐบาล  

อยา่งไรกต็าม การศึกษาเพื่อพฒันาประชาธิปไตยของนกัวิชาการไดเ้สนอเง่ือนไข
ของการท่ีพลเมืองจะสามารถใชอ้  านาจปกครองของตนหรือมีส่วนร่วมในการปกครองได ้
นั้น ประการแรก คือ การจะรักษาหลกัการเสรีภาพและความเสมอภาคซ่ึงเป็นหลกัการ
ส าคัญของประชาธิปไตยไวไ้ด้นั้ น พลเมืองต้องอุทิศตนและเสียสละตามหลักการ
คุณธรรมพลเมือง (civic virtue) กล่าวคือ ไม่ใหค้วามส าคญักบัชีวิตส่วนตวัมากไปกว่า
กิจการสาธารณะและประโยชน์สุขของส่วนร่วม ดงัอุดมการณ์ของสมาชิกแห่งนครรัฐ
เอเธนส์ท่ีว่า “ชีวิตท่ีน่าปรารถนามากท่ีสุดคือชีวิตในนครรัฐ(polis)ท่ีพลเมืองต่างมุ่ง
แสวงหาและเติมเต็มชีวิตโดยผ่านการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ การถกเถียง
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สาธารณะ”  ซ่ึงโรเบิร์ต ดาห์ล  (Robert A, Dahl , 1989) กล่าวถึงความเป็นไปไดข้อง
ประชาชนแบบกรีกโบราณนั้นจะเป็นไปไดเ้พราะเง่ือนไขส าคญั ดงัน้ี 

1. พลเมืองตอ้งสามารถสมานประโยชน์ไดอ้ย่างเพียงพอในการแบ่งปัน
หรือกระท าการใดๆ เพื่อส่วนรวม หรือเจตจ านงส่วนรวมไม่ขดัแยง้กบัจุดมุ่งหมายหรือ
ประโยชนส่์วนตวั 

2. พลเมืองตอ้งมีคุณสมบติัเหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น มีความมัง่คัง่
พอกนั มีเวลาเหมือนกนั หากคุณสมบติัแตกต่างกนั จะท าให้เกิดความขดัแยง้และสร้าง
ความสั่นคลอนต่อการกระท าในเร่ืองของส่วนรวม 

3. พลเมืองตอ้งมีการพดคุยและตดัสินใจร่วมกนัในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
กฎหมาย การบญัญติักฎหมายหรือพิจารณาคดีความ ทั้งน้ีในบริบทประชาธิปไตยของชาว
กรีกนั้น ชาวกรีกไม่ยอมรับให้ตวัแทนเป็นทางเลือกท่ีชอบธรรมของประชาธิปไตย จึง
กระท าการต่างๆ ดว้ยตนเอง) 

4. การประชุมในสภาไม่ใช่เป็นเพียงเง่ือนไขหรือพิธีกรรมของการ
ปกครองตนเอง (self-government) แต่มีความหมายถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ
จดัการบริหารนครรัฐ ดงันั้น พลเมืองเกือบทุกคนในเอเธนส์จะไดท้ าหนา้ในการจดัการ
การปกครองและการบริหารงานรัฐอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในชีวติ 

5. นครรัฐ (city-state) ตอ้งปกครองตนเองอยา่งอิสระ 
สอดคลอ้งกบั เดวิด เฮล (David Held, 2006) ท่ีกล่าวว่าประชาธิปไตยทางตรงจะ

ท างานไดดี้เม่ือพลเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งมี
เวลาในการเขา้ประชุม ตอ้งมีการอภิปรายถกเถียงแสดงเหตุผล และตอ้งรับผิดชอบในงาน
บริหาร ในด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ระบอบประชาธิปไตยต้องจัดสรร
ผลประโยชน์ให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมนั้นมีความทา้
ทายหลายประการในทางปฏิบติั เช่นเดียวกบัการท่ีพลเมืองทุกคนจะมีความรู้ ความเขา้ใจ
และปฏิบติัตามหลกัสิทธิ เสรีภาพ เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม และไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพ
ของผูอ่ื้นกไ็ม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นไปไดง่้ายๆ  ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
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แกปั้ญหาตดัสินใจหรือในการใชอ้  านาจทางปกครองต่างๆ ก็เป็นกระบวนการท่ีล่าชา้ มี
ขั้นตอน ใชเ้วลายาวนาน  

เง่ือนไขและความท้าทายต่อหลักการและกระบวนการประชาธิปไตยเหล่าน้ี 
ส่งผลต่อการพฒันาประชาธิปไตยและความเป็นประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ อย่าง
แตกต่างกนั  

2.1.3 ประชาธิปไตยไทยกบัสภาพปัญหาและความเป็นจริง 
ส าห รับประ เทศไทยนั้ น  ก าร เป ล่ี ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์เป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 นั้น เป็นการน าเข้า
ประชาธิปไตยตะวนัตกจากกลุ่มชนชั้นน าทางความคิดท่ีผ่านการเรียนรู้วฒันธรรม
ตะวนัตก เป็นความตอ้งการเปล่ียนแปลงของกลุ่มท่ีมีอ านาจและมีโอกาส ไม่ไดเ้ป็นการ
เรียนรู้ของประชาชนท่ีตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยพวกเขาเองเช่นท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศฝร่ังเศส หรือสหรัฐอเมริกา และเม่ือความเป็นตะวนัตกไม่สามารถผนวกรวมกบั
ความเป็นไทยท่ีมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปไดก้ลายเป็นท่ีมาของปัญหาประชาธิปไตยไทย
ในหลายๆ ประการ ดงัค  ากล่าววา่   

“...เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ รัฐธรรมนูญ มีลักษณะคล้ายส่ิงแปลกปลอมซ่ึงเราไม่มี
ความเข้าใจชัดเจน คล้ายการน าเมลด็พันธ์ท่ีไม่เหมาะสมมาปลูกในพื้นท่ีหน่ึง 
รวมท้ังวิธีการปลูกหรือการปรับใช้ท่ีต้องค านึงถึงความเหมาะควรเช่นเดียวกัน
ด้วย นั่นคือ การสร้างสังคมเข้มแขง็ ชุมชนเข้มแขง็ พลเมืองเข้มแขง็ ต้องไม่เป็น
ลักษณะสินค้าหรือพิมพ์เขียว แต่ต้องเป็นวัฒนธรรม วัฒนธรรมการเมือง 
(Political culture) ท่ียัง่ยืนยาวนาน ต้องสร้างและใช้เวลา” (ธีรยทุธ บุญมี, 2554)  
 
จากงานของ ทินพนัธ์ุ นาคะตะ. (2543). เห็นได้ว่าในประวติัศาสตร์ของ

พฒันาการทางการเมืองไทยนั้น มีการใหค้วามส าคญัของโครงสร้างและสถาบนัการเมือง
มีความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ดว้ยฐานคติท่ีว่าโครงสร้างดี คนดีมีความสามารถปกครอง
จะสามารถน าพาประชาธิปไตยไปสู่เป้าหมาย ซ่ึงในสภาพความจริงท่ีเกิดข้ึนคือการแย่ง
ชิงอ านาจของผูมี้อ  านาจ มีฐานันดร มีก าลงั และเป็นกลุ่มชนชั้นน าแทบทั้งส้ิน ค  าว่า
ประชาธิปไตยส าหรับชนชาวไทยจึงเป็นเพียงการเลือกตั้งเพื่อหาคนมาด ารงต าแหน่งทาง
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การเมืองเพียงเท่านั้น และเป็นเช่นนั้นตราบจนทุกวนัน้ีในคนบางกลุ่มซ่ึงเป็นจ านวนไม่
นอ้ย  

ปัญหาประชาธิปไตยมีงานศึกษาและไดรั้บการกล่าวถึงในวงวิชาการต่างๆ ใน
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 13 ได้มีการแสดงความคิดร่วมกัน
ระหวา่งผูน้กัวชิาการ นกัขบัเคล่ือน องคก์รพฒันาเอกชนไดแ้สดงความคิดเห็น 9 ปัญหา
ประชาธิปไตยไทย  (สถาบนัพระปกเกลา้, 2555) ไว ้ผูว้จิยัน ามาสรุปรวมกบัการทบทวน
งานศึกษา พบวา่ 

1. ประชาชนยงัคงมีมายาคติต่อประชาธิปไตยท่ีเกิดจากมุมมองและการ
รับรู้ท่ีเลือกรับรู้ เช่น มองเพียงว่าประชาธิปไตย คือ รัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง 
การเลือกตั้ ง เสียงข้างมาก หรือแม้แต่การมีส่วนร่วม เท่านั้ นแต่ไม่มีความเข้าใจใน
รากฐานและปรัชญาความคิดของระบอบการปกครองหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีมี
หลกัการส าคญัยดึโยงอยู ่

2. พฒันาการประชาธิปไตยเบ่ียงเบนไปจากทิศทางท่ีควรเป็น แทนท่ีจะ
พฒันาเป็นสถาบนัการเมืองท่ีเขม้แขง็ และมีพลเมืองท่ีกระตือรือร้น ประชาธิปไตยไทย
กลบัแต่กลบัเบ่ียงเบนไปสู่ สถาบนัธนาธิปไตย (เสนีย ์ค  าสุข, 2550) คือ ระบอบการ
ปกครองท่ีมีเงินและผลประโยชน์เป็นตวัก าหนดทิศทาง หาใช่สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคเท่าเทียม 

3. จากพัฒนาการประชาธิปไตยเ บ่ียงเบนท าให้สถาบันการเมือ ง
ประชาธิปไตยของไทยไม่เข้มแข็ง  มีพรรคการเมืองท่ีไร้อุดมการณ์ นักการเมือง
ปราศจากวินัยและความรับผิดชอบ รัฐสภาตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลและการครอบง าของ
กลุ่มหรือบุคคล ระบบการแบ่งแยกอ านาจเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลของ 3  อ  านาจหลกัใน
ระบอบการปกครองถูกแทรกแซง และมีการสืบทอดอ านาจทางการเมือง 

4. ประชาชนใหค้วามส าคญัต่อการเมืองและความรู้เก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครองนอ้ย แมมี้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเมืองในลกัษณะให้ความสนใจ
ทางการเมืองมากข้ึน แต่ความรู้ ความสามารถในการก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง



 
 

 

18 
 

การเมืองมีขอบเขตจ ากดั ส่วนหน่ึงของประชาชนจะถูกกล่อมเกลาและกลายเป็นมวลชน
ท่ีถูกแยง่ชิงจากฝ่ายท่ีตอ้งการอ านาจและผลประโยชน ์

5. ในขณะท่ีกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะผูเ้สียเปรียบทางสังคมยงัไม่มี
บทบาททางการเมืองมากพอในการเปล่ียนแปลงสู่การลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม 
ขณะท่ีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท่ีสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองหรือการพฒันาประชาธิปไตยยงัไม่เกิดข้ึนจริง ประชาชนผูมี้อ  านาจต่อรองต ่า 
ยิง่ไร้อ  านาจ ขาดโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากร ยิง่ท าใหข้าดอ านาจต่อรองกบัชนชั้นน า 

6. สังคมและโครงสร้างทางสั งคมไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย บางวฒันธรรมท าให้เกิดการเหน่ียวร้ังและท าให้เกิดความสับสน และ
น าเอาส่ิงท่ีขดักนัเหล่านั้นมาอธิบายเพื่อประโยชน์ท่ีตนจะไดรั้บ ประชาธิปไตยไทยจึง
เติบโตชา้ บิดเบ้ียว และกลายพนัธุ์ ดุจดงัการเติบโตของตน้กลา้ประชาธิปไตยท่ีปลูกอยู่
ในพื้นดินท่ีไม่เหมาะสม เช่น ประชาธิปไตยในระบบอุปถมัภย์อ่มไม่สามารถสร้างความ
เสมอภาคเท่าเทียมได ้(ธีรยทุธ บุญมี, 2555) 

7. ระบบการศึกษาเพื่อพฒันาประชาธิปไตยและสร้างความเป็นพลเมือง
เป็นผลจากสังคมท่ีครอบง าและสั่งการ การศึกษาจึงเป็นไปตามยุคสมัยและกระแส
การเมือง ไม่สามารถสร้างประชาชนท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ ประชาธิปไตยท่ีจะปกป้อง
คุม้ครองและใชสิ้ทธิ เสรีภาพของตนเองได ้ นอกจากน้ีระบบการศึกษาไทยยงัขาดการ
พฒันาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสากล ขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจงั 
และขาดการพฒันาท่ีตอ้งการเวลาและความต่อเน่ือง (ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร, 2555) 

8. การครอบง าและผลิตซ ้ าวิถี  ว ัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเหน่ียวร้ังและ
อุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยผ่านส่ือและสถาบนัทางสังคม เช่น ความรุนแรง 
โชคชะตา และการอุปถมัภ ์

9. ในเชิงโครงสร้าง ประชาธิปไตยไทยเป็นการเมืองของชนชั้ นน า 
ขา้ราชการ และพ่อคา้ การเมืองและอ านาจอยู่รวมศูนย ์แมเ้ม่ือการกระจายอ านาจการ
บริหารและการปกครองสู่ทอ้งถ่ินแลว้ ยงัคงการรวมศูนยไ์วใ้นส่วนกลาง รวมทั้งไม่
กระจายทรัพยากร และ งบประมาณดว้ย 
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10. ประชาธิปไตยไทยจึงไม่สามารถแก้ความยากจน ไม่ตอบสนอง
ประโยชนส่์วนรวมและไม่สามารถลดความเหล่ือมล ้าในสังคมไดจ้ริง 

11. ความคาดหวงัของการใช้รัฐธรรมนูญเป็นแนวทางในการพัฒนา
ประชาธิปไตย ไม่สามารถท าไดต้ามเป้าหมาย  และมีการเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญตลอด
มา ในระยะหลงัการตีความรัฐธรรมนูญไดก้ลายเป็นประเด็นท าใหเ้กิดวิกฤตศรัทธาและ 
วิกฤตรัฐธรรมนูญ  ปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนและสัมพนัธ์กบัการถูกแทรกแซง
หลกัการนิติธรรม (rule of law) ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของรัฐประชาธิปไตย 

12. ปัญหาการแทรกแซงของกองทพัต่อระบอบการปกครองหรือการ
แบ่งปันผลประโยชนช์าติระหวา่งนกัการเมืองและกองทพัเพื่อเก้ือกลูอ านาจระหวา่งกนั  

13. พลงัของขา้ราชการประจ าซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัของการคงไวซ่ึ้งระบบ
คุณธรรมในการท างานของกระทรวงต่างๆ ท่ีซ่ึงบริหารจดัการงบประมาณเพื่อประโยชน์
ของประชาชน กลบักลายเป็นเบ้ียล่างของนักการเมือง ข้ึนกบัอ านาจของนักการเมือง 
และมุ่งปกป้องต าแหน่งหรือการแลกเปล่ียนผลประโยชน์กบันกัการเมือง  ซ่ึงเท่ากบัการ
ส่งเสริมวฒันธรรมอ านาจ ต าแหน่ง ฐานันดร อาวุโส ล าดับชั้น ความเป็นผูน้้อยและ
ผูใ้หญ่ พรรคพวก ฯลฯ ซ่ึงลว้นเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตย 

 
2.2 ความเป็นพลเมอืง 

ในท่ี น้ีจะกล่าวถึงความหมาย พัฒนาการความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ พลเมืองในสังคมไทยส่วนต่อไป  

2.2.1 ความหมายของพลเมอืง 
ค าว่า “พลเมือง(civic/citizen)” หรือ “ความเป็นพลเมือง(citizenship)” เป็น

แนวคิดท่ีสาระและค าอธิบายมีความแตกต่างกนัไปตามฐานคิดของผูว้ิจยั และยงัมีพฒันา
ของความคิดและมุมมองท่ีเปล่ียนไปอยา่งไม่หยุดย ั้ง ปัจจุบนัความเขา้ใจต่อพลเมือง คือ 
การเป็นสมาชิกในสังคมการเมืองท่ีมีสิทธิ และหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกของสังคมการเมือง
นั้น (Standford Encyclopedia of Philosophy, 2013) ความเป็นพลเมือง (citizenship) จึงมี
นยัยะหรือมิติของกฎหมาย  การเมือง และ อตัลกัษณ์ (legal, political, identity)  ซ่ึงท าให้
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เวลากล่าวถึงคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองจึงไม่สามารถละเลยมิติเหล่านั้นไปได ้และท า
ให้ความเป็นพลเมืองมีความหมายถึงลกัษณะประจ าบุคคลท่ีเป็นคุณต่อการเป็นพลเมือง
ไปดว้ย 

ในมิติของกฎหมายและกรอบคิดทางนิติศาสตร์ ความเป็นพลเมืองเช่ือมโยงกบั
รัฐชาติและการมีเขตแดนแห่งรัฐ  พลเมืองจึงมีฐานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย ไดรั้บการ
ปกป้องและคุม้ครองตามกฎหมาย ปฏิบติัตนอยูภ่ายใตรั้ฐธรรมนูญและกฎหมาย การถูก
ก าหนดไวด้ว้ยหน้าท่ีของพลเมืองแห่งรัฐ ท่ีมีเสรีภาพภายใตก้ฎหมาย  มีตวัตนภายใต้
กฎหมายดว้ยบตัรประชาชนหรือใบอนุญาตใหสิ้ทธิต่างๆ   

ในมิติทางการเมือง คุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองข้ึนกบัปรัชญาของระบอบ
การปกครอง ความหมายนยัยะทางรัฐศาสตร์และการเมือง  พลเมืองคือผูท่ี้เป็นสมาชิก
อยา่งถูกกฎหมายในรัฐหรือประเทศนั้น พลเมืองตอ้งมีสัญชาติ และผกูติดกบัพื้นท่ีของรัฐ
และเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัระบอบการปกครอง พลเมืองในความหมายน้ีจึง
มีนัยยะของการปกครองและเป็นผูถู้กปกครองด้วย ส าหรับประเทศประชาธิปไตย 
พลเมืองผูมี้อ  านาจปกครองจึงมีฐานะเป็นผูก้ระท าการทางการเมือง ตอ้งกระตือรือร้นเขา้
มีส่วนร่วมทางการเมือง นยัยะทางการเมืองกบัความเป็นพลเมืองท าใหค้วามเป็นพลเมือง
ไดก้ลายเป็นแนวคิดท่ีเป็นประเด็นถกเถียง ซ่ึงข้ึนกบัหลกัการท่ีเป็นประเด็นส าคญัของ
การโตแ้ยง้กนั พอจ าแนกไดด้งัน้ี  

1) ในฐานะสมาชิกของรัฐ รัฐชาติและการเป็นสมาชิกของรัฐนั้นปัจจุบนัการ
เคล่ือนยา้ยและไหลเล่ือนของขอบเขตรัฐชาตินั้นพร่าเลือนจนแทบไม่มีอีกต่อไป ความ
เป็นโลกออน์ไลน์ของสังคมท าให้ความเป็นพลเมืองไม่ไดอ้ยู่ในกรอบของรัฐชาติเพียง
อย่างเดียวอีกต่อไปแต่หมายถึงการเป็นพลเมืองของโลกท่ีรับรู้ รับผิดชอบต่อการ
เปล่ียนแปลงและเป็นไปของโลก  

2) ขอ้ถกเถียงความเป็นพลเมืองในกรอบคิดของรูปแบบประชาธิปไตย เช่น 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและแบบสังคมนิยมท่ีมีความแตกต่างกนั 
หรือ แนวคิดพลเมืองแบบชุมชนนิยมและแบบเสรีนิยม ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าความ
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หลากหลายของคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง จึงข้ึนอยู่กับแต่ละฐานคิด ท่ี
คุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองจะมีความแตกต่างกนั 

3)  ทัศนคติ การประเมินค่า และพฤติกรรมทางการเมืองของปัจเจก ท่ีข้ึนกับ
ค่านิยมพื้นฐานท่ีพลเมืองจะมีต่อการเมือง  ซ่ึงในท่ีสุดการแสดงออกในความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจเจกบุคคลต่อสังคมการเมืองก็จะเป็นไปตามทศันคติ และ ความโน้มเอียงท่ี
บุคคลมีต่อสังคมการเมืองนั้ น  จึงกล่าวได้ว่า ความเป็นพลเมืองนั้ นไม่ได้หมายถึง 
ความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลกับรัฐ รัฐชาติ ขอบเขตของรัฐ สถานท่ีก าเนิด และ
สถานภาพของบุคคลในรัฐเพียงอย่างเดียว แต่ความเป็นพลเมืองยงัสัมพนัธ์กบัค่านิยม 
ทศันคติ การเมืองของรัฐ  ซ่ึงในกลุ่มศึกษาวฒันธรรมการเมืองเห็นว่าความเป็นพลเมืองมี
ความแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมการเมืองของแต่ละสังคมการเมืองซ่ึงแต่ละสังคม
การเมืองจะมีผสมผสานกันไป  ส าหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว
วฒันธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วมเป็นวฒันธรรมท่ีไดรั้บการยอมรับและถือเป็นหลกั
ส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีอ านาจเป็นของประชาชน  

4) เม่ือพลเมืองสัมพนัธ์กับค่านิยม ทศันคติ การเมืองของรัฐ ความหมายของ
พลเมืองยิ่งมีความซับซ้อนและขยายความหมายมากข้ึน เพราะนั้นคือความเช่ือมโยง
ระหว่างมิติอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของพลเมือง ซ่ึงเป็นท่ีมาของการขยายความหมาย
ของความเป็นพลเมืองสู่มิติต่างๆ ดงักล่าว  

 ส าหรับมิติอตัลกัษณ์ การเป็นสมาชิกของสังคมการเมืองท่ีมีบริบททางสังคม 
วฒันธรรม ท่ีแตกต่างยอ่มบ่มเพาะอตัลกัษณ์ของพลเมืองท่ีแตกต่างกนัไป  เช่น พลเมืองท่ี
กระตือรือร้นแสดงออกอยา่งคนอเมริกนั หรือพลเมืองท่ีมีวนิยัอยา่งคนญ่ีปุ่น เป็นตน้  

ความหมายของพลเมืองในมุมมองทางวฒันธรรมหรือกลุ่มวฒันธรรมศึกษา ยงั
ขยายความไปถึงพลเมืองคือบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะกลุ่ม เฉพาะชน ไม่ยึดติดกบัพื้นท่ี
ขอบเขตของรัฐชาติในขณะท่ีตวัตนอาจเป็นของพื้นท่ีหน่ึงแต่อตัลกัษณ์หรือตวัตนอาจ
เป็นของพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงเรียกว่าพลเมืองท่ียืดหยุ่น (Flexible citizen) เช่น งานของ Aiwa 
Ong (Flexible Citizenship : The Culteral Logics of Transnationality,1999) เป็นตน้ 
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5) พลเมืองโลก ปัจจุบันความเป็นพลเมืองโลก - Global citizenship  เป็น
ความหมายท่ีได้รับการกล่าวถึงกันมากข้ึนนับตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้มา อ้างถึง
พลเมืองในฐานะบุคคลท่ีมียึดมั่นในความยุติธรรม  ความหลากหลาย  และใส่ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม  

2.2.2 ความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตย 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีพัฒนาการ เดียวกับพัฒนาของแนวคิด

ประชาธิปไตยในแต่ละยุคสมัย ค  าว่า “พลเมือง (civic) ” และ “ความเป็นพลเมือง 
(citizenship)” เป็นค าท่ีมีวิวฒันาการมาพร้อมกบัค าว่า “ประชาธิปไตย” ตั้ งแต่ยุคกรีก
โบราณ และมีความหมายท่ีแตกต่างในแต่ละยุคสมยัแต่ละบริบทสังคม กล่าวคือ ความ
เป็นพลเมืองในนครรัฐ (city-state) กรีกโบราณ มีความหมายเพียง “สมาชิกในสังคมท่ี
เป็นชาย เป็นเสรีต่อตนเอง”  พลเมืองแห่งกรีกโบราณจึงไม่นบัรวมทาส  ผูห้ญิง และเด็ก  
เป็นพลเมืองท่ีมีส่วนท่ีไม่นบัรวม (uncounted) อยูด่ว้ย  และจะมีพลเมืองเพียงส่วนเดียวท่ี
เขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และไดรั้บสิทธิท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียมในสายตาของกฎหมาย  พลเมืองและความเป็นพลเมืองในลกัษณะดงักล่าวท าให ้
ค  าวา่ “ประชา (demo)” ในค าวา่ประชาธิปไตยเป็นเพียงคนส่วนหน่ึงเท่านั้น  

ในยคุโรมนัสมาชิกสังคมหรือพลเมืองในขณะนั้นไดน้บัรวม (counted) ผูค้นกลุ่ม
อ่ืนๆ เขา้เป็นส่วนในสังคมการเมือง นบัเป็นการพฒันาระบอบการปกครองท่ีสร้างความ
เท่าเทียมในทางกฎหมายและความยติุธรรม ความเป็นพลเมืองจึงหมายถึง “คนทุกคนใน
อาณาจกัรโรมนั และในพื้นท่ีท่ีอาณาจกัรโรมนัขยายไปถึง” ท าใหมี้การเพิ่มจ านวนของผู ้
ท่ีเป็นพลเมือง เป็นพลเมืองท่ีกฎหมายของโรมนัมีอ านาจบงัคบัใชไ้ด ้และจึงไดน้บัรวม
เอาคนชั้นต ่า (plebeians) เขา้ไวใ้นความหมายนั้นดว้ย  อยา่งไรกต็าม ในช่วงเวลาดงักล่าว
การมีส่วนในการปกครองยงัคงยดึโยงอยู่กบักลุ่มชนชั้นกลาง และมีคนบางกลุ่มท่ีไม่ได้
ถูกนบัใหเ้ขา้มีส่วนในการปกครอง เช่น ช่างฝีมือ (artisan) เป็นตน้ พลเมืองและความเป็น
พลเมืองในยุคดงักล่าวจึงมีความโดดเด่นในความหมายของอาณาเขตหรือขอบเขตของ
จกัรวรรดิ สถานภาพและการบงัคบัใช้กฎหมาย ความเป็นพลเมืองจึงมีความหมายท่ี
เปล่ียนไปจากยคุกรีกโบราณ 
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ในยคุกลาง ความเป็นพลเมืองถูกเบียดบงัจากแนวคิดความจงรักภกัดีต่อมูลนาย
ในระบบฟิวดลั (feudalism) ยกเวน้ในประเทศเยอรมนัท่ีมีกลุ่มพ่อคา้และชนชั้นกลางท่ีมี
ฐานะ (bourgeoisie) ใชค้  าว่า “ความเป็นพลเมืองของเมือง” เพื่อป้องกนัการถูกละเมิด
จากเมืองอ่ืน  

ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม (Renaissance) แนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมืองไดรั้บ
การฟ้ืนฟูอีกคร้ังพร้อมแนวคิดสิทธิ เสรีภาพ ซ่ึงเป็นผลพวงจากความคิดของนกัปรัชญา
การเมืองแห่งยคุสมยั อยา่งฌอ็ง จาคส์ รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau , ค.ศ. 1712-1778) 
(พฤทธิสาณ ชุมพล, 2551, น. 25)  พลเมืองในช่วงดงักล่าวจึงมีความหมายถึง “ปัจเจก
ชนผูมี้เสรีภาพและมีความเป็นตวัของตวัเอง และมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ในกฎเกณฑ์ท่ีจะใช้บงัคบัต่อทุกคน” เป็นแนวคิดพลเมืองท่ีเช่ือมโยงปัจเจกชนเขา้กบั
สาธารณะหรือส่วนรวม  และการมีส่วนในการปกครอง ความคิดเร่ืองสิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคท่ีเกิดข้ึนในยุคดงักล่าวคือฐานคิดของการปฏิวติัเพื่อเปล่ียนแปลงการ
ปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยทั้งในอเมริกา (American revolution - 1776) และใน
ฝร่ังเศส (French revolution- 1789) จึงกล่าวไดว้่าความเป็นพลเมืองและความเป็น
ประชาธิปไตย เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัภายใตค้วามเป็นปัจเจก สิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม การปกครองตนเอง  และการมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง 

ศตวรรษท่ี 19 ประชาธิปไตยเร่ิมกลายเป็นกระแสหลกัของการปกครองประเทศ
ต่างๆ ในโลก  ความเป็นพลเมืองขยายความไปสู่การมีสิทธิในการมีส่วนร่วมและบริหาร
จดัการอ านาจทางการเมือง โดยผ่านการเลือกตั้ ง โทมัส ฮัมฟรีย ์มาร์แชล (Thomas 
Humphrey Marshal, 1893-1981) เสนอว่าความเป็นพลเมืองจะหมายถึงการเป็นพลเมือง
ทางสังคม (Social Citizenship) รวมเอาสิทธิดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ี
จะไดรั้บอยา่งสมบูรณ์และเท่าเทียมกนัเพื่อมีชีวิตอยูใ่นอารยธรรมท่ีเป็นมาตรฐาน รัฐจึง
ตอ้งมีหนา้ท่ีใหไ้ดรั้บสิทธิทุกอยา่งในสังคม (Steenbergen, Bart Van.1994, p. 90) 

ศตวรรษท่ี 20 ผลพวงจากวิวฒันาการจากสิทธิพลเมืองสู่สิทธิทางการเมืองและสู่
สิทธิทางสังคม  ส่งผลให้ความหลากหลายแตกต่าง ของเพศสภาพ ชนกลุ่มน้อย ชาติ
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พนัธ์ ไดรั้บสิทธิในการเป็นพลเมืองมากข้ึน ทั้งตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights) แห่งสหประชาชาติ และความงอกงามของ
ระบอบเสรีประชาธิปไตย (Liberal democracy)  หลงัยคุสงครามเยน็ ความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยเสรีจึงยิ่งให้ความส าคญักบัสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคเป็น
ส าคญัเพื่อตอบสนองต่อระบอบประชาธิปไตย  

ส าหรับแนวคิดความเป็นพลเมืองในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกนัไปตาม
บริบทและพฒันาการประชาธิปไตยของประเทศนั้น เช่น ในสหรัฐอเมริกาไดร้ะบุหนา้ท่ี
ของพลเมืองไวด้ว้ยหลกัท่ีว่าหนา้ท่ีของพลเมือง (citizen responsibilities)6  ในระบอบ
ประชาธิปไตยนั้นกไ็ม่แตกต่างจากหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของรัฐบาลท่ีตอ้งด ารงอยู่
เพื่อประชาชน และประชาชนกต็อ้งยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามกฎและหนา้ท่ีท่ีใชป้กครองตน
อยู ่ความเป็นพลเมืองแห่งสหรัฐอเมริกาจึงมีความหมาย ดงัน้ี  

1. พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตอ้งตระหนักว่าตนไม่ไดมี้เพียงสิทธิแต่
ตอ้งมีความรับผิดชอบ และทราบดีว่าระบอบประชาธิปไตยตอ้งการเวลาและการท างาน
อยา่งหนกั รัฐบาลตอ้งการการตรวจสอบและการสนบัสนุนจากประชาชนตลอดเวลา 

2. พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งกระท าต่อรัฐ คือ การเป็น
ลูกขนุ การเป็นทหาร หรือใหบ้ริการดา้นพลเรือน รวมทั้งการท าหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีเหมือนกนั
ทั้งหมดในประเทศประชาธิปไตย คือ การเคารพกฎหมาย การจ่ายภาษีอยา่งตรงไปตรงมา 
การยอมรับอ านาจของรัฐบาลท่ีชนะการเลือกตั้ง การเคารพในสิทธิของผูท่ี้มีความเห็น
แตกต่าง  

3. พลเมืองตอ้งตระหนกัว่าสิทธิและเสรีภาพของตนจะไดรั้บการคุม้ครอง การ
ไม่ละเมิดและการไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั ตนตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีพึงปฏิบติัต่อสังคมดว้ย 

4. พลเมืองตอ้งตระหนกัวา่ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความส าเร็จได ้ดว้ย
การมีส่วนร่วมและการแสดงออกของประชาชน ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
รัฐบาลเป็นความรับผิดชอบของประชาชน ประชาธิปไตยจึงตอ้งการความใส่ใจจาก
ประชาชนทั้งเวลาและการใส่ใจมากกว่าการไปเลือกตั้งอย่างสม ่าเสมอ  แต่ตอ้งมีการ

                                           
6 ขอ้มูล จากส านกังานสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา 
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แสดงออกและไม่น่ิงเฉยต่อรัฐบาล นกัการเมือง และตอ้งเขา้มีส่วนร่วมสนบัสนุนพรรค
การเมือง ลงสมคัรรับเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาทั้ง
ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ และใชเ้สรีภาพท่ีมีเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย  

ประเทศประชาธิปไตยในทวีปยุโรปนั้นความเป็นพลเมืองมีความหลากหลาย
และทบัซ้อนกบัของเขตแดนของประเทศและพื้นท่ีสหภาพยุโรป (European Union: 
EU)  ส าหรับรูปแบบพลเมืองท่ีมีศกัยภาพในประเทศยุโรปท่ีกล่าวถึงในงานศึกษาการ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ี International Association for Evaluation of Education 
Achievement (IEA) เร่ิมตน้ศึกษาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 มีความหมายถึง พลเมืองท่ีมี
ส่วนร่วมกบัชุมชน สังคม และการเมือง มีความเคารพต่อประชาธิปไตย ไม่ใช้ความ
รุนแรงและไม่ละเมิดต่อหลกัการสิทธิมนุษยชน คุณลกัษณะของพลเมืองในงานศึกษา
ดงักล่าว มีองคป์ระกอบดงัน้ี (Schulz,Wolfram., 2010)   

1. สิทธิพื้นฐาน ไดแ้ก่ สิทธิมนุษยชน และ ความเท่าเทียม โดยเฉพาะความเท่า
เทียมของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผูห้ญิง ชนกลุ่มนอ้ย และผูอ้พยพ 

2. คุณค่าพลเมือง ไดแ้ก่ การตระหนกัรู้ต่อผูอ่ื้น ความเป็นหน่ึงเดียว  จิตวิญญาณ
สาธารณะ และการใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3. ความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง และ
การยอมรับและเคารพในกระบวนการประชาธิปไตย 

4. ทศันคติต่อการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ความสนใจและความตอ้งการเขา้มีส่วนร่วม
ในทุกรูปแบบของการตดัสินใจทั้งในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ 

5. พุทธิปัญญา (cognitive dimension) ของพลเมือง ได้แก่ ความรู้ใน
กระบวนการประชาธิปไตย และสถานการณ์ทางสังคมการเมือง ความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ และทกัษะในการเขา้รวมในการตดัสินใจรวมทั้งการใชส่ื้อทางสังคมใหม่ๆ 

ในประเทศไทย ความเป็นพลเมืองต้องเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองต่อระบอบ
ประชาธิปไตย ตามหลกัการปกครองท่ีมิใช่เป็นของนักการเมืองหรือข้าราชการผูมี้
อ  านาจปกครอง และประชาชนตอ้งไม่เพียงร้องขอหรือรอรับ แต่ต้องมีส่วนร่วมใน
การเมือง ดังท่ี เอนก เหล่าธรรมทศัน์ ได้ให้ความหมายพลเมืองว่าหมายถึง การเป็น
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สมาชิกของชุมชนทางการเมือง โดยมีสิทธิ และ หนา้ท่ีซ่ึงมากบัความเป็นการเมือง ซ่ึงมี
ความหมายท่ีเนน้เร่ืองสิทธิ ท่ีหมายถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิทธิของการ
เป็นเจา้ของอ านาจปกครองตามหลกัการประชาธิปไตย (เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2543, น. 
32)  ขณะท่ี วิชยั ตนัศิริ กล่าวไวว้่า พลเมืองตอ้งไม่เฉ่ือยชา ตอ้งรุก ตอ้งเขา้มีส่วนร่วม 
และสามารถท าการต่างๆ แทนรัฐได ้และตระหนกัว่าตนมีสิทธิมีเสียงท่ีจะมีส่วนร่วมใน
บา้นเมือง ดังนั้นพลเมืองจึงมีบทบาททางการเมืองมากกว่าการเลือกตั้ง เพราะการ
ลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวท าให้ประชาชนเป็นฝ่ายรับ และไม่มีบทบาทในการ
ก าหนดชีวิตตนเอง (วิชยั ตนัศิริ, 2547, น. 32) และ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กล่าวว่า
พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยประกอบดว้ยลกัษณะ 6 ประการ คือ 1) มีอิสรภาพ
และพึ่งตนเองได ้2) เห็นคนเท่าเทียมกนั 3) ยอมรับความแตกต่าง 4) เคารพ สิทธิของ
ผูอ่ื้น 5)  รับผดิชอบต่อสังคม 6) เขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม (ปริญญา เท
วานฤมิตรกุล, 2553)  ส าหรับ ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร ไดอ้้างงานศึกษาจากทัว่โลกว่า
ลกัษณะของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล มีสาระส าคญั คือ  (สถาบัน
พระปกเกลา้, 2554)   

1. เป็นผูท่ี้มีความรู้ มีการศึกษา และมีความสามารถท่ีจะมองเห็นและเขา้ใจ
สังคมของตนและสังคมโลกในฐานะสมาชิกของสังคม 

2. มีความสามารถท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น
ในบทบาทส่วนตนและต่อสังคม 

3. มีความสามารถท่ีจะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

4. มีความสามารถท่ีจะคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ 
5. มีความเตม็ใจท่ีจะแกปั้ญหาความขดัแยง้ดว้ยท่าทีสันติ ไม่ใช่ความรุนแรง 
6. มีความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนการใช้ชีวิตและอุปนิสัยการบริโภคเพื่อรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 
7. ความสามารถท่ีจะเขา้ใจและปกป้องสิทธิมนุษยชน 
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8. มีความเต็มใจและมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง ทั้ง
ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 

วิชยั ภู่โยธิน ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
ไวใ้นหนงัสือหนา้ท่ีพลเมืองกระทรวงศึกษาธิการ ไวด้งัน้ี (วชิยั ภู่โยธิน, 2551)  

1. เคารพกฎหมายและปฏิบติัตามกฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัของสังคม ไม่ล่วงละเมิด
สิทธิของผูอ่ื้น หรือไม่กระท าความผดิตามท่ีกฎหมายก าหนด    

2. เป็นผูมี้เหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีเสรีภาพในการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และรู้จกัการใชเ้หตุผลท าใหช่้วยประสานความสัมพนัธ์เกิดความเขา้ใจอนัดี
ต่อกนั 

3. ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่   
4. เป็นผูน้  ามีน ้ าใจประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความ

เสียสละ เพื่อผลประโยชนข์องส่วนรวมและรักษาไวซ่ึ้งสังคมประชาธิปไตย     
5. เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น และใชสิ้ทธิ เสรีภาพโดยไม่ละเมิดต่อผูอ่ื้น  
6. มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ    
7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง การปกครอง อนัไดแ้ก่ การใชสิ้ทธิเลือกตั้งใน

ระดับต่างๆ   การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐ การเป็นแกนน าปลุก
จิตส านึกให้แก่ผูอ่ื้นในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การป้องกนั แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

8.  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามหลกัธรรม  
คุณลกัษณะของพลเมืองหรือความเป็นพลเมืองท่ีปรากฏในงานวิชาการของ

ประเทศไทยนั้ น คงลักษณะร่วมของอุดมการณ์ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป  ขณะท่ีการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมนั้นเป็นไปตามบริบทสังคมของไทย 

2.2.3 ความเป็นพลเมอืงในบริบทวฒันธรรมและสังคมไทย 
ดังกล่าวมาแล้วว่าความเป็นพลเมืองมีความสัมพนัธ์กับประชาธิปไตยและมี

พฒันาการตามยุคสมัย พลเมืองและความเป็นพลเมืองของไทยเช่นเดียวกันท่ีมีการ
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พฒันาข้ึนภายใตบ้ริบทของสังคมท่ีมีความเฉพาะตวัและประชาธิปไตยท่ีมีขอ้ทา้ทาย
หลายประการ  ความเป็นพลเมืองในบริบทวฒันธรรมและสังคมไทยจึงเป็นไปตาม
ลกัษณะของสังคมไทย สายชล สัตนานุรักษ ์ไดอ้ธิบายสังคมไทยตามแนวคิดสังคมวิทยา
ของ ทลัคอต พาร์สัน (Talcott Parsons) ไวว้่าสังคมไทยมีพฒันาการของประเพณีท่ียดึถือ
ปทสัถานของยศศกัด์ิ วงศ์ตระกูล และสถานภาพทางสังคม (ascriptive norms) มี
หลกัเกณฑท่ี์เฉพาะเจาะจง  (particularistic criteria) ในความสัมพนัธ์ทางสังคม ท าใหก้าร
ปฏิบติัต่อผูค้นแตกต่างกนั  เช่น การให้สิทธิพิเศษกบัเครือญาติ เพื่อนสนิท ผูมี้พระคุณ  
หรือกลุ่มสิทธิพิเศษท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัท่ีพิเศษต่างกบัจากคนอ่ืน สังคมไทยยงัมีระบบ
อุปถมัภท่ี์ท าให้เครือข่ายผลประโยชน์เขม้แข็งแต่มีโครงสร้างของระบบการลงโทษทาง
สังคม (social sanction) ท่ีอ่อนแอ สังคมดงักล่าวท าใหค้นไทยมีลกัษณะของการใชพ้วก
พ้อง กลุ่ม หรือผลประโยชน์เป็นตัวผลักดันความส า เ ร็จ ระบบสถานภาพและ
ยศถาบรรดาศกัด์ิ ท าให้คุณค่าของสิทธิ และความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เป็นท่ีคุน้เคยใน
สังคมไทย ขณะท่ีสังคมแบบเกษตรกรรมท่ีมีลกัษณะของการ “ช่วยๆ กนั” ทุกคนท าได้
ทุกหน้าท่ี ไม่แบ่งแยกหน้าท่ีในการท างาน  ท าให้ไม่มีการเรียนรู้บทบาทเฉพาะ 
(Specificity role) เช่นท่ีเป็นในสังคมอุตสาหกรรม และท าให้ไม่เกิดความตระหนกัใน
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีจะส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้นหรือส่วนรวม 
ลักษณะดังกล่าวมาสอดคล้องกับงานศึกษา ของ สายชล สัตยานุรักษ์ท่ีกล่าวถึงวิถี
วฒันธรรมไทยใหค้วามส าคญักบั ท่ีต  ่า – ท่ีสูง  วิถีแห่งการเช่ือฟัง ความรักพวกพอ้ง และ 
อ านาจนิยม ท่ียงัคงอยูใ่นสังคมไทย ทุกพื้นท่ี และทุกช่วงเวลา ซ่ึงเป็นความทา้ทายต่อการ
สร้างความเสมอภาค เท่าเทียม  และ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ตามหลกัการประชาธิปไตย 
(สถาบนัพระปกเกลา้, 2555,น. 185-201)  

ขณะท่ี ทินพนัธุ์ นาคะตะ กล่าววา่วฒันธรรมและสังคมไทยท่ีส่งผลต่อวฒันธรรม
การเมืองนั้นท่ีเป็นทิศทางตรงขา้มกบัวฒันธรรมประชาธิปไตย คือ วฒันธรรมอ านาจ
นิยม  การเคารพอ่อนนอ้มกบัผูห้ลกัผูใ้หญ่ ความนิยมระบบเจา้นายกบัลูกนอ้ง การยดึมัน่
ในบุคคลมากกวา่หลกัการ การขาดความเช่ือมัน่ในตนเองท าใหพ้ึ่งพาคนอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนๆ 
ในการแกไ้ขปัญหาของตน การขาดหลกัการใชเ้หตุผลและใชห้ลกัการปฏิบติัตามๆ กนั
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มาเป็นค าอธิบาย การมีลกัษณะอิสระนิยมในแบบท าอะไรตามใจคือไทยแท ้ท าให้ไร้
ส านึกต่อส่วนรวม (ทินพนัธุ์ นาคะตะ, 2543, น. 47-52)  

อย่างไรก็ตาม วฒันธรรมสังคมไทยบางประการสามารถน ามาปรับใช้และควร
ส่งเสริมให้พลเมืองในสังคมไทยไดย้ึดถือ ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีมีมานานและมีการยกมา
กล่าวถึงไวต้ั้งแต่สมยัสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดแ้ก่ คือ ความปราศจากการ
เบียดเบียน ความฉลาดในการประสานประโยชน์ หรือ ความรับผิดชอบร่วมกนัของ
ชุมชน (community liability) จากจารีตดั้งเดิม (สถาบนัพระปกเกลา้, 2555,น. 203-204) 
สอดคลอ้งกบั ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร ท่ีกล่าวถึงวิถีชุมชนพึ่งพาตนเอง ไม่พึ่งพิงรัฐ
อุปถมัภ ์ มีความผกูพนักนัภายใน มีความสัมพนัธ์ฉนัพี่นอ้ง มีพื้นท่ีส่วนตวัท่ียืดหยุน่ต่อ
การยอมรับผูม้าใหม่ท่ีจะท าให้เกิดสังคมพหุวฒันธรรมข้ึนอย่างไม่มีความขดัแยง้ ส่ิง
เหล่าน้ี ทิพยพ์าพรเห็นว่าเป็นจุดเร่ิมของการให้คุณค่าต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและการ
เคารพต่อความแตกต่าง และความมีเสรีภาพในสังคมไทย  ท่ีควรให้ความส าคญัและ
พฒันาต่อยอดความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากพื้นฐานวิถีชุมชนดงักล่าว 
(ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร, 2555,น. 228-231) 

นอกเหนือจากงานศึกษาบริบทของสังคมวฒันธรรมและประชาธิปไตยไทยแลว้ 
ผลการส ารวจกลุ่มคนไทยในโครงการ “คนไทยมอนิเตอร์” (Thailand Monitor)7 พ.ศ. 
2554 ในพื้นที 77 จงัหวดั กลุ่มเป้าหมายจ านวน 100,000 คน ผลส ารวจ พบวา่ คุณลกัษณะ
ของคนไทย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) คุณลกัษณะทางบวก ไดแ้ก่ รักความสนุกสนาน (85%) มี “น ้ าใจ” 
(84%) มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ (84%) อบอุ่น/เป็นมิตร (82%) และริเร่ิมสร้างสรรค ์(80%)  

2) คุณลกัษณะทางลบ (ในมุมมองของรายงานศึกษาน้ี) ได้แก่  ชอบมี
หนา้มีตาในสังคม (87%) มีความเช่ือในพิธีกรรมต่างๆ (85%) มีความเช่ือในโชคชะตา 

                                           
7 โครงการ “คนไทยมอนิเตอร์” เป็นโครงการท่ีมูลนิธิคนไทย ร่วมกบั บริษทัวิจยัการตลาดสมาชิก
สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยและสมาคมวิจยัการตลาดโลก ท่ีมีความเช่ียวชาญผ่าน
มาตรฐานการควบคุมคุณภาพสูงสุดตามระเบียบวิธีวิทยามาตรฐานสากลของสมาคมวิจัยการ
ตลาดโลก จ านวน 7 บริษทั วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นฐานขอ้มูลความรู้ระดบัประเทศ   
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(81%) ไม่ซ่ือตรง (61%) เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน (61%) ไม่มีวินยั (58%) และขาด
ความสนใจในส่ิงรอบขา้ง (56%)  

3) คุณลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจในชาติและการ
เป็นพลเมืองของประเทศไทย (100%)  

หลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ืองในท่ามกลางบริบทไทยท่ีเป็นอยู่ ใน พ.ศ. 2548 วิกฤต
การเมืองท าให้ปัญหาประชาธิปไตยไทยปรากฎชัดเจนข้ึน ความคิด ความเขา้ใจและ 
ทศันคติ ต่อประชาธิปไตยมีความแตกต่างหลากหลาย หลายประเด็นสร้างความแตกแยก 
ระหว่างพลเมืองกลุ่มต่างๆ นอกจากปรากฏการณ์ภายในประเทศแลว้ ปัจจยัภายนอก
ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีทั้งในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคอยา่งการเขา้เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ท า
ให้ผูท้  างานด้านพฒันาประชาธิปไตยและส่งเสริมความเป็นพลเมืองต้องทบทวนถึง
เป้าหมายของพลเมือง ลกัษณะของพลเมือง และความเป็นพลเมืองท่ีตอ้งการสร้างให้
เกิดข้ึนในสังคมประชาธิปไตยไทยโดยค านึงถึงบริบทแวดลอ้มดงักล่าว และจดัท าตวัช้ีวดั
เพื่อแนวทางในการท างานต่อไป 

2.2.4 ความเป็นพลเมอืง 3 แบบของ Joel Westheimer 
ในปี 2004  Joel Westheimer แห่งมหาวิทยาลยัออตตาว่า (University of Ottawa) 

และ  Joseph Kahne แห่งวิทยาลยัมิลส์ (Mills College)  ไดเ้สนอบทความเร่ือง “What 
Kind of Citizen? : The Politics of Educating for Democracy” โดยแบ่งพลเมือง
ประชาธิปไตยเป็น 3 แบบ โดยพิจารณาจากการใหคุ้ณค่าและการกระท าของพลเมืองกบั
สังคมส่วนรวม ดงัน้ี   

1) พลเมืองแบบแรก พลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบ  เป็นผูท่ี้แสดงความรับผิดชอบ
ต่อตนเองหรือระดบัชุมชนท่ีตนอยู ่  เพื่อแกไ้ขปัญหาสังคมและท าใหส้ังคมดีข้ึน พลเมือง
กลุ่มน้ีจะมีคุณลักษณะท่ีดี คือ มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบ และ เป็นสมาชิกท่ี
ปฏิบติัตามกฎหรือกฎหมายของชุมชน เช่น การเป็นบุคคลท่ีมีงานท าท่ีเล้ียงชีพไดแ้ละจ่าย
ภาษี ปฏิบติัตามกฎหมาย บริจาคโลหิต ใช้ของรีไซเคิล หรือเป็นอาสาสมคัรให้ความ
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ช่วยเหลือต่างๆ ภาวะวิกฤต ในงานวิจยัน้ีจะเรียกผูท่ี้มีคุณลกัษณะดงักล่าวว่าเป็นพลเมือง
ฐานราก หรือ เป็นพลเมืองระดบัมาตรฐาน หรือ ระดบัธรรมดาท่ีสุดท่ีสังคมพึงมี 

2) พลเมืองแบบท่ีสอง พลเมืองท่ีมีส่วนร่วม พลเมืองกลุ่มน้ีมีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้นต่อของชุมชน ในการดูแลความต้องการของตนเอง ส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจ หรือส่ิงแวดลอ้ม รวมไปถึงการแกปั้ญหาสังคมและท าใหส้ังคมดีข้ึน  โดยตอ้งมี
ความรู้วา่องคก์รราชการท างานอยา่งไร รู้กลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์เพื่อท าใหบ้รรลุหนา้ท่ีท่ี
ท างานร่วมกนั และมีบทบาทเป็นผูน้  าในการจดัตั้งระบบหรือโครงสร้างของสังคม 

3) พลเมืองแบบท่ีสาม คือ พลเมืองท่ีมีตระหนักต่อความเป็นธรรมในสังคม 
พลเมืองท่ีมุ่งการแกปั้ญหาสังคมและท าให้สังคมดีข้ึน ตั้งค  าถามเพื่อเปล่ียนโครงสร้าง
และระบบท่ีผลิตซ ้ าความไม่ยุติธรรม  เป็นผูท่ี้มองโครงสร้างสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ อยา่งวเิคราะห์ประเมินและวพิากษว์จิารณ์ มากกวา่การมองอยา่งผิวเผิน แต่มอง
หาและน าเสนอประเด็นความไม่ยุติธรรมท่ีมีอยูใ่นโครงสร้าง จะเป็นพลเมืองท่ีมีความรู้
และรู้เก่ียวกับการขับเคล่ือนทางสังคมและวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีท าให้สังคม
เปล่ียนแปลงตัวอย่างการกระท า คน้หาว่าท าไมผูค้นจึงอดอยากและท าการใดๆ เพื่อ
แกปั้ญหาท่ีรากของปัญหานั้น ๆ 

เวสไฮมเ์มอร์เห็นว่าการจ าแนกพลเมืองเป็นระดบัท่ีต่างกนัดว้ยฐานคิดของความ
ตระหนักต่อส่วนรวมจะน าไปสู่การพฒันาความเป็นพลเมืองได้อย่างมีล าดับขั้นตอน
ชดัเจนข้ึน  เช่น เร่ิมตน้การส่งเสริมความเป็นพลเมืองของประชาสังคมดว้ยการส่งเสริม
พลเมืองระดับฐานรากท่ีรับผิดชอบ ซ่ือสัตยซ่ื์อตรง มีวินัย และท างานหนัก เพื่อ เป็น
พลเมืองท่ีรับผิดชอบตนเองมากพอและสามารถขยายไปสู่การรับผิดชอบต่อส่วนรวมซ่ึง
เป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมทั้งในระดบัชุมชน สังคม และระดบัชาติ   ทั้งการมีส่วนร่วมเป็น
กลุ่ม กลุ่มทางการ หรือ องคก์ร ซ่ึงในท่ีสุดจะน าไปสู่การสร้างพลเมืองท่ีมีความตระหนกั
ต่อความเป็นยติุธรรมหรือความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนในส่วนรวมของสังคม ใหค้วามส าคญั
กบัการสร้าง และแสวงหาสังคมท่ีเป็นธรรม พลเมืองในกลุ่มน้ีจะวิพากษ์วิจารณ์ ตั้ ง
ค  าถาม  และค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขท่ีรากเหง้าของปัญหาของสังคมโดย
ภาพรวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และพลเมืองแบบน้ีจะท างานและ
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ร่วมมือกบัชุมชนและสังคมในการขบัเคล่ือนสังคมและผลกัดนัความยติุธรรมเพื่อใหเ้กิด
ความเป็นธรรมในสังคม 

 
2.3 การพฒันาตัวช้ีวดั 

2.3.1 ความหมายของตัวช้ีวดั 
ตวัช้ีวดั (indicator)  เป็นค าท่ีมีความหมายของการบ่งช้ีสภาวะบางอยา่ง  บ่งช้ีเพื่อ

ท าความเขา้ใจ บ่งช้ีเพื่อดูการเปล่ียนแปลง บ่งช้ีเป็นขอ้มูลบอกถึงส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน
หรือเป็นไปตามท่ีตอ้งการ ตวัช้ีวดัมีความหมายและนิยาม ดงัน้ี 

ความหมายจากพจนานุกรมอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary, 2000)  ตวัช้ีวดั หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งบอกหรือบ่งช้ีสภาพ สภาวะ หรือ ระดบัของ
ส่ิงใดๆ ส่ิงหน่ึง   

ความหมายจากพจนานุกรมเคมบริดจ ์(Cambridge Dictionary)  ตวัช้ีวดั หมายถึง 
ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นสถานการณ์ว่าเป็นเช่นไร / เคร่ืองมือแสดงค่าหรือแสดงให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงของระดบัหรือของความเร็วหรือของส่ิงท่ีตอ้งการวดั 

ตวัช้ีวดั หมายถึง ตวัแปรท่ีสามารถวดัไดแ้ละสามารถใชอ้ธิบายปัจจยัหรือส่ิงท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรนั้น (พจนานุกรมธุรกิจ - Business Dictionary) เช่น ดชันีราคา
ผูบ้ริโภค (consumer price index –CPI) เป็นตวัช้ีวดัเพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา
สินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายไป และส่งผลต่อค่าครองชีพของผูบ้ริโภค  

ตวัช้ีวดั หมายถึง ตวัแปรหรือตวัประกอบ (Factor) ท่ีใชว้ดัเพื่อใหไ้ดคุ้ณค่าหรือ
คุณลกัษณะท่ีบอกสถานภาพของลกัษณะหรือผลของส่ิงใดส่ิงหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลา
หน่ึง  (James N. Johnstone, 1981)   

ตวัช้ีวดัเป็นเคร่ืองมือบอกทิศทางว่าการพฒันาหรือการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็น
นโยบายสาธารณะของรัฐในแต่ละเร่ืองไดไ้ปถึงจุดใด บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
แค่ไหน ซ่ึงเป็นเร่ืองของการดูสัมฤทธ์ิผลของงานหรือระบุผลส าเร็จของงาน เมธี ครอง
แกว้  (2540 และ 2544) 

https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+N.+Johnstone%22
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การให้นิยาม “ตัวช้ีวดั” นอกจากนิยามจากค าศพัท์แล้ว ยงัสามารถนิยามใน
ลกัษณะอ่ืน คือ  

1) การนิยามตามขอบเขตขององค์ความรู้ โดยนิยามแบบอตันัย (subjective 
indicators) ซ่ึงเป็นการนิยามตามขอ้จ ากดัขององคค์วามรู้ท่ียงัคงขาดแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัมารองรับ ลกัษณะของนิยามดังกล่าวจึงกวา้งเรียกไดว้่าเป็นการนิยามในแบบ
กวา้ง ไม่มีความชดัเจน และมกัเป็นนิยามเชิงปฏิบติัการ (operational definition) เพื่อใช้
ในการศึกษาหรือการปฏิบติัเฉพาะกรณี   และ นิยามแบบปรนยั (objective definition) 
เป็นนิยามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ดวัช้ีวดัตามมาตรฐานสากลต่างๆ   

2) การนิยามท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ นิยามของนกัวิชาการ นกับริหาร 
หรือนักพัฒนา ท่ีต้องการท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใช้แสดงถึงลักษณะ ปริมาณของสภาพ 
สภาวการณ์ หรือระดบัของความส าเร็จในการด าเนินงานตามเป้าหมาย  หรือเป็นนิยามท่ี
นิยมในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ท่ีตวัช้ีวดัหมายถึงเคร่ืองมือการพฒันาท่ีถูกน ามา
แสดง ระบุ หรือบ่งบอก ประเมิน หรือเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาหน่ึงๆ 
ของส่ิงท่ีศึกษา (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ, 2552)   

อย่างไรก็ตาม การให้ความหมายกับตัวช้ีว ัดส่วนใหญ่จะให้ความหมายท่ี
สอดคลอ้งกนั และสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็นกลุ่ม คือ  กลุ่มท่ีใหค้วามหมายว่า ตวัช้ีวดั
เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อบอกทิศทางวา่การพฒันาหรือด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
และเป้าหมายไดเ้พียงใด บ่งบอกถึงส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบหรือสถานการณ์ท่ีสะทอ้นให้
เห็นลกัษณะของการด าเนินงาน บ่งบอกสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดัหรือสะทอ้นลกัษณะปัญหา
หรืออุปสรรคในการด าเนินงาน โดยสามารถระบุหรือบ่งบอกสมรรถนะของผลการ
ด าเนินงานไดโ้ดยเปรียบเทียบผลแตกต่างระหว่างการด าเนินงานคร้ังสุดทา้ยกบัปัจจุบนั 
เป็นเร่ืองของการดูสัมฤทธิผลของงานหรือระบุผลส าเร็จของงาน ตลอดจนสามารถของ
วนิิจฉยัและช่วยช้ีบทบาทหนา้ท่ี ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงาน (เมธี ครองแกว้, 
2540, วรรณี แกมเกตุ. 2540 และ เอมอร จังศิริพรปกรณ์, 2542.)  และ  กลุ่มท่ีให้
ความหมายวา่เป็นส่ิงท่ีน ามาวดัท่ีบ่งบอกสถานการณ์หรือสภาวะอยา่งใดอยา่งหน่ึงในเชิง
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ปริมาณหรือเชิงคุณภาพของระบบท่ีศึกษาส่วนใดส่วนหน่ึงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงส่ิง
ท่ีน ามาวดัดงักล่าวอยู่ในรูปของค่าท่ีสังเกตไดเ้ป็นตวัเลข ขอ้ความ ตวัแปร องคป์ระกอบ 
หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงใดช่วงหน่ึง โดยมีตวัแปรหรือขอ้เท็จจริงท่ีสัมพนัธ์กนัหรือ
เป็นสภาพองค์รวมอย่างกวา้งๆ แต่ชดัเจนพอในการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
เพื่อประเมินสภาพท่ีศึกษาได ้ และอาจใช้เปรียบเทียบระหว่างจุดเวลาหรือช่วงเวลาท่ี
ต่างกนั เพื่อใหท้ราบถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพท่ีตอ้งการศึกษา  (Johnstone, 1981, 
สุรพงศ ์เอ้ือศิริพรฤทธ์ิ. 2547,  เพชรลดา สีหะวงศ,์ 2550) 

ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า ตวัช้ีวดั (indicators) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้
ส าหรับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบอกทิศทางว่า
การพฒันาหรือด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายเพียงใด และ
สามารถบ่งบอกสถานการณ์หรือสภาวะอย่างใดอย่างหน่ึงในเชิงปริมาณในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึงท่ีศึกษา   

2.3.2 ประเภทของตัวช้ีวดั 
การแบ่งประเภทตวัช้ีวดัจะใชต้วัแปรต่างๆ มาก าหนดเป็นตวัช้ีวดัแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ไดแ้ก่  
1) ตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวัแทน เป็นการเลือกเอาตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงมาเป็นตวัแทน

ของตวัช้ีวดั เพื่อบ่งช้ีสภาพใดสภาพหน่ึง เป็นเร่ืองท่ีผูศึ้กษาก าหนดเอง และสร้างตวัช้ีวดั
โดยรวม ด้วยการน าเอาตัวแปรจ านวนหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กันมารวมกัน ตัวช้ีวดั
ประเภทน้ีมกัจะก าหนดข้ึนเพื่อน าไปใชก้บังานเฉพาะอยา่ง ซ่ึงอาจเกิดความล าเอียงจากผู ้
ท่ีจดักลุ่มตวัแปร  และหากไม่มีเหตุผลอา้งอิงชดัเจนจะเป็นผลใหไ้ม่สามารถสรุปผลเป็น
การทัว่ไปได ้

2) ตวัช้ีวดัท่ีสร้างโดยอาศยัฐานแนวความคิดจากทฤษฎีท่ีศึกษาและสังเคราะห์
ข้ึนมาเป็นตวัช้ีวดั และรวมตวัแปรเด่ียวๆ จ านวนหน่ึงเขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธีทางสถิติ โดยมี
การถ่วงน ้ าหนกัของแต่ละตวัแปรตามท่ีถูกเลือกมาตามล าดบัน ้ าหนกัความส าคญัและมี
ความสัมพนัธ์กนั ท าใหค่้าท่ีไดข้องตวัช้ีวดัน้ีเป็นค่าตวัช้ีวดัโดยรวม เพื่อใชบ้อกถึงสภาพ
โดยรวมและสามารถท่ีจะอธิบายสภาพการณ์ได้ดีกว่าตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวัแทนและตวัช้ีวดัท่ี
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เป็นรายละเอียด แมมี้ขอ้ดีคือ ท าใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย แต่กมี็ขอ้เสียคือเป็นเพียง
ความคิดของคนกลุ่มเดียวจากทฤษฎี  

3) ตวัช้ีวดัท่ีเป็นรายละเอียด (Disaggregate Indicators) เป็นตวัช้ีวดัท่ีน ามาแยก
ย่อยให้ละเอียดลึกลงไปเป็นการเฉพาะ ซ่ึงตอ้งอาศยัความหมายของตวัแปรเพื่อท่ีจะ
อธิบายแต่ละส่วนหรือแต่ละองคป์ระกอบ อนัจะช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนในแต่ละส่วน
หรือแต่ละองคป์ระกอบ แต่หากด าเนินการใหค้รบถว้นทั้งระบบจ านวนตวัแปรกจ็ะมีมาก
ข้ึน การพฒันาตวัช้ีวดัแบบน้ีอาจอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ร่วมกบัทฤษฎี โดยการเลือกจาก
ค่าน ้าหนกัล าดบัความส าคญัเช่นกนั แต่เป็นการก าหนดมาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลชุดหน่ึง
และดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร แลว้น าผลการวิเคราะห์มาจดักลุ่มตวัแปร มีขอ้ดีคือ
ท าใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือ แต่มีขอ้เสียคือใชเ้วลานานและส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย (พรศกัด์ิ 
สุจริตรักษ.์ 2551 และ กาญจนา บุญส่ง. 2551)  

การแบ่งประเภทตัวช้ีวดัน้ีจะใช้เป็นแนวทางในการสร้างตัวช้ีวดัซ่ึงมักไม่มี
หลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้วิธีการใด อาจต้องใช้หลายวิธีผสมกันข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ขอ้จ ากดัของเวลา งบประมาณและ ประโยชน์ในการ
น าไปใช ้ 
 ส าหรับการวจิยัน้ีผูว้จิยัเลือกใชข้อ้มูลเชิงประจกัษจ์ากพื้นท่ีท่ีตอ้งการพฒันาความ
เป็นพลเมืองท่ีมีความเฉพาะของแต่ละบริบท และน ามาวิเคราะห์ตวัแปรยอ่ยรายละเอียด 
ประกอบกบัแนวคิดทฤษฎีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงกล่าวไดว้่าเป็น
ตวัช้ีวดัประเภทรายละเอียดท่ีแยกย่อยท่ีจะเป็นตวัแปรประกอบหรือองค์ประกอบ เป็น
การเฉพาะ โดยจะมีการก าหนดความหมายของตวัแปรเพื่ออธิบายองคป์ระกอบตามความ
สอดคลอ้งส าหรับบริบทพื้นท่ี 
 2.3.3 การจัดท าตัวช้ีวดั 
 ในการจดัท าตวัช้ีวดั ตอ้งค านึงถึงลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีดี ท่ีตอ้งสามารถวดัส่ิงท่ี
ตอ้งการวดั (validity) เป็นภววิสัยและเช่ือถือได ้(objectivity and reliability) มีความ
เฉพาะเจาะจงต่อการวดัส่ิงท่ีจะวดั (specificity) เป็นท่ียอมรับ (acceptability)  ง่ายต่อการ
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ค านวน (simple calculation) ไวต่อการวดัความเปล่ียนแปลง (sensitivity) และ เป็นสากล 
(universal) ดงันั้น ขั้นตอนทางวชิาการท่ีก าหนดไวเ้พื่อการพฒันาตวัช้ีวดัจึงเป็นดงัน้ี 

2.3.3.1 วเิคราะห์วตัถุประสงคข์องการพฒันาตวัช้ีวดั ในดา้นการน าไปใช ้
3 ประการคือ ประการแรก ใช้บรรยายสภาพของสถานการณ์ ประการท่ีสอง แสดง
แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลง และ ประการท่ีสาม การเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์เพราะการ
ใช้ประโยชน์ทั้ ง 3 ประการนั้นจะมีความสัมพนัธ์กบัการน าตวัช้ีวดัไปสู่การปฏิบติัได ้
ทั้งน้ี อาจวิเคราะห์จากวตัถุประสงคข์องโครงการ ยทุธศาสตร์ แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมใหช้ดัเจนว่ามีวตัถุประสงคอ์ะไร เป้าหมายท่ีเป็นผลผลิต (Output) หรือผลลพัธ์ 
(Outcome) ในระยะสั้นระยะยาวคืออะไร 

2.3.3.2 ก าหนดประเดน็ ประมวลเป็นประเดน็ท่ีตอ้งติดตามประเมินผลให้
ครบทุกขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการใช้ปัจจยั (Input) ท่ีใช้ในการด าเนินงาน 
กระบวนการด าเนินงาน (Process) ไปจนถึงผลผลิต และผลลพัธ์ในระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึน 
ถา้วดัเฉพาะผลผลิตหรือผลลพัธ์โดยไม่ไดว้ดัปัจจยัก็อาจจะไม่ทราบถึงสาเหตุว่าส าเร็จ
เพราะเหตุใด เช่น ไดรั้บงบประมาณหรือมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่ เป็นตน้ 

2.3.3.3 เลือกประเด็นส าคญัในแต่ละประเด็นให้เลือกเฉพาะประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานมากท่ีสุด มาเป็นประเด็นท่ีตอ้ง
ติดตามวดั 

2.3.3.4 ก าหนดตวัช้ีวดั ก าหนดตวัช้ีวดัโดยเลือกตวัช้ีวดัท่ีตรงประเด็นมาก
ท่ีสุด เพื่อประหยดังบประมาณและเวลา 

2.3.3.5 การนิยามตวัช้ีวดั โดยก าหนดนิยามความหมายและก าหนดว่า
ตวัช้ีวดัประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยใดบา้ง ทั้งน้ี จ  าแนกการนิยามตวัช้ีวดัเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 การก าหนดกรอบความคิดซ่ึงเป็นการใหค้วามหมายในลกัษณะ 
เป็นรูปแบบ (model)  โดยอาจแยกยอ่ยเป็นมิติ และก าหนดกรอบคิดในแต่ละมิติ  

ส่วนท่ี 2 การพฒันาตวัแปรส่วนประกอบ หรือตวัแปรยอ่ยและก าหนด 
มาตร (scaling) ซ่ึงเป็นการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรย่อยตามรูปแบบ
แนวคิดในส่วนท่ี 1 และก าหนดวธีิการรวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวัช้ีวดั ใน 3 ขั้นตอน  ดงัน้ี  
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 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดส่วนประกอบ หรือตวัแปรยอ่ยโดยทฤษฎี  
 ขั้นตอนท่ี 2 ก  าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย โดยการรวมตวัแปร

ยอ่ยดว้ยการบวก (addition) และ การคูณ (multiplication)  
 ขั้นตอนท่ี 3 ก  าหนดน ้าหนกั (weight) ของการรวมตวัแปรยอ่ยเป็น

ตวัช้ีวดั การก าหนดน ้ าหนักตวัแทนความส าคญัของตวัแปรย่อยแต่ละตวัในการสร้าง
ตวัช้ีวดั โดยอาจก าหนดใหต้วัแปรยอ่ยทุกตวัมีน ้าหนกัเท่ากนั 

ส าหรับวธีิการนิยามตวัช้ีวดัมีได ้3 วิธี คือ การนิยามเชิงปฏิบติั (pragmatic 
definition) การนิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) และการนิยามเชิงประจักษ์
(empirical definition) ซ่ึงมีความเหมาะสมในสถานการณ์ท่ีต่างกนั ดงัน้ี  

1) การนิยามเชิงปฏิบติั จะใชก้รณีท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปร
ย่อยอยู่แลว้หรือมีการสร้างตวัแปรประกอบจากตวัแปรย่อยไวแ้ลว้ เพื่อนักวิจยัเลือกใช้
และน ามาพฒันาเป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงอาจเกิดความล าเอียง จึงควรใชท้ฤษฎีประกอบในการ
เลือกตวัแปรและก าหนดนิยามดว้ย 

2) การนิยามเชิงทฤษฎี เป็นการใช้ทฤษฎีในการรองรับสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการนิยาม ทั้งน้ีอาจใชเ้พียงทฤษฎีและเอกสารวิจยัตั้งแต่การก าหนดตวัแปร
ยอ่ย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อยและการก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรย่อย  โดยอาจใช้
สูตรหรือรูปแบบในการสร้างตวัช้ีวดัตามท่ีมีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ทั้งหมด หรือ อาจใช ้ทฤษฎี
และเอกสารวิจยัเป็นพื้นฐานในการคดัเลือกตวัแปรย่อย และก าหนดวิธีการรวมตวัแปร
ย่อย ส่วนการก าหนดน ้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัวนั้ นให้เป็นการใช้ความคิดของ
ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญประกอบในการตดัสินใจ วิธีน้ีจะใช้ในกรณีท่ียงัไม่มีผูใ้ด
ก าหนดสูตรหรือรูปแบบโมเดลตวับ่งช้ีไวก่้อน 

3) การนิยามเชิงประจักษ์ จะใกล้เคียงกับการนิยามเชิงทฤษฎีแต่การ
ก าหนดน ้ าหนักของตวัแปรแต่ละดวัท่ีน ามารวมกนัในการพฒันาเป็นตวัช้ีวดันั้น มิได้
อาศยัแนวคิดทฤษฎีโดยตรง ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ในการก าหนดน ้ าหนัก
ของตวัแปรยอ่ย วธีิน้ีมีความเหมาะสมและนิยมใชใ้นปัจจุบนั 
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ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัตั้งการพฒันาตวัช้ีวดัท่ีสามารถบรรยายสถานการณ์ 
และ แนวโนม้ในอนาคตหากมีการน าตวัช้ีวดัไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยวิเคราะห์เป้าหมายท่ี
ตอ้งการจากโครงการและกิจกรรมของสถาบนัพระปกเกลา้และความตอ้งการของพื้นท่ี 
ว่าเป้าหมายท่ีตอ้งการเห็นเป็นผลผลิต (Output) หรือผลลพัธ์ (Outcome) ในระยะสั้น
ระยะยาวคืออะไร 

ในขณะท่ีมีขอ้จ ากดัดว้ยเวลาและงบประมาณผูว้ิจยัก าหนดใหพ้ื้นท่ีระดม
สมอง เพื่อเลือกประเด็นส าคญัเพื่อน ามาพฒันาเป็นตวัช้ีวดัท่ีน าไปใชต่้อไป ส าหรับการ
ก าหนดนิยามตวัช้ีวดัและตวัแปรหรือตวัประกอบยอ่ยนั้น ผูว้ิจยัก าหนดนิยามเชิงทฤษฎีท่ี
ประกอบด้วยกรอบคิดทฤษฎีประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ตั้งแต่การก าหนดตวัแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อย  ส่วน
การก าหนดน ้ าหนกัตวัแปรยอ่ยแต่ละตวันั้นให้เป็นการใชค้วามคิดของผูท้รงคุณวุฒิหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงในท่ีน้ีคือตัวแทนด้านวิชาการ (academics) และผูท้  างานขับเคล่ือน 
(practitioners) ประกอบในการตดัสินใจ รวมทั้งก าหนดมาตร (scaling) รวมตวัแปรยอ่ย
ด้วยการบวก (addition) และ ก าหนดน ้ าหนัก (weight) ของการรวมตัวแปรย่อยเป็น
ตวัช้ีวดั ท่ีก  าหนดใหต้วัแปรยอ่ยทุกตวัมีน ้าหนกัเท่ากนั 

 
2.4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัคุณลกัษณะและการจดัท าตวัช้ีวดัความเป็น
พลเมืองพบการพฒันาความเป็นพลเมืองโดยการจดัท าตวัช้ีวดัระดบัโรงเรียน ดงัน้ี  
 อุไรวรรณ ใจค าปัน (2554)  ไดน้ าเสนอแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวติของพลเมือง 
เพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดี ในโรงเรียนด้วย  ในงานศึกษาการใช้ชุดกิจการใช้ชุด
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียน ชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนบา้นแม่ฮาว จงัหวดัล าปาง ไวว้่าการด าเนินชีวิตของ
พลเมืองท่ีดีภายใต้บรรทัดฐาน ขนบประเพณีของสังคม คือ  1) ท าให้สังคมและ
ประเทศชาติมีการพฒันาไปไดอ้ยา่งมัน่คง 2) ท าใหส้ังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3) 
ท าให้เกิดความรักและความสามคัคีในหมู่คณะ 4) สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมี
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ความสุข  และสรุปคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดี ของไทยว่าประกอบดว้ย ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นคุณลกัษณะประชาธิปไตย ดา้นการมีคุณธรรม ดา้นการมีวินยัในตนเอง 
ดา้นความสามารถในการปรับตวั และดา้นความเป็นไทย  (อุไรวรรณ ใจค าปัน, 2554 : 
30)    

วิชัย ภู่โยธิน และคณะ(2552) ได้สรุปคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีไวใ้น
หนงัสือ หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6 ดงัน้ี 1) เคารพ
กฎหมายบา้นเมือง และปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม 2) เป็นผูมี้เหตุผลและ
รับฟังความคิดเห็นของผู ้อ่ืน 3)ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ 4) เ ป็นผู ้มีน ้ าใจ
ประชาธิปไตย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 5) เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ของผูอ่ื้น 6) มี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน  ประเทศชาติ 7) มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง 
การปกครอง 8) มีส่วนร่วมในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจสังคม 9) มีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบติัตนตามหลกัธรรม     

ปภสัสร ไพบูลยฐิ์ติพรชัย (2553) ไดร้ะบุถึงคุณลกัษณะพลเมืองดี ดังน้ี  1) 
คุณลกัษณะทางสังคม ไดแ้ก่ – ตระหนกัและเห็นใจในสวสัดิภาพของผูอ่ื้น มีพฤติกรรมท่ี
มีคุณธรรม  มีความอดทนในความแตกต่าง ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 2) คุณลกัษณะท่ีแสดงถึง
บทบาทในการอนุรักษ/์เช่ือถือในกฎเกณฑ์ ไดแ้ก่  ยอมรับในสิทธิอ านาจทางกฎหมาย  
ยอมรับในความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีความรักชาติ 3) คุณลกัษณะดา้นความรู้
ไดแ้ก่   มีความรู้เก่ียวกบัทางการเมืองการปกครอง  มีความรู้เก่ียวกบัสังคมนานาชาติ   มี
ความรู้ความสามารถในการตั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น และไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์นักเรียนอาชีวศึกษา ตามเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ว่าพฤติกรรมลกัษณะนิสัยท่ีดีของผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบัอาชีวศึกษาใน
ฐานะพลเมืองไทย คือ 1) รับผดิชอบ 2) ขยนั  3) ประหยดั 4) ซ่ือสัตยสุ์จริต 5) จิตอาสา 6) 
สามคัคี 7) มีวนิยั 8) สะอาด 9 ) สุภาพ 10 ) ละเวน้อบายมุข  

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างคุณลกัษณะพลเมืองในระดบัโรงเรียนน้ีพบว่า
ความสอดคลอ้งกนัในเร่ืองความรับผิดชอบ การร่วมกิจกรรมส่วนรวมหรือจิตอาสา มี
ระเบียบวนิยัเคารพกฎหมาย   
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บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 

การวิจัยเร่ือง “การพฒันาตัวช้ีวดัความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคม : 
กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกลา้ จงัหวดัเชียงราย ศรีสะ
เกษ และ นครศรีธรรมราช” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
แนวทาง community-based participatory research เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการประชุม
กลุ่มและแสดงความคิดเห็นอยา่งมีส่วนร่วม (participatory group discussion)  และ การ
สนทนากลุ่ม (focus group discussion) รายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5 การจดัท าตวัช้ีวดัและพฒันาเคร่ืองมือ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในพื้นท่ีศึกษาทั้ง 3 จงัหวดั 
3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีท่ีไม่สามารถเกบ็ขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 

จึงก าหนดเฉพาะเจาะจงต่อผูใ้หข้อ้มูล (Purposive sampling) ประกอบดว้ย แกนน าของ
ศูนยก์ารเมืองภาคพลเมือง ผูแ้ทนจากศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง กลุ่มผูท่ี้ท างาน
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองร่วมกบัศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง ทั้งกรรมการหรือผู ้
ไดรั้บทุนสนบัสนุนหรือผูป้ระสานงาน รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานดา้นการสร้างพลเมือง
ในงานส่วนอ่ืนๆ ของพื้นท่ี ทั้งหมดรวมเรียกเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นท่ี จ  านวน
รวมทั้ง 3 พื้นท่ี 180 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ประชุมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นอยา่งมี
ส่วนร่วม 40 คน และผูท่ี้เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 10-15 คน  
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ดา้นพื้นท่ีเป้าหมาย 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ เชียงราย ศรีสะเกษ และ นครศรีธรรมราช ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเขม้แข็งดา้นการท างานในนามของศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบนัพระปกเกลา้ และมีผูป้ระสานงานท่ีมีศกัยภาพ  
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประกอบดว้ย แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามเพื่อใช้ในกิจกรรมกลุ่ม

และการสนทนากลุ่มท่ีมุ่งตอบวตัถุประสงคว์จิยัและความส าคญัของบริบทพื้นท่ี ดงัน้ี 
1) ความคิดเห็นของกลุ่มต่อประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบนั 

ความคิดเห็นของกลุ่มต่อความเป็นพลเมืองไทยในปัจจุบนั 
2) คว าม คิด เ ห็นของก ลุ่ม ต่อ ปัญหาของพื้ น ท่ี  ต ามบ ริบทและ

ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี 
3) ความคิดเห็นของกลุ่มต่อความเป็นพลเมืองท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาของ

พื้นท่ี 
ส าหรับค าถามในการสนทนากลุ่มนั้น ผูว้จิยัใชค้  าถาม 2 ดงัน้ี 
1) คุณลักษณะใดท่ีส าคัญ เหมาะสมกับบริบท สอดคล้องกับพื้นท่ี 

สถานการณ์ และแนวโนม้ในอนาคต 
2) ตวัช้ีวดัของพลเมืองท่ีพื้นท่ีตอ้งการสร้างควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 ศึกษาเอกสาร รวบรวมขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.3.2 รวบรวมขอ้มูลของพื้นท่ีศึกษา ประกอบดว้ย  

3.3.2.1 การประชุมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 
(participatory group discussion) เพื่อแสดงความคิดเห็นในประเดน็ค าถามท่ีผูว้จิยัก  าหนด
นั้น ผูว้ิจยัก าหนดให้มีความหลากหลายของกลุ่มแกนน าเพื่อช่วยเพิ่มมิติความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมพลเมืองท่ีหลากหลาย และจดัใหมี้การแสดงความเห็นในอยา่งเป็นระบบจาก
ระดบับุคล และระดบักลุ่ม โดยใหมี้การแลกเปล่ียนในกลุ่มยอ่ยท่ีคละความแตกต่าง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการเกบ็ขอ้มูล รายละเอียดดงัน้ี  
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1) โดยการแสดงความคิดเห็นรายบุคคลลงในกระดาษการ์ดใน
ประเด็นความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย และท ากิจกรรมกลุ่มระดมสมองและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็น ปัญหาประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองของคน
ไทยในปัจจุบนั  ขอ้มูลทั้งหมดน ามาแลกเปล่ียนกบัสมาชิกทั้งหมดเพื่อความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัและสรุปประเด็นปัญหาของประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองไทยในปัจจุบนั 
จากนั้นน าขอ้มูลสภาพปัญหาดงักล่าวเป็นโจทยน์ ากลุ่มวิเคราะห์หาทางแกไ้ขปัญหาโดย
การพฒันาความเป็นพลเมือง  

2) กิจกรรมกลุ่มระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นท่ี
และพลเมืองท่ีพื้นท่ีตอ้งการ และน าขอ้มูลทั้งหมดน าเสนอเพื่อทุกคนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และร่วมก าหนดคุณลกัษณะของพลเมืองท่ีชุมชนตอ้งการ  
  3.3.2.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ประกอบดว้ยแกนน า
ของศูนยพ์ฒันาการเมืองภาคพลเมือง มีการประชุมก าหนดและจดัล าดบัคุณลกัษณะ
พลเมืองท่ีเหมาะสมกบับริบทพื้นท่ีและ ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งการพฒันาเพื่อน าไปใชไ้ดใ้นทาง
ปฏิบติั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม แต่ละพื้นท่ีประกอบดว้ยตวัแทนภาควิชาการ (academics) 
และผูท้  างานขบัเคล่ือน (practitioners) ภาคประชาสังคมในพื้นท่ี ดงัน้ี  

จ. เชียงราย ประกอบดว้ย  อาจารยม์หาวิทยาลยั  แกนน าชุมชนใน
แต่ละอ าเภอ สมาชิกสภาเทศบาล และนายก นายกเทศบาล และแกนน าภาคประชาสังคม 

จ.ศรีสะเกษ ประกอบดว้ย   นกัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขา้ราชการครู  ผูใ้หญ่บา้น ทนาย นายดาบต ารวจ ขา้ราชการเกษียณ  และแกนน าภาค
ประชาสังคม 

จ. นครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย   อาจารยม์หาวิทยาลยั อดีต
สมาชิกสภาพฒันาการเมือง  ขา้ราชการเกษียณท างานภาคประชาสังคม ผูใ้หญ่บา้น 
ปราชญ์ชาวบา้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั  ส่ือ นักพฒันากลุ่มเด็กและ
เยาวชน  และแกนน าภาคประชาสังคม 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลตามเน้ือหา (content analysis)  ดงัน้ี 
3.4.1 วิเคราะห์เป้าหมายท่ีต้องการจากโครงการและกิจกรรมของสถาบัน

พระปกเกลา้และความตอ้งการของพื้นท่ี ว่าเป้าหมายท่ีตอ้งการเห็นเป็นผลผลิต (output) 
หรือผลลพัธ์ (outcome) ในระยะสั้นระยะยาวคืออะไร 

3.4.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล สรุปความหมาย องคป์ระกอบตวัช้ีวดั เพื่อ
พฒันาเป็นตวัช้ีวดัของคุณลกัษณะพลเมืองท่ีตอ้งการ   

 
3.5. การจัดท าตัวช้ีวดัและพฒันาเคร่ืองมอื 
 3.5.1 ก าหนดนิยามความหมายของตวัช้ีวดั ก าหนดตวัช้ีวดัยอ่ย และรวมตวัช้ีวดั
ยอ่ย โดยใชก้รอบหลกัการประชาธิปไตยและพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการ
จ าแนกระดบัความเป็นพลเมือง 3 ระดบัของ Joel Westheimer โดยมีการปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ีและร่วมกบัแกนน า  

แสดงดงัตารางท่ี 6 (แสดงนิยามเชิงปฏิบติัการ ตวัแปรยอ่ยและตวัช้ีวดัคุณลกัษณะ 
ของบุคคลและชุมชน ตามระดบัความเป็นพลเมือง 3 ระดบั พร้อมเคร่ืองมือวดั)  

3.5.2 พฒันาแบบสอบถามวดัตวัช้ีวดั โดยก าหนดตวัแปรยอ่ย ก าหนดน ้ าหนกัตวั
แปรยอ่ย ก าหนดมาตร (scaling) ก าหนดการรวมตวัแปรยอ่ยดว้ยการบวก (addition) และ 
ก าหนดน ้าหนกั (weight) ของการรวมตวัแปรยอ่ย ซ่ึงในงานวิจยัน้ีก  าหนดใหต้วัแปรยอ่ย
ทุกตวัมีน ้าหนกัเท่ากนั และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

 3.5.2.1 ความตรงตามเน้ือหา (content validity)  
 3.5.2.2 ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ (factor analysis)   
 3.5.2.3 ตรวจสอบความเท่ียงจากความคงท่ีภายใน (internal consistency 

reliability)   
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมไดม้าท า

การวเิคราะห์เน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ และ 
อภิปรายผล  โดยก าหนดหวัขอ้ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี    

4.1 สภาพทัว่ไปของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  
4.2  ความเป็นพลเมืองและคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองท่ีเหมาะสมกับ

บริบทและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา 3 พื้นท่ี 
4.3 ตวัช้ีวดัของคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองของพื้นท่ีศึกษา 3 พื้นท่ี 
4.4 การพฒันาเคร่ืองมือประเมินคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 

 
4.1 สภาพทัว่ไปของความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยของไทย 

ผู ้วิจัยพบว่า  มุมมองด้านในทางประวัติศาสตร์และสังคมวิทยา เ ห็นว่ า 
ประชาธิปไตยในประเทศไทยพัฒนาข้ีนในสังคมวัฒนธรรมท่ีให้ความส าคัญกับ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีมีจดัล าดับบุคคลลกัษณะสูง-ต ่า ล  าดับขั้น เช่น สถานะทาง
สังคม ยศถาบรรดาศกัด์ิ และให้ความเคารพ ยอมรับในการจดัล าดบัสูงต ่านั้น มากกว่า 
ความเป็นบุคคลหรือศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคเท่าเทียมของปัจเจกอนั
เป็นหลกัการประชาธิปไตย การยอมรับต าแหน่งและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ ลกัษณะ
ดงักล่าวของสังคมวฒันธรรมไทยท าให้เกิดลกัษณะพลเมืองท่ียอมรับและอ่อนนอ้มเช่ือ
ฟังผูมี้อ  านาจมากกว่าการใชเ้หตุผล ยึดมัน่ในตวับุคคลมากกว่าหลกัการ นิยมพวกพอ้ง
และกลุ่ม  ซ่ึงประเด็นยึดมัน่ในตวับุคคลและนิยมพวกพอ้งนั้นน าไปสู่การเลือกตั้งท่ีให้
เห็นแก่บุคคล มากกว่าพรรคการเมือง (ทินพนัธ์ นาคะตะ, 2543)  และการยอมรับให้
บุคคลท่ีมีอ านาจนั้นช้ีน าหรือก าหนดชีวิคของตน ซ่ึงเม่ืออธิบายร่วมกบัลกัษณะของ
วฒันธรรมท่ีติดยึดกบัความเช่ือของการพึ่งพิงหรือยอมรับสภาพเม่ือประสบปัญหาหรือ
ความเดือดร้อน โดยไม่มีการวิเคราะห์ต่อปัญหาเหล่านั้นและแกไ้ขดว้ยตนเอง  และมกัมี
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กลไกอธิบายวา่เป็นเร่ืองของโชคชะตา  ท าใหส้ังคมไทยเกิดพลเมืองท่ีขาดความมัน่ใจใน
ตนเองและไม่คิดว่าตนจะแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดย้ิง่ท าใหต้อ้งพึ่งพิงผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืนมาก
ข้ึน ลกัษณะดงักล่าวตรงกนัขา้มกบัพลเมืองประชาธิปไตยท่ีสามารถก าหนดชีวิตตนเอง 
(self-determination) และ เช่ือในความสามารถของตน (self-efficacy)  ซ่ึงการขาดความ
เช่ือในศกัยภาพและอ านาจของตนเองไดส่้งผลต่อความมัน่ใจในบทบาทของตนในทาง
การเมือง ความสนใจต่อการเมือง และการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง และอธิบายว่า
การเมืองเป็นเร่ืองไกลตวั เป็นเร่ืองของผูมี้อ  านาจ 

การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมวัฒนธรรมไทยและลักษณะปัจเจกท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตยดงักล่าว ปรากฏพบไดใ้นชีวิตประจ าวนัและส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และส่งผลต่องานส่งเสริมงานพัฒนา
ประชาธิปไตยท่ีตอ้งเขา้ใจลกัษณะดงักล่าว  

อยา่งไรกต็าม พบมุมมองแตกต่างต่อวฒันธรรมไทยท่ีเหมาะสมกบัการน ามาปรับ
ให้เก้ือกูลกบัความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในสังคมไทย คือ การประสานประโยชน ์
หรือ ความรับผิดชอบร่วมกนัของชุมชน (community liability) อนัเป็นวฒันธรรมจาก
จารีตดั้งเดิม หรือ วิถีชุมชนพึ่งพาตนเอง ท่ีมีความผกูพนักนัภายใน มีความยดืหยุ่นและ
การยอมรับผูม้าใหม่ท่ีจะท าให้เกิดสังคมพหุวฒันธรรมข้ึนอย่างไม่มีความขดัแยง้ และ
เป็นจุดเร่ิมของการเคารพต่อความแตกต่างท่ีควรให้ความส าคัญและพฒันาต่อยอด
พลเมืองประชาธิปไตยจากวถีิชุมชน (ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร, 2555,น. 228-231) (สถาบนั
พระปกเกลา้, 2555,น. 203-204) ทั้ งน้ี ประเด็นความขดัแยง้หรือการอดทนอดกลั้นต่อ
ความแตกต่างในระดับความคิดหรืออุดมการณ์ความเช่ือ พบขอ้ถกเถียงว่าในสังคม
วฒันธรรมไทยนั้น ความรักสงบและการประนีประนอมหรือการประสานประโยชน์อาจ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยได้หากการอดทนอดกลั้ นนั้ นเป็น
กระบวนการท่ีเรียนรู้ผา่นการวิเคราะห์ถกเถียงแกไ้ขปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นขอ้มูล
ข้อเท็จจริงก่อน ซ่ึงจะต่างกับการรักสงบ ประนีประนอมในแบบไม่ยุ่งเก่ียวกับใคร
หรือไม่ตอ้งการแกไ้ขปัญหา (ทินพนัธ์ นาคะตะ, 2543) 
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ในดา้นพื้นท่ีพบวา่ความเป็นพลเมืองของพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีเป็นดงัน้ี  
4.1.1 จังหวดั เชียงราย 
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความเห็นต่อความเป็น

ประชาธิปไตยและการเมืองไทย โดยมีการจ าแนกปัญหาเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี  
ประชาธิปไตยไทยมีปัญหามาก - แสดงความคิดเห็นว่า แมก้ารปกครองเป็น

ระบอบประชาธิปไตย แต่ประชาชนไม่เขา้ใจความเป็นประชาธิปไตย ขณะท่ีผูท่ี้มีความ
เขา้ใจกตี็ความเพื่อประโยชน์แอบแฝงซ่ึงยิง่ท าใหป้ระชาชนเขา้ใจผิดมากข้ึน ประชาชน
ไม่รู้กฎหมายท่ีมีจ  านวนมากแมมี้การก าหนดใหก้ฎหมายอาญาไวว้่าประชาชนทุกคนตอ้ง
รู้กฎหมาย ดงันั้น เม่ือประชาชนไม่รู้กฎหมายก็ไม่มัน่ใจในอ านาจของตนเอง ไม่กลา้
แสดงออก และเม่ือไม่กลา้แสดงออกกไ็ม่สามารถบอกความตอ้งการของตน 

ประชาธิปไตยมีปัญหาปานกลาง - ในสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยท่ีมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มี 2 มาตรฐานหรือหลายมาตรฐานในการปฏิบติัต่อผู ้
ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสะทอ้นความไม่เสมอภาคในสังคมไทย จากประเด็นการขาดความรู้
ความเขา้ใจต่อกฎหมายหรือการปฏิบัติตนฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
ตอ้งการการพฒันานั้น ยงัไม่มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและท าใหเ้กิดความไม่ยติุธรรมของ
สังคมต่อไป  การแกไ้ขปัญหาการเมืองท่ียงัตอ้งใช้ก  าลงัหรือบทบาทของทหารท าการ
ปฏิวติัแสดงให้ถึงความไม่เช่ือมัน่ต่อพฒันาการทางการเมืองท่ีตอ้งเรียนรู้และค่อยเป็น
ค่อยไป และกลบัแสดงใหเ้ห็นว่าอ านาจการปกครองไม่ไดอ้ยูใ่นมือของประชาชนแต่อยู่
ในมือทหารและนกัการเมืองท่ีครอบง าประชาชน ซ่ึงกลายเป็นรูปธรรมของระบบอ านาจ
บารมี และอิทธิพลท่ีกดทบัประชาชน อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยในความคิดเห็นของ
ภาคประชาสังคม จ. เชียงราย มีความหวงัต่อประชาชนโดยพฒันาประชาชนใหก้า้วหนา้ 
และใหป้ระชาชนสามารถเห็นไดว้่าประชาธิปไตยกินได ้ปฏิบติัได ้และประชาชนจะได้
ประโยชนจ์ากประชาธิปไตยโดยภาคประชาชนเองตอ้งเขม้แขง็ 

ประชาธิปไตยมีปัญหานอ้ย -  เห็นว่า ทางโครงสร้าง ระบอบ และระบบ ประเทศ
ไทยมีความเป็นประชาธิปไตยนนอยู่ในระดบัสูง โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
เพื่อนบา้น เช่น พม่า  การเคารพสิทธิและเสรีภาพในประเทศไทยก็มีสูงกว่าประเทศอ่ืน 
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เช่น ตวัอยา่งของนกัโทษไทยท่ีมีเสรีภาพมากกวา่ประชาชนในประเทศอ่ืน แต่การใชสิ้ทธิ 
เสรีภาพ ของประชาชนไทย ท าใหค้วามเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยยงัไม่สมบูรณ์
แบบ เพราะประชาชนไม่ใชสิ้ทธิ เสรีภาพใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น ไม่แสดงออกถึงการใช้
สิทธิ เสรีภาพของตน   ไม่เรียกร้องสิทธิท่ีพึงมี หรือเม่ือถูกละเมิดสิทธิ  นัน่คือขณะท่ีมี
ระบบและโครงสร้างแต่ประชาชนไทย ยงัขาดการน าหลกัการประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และไม่พยายามหลุดพน้จากการถูกครอบง าจากทุน อิทธิพล นกัการเมือง 
หรือทหาร  ทั้งน้ี อาจใชส่ื้อท่ีเป็นช่องทางส่ือสารสร้างความรู้ การใชสิ้ทธิ เสรีภาพ และ
การแสดงความคิดเห็น และความเป็นพลเมือง  
 โดยภาพรวมและปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อปัญหาของประชาธิปไตยไทย ในความ
คิดเห็นของผูใ้หขอ้มูล จงัหวดัเชียงราย คือ ความเหล่ือมล ้าของสังคม การไม่เท่าเทียมของ
สังคมส่วนกลางและพื้นท่ีชายขอบ การใช้เงินงบประมาณท่ีกระจุกตัวเพื่อคนใน
ส่วนกลาง การ บงัคบัใช้กฎหมายท่ี เหล่ือมล ้ าการบงัคบัใช้ไม่เท่าเทียมกนัระหว่างคน
ร ่ ารวยและคนจน กฎหมายถูกบญัญติัมาเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่ม แต่ไม่ได้เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ปัญหานิติรัฐ ของฝ่ายปกครอง การบงัคบัใชก้ฎหมาย
ท่ีไม่มีมาตรฐาน ท าใหเ้กิดพฒันาการของประชาธิปไตย-ประเทศท่ีแตกแยกเป็นสี 

  ขณะท่ีกลุ่มผูป้กครองมีทั้งอ  านาจ และอาวุธในการแกไ้ขปัญหา กลบัเลือกใช้
ก  าลงัในการแกไ้ขปัญหา แต่ประชาชนมีเพียงการใชพ้ื้นท่ีสาธารณะในการแสดงความ
ตอ้งการแกไ้ขปัญหา นอกจากน้ีการพฒันาท่ีมากบัประชาธิปไตยเสรีส่งผลกระทบให้
โครงสร้างและวฒันธรรมอนัดีอยู่เดิมในชุมชนและในพื้นท่ีล่มสลายถูกท าลายลงซ่ึง
ประชาชนไม่สามารถตั้งรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีมากบัการพฒันาแบบเสรีไดแ้ละไม่
รู้เท่าทนั นั่นคือนอกจากประเด็นทางกฎหมายท่ีประชาชนรู้น้อยแลว้ การได้รับขอ้มูล
ข่าวสารจากรัฐหรือถูกสกดักั้นจากภาคการเมืองเพื่อประโยชน์ท่ีนกัการเมืองจะไดรั้บแลว้ 
ยิง่ส่งผลต่อประชาชนเป็นอนัมาก  

สรุปปัญหาประชาธิปไตยของ จ. เชียงรายในมุมมองของแกนน าประชาสังคม
เชียงรายท่ีมีต่อทั้งในระดบัปัจเจกและระดบัพื้นท่ี คือ  
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1) ระดบัปัจเจก มีปัญหาของ “การไม่รู้” คือ ไม่รู้กฎหมาย ไม่เขา้ใจ
ประชาธิปไตย และไม่รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีมากบัการพฒันาและไหลบ่า
ของการคา้เสรีและทุน ไม่มัน่ใจในศยัภาพของตนเอง ไม่บริหารสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเอง    

2) ระดับปัจเจก ไม่ยึดหลกัการประชาธิปไตย และไม่น าหลกัการ
ประชาธิปไตยไปใชใ้นชีวติประจ าวนั พึ่งพาอ านาจและไม่หลุดพน้จากการถูก
ครอบง าจากอ านาจและอ่ืนๆ  

3) ระดับชุมชนมีบริบทท่ีส่งเสริมความไม่เป็นประชาธิปไตย คือ 
ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจความเจริญท่ีกระจุกตวัในส่วนกลางและไม่พบ
ในชายขอบ ความไม่เท่าเทียมของการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติ 2 
มาตรฐาน การใชก้  าลงั การถูกกีดกั้นจากขอ้มูล จากทรัพยากร และจากหลกั
นิติรัฐ   อ  านาจ บารมี และอิทธิพลในพื้นท่ีในชุมชนต่างเป็นปัจจยัส าคญัของ
ปัญหาประชาธิปไตย การไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม การไหลบ่าของการ
พฒันาทั้งจากส่วนกลางและจากประเทศเพื่อนบา้น ท าใหเ้กิดความเหล่ือมล ้า
ในทุกดา้น   

4.1.2 จังหวดัศรีสะเกษ 
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความเห็นต่อความเป็น

ประชาธิปไตยและการเมืองไทย โดยมีการจ าแนกปัญหาเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
ประชาธิปไตยมีปัญหานอ้ย -  แสดงความเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยยงัไม่

อาจพฒันาไปสู่สังคมประชาธิปไตยท่ีปรารถนาไดเ้พราะคนยงัไร้คุณภาพ ประชาชนไม่
เขม้แขง็ ตอ้งการการพฒันาจิตส านึกประชาธิปไตยตามเน้ือหาประชาธิปไตย เช่น ความ
เสมอภาคเท่าเทียม ซ่ึงไม่เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบติั  คนไทยจึงเป็นประชาธิปไตยเพียงช่ือ
แต่ไม่มีส านึกของประชาธิปไตยท่ีแท ้การเมืองเล่นเกม รัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อ
คุม้ครองสิทธิ ต่างๆ ไม่สามารถเกิดไดจ้ริงหรือบงัคบัใชไ้ดใ้นทางปฏิบติั  

ประชาธิปไตยมีปัญหาปานกลาง- แสดงความเห็นว่า แม้แนวโน้มความเป็น
ประชาธิปไตยจะมีมากข้ึนตามโครงสร้างท่ีพัฒนาเป็นหน่วยงานและองค์กรตาม
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รัฐธรรมนูญ และรูปแบบของระบบตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆ แต่กระนั้นยงัคงไม่สามารถ
กา้วหน้าไปถึงประชาธิปไตยท่ีสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมอย่างแทจ้ริงเพราะมีการ
แทรกแซงหน่วยงานและองคก์รอิสระและองคก์รตรวจสอบเหล่านั้น 

ประชาธิปไตยมีปัญหามาก - ความเป็นประชาธิปไตยยงัไม่ไปถึงไหนยงัไม่ถึง
คร่ึงหน่ึงของประชาธิปไตยท่ีปรารถนาอันน ามาซ่ึงความเสมอภาคเท่าเทียม และมี
แนวโนม้ท่ีความเป็นประชาธิปไตยจะลดนอ้ยลงไปเร่ือยๆ หากปล่อยสภาพปัญหาท้ิงไว ้
ไดแ้ก่ ปัญหาการเมืองมีการผกูขาด มีการสืบทอดอ านาจทางการเมือง สังคมและการเมือง
แตกแยกและส่งผลใหเ้กิดความแตกแยกในกลุ่มประชาชนดว้ย ภาครัฐยงัคงใชอ้  านาจกบั
ประชาชน ขณะท่ีประชาชนยังขายเสียง ไม่รู้ เท่าทันนักการเมือง และไม่เข้าใจ
ประชาธิปไตยซ่ึงส่งผลจากอดีตของการเปล่ียนแปลงการปกครองท่ีกระท าโดยคนเพียง
บางกลุ่มท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจและกลายเป็นรากของปัญหาและการเป็น
เคร่ืองมือและเคร่ืองต่อรองการเมืองใหน้กัการเมืองในท่ีสุด  

โดยภาพรวมปัญหาประชาธิปไตยไทยปัจจุบนัยงัคงปรากฏโครงสร้างทางสังคมท่ี
เป็นระบบอุปถมัภย์งัคงท างานในทุกพื้นท่ีทุกระดบัของความสัมพนัธ์ทางสังคม ระบบ
เครือข่าย เครือญาติจึงยงัคงท างานอยู่และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประชาธิปไตยเป็น
อย่างยิ่ง  อิทธิพลและทุนท่ีมกัท างานร่วมกนัครอบง าสังคมท าให้ประชาธิปไตยคือการ
แลกเปล่ียนผลประโยชน ์ ส่ือเช่นกนัติดอยูก่บัอ  านาจ อิทธิพล และ ทุนท าใหไ้ม่ท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบหรือส่ือสารความจริง ขณะท่ีประชาชนแลกเปล่ียนสิทธิ เสรีภาพของตนกบั
ผลประโยชน์ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสะทอ้นการไร้ส านึกในหนา้ท่ีท่ีควรปฏิบติัในฐานะพลเมือง
ระบอบประชาธิปไตย  และในท่ีสุดโครงสร้างส าคญัเช่นการศึกษาไม่สามารถท าหนา้ท่ี
ให้ความรู้ การเมืองการปกครองและการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไดอ้ย่าง
แทจ้ริง 

สรุปปัญหาประชาธิปไตยของ จ. ศรีสะเกษ ในมุมมองของแกนน าประชาสังคม
เชียงรายท่ีมีต่อทั้งในระดบัปัจเจกและระดบัพื้นท่ี คือ  

1) ระดับปัจเจก มีปัญหาของไม่เขา้ใจประชาธิปไตย ไม่เท่าทันทางการเมือง 
แลกเปล่ียนสิทธิ กนัผลประโยชน ์   
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2) ระดบัปัจเจก ไร้ส านึกในหน้าท่ี และขาดส านึกประชาธิปไตยคือการสร้าง
ความเท่าเทียม 

3) ระดบัชุมชนและสังคม  รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่สามารถเป็นจริงในการ
ปฏิบัติ การเมืองคือเกม มีผูผู้กขาดมีการสืบทอดอ านาจ มีความแตกแยก
ทางการเมืองและส่งผลต่อประชาชนดว้ย การเมืองเนน้การใช้อ  านาจ และมี
การแทรกแซงองคก์รตรวจสอบ โครงสร้างสังคมแบบอุปถมัภ ์มีอทธิพลและ
ทุนธุรกิจท างานร่วมกนั ขณะท่ีส่ือไม่ท าหนา้ท่ี  

4.1.3 จังหวดันครศรีธรรมราช  
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลแสดงความเห็นต่อความเป็น

ประชาธิปไตยและการเมืองไทย โดยมีการจ าแนกปัญหาเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
ประชาธิปไตยมีปัญหามาก  ด้วยความคิดเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นของโลก

ตะวนัตก (ผิดทิศ) ทางไม่ไปสู่นิพพาน (มรรค) คือไปผิดทาง ขณะท่ี (ท่า) คือการน าเอา
เสรีภาพ ข้ึนก่อน แต่ ภราดรภาพ ขาดหายไป ประชาธิปไตยเป็นความจ าเป็นของการ
ปกครองท่ีตอ้งไม่หลงทิศ ไม่ผิดทาง และเขา้ท่า ควรมีกระทรวงภราดรภาพ ตอ้งพฒันา
จากราก คือ ภราดรภาพไม่ใช่มีเพียงส านักงานคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพ  และเห็นว่ารัฐ 
ราชการ หรือผูมี้อ  านาจใชป้ระชาธิปไตยผิดท่ีผิดท่าและเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูค้น
เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ท าใหป้ระชาชนไม่ไดป้ระโยชนอ์นัใดจากประชาธิปไตย ขา้ราชการ
เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประชาธิปไตยกลบัไม่มีประชาธิปไตย และสร้างการเมืองท่ี
เส่ือม ดว้ยการใชอ้  านาจ ใชค้วามรู้ครอบง า สั่งการ กลุ่มขา้ราชการดงักล่าวรวมไปถึงผูมี้
อ  านาจอ่ืนท่ีต่างเป็นเพียงผูค้นกลุ่มนอ้ยๆ เท่านั้น  ขณะเดียวกนั ประชาชนขาดองคค์วามรู้
ประชาธิปไตย ไร้ความสามารถ ขาดโอกาส และยิ่งเปิดทางให้กลุ่มอ านาจตักตวง
ผลประโยชน ์บางคร้ังมีโอกาสกไ็ม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือบางคร้ังความคิดเห็น
ไม่ได้รับการยอมรับ จึงไม่สามารถเอ้ือประโยชน์ ตอ้งใช้การจบักลุ่มหรือรวมตวัเป็น
ประชาธิปไตยทางตรง ไม่ได้เป็นการใช้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนซ่ึงนั่นเป็นช่อง
ทางการใชสิ้ทธิในการแสดงออก รู้จกัเรียกร้องดว้ยวธีิของตนเอง  

ประชาธิปไตยมีปัญหานอ้ย – เห็นวา่ประชาชนมีสิทธิ มีเสียงภายใตรั้ฐธรรมนูญ 
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โดยภาพรวมปัญหาประชาธิปไตยไทยปัจจุบนัยงัคงปรากฏว่าประชาธิปไตยจะ
เป็นเช่นไรอยู่ท่ีอ  านาจ เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยเส่ือมไปตามยุคสมัย เห็นว่าไม่มี
ประสิทธิภาพเม่ือใดก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่น าไปสู่ความสับสน ไม่ชัดเจน ไม่มีแนว
ทางการให้กา้วเดินต่อไปอย่างชัดเจนประชาธิปไตยนอกจากน ามาใชอ้ย่างผิดฝาผิดตวั
แลว้ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนัยงัถูกผูใ้ช้ประชาธิปไตยท าให้เป็น
ผูรั้บท่ีท าหนา้ท่ีเลือกตั้งแลว้รอรับเพียงอย่างเดียว  ในขณะท่ีประชาธิปไตยไม่สามารถ
สร้างความเสมอภาค ทั้งด้านจดัสรรผลประโยชน์อย่าง หรือโอกาสของประชาชนใน
พื้นท่ี ขณะท่ีประชาชนเองเม่ือไดสิ้ทธิ ไดเ้สรีภาพ มีประชาธิปไตยแต่กลบัใช้อย่างไร้
หลกัการ  

สรุปปัญหาประชาธิปไตยของ จ. นครศรีธรรมราช ในมุมมองของแกนน าประชา
สังคมเชียงรายท่ีมีต่อทั้งในระดบัปัจเจกและระดบัพื้นท่ี คือ  

1) ระดบัปัจเจก มีปัญหาขาดองคค์วามรู้ประชาธิปไตย ขาดความเสมอภาค ขาด
โอกาส และ เม่ือมีสิทธิ เสรีภาพแต่ใชอ้ยา่งไม่มีหลกัการ  

2) ระดบัชุมชนและสังคม  รัฐธรรมนูญไม่สามารถน าการเมืองไปสู่การเมืองท่ี
ตอ้งการได ้ประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างความเสมอภาค ไม่สามารถจดัสรร
ผลประโยชน์ และไม่สามารถท าให้ขา้ราชการมีส านึกประชาธิปไตยได ้การ
พฒันาประชาธิปไตยไทยเป็นการน าแนวคิดตะวนัตกมาใช้ท าให้ไม่เขา้กบั
วฒันธรรมและบริบทไทยท่ีมีความเป็นภราดรภาพ ประชาธิปไตยท่ีไม่เขา้กบั
บริบทไทยท าให้เกิดประโยชน์กบัคนบางกลุ่ม ซ่ึงไม่ใช่ประชาชน และท าให้การเมือง
เป็นการเมืองท่ีใชอ้  านาจ สั่งการและครอบง า  

4.1.4 ภาพรวม สภาพทัว่ไปของความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยใน
ภาคประชาสังคมในพืน้ทีศึ่กษา  

จากขอ้มูลเอกสารและจากการประชุมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นอยา่งมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคม 3 จงัหวดั พบว่า ปัญหาประชาธิปไตยในบริบทวฒันธรรมไทย
สามารถจดักลุ่มและแสดงไดด้งัตาราง ต่อไปน้ี  
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ตารางที ่1  ปัญหาประชาธิปไตยและพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในระดบั
ปัจเจกบุคคล จากเอกสารและมุมมองจากภาคประชาสังคมใน 3 พื้นท่ี   
  

ระดับปัจเจกบุคคล 

ประเด็นปัญหา 
ข้อมูลจาก
เอกสาร 

ข้อมูลจากพืน้ที่ 

จ. เชียงราย จ.ศรีสะเกษ จ.นครศรีธรรมราช 

การไม่รู้กฎหมาย ไม่เขา้ใจ
ประชาธิปไตย และขาดองคค์วามรู้
ประชาธิปไตย  

    

ไม่เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีมากบัการ
พฒันาและการคา้เสรีและทุนและ
การเมือง 

    

ไม่มัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง      
ไม่ใช้สิทธิ เสรีภาพของตนเอง ใช้
สิทธิ เสรีภาพอย่างไม่มีหลกัการแลก
สิทธิของตนกบัผลประโยชน์อ่ืน  

    

ไม่ยึดหลักการประชาธิปไตย ไม่น า
หลักการประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั   

       

ไ ม่ เ ช่ื อ มั่ น ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 
ประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างความ
เสมอภาค 

    

พึ่งพาอ านาจ ยอมรับความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจและล าดับชั้ น  ยึดตัวบุคคล 
สัการท าให้ไม่เสมอภาคเท่าเทียม ไม่
ห ลุดพ้นจากการถูกครอบง าจาก
อ านาจและอ่ืนๆ  ท าให้ไม่สามารถ
ก าหนดและจดัการชีวติตนเองได ้
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ตารางที ่2  ปัญหาประชาธิปไตยและพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในระดบั
โครงสร้างสังคมวฒันธรรม จากเอกสารและมุมมองจากภาคประชาสังคมใน 3 พื้นท่ี   
 

ระดับโครงสร้างสังคมวฒันธรรม 

ประเด็นปัญหา 
ข้อมูลจาก
เอกสาร 

ข้อมูลจากพืน้ที่ 

จ. เชียงราย จ.ศรีสะเกษ จ.นครศรีธรรมราช 

ความเหล่ือมล ้ า ความไม่เท่าเทียม ความไม่
เสมอภาคจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ี
กระจุกตวั และถูกกีดกั้นจากทรัพยากรและ
การเขา้ถึงขอ้มูล 

    

อ านาจ บารมี อิทธิพล และทุนท างานร่วมกนั 
ในทุกดา้น ไม่มีค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  

    

ไม่ใช้หลกันิติรัฐ เกิดความไม่เท่าเทียมของ
การบงัคบัใชก้ฎหมาย ปฏิบติั 2 มาตรฐาน 

    

รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่สามารถน าไปสู่
การเมืองท่ีตอ้งการ 

    

การเมืองผูกขาด ใช้อ านาจ สั่งการ และ 
ครอบง า  มีการสืบทอดอ านาจ มีความ
แตกแยก และแทรกแซงองคก์รตรวจสอบ 

    

โครงสร้างสังคมแบบอุปถมัภ ์     
ประชาธิปไตยไม่เขา้กบับริบทไทย     
ประชาธิปไตยไม่สามารถสร้างความเสมอ
ภาค ไม่สามารถจดัสรรผลประโยชน์ การ
พฒันาประชาธิปไตยท าใหเ้กิดประโยชน์กบั
คนบางกลุ่ม ซ่ึงไม่ใช่ประชาชน 

    

ขา้ราชการไม่มีส านึกประชาธิปไตย 
ประชาชนไร้ส านึกในหนา้ท่ี 

    

ส่ือไม่ท าหนา้ท่ีท่ีควรท า     
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4.2 ความเป็นพลเมืองและคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับบริบทและ
สอดคล้องกบัพืน้ทีศึ่กษา 3 พืน้ที ่

จากขอ้มูลปัญหาประชาธิปไตยท่ีจ าแนกเป็นทั้งระดบัปัจเจกและระดบัโครงสร้าง
และวฒันธรรมนั้น  ผูว้จิยัไดน้ าปัญหาระดบัปัจเจกเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาพลเมือง
และพัฒนาตัวช้ีว ัดเข้าสู่การประชุมกลุ่มและระดมสมองร่วมกันเพื่อวิเคราะห์หา
คุณลกัษณะของพลเมืองท่ีพื้นท่ีทั้ง 3 ตอ้งการพฒันาตอบโจทยปั์ญหาสอดคลอ้งกบับริบท
วฒันธรรมและความตอ้งการของพื้นท่ี  พบวา่  

4.2.1 คุณลกัษณะพลเมอืงทีต้่องการของภาคประชาสังคม จ. เชียงราย 
ในบริบทของพื้นท่ี จ. เชียงราย  เมืองชายแดนพื้นท่ีของการบรรจบกันของ

วฒันธรรมดั้ งเดิมหลากหลายชนเผ่า และเส้นทางเช่ือมต่อของประเทศเพื่อนบ้าน 3 
ประเทศ (จีน พม่า และลาว ) จ. เชียงรายจึงเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดมา ทั้ง
มากข้ึนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในฐานะเมืองชายแดน ท่ีมีการเคล่ือนยา้ยของ
แรงงาน การแลกเปล่ียนทางภาษา การคา้ และการเป็นทางผา่นของการขนส่ง ท าใหสิ้นคา้ 
วฒันธรรม และผูค้นจากต่างประเทศไหลบ่าเขา้สู่พื้นท่ีและเป็นพลวตัรท่ีส่งผลต่อการ
สร้างและพฒันาความเป็นพลเมืองของจงัหวดัเชียงราย ท่ีตอ้งการให้ประชาชนรู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และนโยบายของรัฐท่ีจะมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผูค้น ตน ชุมชน สังคม และพื้นท่ีจงัหวดัเชียงราย ดงันั้น 
คุณลกัษณะพลเมืองท่ีภาคประชาสังคม จ. เชียงรายตอ้งการสร้างจึงเป็นดงัน้ี  

1) รู้หนา้ท่ี  
2) มีความรับผดิชอบ  
3) เห็นประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตวั   
4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ  
5) ส านึกดี 
6) วสิัยทศัน ์ 
7) มีความรู้ และใฝ่รู้  
8) คิดริเร่ิม  
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9) ตดัสินใจเร็ว ในเชิงสร้างสรรค ์  
10) มีอุดมการณ์  
11) รับฟังความคิดเห็น  
12) ไม่ตั้งตนเป็นใหญ่ 
13)  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  
14) มีส่วนร่วม  
15) มีเหตุผล  
16) ยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ 
17) มีส านึกทางการเมือง  
18) รู้สิทธิ หนา้ท่ี   
19) มีน ้าใจ เอ้ืออาทร  
20) มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี  
21) มองโลกในแง่ดี   
22) มีคุณธรรม จริยธรรม  
23) ซ่ือสัตย ์โปร่งใส ประพฤติตนในศีลธรรมไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม 
24)  อดทนมุ่งมัน่ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค พึ่งพาตนเอง  

ผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเหตุผล จดัจ าแนกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ จิตส านึกดี  รู้หน้าท่ี มีความ

รับผดิชอบ เห็นประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ส่วนตวั  
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพฒันาความคิด วสิัยทศัน ์มีความรู้และใฝ่รู้ คิดริเร่ิม ตดัสินใจเร็ว ใน

เชิงสร้างสรรค ์
กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม หลกัการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์ รับฟังความคิดเห็น ไม่ตั้งตน

เป็นใหญ่ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีส่วนร่วม มีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วน
ใหญ่ มีส านึกทางการเมือง รู้สิทธิ หนา้ท่ี  

กลุ่มท่ี 4 กลุ่ม ความมีน ้าใจ เอ้ืออาทร ท าดีทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่ม มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ยิม้แยม้แจ่มใส จริงใจ มองโลกในแง่ดี 
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กลุ่มท่ี 6 กลุ่ม คุณธรรม จริยธรรม คิดดี ท าดี มีความเป็นธรรม ซ่ือสัตย ์โปร่งใส 
ประพฤติตนในศีลธรรมไดรั้บการยกยอ่งจากสังคม มีปราญชรั์บรอง 

กลุ่มท่ี 7 กลุ่ม อดทน มุ่งมัน่ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  
กลุ่มท่ี 8 กลุ่ม พึ่งพาตนเอง อ่านตวัออก บอกตวัเป็น มองปัญหาอย่างเขา้ใจดว้ย

ตวัเอง ไม่พึ่งพาปัจจยัภายนอก 
 

และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเหตุผลและจัดล าดับคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดในพลเมืองของจงัหวดัเชียงรายเรียงล าดบัตามความส าคญั ดงัน้ี 

1) พลเมืองของจงัหวดัเชียงรายตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตามศีลธรรม 
กฎ-ระเบียบ  

2) พลเมืองของจงัหวดัเชียงรายตอ้งรับฟังความคิดเห็น  
3) พลเมืองของจงัหวดัเชียงรายตอ้งมีจิตสาธารณะ 
4) พลเมืองของจงัหวดัเชียงรายตอ้งมีวสิัยทศัน ์มีความรู้ 
5) พลเมืองของจงัหวดัเชียงรายตอ้งมีส านึกทางการเมือง รู้สิทธิ หนา้ท่ี  

และก าหนดความหมายของคุณลกัษณะไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่3  แสดงความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง จ. เชียงราย 
 

ความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืง จ.เชียงราย 
คุณธรรม จ ริยธรรม 
ประพฤติตามศีลธรรม 
กฎ-ระเบียบ 

พลเมืองต้องมีพฤติกรรมท่ีน าสั งคมสงบสุข น่าอยู ่
ปลอดภยัเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั 

รับฟังความคิดเห็น  พลเมืองตอ้งรู้จกัฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  
จิตสาธารณะ พลเมืองตอ้งร่วมท างานอาสาสมคัร โดยไม่เรียกร้องส่ิง

ตอบแทน ให้ความร่วมมือท าเพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมใน
สังคมและชุมชนในทุกมิติ สามารถแบ่งเวลาบริหารและ
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ความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืง จ.เชียงราย 
จดัการตนเองได ้

วสิัยทศัน ์มีความรู้ พลเมืองท่ีมีพฤติกรรมใฝ่ รู้  ใฝ่ ศึกษา หาความรู้ใหม่
ตลอดเวลา 

ส านึกทางการเมือง รู้
สิทธิ หนา้ท่ี  

พลเมืองท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าท่ี 
และ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

 
4.2.2 คุณลกัษณะพลเมอืงทีต้่องการของภาคประชาสังคม จ. ศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษมีลักษณะทั่วไปท่ีเรียบง่าย ความแตกต่างของภาษาและ

วฒันธรรมท่ีกลืนเขา้ดว้ยกนัระหว่างความเป็นไทย กลุ่มชาติพนัธ์ และความเป็นเขมร 
ไม่ไดท้  าให้เกิดความแตกต่างท่ีเป็นปัญหา แต่พื้นท่ีท่ีชายแดนของรัฐชาติเป็นเพื่อเส้น
ก าหนดโดยรัฐนัน่ ไม่มีความหมายเท่ากบัการเดินทางผ่านไปมาเยีย่มเยอืนใกลชิ้ดดุจญาติ  
แต่จากประเด็นปัญหาประชาธิปไตยไทย ท าให้ภาคประชาสังคมของจงัหวดัศรีสะเกษ
เห็นแนวโน้มการตกต ่าของความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทย และเห็นว่าปัญหา
ประชาธิปไตยท่ีพื้นท่ีสามารถมีส่วนในการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาไดจ้ะกระท าผ่านการ
สร้างความเป็นพลเมือง  ดังนั้น คุณลกัษณะพลเมืองท่ีภาคประชาสังคม จ. ศรีสะเกษ
ตอ้งการสร้างจึงเป็นดงัน้ี  

1) มีวนิยั 
2) รักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
3) รักชาติ และวฒันธรรมความเป็นไทย 
4) เอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทร 
5) มีจิตสาธารณะ 
6) เป็นผูน้  าผูต้ามท่ีดี 
7) มีความสามคัคี ยอมรับความแตกต่าง 
8) รู้จกัสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีของตนเอง และ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
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9) มีความรู้เร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีภูมิปัญญาและ
ใชภู้มิปัญญาอยา่งสร้างสรรค ์

10) มีคุณธรรมจริยธรรม 
11) มีส านึกของพลเมือง 
12) ซ่ือสัตย ์ยติุธรรม 
13) มีความใฝ่รู้ 
14)  เป็นนกัฟังท่ีดี 
15)  มีสุขภาวะท่ีดี 
16)  มีเหตุผลกลา้แสดงออก 
17)  พึ่งตนเอง  

ผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเหตุผล จดัจ าแนกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม มีวนิยั 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรักชาติ ศาสน ์กษตัริย ์รักชาติ และวฒันธรรมความเป็นไทย 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม มีจิตสาธารณะจิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทร 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่ม มีความสามคัคี ยอมรับความแตกต่าง เป็นนกัฟังท่ีดี มีเหตุผลกลา้

แสดงออก 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่ม รู้จกัสิทธิ เสรีภาพ และหนา้ท่ีของตนเอง และ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

มีส านึกของพลเมือง เป็นผูน้  าผูต้ามท่ีดี 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่ม มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย ์ยติุธรรม 
กลุ่มท่ี 7 มีความใฝ่รู้ มีความรู้เร่ืองการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

มีภูมิปัญญา และใชภู้มิปัญญาอยา่งสร้างสรรค ์
กลุ่มท่ี 8 กลุ่ม พึ่งตนเอง มีสุขภาวะท่ีดี 

และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเหตุผลและจัดล าดับคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดในพลเมืองของจงัหวดัศรีสะเกษเรียงล าดบัตามความส าคญั ดงัน้ี 

1) พลเมืองของจงัหวดัศรีสะเกษตอ้งมีวนิยั  
2) พลเมืองของจงัหวดัศรีสะเกษตอ้งมีจิตสาธารณะ 
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3) พลเมืองของจงัหวดัศรีสะเกษตอ้งรู้จกัสิทธิ เสรีภาพ หนา้ท่ีของตนและเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น 

4) พลเมืองของจงัหวดัศรีสะเกษตอ้งพึ่งตนเอง 
5) พลเมืองของจงัหวดัศรีสะเกษตอ้งสามคัคี เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 
และก าหนดความหมายของคุณลกัษณะไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4 แสดงความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง จ. ศรีสะเกษ 
 

ความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืง จ.ศรีสะเกษ 
มีวนิยั พลเมืองต้องเคารพกฎ กติกา ข้อตกลง ตรงต่อเวลา 

รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตน ปฏิบติัประพฤติตนเพื่อความ
สงบเรียบร้อยของส่วนรวมได ้   

มีจิตสาธารณะ พลเมืองตอ้งการเห็นประโยชนข์องส่วนรวม มีส่วนร่วมใน
เร่ืองของส่วนรวมในทุกดา้น สามารถลงมือปฏิบติัและร่วม
ท า อาจท าได้ถึงระดับของการผลักดันการแก้ไขปัญหา
อยา่งถาวรของส่วนรวมดว้ย 

รู้จกัสิทธิ เสรีภาพ 
หนา้ท่ีของตนและ
เคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอ่ื้น 

พลเมืองตอ้งรู้ว่าตนตอ้งท าอะไร รู้ว่าตนมีสิทธิอะไร รู้ว่า
หน้าท่ีเบ้ืองตน้ในฐานะพลเมืองตอ้งท าอะไร และปฏิบติั
ตามบทบาทหน้าท่ีนั้น และเคารพสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น 
ไม่ละเมิดผูอ่ื้น 

พึ่งตนเอง  พลเมืองตอ้งสามารถยืนหยดัดว้ยตนเอง ไม่ร้องขอ ไม่รอ
รับ สามารถจดัการชีวิตของตนเองได ้ทั้งการป้องกนัและ
การแกไ้ขปัญหา เม่ือเผชิญปัญหา 

สามคัคี/เคารพในความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

พลเมืองตอ้งยอมรับผูอ่ื้น การเคารพผูอ่ื้น การยอมรับความ
แตกต่าง และ เคารพความแตกต่างของผูอ่ื้นในทุกดา้น 
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4.2.3 คุณลกัษณะพลเมอืงทีต้่องการของภาคประชาสังคม จ. นครศรีธรรมราช 
จังหวดันครศรีธรรมราช มีประวติัศาสตร์ยาวนานของการเป็นหัวเมืองสมัย

รัตนโกสินทร์ มีศาสนาและวฒันธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ และมีภาคประ
สังคมท่ีเขม้แขง็ มีบทบาทในทางการเมืองและการขบัเคล่ือนสังคม การติดตามตรวจสอบ
โครงการต่างๆ ในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการจงัหวดั และ
มีเครือข่ายเช่ือมโยงกบัพื้นท่ีอ่ืนในภาคใต ้ซ่ึงภาคประชาสังคมตอ้งการสร้างพลเมืองท่ี
แสวงหาความรู้เสริมพลังตนเอง  เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มเสีย
ประโยชนห์รือกลุ่มดอ้ยโอกาสในสังคมและการเมือง และตอ้งการใหพ้ลเมืองร่วมพฒันา
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและวฒันธรรมประชาธิปไตยไปดว้ยกนั โดยคงจุดแขง็ของทุนเดิมทาง
สังคม แนวคิดทางศาสนา และวฒันธรรม จึงเสนอให้พฒันาความเป็นพลเมืองจงัหวดั
นครศรีธรรมราชใหมี้คุณลกัษณะท่ีตอ้งการ ดงัน้ี   

1) รู้สิทธิ และหนา้ท่ี 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม 
3) เสมอภาค 
4) จิตสาธารณะ 
5) มีธรรมาภิบาล 
6) สร้างนวตักรรม  
7) การควบคุมตนเอง รู้จกัจดัการอารมณ์ตนเอง 
8) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
9) การรักษาวฒันธรรม ประเพณี และประวติัศาสตร์ 
10) รู้จกัสร้างสรรค ์มีความคิด  
11)  มีนวตักรรม 
12) เคารพความแตกต่าง 
13) มีความรู้หนา้ท่ีของตนเอง  
14) มีความรู้ 

ผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเหตุผล จดัจ าแนกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี  
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กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม รู้จกัสิทธิ หนา้ท่ี เคารพความแตกต่าง รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม มีคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม เสมอภาค 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่ม มีจิตสาธารณะ 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่ม ธรรมาภิบาล มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่ม สร้างนวตักรรม รู้จกัสร้างสรรค ์มีความคิด มีนวตักรรม 
กลุ่มท่ี 7 กลุ่ม ควบคุมตนเอง รู้จกัจดัการอารมณ์ตนเอง 
กลุ่มท่ี 8 กลุ่ม รักษาวฒันธรรม ประเพณี และประวติัศาสตร์ 

และมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเหตุผลและจัดล าดับคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ
พฒันาใหเ้กิดในพลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชเรียงล าดบัตามความส าคญั ดงัน้ี 

1) พลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งสามารถจดัการตนเอง 
2) พลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งรู้สิทธิ และหนา้ท่ี  
3) พลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งมีคุณธรรม และจริยธรรม 
4) พลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งเสมอภาค  
5) พลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งมีจิตสาธารณะ 
6) พลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งมีธรรมาภิบาล 
7) พลเมืองของจงัหวดันครศรีธรรมราชตอ้งมีนวตักรรม 

 
และก าหนดความหมายของคุณลกัษณะไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่ 5 แสดงความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง จ. นครศรีธรรมราช 

 

ความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืง จ. นครศรีธรรมราช 
จดัการตนเอง พลเมืองตอ้งควบคุมอารมณ์ตนเองได ้(มี EQ) มีความรู้ (มี

IQ)  มีอุดมการณ์ คือมีจุดยนื กลา้รับผดิ กลา้รับชอบ 
รู้สิทธิ และหนา้ท่ี พลเมืองต้องรับผิดชอบ ท าตามกฎกติกา ท าส่ิงท่ีถูกต้อง  
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ความหมายของคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืง จ. นครศรีธรรมราช 
และไม่น่ิงดูดาย  

มี คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ
จริยธรรม 

พลเมืองตอ้งไม่มกัง่าย ไม่คอร์รับชัน่ ซ่ือสัตยสุ์จริต 

เสมอภาค พลเมืองตอ้งเคารพความเท่าเทียม เคารพความแตกต่าง อยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข  

มีจิตสาธารณะ พลเมืองตอ้งไม่หวงัผลตอบแทน เสียสละ สร้างประโยชน์
ต่อคนส่วนใหญ่ ไม่เอาเร่ืองสาธารณะมาเป็นเร่ืองส่วนตวั 

มีธรรมาภิบาล ยึดหลักธรรมาภิบาลยึดกฎ กติกา และมีส่วนร่วม และ
รับผดิชอบร่วมกนั 

สร้างนวตักรรม พลเมืองต้องพัฒนาต่อยอด  สืบทอด มีเครือข่าย และ
สร้างสรรคส์ังคม 

 
4.2.4 คุณลกัษณะร่วมของพลเมอืงทีท่ั้ง 3 พืน้ทีต้่องการ 

 จากการศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ี พบวา่  คุณลกัษณะท่ีทั้ง 3 พื้นท่ีศึกษาตอ้งการสร้างความ
เป็นพลเมืองนั้น มีคุณลกัษณและมีนิยามความหมายท่ีตอ้งการพฒันาร่วมกนั ดงัน้ี  

1) มีคุณธรรม และจริยธรรม ประพฤติตามศีลธรรม ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และ
มีวนิยั 

นิยามความหมาย 
พลเมืองตอ้งมีพฤติกรรมท่ีน าสังคมสงบสุข น่าอยู ่ปลอดภยัเสียสละ ไม่เห็น
แก่ตวั ไม่มกัง่าย ไม่คอร์รับชัน่ ซ่ือสัตยสุ์จริต เคารพกฎ กติกา ขอ้ตกลง ตรง
ต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน ปฏิบัติประพฤติตนเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของส่วนรวมได ้   

2) รับฟังความคิดเห็น เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้นและความเสมอภาค และ 
สามคัคี 

นิยามความหมาย  
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การรู้จกัฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอมรับผูอ่ื้น การเคารพผูอ่ื้น 
การยอมรับความแตกต่าง และ เคารพความแตกต่างของผูอ่ื้นในทุกด้าน 
เคารพความเท่าเทียม เคารพความแตกต่าง อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

3) จิตสาธารณะ 
นิยามความหมาย  

การร่วมท างานอาสาสมคัร โดยไม่เรียกร้องส่ิงตอบแทน ให้ความร่วมมือท า
เพื่อส่วนรวม มีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนในทุกมิติ สามารถแบ่งเวลา
บริหารและจดัการตนเองได้ การเห็นประโยชน์ของส่วนรวม มีส่วนร่วมใน
เร่ืองของส่วนรวมในทุกดา้น สามารถลงมือปฏิบติัและร่วมท า อาจท าไดถึ้ง
ระดบัของการผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาอย่างถาวรของส่วนรวมดว้ย ไม่หวงั
ผลตอบแทน เสียสละ สร้างประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ไม่น าเร่ืองสาธารณะ
มาเป็นเร่ืองส่วนตวั 

4) วสิัยทศัน ์มีความรู้ และสร้างนวตักรรม 
นิยามความหมาย  

การมีพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา หาความรู้ใหม่ตลอดเวลา+พฒันาต่อยอด  สืบ
ทอด มีเครือข่าย และสร้างสรรคส์ังคม 

5) ส านึกทางการเมือง 
นิยามความหมาย 

รู้สิทธิ หน้าท่ี และรู้จกัสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีของตนและเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผูอ่ื้น และรู้สิทธิ และหนา้ท่ี 
นิยามความหมาย แสดงออกถึงความรับผิดชอบ รู้บทบาทหนา้ท่ี และ เคารพ
สิทธิของผูอ่ื้น รู้หน้าท่ีของตนตอ้งท าอะไร รู้ว่าตนมีสิทธิอะไร รู้ว่าหน้าท่ี
เบ้ืองตน้ในฐานะพลเมืองตอ้งท าอะไร และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีนั้น และ
เคารพสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น ไม่ละเมิดผูอ่ื้น รู้รับผิดชอบ ท าตามกฎกติกา ท า
ส่ิงท่ีถูกตอ้ง  และไม่น่ิงดูดาย 

6) พึ่งตนเอง และ จดัการตนเอง 
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นิยามความหมาย  
สามารถยืนหยดัด้วยตนเอง ไม่ร้องขอ ไม่รอรับ สามารถจดัการชีวิตของ
ตนเองได้ ทั้งการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา เม่ือเผชิญปัญหา  ควบคุม
อารมณ์และความรู้สึกไดแ้ละมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความรู้และมี
ความฉลาดทางปัญญาความรู้ (IQ) และ มีอุดมการณ์ มีจุดยนื กลา้รับผิด กลา้
รับชอบ 

7) มีธรรมาภิบาล 
นิยามความหมาย  

ยดึหลกัธรรมาภิบาลยดึกฎ กติกา และมีส่วนร่วม และรับผดิชอบร่วมกนั 
 
 กลุ่มแกนน าทั้งสามจงัหวดัไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของคุณลกัษณะท่ีตอ้งการท่ี
ควรสร้างและส่งเสริมและเหมาะสมกบัการท างานในพื้นท่ี และเพื่อน าไปสู่การพฒันา
เคร่ืองมือ  6 คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1. พลเมืองตอ้งมีจิตสาธารณะ  
2. พลเมืองตอ้งรู้เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และมีส านึกทางการเมือง 
3. พลเมืองต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และปฏิบัติตามข้อตกลงของ

ส่วนรวม 
4. พลเมืองตอ้งรับฟังความคิดเห็นและเคารพในความเสมอภาคเท่าเทียม 
5. พลเมืองตอ้งมีวสิัยทศัน ์และสร้างนวตักรรม 
6. พลเมืองตอ้งจดัการตนเองและพึ่งตนเองได ้

โดยแกนน าไดก้  าหนดความหมายและนิยามไว ้ดงัน้ี  
ขอ้ 1 จิตสาธารณะ เป็นคุณลกัษณะท่ีประกอบดว้ยองค์ประกอบของการเห็น

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั  ท างานอาสาสมคัรโดยไม่เรียกร้องส่ิงตอบแทน ให้
ความร่วมมือ ท าเพื่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในสังคมและชุมชนในทุกมิติ สร้าง
ประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ไม่เอาเร่ือง/ของสาธารณะมาเป็นเร่ือง/ของส่วนตวั  ลงมือ
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ปฏิบติัและผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาสาธารณะอย่างถาวร โดยสามารถแบ่งเวลาบริหาร
จดัการตนเองได ้  

ในข้อน้ี ความประสงค์ของพื้นท่ีมุ่งไปท่ีความต้องการผูท่ี้ร่วมผลักดันและ
ท างานในภาคประชาสังคมมากข้ึน โดยระบุคุณลกัษณะของผูท่ี้ท างานส่วนรวมหรือมี
ส่วนร่วมดงักล่าว  

ส าหรับระบอบประชาธิปไตยจะท างานได้ดี เ ม่ือพลเมืองมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น พลเมืองตอ้งมีเวลาว่างเขา้ร่วมประชุม
บ่อยๆ อภิปรายถกเถียงแสดงเหตุผล และรับผิดชอบในงานของรัฐว่าพลเมืองตอ้งเขา้มี
ส่วนร่วมด้วยเสมอ แลว้ (David Held, 2006) ซ่ึงการมีจิตสาธารณะในท่ีน้ีมีจึงมี
ความหมายท่ีครอบคลุมเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาองคป์ระกอบยอ่ยและค าถามในเคร่ืองมือต่อไป 

ขอ้ 2 สิทธิ เสรีภาพ และส านึกทางการเมือง  มีความหมายถึง การรู้ว่าตนตอ้งท า
อะไร มีสิทธิอะไร หนา้ท่ีเบ้ืองตน้ของตนคืออะไร และปฏิบติัตามหนา้ท่ีนั้นโดยเคารพ
สิทธิ เสรีภาพและไม่ละเมิดผูอ่ื้น  

ขอ้ 3  คุณธรรม จริยธรรม มีวินยั และปฏิบติัตามข้อตกลงของส่วนรวม เป็น
คุณลกัษณะท่ีแสดงถึงบริบทของสังคมในวฒันธรรมพุทธและการยดึถือในหลกัศีลธรรม 
จริยธรรมและมีความลึกซ้ึงในวิธีเช่ือมโยงสู่หลกัประชาธิปไตย คือ ความไม่เห็นแก่ตวั 
ซ่ือสัตยสุ์จริต  ไม่ทุจริตคอรัปชัน่  ไม่มกัง่าย ยดึมัน่ในขอ้ตกลง ตรงต่อเวลา เคารพกติกา
ส่วนรวม รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและปฏิบติัตนเพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม สังคม
สงบสุข น่าอยู ่

ขอ้ 4  การรับฟังความคิดเห็นและเคารพในความเสมอภาคเท่าเทียม หมายถึง 
การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  การยอมรับผูอ่ื้น การเคารพผูอ่ื้น การยอมรับความ
แตกต่าง และเคารพความแตกต่างของผูอ่ื้นในทุกดา้น  คุณลกัษณะขอ้น้ีสะทอ้นบริบท
ของสังคมการเมืองท่ีความขดัแยง้และความเห็นต่างทางการเมืองเป็นท่ีมาส าคญัของ
ปัญหาการเมืองไทย  ซ่ึงการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและตระหนกัในความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนัในสังคมสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญัของสังคมประชาธิปไตยท่ียอมรับ
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ในความแตกต่าง โดยประชาชนตอ้งมีความอดกลั้นต่อผูมี้ทศันะตรงขา้ม และตระหนกัว่า
การจะไดม้าซ่ึงฉนัทามติ (consensus) ตอ้งอาศยัการรับฟังการใชเ้หตุผล การรับฟัง และ
การยอมรับความแตกต่าง  ซ่ึงไม่ไดม้าโดยง่ายและกไ็ม่ไดม้าเสมอไป  

ส าหรับความเสมอภาคในท่ีน้ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงการไม่เห็นความ
แตกต่างท่ีมีอยูเ่ป็นส่ิงท่ีท าใหผู้ค้นแตกต่าง แต่กลบัตอ้งเคารพและสร้างความเท่าเทียมให้
เกิดข้ึน 

ขอ้ 5 การมีวสิัยทศัน ์และสร้างนวตักรรม มีความหมายของการใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาหา
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีจากบริบทของกระแสการเปล่ียนท่ี
เกิดข้ึนในบริเวณชายแดนภาคเหนือและอีสานใตท่ี้เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม ตามการพฒันาโครงสร้างคมนาคมและการเกิดข้ึนของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และยงัรวมถึงการตอ้งมีความสามารถในการพฒันาต่อยอดส่ิงท่ี
มีอยู ่หรือสืบทอด สร้างเครือข่าย และสร้างสรรคส์ังคม 

ขอ้ 6 การจดัการตนเองและพึ่งตนเองได้  พลเมืองตอ้ง สามารถยนืหยดัไดด้ว้ย
ตนเอง ไม่ร้องขอ ไม่รอรับ สามารถจดัการชีวิตตนเอง สามารถแกไ้ขปัญหา และป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดซ ้ าได ้ พลเมืองตอ้งมีวุฒิภาวะ สามารถควบคุมตนเอง จดัการตนเอง โดยตอ้งมี
ทั้งความรู้ และอุดมการณ์ความคิดเป็นของตนเองและยดึมัน่ มีจุดยนื กลา้คิดและยนืหยดั
ในความคิดและกลา้รับผดิรับชอบทั้งความคิดและการกระท า และมีวฒิุภาวะทางอารมณ์ 
 
4.3 ตัวช้ีวดัของคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืงของพืน้ทีศึ่กษา 3 พืน้ที ่
 จากคุณลกัษณะทั้ง 6  น ามาพฒันาตวัช้ีวดั ก าหนดองคป์ระกอบ ตามกรอบระดบั
ความเป็นพลเมือง 3 แบบของ Joel Westheimer  พร้อมทั้งก าหนดตวัช้ีวดัยอ่ย แสดงดงั
ตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6  แสดงคุณลกัษณะ นิยามความหมาย และระดบัความเป็นพลเมือง  
 

คุณลกัษณะและนิยามความหมาย ระดับของความเป็นพลเมอืง 3 แบบ 
1. จิตสาธารณะ หมาย คุณลกัษณะท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
เร่ืองสาธารณะและเร่ืองส่วนตวันั้นเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มีความ
เสียสละ ไม่หวงัผลตอบแทน มีส่วนร่วมกบัส่วนรวมในทุกดา้น 
และร่วมขบัเคล่ือนและสร้างประโยชนต่์อส่วนรวม 

ระดับธรรมดา - บุคคลท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เ ร่ือง
สาธารณะและเร่ืองส่วนตวันั้นเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั มีความเสียสละ ไม่
หวงัผลตอบแทน 

ระดบัปานกลาง -  มีส่วนร่วมกบัส่วนรวมในทุกดา้น  
ระดบัสูง - ร่วมขบัเคล่ือนและสร้างประโยชนต่์อส่วนรวม 

2. รู้สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพ และมีส านึกทางการเมือง  หมายถึง 
บุคคลท่ีรู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ปฏิบติัตามหน้าท่ี และมีความรับผิดชอบ 
ท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง ยอมรับ เคารพสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
เป็นผูท่ี้ติดตามข่าวสารขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบับา้นเมือง การเมืองและ
ส่วนรวม ดว้ยรู้วา่ส่ิงนั้นมีความผลกระทบต่อตนและชุมชนไม่ทาง
ใดก็ทางหน่ึง และกระตือรือร้นในการท าส่ิงท่ีถูกตอ้งไม่น่ิงดูดาย
ในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และ มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบันโยบาย 

ระดบัธรรมดา - รู้สิทธิ รู้หนา้ท่ี ปฏิบติัตามหนา้ท่ี และมีความ
รับผิดชอบ ท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง ยอมรับ เคารพสิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น 

ระดับปานกลาง - เป็นผู ้ท่ีติดตามข่าวสารข้อมูล ท่ีเก่ียวกับ
บา้นเมือง การเมืองและส่วนรวม ดว้ยรู้ว่าส่ิงนั้นมีความผลกระทบต่อตน
และชุมชนไม่ทางใดกท็างหน่ึง 

ระดบัสูง - กระตือรือร้นในการท าส่ิงท่ีถูกตอ้งไม่น่ิงดูดายในส่ิง
ท่ีไม่ถูกตอ้ง และ มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบันโยบาย 
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คุณลกัษณะและนิยามความหมาย ระดับของความเป็นพลเมอืง 3 แบบ 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ปฏิบัติตามศีลธรรม กฎระเบียบ 
กฎหมาย และข้อตกลงร่วมของชุมชน หมายถึง  บุคคลท่ีควบคุม
ตนเองได้ เคารพกฎ กติกา ข้อตกลง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
ประพฤติตนเพื่อความสงบเรียบร้อย ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย และ
ขอ้ตกลงของส่วนรวม ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ฉอ้ราษฎร์ บงัหลวง 

 

ระดับธรรมดา – ควบคุมตนเองได้ เคารพกฎ กติกา ขอ้ตกลง 
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ประพฤติตนเพื่อความสงบเรียบร้อย ปฏิบติัตาม
ขอ้กฎหมาย และขอ้ตกลงของส่วนรวม 

ระดับปานกลาง - มีการส่งเสริม ติดตาม และส่งเสริมการมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ระดบัสูง - ซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่ฉ้อราษฎร์ บงัหลวง และสอดส่อง
ดูแล 

4. รับฟังความคิดเห็น เคารพในความเสมอภาคเท่าทียม และความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน  หมายถึง 
บุคคลท่ีเคารพความเท่าเทียม มีการพูดคุยแลกเปล่ียน รับฟัง
ความเห็นอยา่งสงบ และเขา้ใจ ตระหนกัและใส่ใจต่อปัญหาความ
เสมอภาคเท่าเทียมของสมาชิกในสังคมและชุมชนและเสริมสร้าง
ใหเ้กิดความเสมอภาคเท่าเทียมข้ึนได ้ 

ระดบัธรรมดา – เคารพความเท่าเทียม มีการพูดคุยแลกเปล่ียน 
รับฟังความเห็นอยา่งสงบ และเขา้ใจ 

ระดบัปานกลาง - รับฟังขอ้เสนอแนะดว้ยความสุภาพและจริงใจ 
และเคารพในความเท่าเทียมกนั 

ระดบัสูง – ตระหนกัและใส่ใจต่อปัญหาความเสมอภาคเท่าเทียม
ของสมาชิกในสังคมและชุมชนและเสริมสร้างให้เกิดความเสมอภาคเท่า
เทียมข้ึน 

 
 



 
 

69 
 

 

คุณลกัษณะและนิยามความหมาย ระดับของความเป็นพลเมอืง 3 แบบ 
5. มีวิสัยทัศน์ สร้างนวตักรรม หมายถึง 
บุคคลท่ีแสวงหาความรู้ สนใจ รับรู้เ ร่ืองใหม่ๆ มีเครือข่าย 
เตรียมการรับความเปล่ียนแปลงของสังคม มีการพฒันาต่อยอด สืบ
ทอดสร้างสรรคส์ังคม 
 

ระดบัธรรมดา – มีการแสวงหาความรู้ สนใจรับรู้เร่ืองใหม่ๆ  ใส่
ใจต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ส่ิงแวดลอ้มและ
ธรรมชาติ 

ระดบัปานกลาง - เช่ือมโยงและแสวงหาเครือข่าย เตรียมการรับ
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 

ระดบัสูง - พฒันาต่อยอด สืบทอด สร้างสรรคส์ังคมให้เขม้แข็ง
และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

6. จัดการตนเอง และ สังคม พ่ึงตนเอง หมายถึง 
บุคคลท่ีมีความรู้ กลา้คิดกลา้พูด กลา้ท าและรับผิดชอบในส่ิงท่ีท า 
สามารถยนืหยดัไดด้ว้ยตนเอง แสวงหาความร่วมมือ ไม่ร้องขอ ไม่
รอรับ สามารถจดัการชีวิตตนเองได ้ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาได ้
ดว้ยหลกัเหตุผล มีอุดมการณ์และมีจุดยนื 
 

ระดบัธรรมดา – มีความรู้ ความเขา้ใจการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  กลา้คิด กลา้พูด กลา้ตดัสินใจดว้ยตวัเองและมี  จิต 
ส านึกรับผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง 

ระดบัปานกลาง - พึ่งพาตนเอง ยนืหยดัดว้ยตนเอง ไม่ร้องขอ ไม่
รอรับ โดยใชสิ้ทธิและเครือข่ายในการสนบัสนุน 

ระดบัสูง - จดัการชีวิตตนเอง ชุมชน และสังคม   ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา ใชห้ลกัเหตุผล มีอุดมการณ์ มีจุดยนื 
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จากตารางท่ี 6 น าคุณลกัษณะและระดบัความเป็นพลเมือง 3 แบบ ก าหนดเป็น
นิยามเชิงปฏิบติัการ และตวัช้ีวดัระดบับุคคลและระดบัชุมชน   ผลแสดงดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7    แสดงนิยามเชิงปฏิบติัการ ตวัช้ีวดัระดบับุคคลและระดบัชุมชน ตามระดบั 
        ความเป็นพลเมือง 3 แบบ 
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 

จิตสาธารณะ 

สูง 
ร่วมวางแผน ติดตามประเมินผล 
และร่วมขบัเคล่ือนและสร้าง
ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม 

-เป็นผูน้ าทางความคิดในการริเร่ิมเสนอนโยบาย 
กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้ง
การป้องกนั แกไ้ข และพฒันา 
-เป็นผูร่้วมวางแผนขบัเคล่ือนนโยบาย กิจกรรม 
โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งการ
ป้องกนั แกไ้ข และพฒันา 
-เป็นผูร่้วมติดตาม ตรวจสอบ ประเด็นนโยบาย
สาธารณะ 
-เป็นผูจ้ดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
-เป็นผูร่้วมผลกัดนันโยบายใหเ้กิดการน าไปปฏิบติั
จริง 
-เป็นผูก่้อตั้งกลุ่มหรือองคก์รเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ในชุมชน 

-จ านวนผูผ้ลกัดนันโยบาย/ขอ้เสนอ เขา้สู่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รปกครอง
ส่วนถ่ิน 
-จ านวนผูร่้วมติดตาม ทั้งโดยภาคประชาสงัคม 
และ เครือข่าย ตรวจสอบประเดน็นโยบาย
สาธารณะหรือโครงการพฒันาของชุมชนหรือ
ทอ้งถ่ิน 
 
 

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน  
 
 

ปานกลาง มีส่วนร่วมกบัส่วนรวมในทุกดา้น 

-เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ใน
ชุมชน 
-เป็นผูส้นบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ เช่น ทรัพย ์ ส่ิงของ เวลา แรงงาน 
-เป็นผูเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอใน

-จ านวนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
โดยกลุ่มหรือเครือข่าย 
-จ านวนผูล้งทุนทรัพยากรเพ่ือท าประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 
การท าประชาพิจารณ์ 

ธรรมดา 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เร่ือง
สาธารณะและเร่ืองส่วนตวันั้น
เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั มีความ
เสียสละ ไม่หวงัผลตอบแทน 

-เป็นผูท้  ากิจกรรมส่วนบุคคลโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนร่วม เช่น การท้ิงขยะในถงัขยะ การแยกขยะ 
การน าของกลบัมาใชใ้หม่ การประหยดัน ้ า ไฟฟ้า 
หรือพลงังาน การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

-จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ หรือ ท างานอาสาสมคัรเพ่ิมข้ึน 

รู้สิทธิ หนา้ท่ี  
เสรีภาพ และมี
ส านึกทาง
การเมือง 

สูง 

กระตือรือร้นในการท าส่ิงท่ีถูก 
ไม่น่ิงดูดายต่อการท าส่ิงท่ีไม่
ถูกตอ้ง มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในระดบันโยบายโดยเฉพาะใน
ประเด็นสิทธิ หนา้ท่ี และการใช้
สิทธิ หนา้ท่ีในระดบันโยบาย 

-เป็นผูท่ี้สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรค
การเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
-เป็นผูท่ี้ติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรค
การเมืองและรัฐบาล 
-เป็นผูท่ี้ติดตามการท างานของนกัการเมืองและ
ขา้ราชการ 
-เป็นผูท่ี้แสดงออกทางการเมืองดา้นนโยบายและ
การท างานของนกัการเมืองและขา้ราชการใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 
 

(ใชต้วัช้ีวดัระดบัสูงของจิตสาธารณะ) และ
เพ่ิมเติม 
-จ านวนผูผ้ลกัดนันโยบาย/ขอ้เสนอ เขา้สู่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รปกครอง
ส่วนถ่ิน 
-จ านวนผูร่้วมติดตาม ทั้งโดยภาคประชาสงัคม 
และ เครือข่าย ตรวจสอบประเดน็นโยบาย
สาธารณะหรือโครงการพฒันาของชุมชนหรือ
ทอ้งถ่ิน 
-ชุมชนสามารถก าหนดตวัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ใหก้บัพรรคการเมืองได ้

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน  
 
 
 

ปานกลาง 
การติดตามและรับทราบ รับรู้ 
ข่าวสาร ขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบั

-เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

-จ านวนผูติ้ดตามข่าวสารบา้นเมืองและพดูคุย
อภิปรายเร่ือง/ประเด็นทางการเมืองท่ีส่งผล
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 
บา้นเมือง การเมือง และส่วนรวม
ดว้ยตระหนกัวา่ส่ิงเหล่านั้นมี
ผลกระทบต่อตนและชุมชนไม่
ทางใดก็ทางหน่ึง 

-เป็นผูติ้ดตามข่าวสารบา้นเมือง 
-เป็นผูอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นเร่ือง/ประเด็น
ทางการเมืองร่วมกบับุคคลอ่ืน 
-เป็นผูท่ี้รู้วา่เร่ือง/ประเด็นทางการเมืองส่งผล
กระทบต่อตนเองและชุมขน 
-เป็นผูใ้ชม้าตรการและกลไกคุม้ครองสิทธิ 
-เป็นผูช้กัชวนผูอ่ื้นใหไ้ปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง 
-เป็นผูช้กัชวนผูอ่ื้นใหท้ าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

กระทบต่อบุคคลและชุมชน 

ธรรมดา 

 
 
รู้สิทธิ รู้หนา้ท่ี ปฏิบติัตามหนา้ท่ี 
รับผิดชอบ ท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
ยอมรับ เคารพสิทธิ และไม่ละเมิด
ผูอ่ื้น 

-เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริต 
-เป็นผูรั้บผิดชอบต่อตนเอง 
-เป็นผูรั้บผิดชอบต่อครอบครัว 
-เป็นผูรั้บผิดชอบต่อสงัคม 
-เป็นผูรู้้ถึงสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น 
-เป็นผูท่ี้ปฏิบติัต่อคนอ่ืนอยา่งเท่าเทียม 
-เป็นผูท่ี้ช าระภาษีอยา่งสม ่าเสมอและเตม็ใจ 
-เป็นผูท่ี้เห็นความส าคญัของการเกณฑท์หารและ
การเป็นทหาร 
-เป็นผูร่้วมกิจกรรมกบัชุมชนและสงัคม  

-จ านวนผูอ้อกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
-สมาชิกชุมชนรู้สิทธิของตน และไม่ละเมิด
สิทธิของผูอ่ื้น 
-สมาชิกในชุมชนปฏิบติัต่อกนัและกนัอยา่ง
เท่าเทียม 
-ผูท่ี้มีรายไดต้อ้งช าระภาษี ช าระภาษีครบถว้น 
ไม่หลีกเล่ียงภาษี 
-ผูมี้หนา้ท่ีตอ้งเขา้รับการเกณฑท์หาร ไม่
หลีกเล่ียงการเกณฑท์หาร 
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 
-เป็นผูรู้้มาตรการและกลไกคุม้ครองสิทธิ 

มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีวนิยั 

ปฏิบติัตาม
ศีลธรรม และ 
กฎระเบียบ 
กฎหมายและ

ขอ้ตกลงร่วมของ
ชุมชน (นิยาม

ความหมายในท่ีน้ี 
ความส าคญัใน

สูง 
ซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่ฉอ้ราษฎร์ บงั
หลวง และสอดส่องดูแล 

-เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ตามหลกักฎหมายและ/หรือหลกันิติธรรม 
-เป็นผูส่้งเสริมการประพฤติชอบในชุมชนและ
สงัคมของตน 

-งานหรือโครงการของสมาชิกชุมชนมีความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้
-เหตุการณ์หรือสถานการณ์เก่ียวกบัการทุจริต 
-กรณีฉอ้โกง คอรับชัน่ ในพ้ืนท่ี 

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน  

ปานกลาง 
มีการส่งเสริม ติดตาม และ
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวนิยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

-เป็นผูเ้ป็นแบบอยา่งของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวนิยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

-มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสงัคมส่วนรวมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประโรงส่วน
ร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 
-มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยา่ง
สม ่าเสมอ 
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 
ระบบ

ประชาธิปไตยคือ
การสร้างพลเมือง

ท่ีมีวนิยั) 
ธรรมดา 

ควบคุมตนเองได ้เคารพกฎ กติกา 
ขอ้ตกลง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
ประพฤติตนเพื่อความสงบ
เรียบร้อย ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย 
และขอ้ตกลงของส่วนรวม 

-เป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุจริต 
-เป็นผูป้ระกอบอาชีพสุจริต 
-เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามกฎหมาย 
-เป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา 
-เป็นผูท่ี้มีวนิยัทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 
-เป็นผูป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงของชุมชน หรือหหลกั
ศาสนาและความเช่ือของชุมชนท่ีไม่ละเมิดต่อผูอ่ื้น 
-เป็นผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งสุจริต 

-สมาชิกในชุมชนตรงต่อเวลาเพ่ิมข้ึน 
-การปฏิบติัตามกฎหมาย และ ขอ้ตกลง และ
จารีตประเพณีของชุมชน    
-จ านวนคดีการท าผดิกฎหมายและผิดกฎ
จราจร 

 

รับฟังความ
คิดเห็น และ
เคารพในความ

เสมอภาคเท่าเทียม  

สูง 

ตระหนกัและใส่ใจต่อปัญหา
ความเสมอภาคเท่าเทียมของ
สมาชิกในสงัคมและชุมชน และ
เสริมสร้างใหเ้กิดความเสมอภาค
เท่าเทียมข้ึนได ้

-เป็นผูท่ี้มีเหตุผลและแสดงออกเม่ือไม่เห็นดว้ยและ
ใชเ้หตผุลในการโตแ้ยง้อยา่งสงบ 
-เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคเท่า
เทียมใหเ้กิดข้ึน 

-สมาชิกในชุมชนรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
อยา่งตั้งใจ สงบ และโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผล ไม่ใช้
อารมณ์ 
-ผลกัดนัใหส้มาชิกร่วมแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้ในชุมชนโดยสนัติวธีิ 
 

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ปานกลาง 
รับฟังขอ้เสนอแนะดว้ยความ
สุภาพและจริงใจ และเคารพใน
ความเท่าเทียมกนั 

-เป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งสงบและ
ตั้งใจ และวเิคราะห์ดว้ยเหตุผล 
-เป็นผูท่ี้ใหค้วามเคารพต่อทุกคน ในทุกโอกาสอยา่ง

-สมาชิกในชุมชนรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
อยา่งสงบและตั้งใจ 
-สมาชิกในชุมชนมีการสนบัสนุนหรือเห็น
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 
เท่าเทียม 
-เป็นผูใ้หโ้อกาสผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็นเสมอ 

แตกต่างทางความคิดโดยใชห้ลกัเหตุผล 
 

ธรรมดา 
 
 
 
 
 
 
 

เคารพความแตกต่าง เท่าเทียม มี
การพดูคุยแลกเปล่ียนความเห็น
อยา่งสงบ และเขา้ใจ 
 
 
 
 

-เป็นผูท่ี้แลกเปล่ียนพดูคุยและแสดงความคิดเห็นกบั
ผูอ่ื้นเสมอ 
-เป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและวเิคราะห์
ดว้ยเหตผุลเสมอ 
-เป็นผูท่ี้เห็นวา่ความขดัแยง้และความเห็นต่างทาง
ความคิดเป็นเร่ืองธรรมชาติ 

-สมาชิกในชุมชนเขา้ร่วมพดูคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัอยา่งสม ่าเสมอ 
- สมาชิกในชุมชนรับฟังและยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นแมค้วามคิดเห็นแตกต่างกนั 
-สถานการณ์ความขดัแยง้ การไม่รับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น ลดลง   

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

มีวสิยัทศัน์ สร้าง
นวตักรรม 

สูง 
พฒันาต่อยอด สืบทอด 
สร้างสรรคส์งัคมใหเ้ขม้แขง็และ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

-เป็นผูส้ร้างเครือข่ายรับมือและพฒันาส่ิงใหม่เพ่ือ
รับมือกบัการเปล่ียนแปลง 
-เป็นผูริ้เร่ิม ผลกัดนั และขบัเคล่ือนโครงการ/
กิจกรรมดว้ยวสิยัทศัน์และน าประโยชน์สู่ชุมชน
และสงัคม 
-เป็นผูส้ร้างความตระหนกัชุมชนและสงัคมเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงและความจ าเป็นในการพฒันาส่ิงใหม่ 
-เป็นผูป้ระสานเครือข่ายเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงท่ีมี

-ชุมชนมีการพฒันาโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ 
เพ่ือสร้างสรรคส์งัคมและส่งเสริมประโยชน์
และความสงบสุขของชุมชนอยา่งต่อเร่ืองและ
เพ่ิมข้ึน 

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 
ผลกระทบต่อตนเองและชุมชน 

ปานกลาง 

เช่ือมโยงและแสวงหาเครือข่าย 
เตรียมการรับการเปล่ียนแปลง
ของเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติ 

-เป็นผูร่้วมโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์นชุมชน
และสงัคม 
 
 

-ชุมชนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ทั้ง
ความรู้ใหม่ๆ และความรู้ท่ีเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงในสงัคมโลกท่ีส่งผลต่อชุมชน 
และมีผูเ้ขา้ร่วมในโครงการ/กิจกรรมการให้
ความรู้และรับรู้ความรู้ดงักล่าว 

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ธรรมดา 

มีการแสวงหาความรู้ สนใจรับรู้
เร่ืองใหม่ๆ  ใส่ใจต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม
และธรรมชาติ 

-เป็นผูส้นใจแสวงหาความรู้จากส่ือท่ีมีความ
หลากหลายและวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
-เป็นผูท่ี้มีความตระหนกัในการเปล่ียนแปลง 
-เป็นผูต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและผลกระทบต่อชุมชนและ
สงัคม 
 

-จ านวนผูส้นใจแสวงหาความรู้และมีความ
ตระหนกัในการเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึงเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนผูค้นท่ีกล่าวถึงหรือคุยถึงส่ิงท่ีจะมาถึง
และผลกระทบท่ีอาจข้ึนต่อตนเองและสงัคม
เพ่ิมข้ึน 
-จ านวนแนวคิด/โครงการใหม่เพ่ือพฒันา
ชุมชนใหย้ ัง่ยนื  

-เครือข่ายท่ีสร้างใหม่เพ่ือร่วมพฒันาสงัคม
เพ่ิมข้ึน 

-จ านวนการสร้างสรรคแ์ละต่อยอดกิจกรรม
หรือโครงการของเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
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ตารางคุณลกัษณะพลเมอืงทีพ่งึประสงค์ของพืน้ที ่พร้อม นิยามเชิงปฏิบตักิาร 3 แบบ  ตวัแปรย่อย และพฒันาสู่ตวัช้ีวดั 

คุณลกัษณะ ระดบั นิยามเชิงปฏิบตักิาร ตวัช้ีวดัระดบับุคคล ตวัช้ีวดัชุมชน เคร่ืองมอื 

จดัการตนเอง และ
พึ่งตนเอง 

สูง 

จดัการชีวติตนเอง ชุมชน และ
สงัคม   ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ใชห้ลกัเหตผุล มีอุดมการณ์ มี
จุดยนื 

-เป็นผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนพ่ึงพาและ
จดัการตนเอง (การพึ่งพาตามศกัยภาพและตาม
ช่องทางท่ีรัฐมีให ้
-เป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามท่ีกฎหมาย
คุม้ครองและรับรอง 
 

-สมาชิกชุมชนสามารถควบคุมสถานการณ์
ต่างๆ โดยไม่ใชอ้ารมณ์เป็นท่ีตั้งแต่ใชเ้หตใุช้
ผล 
-สมาชิกชุมชนมีอุดมการณ์และจุดยนืเพื่อ
ความเขม้แขง็และการจดัการตนเอง 
-ชุมชนสามารก าหนดตวัผูส้มคัรและก าหนด
ชีวติของตนเอง 

แบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต 
แบบรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

ปานกลาง 
พึ่งพาตนเอง ยนืหยดัดว้ยตนเอง 
ไม่ร้องขอ ไม่รอรับ โดยใชสิ้ทธิ
และเครือข่ายในการสนบัสนุน 

-เป็นผูท่ี้จดัการกบัปัญหาต่างไดด้ว้ยตวัเอง 
-สมาชิกสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาโดยไม่
ตอ้งรอการแกไ้ขโดยผูอ่ื้น หรือรัฐ 

ธรรมดา 

มีความรู้ ความเขา้ใจการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  
กลา้คิด กลา้พดู กลา้ตดัสินใจดว้ย
ตวัเองกลา้และมีส านึกรับผิดชอบ
ต่อการกระท าของตนเอง 

-เป็นผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตนเป็นภาระของผูอ่ื้น 
-เป็นผูท่ี้มึความสามารถในการจดัการตนเอง 
-เป็นผูท่ี้รับผดิชอบต่อตนเอง 
 

-สมาชิกชุมชนไดเ้รียนรู้และใชค้วามรู้ต่างๆ 
ในการจดัการชีวติของตนเอง 
-จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีริเร่ิมด าเนินการ
ดว้ยชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพื่อความ
เขม้แขง็ของชุมชน 
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 และพฒันาเป็นขอ้ค าถาม ของคุณลกัษณะทั้ง 6 คุณลกัษณะ ซ่ึงน าเสนอในการ
สนทนากลุ่ม  ดงัน้ี  

จิตสาธารณะ ทั้งหมด  12 ขอ้  (ประกอบดว้ย ระดับธรรมดา กลาง และสูง 
จ านวน 4  3  และ 5 ขอ้ตามล าดบั)  

รู้สิทธิ หนา้ท่ี เสรีภาพ และมีส านึกทางการเมือง ทั้งหมด 21 ขอ้ (ประกอบดว้ย 
ระดบัธรรมดา กลาง และสูง จ านวน  11  3 และ 7 ขอ้ตามล าดบั)  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ปฏิบติัตามศีลธรรม และกฎ ระเบียบ กฎหมาย และ
ข้อตกลงร่วมของชุมชน ทั้งหมด 11 ขอ้ (ประกอบดว้ย ระดบัธรรมดา กลาง และสูง 
จ านวน 7  1  และ 3 ขอ้ตามล าดบั)  

รับฟังความคิดเห็น และเคารพในความเสมอภาคเท่าเทียม  ทั้ งหมด 9 ข้อ 
(ประกอบดว้ย ระดบัธรรมดา กลาง และสูง จ านวน 3  4 และ 2 ขอ้ตามล าดบั) 

มีวิสัยทัศน์ สร้างนวัตกรรม ทั้งหมด 9 ขอ้ (ประกอบดว้ย ระดบัธรรมดา กลาง 
และสูง จ านวน  3  1 และ 5 ขอ้ตามล าดบั) 

จัดการตนเอง และพ่ึงตนเอง ทั้งหมด 7 ขอ้ (ประกอบดว้ย ระดบัธรรมดา กลาง 
และสูง จ านวน  3 2 และ 2 ขอ้ตามล าดบั) 

 
แสดงดงัตารางท่ี 8 
 

ตารางที ่8 ตารางค าถาม พฒันาจากองคป์ระกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมืองในดา้นต่างๆ 
จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมือง 
(อกัษรยอ่  : ชร. หมายถึง  จงัหวดัเชียงราย  

 ศก. หมายถึง จงัหวดัศรีสะเกษ 
 นศ. หมายถึง จงัหวดันครศรีธรรมราช) 
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

1) จติสาธารณะ - เห็นแก่ประโยชนส่์วนรวม เร่ืองสาธารณะและเร่ืองส่วนตวันั้นเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั มี
ความเสียสละ ไม่หวงัผลตอบแทน 
–มีส่วนร่วมกบัส่วนรวมในทุกดา้น 
-ร่วมขบัเคล่ือนและสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม 

   

      

   

1.1 
-เป็นผูท้  ากิจกรรมประจ าวนัโดยค านึงถึงผลกระทบและประโยชนต์่อส่วนร่วมท่ีอาจเกิดข้ึน 
เช่น ขา้มถนนตรงทางขา้ม ปฏิบติัตามกฎจราจร ท้ิงขยะในถงัขยะ น าของกลบัมาใชใ้หม่ 
ประหยดัน ้ า ไฟฟ้า หรือพลงังาน ฯลฯ 

* * *          

 1.ท่านท ากจิกรรมประจ าวนัโดยค านึงถึงผลกระทบทีจ่ะเกิดต่อส่วนรวม             

 -เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ในชุมชน * * *          

 2.ท่านเข้าร่วมกจิกรรมสาธารณะทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อชุมชน             

 -เป็นผูส้นบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เช่น ทรัพย ์ ส่ิงของ เวลา แรงงาน * * *          

 
3.ท่านสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพือ่ประโยชน์สาธารณะ เช่น ทรัพย์  ส่ิงของ 
เวลา แรงงาน 

            

 
-เป็นผูเ้ขา้แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอในการประชุมของชุมชนหรือในการท าประชา
พิจารณ์ 

* * *          

 4.ท่านแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอในการประชุมของชุมชนหรือในการท า             
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

ประชาพจิารณ์ 

 20 

1.2 
-เป็นผูเ้สนอใหริ้เร่ิมนโยบาย กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สาธารณะทั้งดา้นการ
ป้องกนั แกไ้ข และพฒันา 

* * *          

 
1.ท่านเสนอให้ริเร่ิมนโยบาย กจิกรรม โครงการ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้ง
ด้านการป้องกนั แก้ไข และพฒันา 

            

 -เป็นผูมี้บทบาทชดัเจนในกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน *            

 2.ท่านมีบทบาทชัดเจนในกจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของชุมชน             

 
-เป็นผูร่้วมวางแผนขบัเคล่ือนนโยบาย กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้ง
ดา้นการป้องกนั แกไ้ข และพฒันา 

            

 
3.ท่านร่วมวางแผนขับเคลือ่นนโยบาย กจิกรรม โครงการ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และพฒันา 

* * *          

 15 

1.3 -เป็นผูจ้ดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย * * *          
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

 1.ท่านจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย             

 -เป็นผูติ้ดตาม ตรวจสอบ ประเดน็นโยบายสาธารณะ * * *          

 2.ท่านติดตาม ตรวจสอบ ประเด็นนโยบายสาธารณะ             

 -เป็นผูข้บัเคล่ือนใหเ้กิดนโยบาย * * *          

 3.ท่านขับเคลือ่นให้เกดินโยบาย             

 -เป็นผูผ้ลกัดนันโยบายใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัจริง * * *          

 4.ท่านผลกัดันนโยบายให้เกดิการน าไปปฏิบัติจริง             

 -เป็นผูก่้อตั้งกลุ่มหรือองคก์รเพ่ือสาธารณะประโยชน์ในชุมชน *            

 5.ท่านก่อตั้งกลุ่มหรือองค์กรเพือ่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน             

  25 
2)  รู้สิทธิ หนา้ท่ี  เสรีภาพ และมีส านึกทางการเมือง 
-รู้สิทธิ รู้หนา้ท่ี ปฏิบติัตามหนา้ท่ี รับผิดชอบ ท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง ยอมรับ เคารพสิทธิ และไม่ละเมิดผูอ่ื้น 
-การติดตามและรับทราบ รับรู้ ข่าวสาร ขอ้มูล ท่ีเก่ียวกบับา้นเมือง การเมือง และส่วนรวมดว้ยตระหนกัวา่ส่ิง
เหล่านั้นมีผลกระทบต่อตนและชุมชนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 
-กระตือรือร้นในการท าส่ิงท่ีถูก ไม่น่ิงดูดายต่อการท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบั
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

นโยบายโดยเฉพาะในประเด็นสิทธิ หนา้ท่ี และการใชสิ้ทธิ หนา้ท่ีในระดบันโยบาย 

2.1 -เป็นผูรั้บผิดชอบต่อตนเอง มีอาชีพ มีรายได ้รักษาสุขภาพของตน * * *          

 1.ท่านรับผดิชอบต่อตนเอง มีอาชีพ มีรายได้ รักษาสุขภาพของตน             

 -เป็นผูรั้บผิดชอบต่อครอบครัว  ดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว  * * *          

 2.ท่านรับผดิชอบต่อครอบครัว  ดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว             

 -เป็นผูรั้บผิดชอบต่อสงัคม ไม่กระท าการใดท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อสงัคม * * *          

 3.ท่านรับผดิชอบต่อสังคม ไม่กระท าการใดทีส่่งผลกระทบทางลบต่อสังคม             

 -เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งในทุกระดบั * * *          

 4.ท่านเป็นผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ             

 -เป็นผูท่ี้ช าระภาษีอยา่งสม ่าเสมอและเตม็ใจ * * *          

 5.ท่านช าระภาษีอย่างสม ่าเสมอและเต็มใจ             

 -เป็นผูท่ี้เห็นความส าคญัของการเกณฑท์หารและการเป็นทหาร * * *          

 6.ท่านเห็นว่าการเกณฑ์ทหารและการเป็นทหารมีความส าคัญ             

 -เป็นผูรู้้ถึงสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น * * *          
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

 7.ท่านรู้ถึงสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิผู้อืน่             

 -เป็นผูรู้้กลไกปกป้องและคุม้ครองสิทธิ * * *          

 8.ท่านรู้กลไกปกป้องและคุ้มครองสิทธิ             

              

 -เป็นผูมี้ความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย * * *          

 9.ท่านมีความรู้เกี่ยวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย             

 -เป็นผูติ้ดตามข่าวสารบา้นเมือง * * *          

 10.ท่านติดตามข่าวสารบ้านเมือง             

 -เป็นผูท่ี้รู้วา่เร่ือง/ประเด็นทางการเมืองส่งผลกระทบต่อตนเองและชุมชน * * *          

 11.ท่านรู้ว่าเร่ือง/ประเด็นทางการเมืองส่งผลกระทบต่อตนเองและชุมชน             

 55 
2.2 -เป็นผูอ้ภิปรายและแสดงความคิดเห็นเร่ือง/ประเด็นทางการเมืองร่วมกบับุคคลอ่ืน * * *          

 1.ท่านอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเร่ือง/ประเด็นทางการเมืองร่วมกบับุคคลอืน่             

 -เป็นผูใ้ชก้ลไกปกป้องและคุม้ครองสิทธิ * * *          
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

 2.ท่านใช้กลไกปกป้องและคุ้มครองสิทธิ             

 -เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยสุจริต * * *          

 3.ท่านใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต             

 15 
2.3 -เป็นผูท่ี้สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้งในทุกระดบั * * *          

 
1.ท่านสามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลอืกตั้งใน
ทุกระดับ 

            

 -เป็นผูท่ี้ติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองและรัฐบาล * * *          

 2.ท่านติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองและรัฐบาล             

 -เป็นผูท่ี้ติดตามการท างานของนกัการเมืองและขา้ราชการ * * *          

 3.ท่านติดตามการท างานของนักการเมืองและข้าราชการ             

 
-เป็นผูท่ี้แสดงออกทางการเมืองตอ่นโยบายและการท างานของนกัการเมืองและขา้ราชการใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การใชพ้ื้นท่ีสาธารณะ 

* * *          

 
4.ท่านแสดงออกทางการเมืองต่อนโยบายและการท างานของนักการเมืองและ
ข้าราชการในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้พืน้ทีส่าธารณะ 
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

 -เป็นผูช้กัชวนผูอ่ื้นให้ไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง * * *          

 5.ท่านชักชวนผู้อืน่ให้ไปใช้สิทธิในการเลอืกตั้ง             

 -เป็นผูช้กัชวนผูอ่ื้นใหท้ าส่ิงท่ีถูกตอ้ง * * *          

 6.ท่านชักชวนผู้อืน่ให้ท าส่ิงที่ถูกต้อง             

 -เป็นผูช้กัชวนใหใ้ชก้ลไกปกป้องและคุม้ครองสิทธิ * * *          

 7.ท่านชักชวนให้ใช้กลไกปกป้องและคุ้มครองสิทธิ             

  35 
3) มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวนิยั ปฏิบติัตามศีลธรรม และ กฎระเบียบ กฎหมายและขอ้ตกลงร่วมของ
ชุมชน (นิยามความหมายในท่ีน้ี ความส าคญัในระบบประชาธิปไตยคือการสร้างพลเมืองท่ีมีวนิยั) 
-ควบคุมตนเองได ้เคารพกฎ กติกา ขอ้ตกลง ตรงต่อเวลา รับผดิชอบ ประพฤติตนเพ่ือความสงบเรียบร้อย 
ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย และขอ้ตกลงของส่วนรวม 
-มีการส่งเสริม ติดตาม และส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
-ซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่ฉอ้ราษฎร์ บงัหลวง และสอดส่องดูแล 

            

3.1 -เป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุจริต * * *          

 1.ท่านปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างสุจริต             
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

 -เป็นผูป้ระกอบอาชีพสุจริต * * *          

 2.ท่านประกอบอาชีพสุจริต             

 -เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามกฎหมาย * * *          

 3.ท่านปฏิบัติตามกฎหมาย             

 -เป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา * * *          

 4.ท่านตรงต่อเวลา             

 -เป็นผูท่ี้มีวนิยัต่อตนเอง  เช่น การควบคุมตนเอง * * *          

 5.ท่านมีวนัิยต่อตนเอง  เช่น การควบคุมตนเอง             

 -เป็นผูท่ี้มีวนิยัต่อส่วนรวม เช่น ตรงต่อเวลา * * *          

 6.ท่านมีวนัิยต่อส่วนรวม เช่น ตรงต่อเวลา             

 
-เป็นผูป้ฏิบติัตามขอ้ตกลงของชุมชน หรือหลกัศาสนาและความเช่ือของชุมชนท่ีไม่ละเมิดต่อ
ผูอ่ื้น 

* * *          

 
7.ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชน หรือหลกัศาสนาและความเช่ือของชุมชนที่
ไม่ละเมิดต่อผู้อืน่ 
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

             35 

3.2 -เป็นผูเ้ป็นแบบอยา่งของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ * * *          

 
1.ท่านเป็นแบบอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

            

 5 

3.3 
-เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลกักฎหมายและ/หรือหลกันิติ
ธรรม 

* * *          

 
1.ท่านติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลกักฎหมายและ/
หรือหลกันิติธรรม 

            

 -เป็นผูส่้งเสริมการประพฤติชอบในชุมชนและสงัคมของตน * * *          

 2.ท่านส่งเสริมการประพฤติชอบในชุมชนและสังคมของท่าน             

 -เป็นผูผ้ลกัดนัส่วนรวมใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ *            

 3.ท่านผลกัดันส่วนรวมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ             

 15 
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

4) รับฟังความคิดเห็น และเคารพในความเสมอภาคเท่าเทียม 
- เคารพความแตกต่าง เท่าเทียม มีการพดูคุยแลกเปล่ียนความเห็นอยา่งสงบ และเขา้ใจ 
-รับฟังขอ้เสนอแนะดว้ยความสุภาพและจริงใจ และเคารพในความเท่าเทียมกนั 
-ตระหนกัและใส่ใจต่อปัญหาความเสมอภาคเท่าเทียมของสมาชิกในสงัคมและชุมชน และเสริมสร้างใหเ้กิด
ความเสมอภาคเท่าเทียมข้ึนได ้

            

4.1 -เป็นผูท่ี้แลกเปล่ียนพดูคุยและแสดงความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นเสมอ * * *          

 1.ท่านแลกเปลีย่นพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกบัผู้อื่นเสมอ             

 -เป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและวเิคราะห์ดว้ยเหตุผลเสมอ * * *          

 2.ท่านรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่และวเิคราะห์ด้วยเหตุผลเสมอ             

 -เป็นผูท่ี้เห็นวา่ความขดัแยง้และความเห็นต่างทางความคิดเป็นเร่ืองธรรมชาติ * * *          

 3.ท่านเห็นว่าความขัดแย้งและความเห็นต่างทางความคิดเป็นเร่ืองธรรมชาติ             

 15 
4.2 -เป็นผูท่ี้รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งสงบและตั้งใจ และวเิคราะห์ดว้ยเหตุผล * * *          

 1.ท่านรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่อย่างสงบและตั้งใจ และวเิคราะห์ด้วยเหตุผล             

 -เป็นผูท่ี้ใหค้วามเคารพต่อทุกคน ในทุกโอกาสอยา่งเท่าเทียม * * *          

 2.ท่านให้ความเคารพต่อทุกคน ในทุกโอกาสอย่างเท่าเทยีม             
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

 -เป็นผูท่ี้ปฏิบติัต่อคนอ่ืนอยา่งเท่าเทียม * * *          

 3.ท่านปฏิบัติต่อคนอืน่อย่างเท่าเทียม             

 -เป็นผูใ้หโ้อกาสผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็นเสมอ * * *          

 4.ท่านให้โอกาสผู้อืน่แสดงความคิดเห็นเสมอ             

 20 
4.3 -เป็นผูท่ี้มีเหตุผลและแสดงออกเม่ือไม่เห็นดว้ย  และใชเ้หตุผลในการโตแ้ยง้อยา่งสงบ * * *          

 
1.ท่านมีเหตุผลและแสดงออกเมื่อไม่เห็นด้วย  และใช้เหตุผลในการโต้แย้งอย่าง
สงบ 

            

 -เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมใหเ้กิดข้ึน * * *          

 2.ท่านมีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกดิขึน้             

 10 
5) มวีสัิยทศัน์ สร้างนวตักรรม 
-มีการแสวงหาความรู้ สนใจรับรู้เร่ืองใหม่ๆ  ใส่ใจต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม 
ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ 
-เช่ือมโยงและแสวงหาเครือข่าย เตรียมการรับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและ
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

ธรรมชาติ 
-พฒันาต่อยอด สืบทอด สร้างสรรคส์งัคมใหเ้ขม้แขง็และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

5.1 
-เป็นผูส้นใจแสวงหาความรู้จากส่ือท่ีมีความหลากหลายและวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผลโดยใช้
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง 

* * *          

 
1.ท่านสนใจแสวงหาความรู้จากส่ือทีม่ีความหลากหลายและวเิคราะห์อย่างมี
เหตุผลโดยใช้ข้อมูล ข้อเทจ็จริง 

            

 -เป็นผูท่ี้มีความตระหนกัในการเปล่ียนแปลง * * *          

 2.ท่านเป็นผู้ทีม่ีความตระหนักในการเปลี่ยนแปลง             

 
-เป็นผูต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและผลกระทบต่อ
ชุมชนและสงัคม 

* * *          

 
3.ท่านเป็นผู้ตระหนักถึงผลกระทบต่อความเปลีย่นแปลงที่จะเกดิขึน้ในอนาคต
และผลกระทบต่อชุมชนและสังคม 

            

 15 
5.2 -เป็นผูร่้วมโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างสรรคใ์นชุมชนและสงัคม * * *          

 1.ท่านเป็นผู้ร่วมโครงการ/กจิกรรมทีส่ร้างสรรค์ในชุมชนและสังคม             

 5 
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

5.3 -เป็นผูส้ร้างเครือข่ายรับมือและพฒันาส่ิงใหม่เพ่ือรับมือกบัการเปล่ียนแปลง * * *          

 1.ท่านสร้างเครือข่ายรับมือและพฒันาส่ิงใหม่เพือ่รับมือกับการเปลีย่นแปลง             

 
-เป็นผูริ้เร่ิม ผลกัดนั และขบัเคล่ือนโครงการ/กิจกรรมดว้ยวสิยัทศัน์และน าประโยชน์สู่ชุมชน
และสงัคม 

* * *          

 
2.ท่านริเร่ิม ผลักดัน และขับเคลือ่นโครงการ/กจิกรรมด้วยวสัิยทัศน์และน า
ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม 

            

 
-เป็นผูส้ร้างความตระหนกัใหก้บัชุมชนและสงัคมเร่ืองการเปล่ียนแปลงและความจ าเป็นใน
การพฒันาส่ิงใหม่ๆ  

* * *          

 
3.ท่านสร้างความตระหนักให้กบัชุมชนและสังคมเร่ืองการเปลีย่นแปลงและความ
จ าเป็นในการพฒันาส่ิงใหม่ๆ  

            

 -เป็นผูป้ระสานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน * * *          

 
4.ท่านประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพือ่รับการเปลีย่นแปลงทีม่ีผลกระทบต่อ
ตนเองและชุมชน 

            

 -เป็นผูท่ี้ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม  *            

 5.ท่านท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ             



 
 

 

93 
 

ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

สังคม 
 25 

6) จดัการตนเอง และพ่ึงตนเอง 
-มีความรู้ ความเขา้ใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  กลา้คิด กลา้พดู กลา้ตดัสินใจดว้ยตวัเอง
และมี จิต ส านึกรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
-พ่ึงพาตนเอง ยนืหยดัดว้ยตนเอง ไม่ร้องขอ ไม่รอรับ โดยใชสิ้ทธิและเครือข่ายในการสนบัสนุน 
-จดัการชีวติตนเอง ชุมชน และสงัคม   ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ใชห้ลกัเหตุผล มีอุดมการณ์ มีจุดยนื 

            

6.1 -เป็นผูท่ี้รับผดิชอบต่อตนเอง * * *          

 1.ท่านเป็นผู้ที่รับผดิชอบต่อตนเอง             

 -เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการตนเอง * * *          

 2.ท่านเป็นผู้ทีม่ีความสามารถในการจัดการตนเอง             

 -เป็นผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตนเป็นภาระของผูอ่ื้น * * *          

 3.ท่านเป็นผู้ทีไ่ม่ปฏิบัติตนเป็นภาระของผู้อืน่             

 15 
6.2 -เป็นผูท่ี้จดัการกบัปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตวัเอง * * *          

 1.ท่านเป็นผู้ทีจั่ดการกบัปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง             
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ตารางค าถาม พฒันาจากองค์ประกอบตวัช้ีวดัคุณลกัษณะพลเมอืงในด้านต่างๆ จ าแนกตามระดบัความเป็นพลเมอืง 

องค์ประกอบ/ค าอธิบายและความหมาย/ตวัช้ีวดั 
แหล่งทีม่า ระดบั 

คะแนน 
จากน้อยไปมาก 

คะแนน
รวม 

ชร. ศก. นศ. ต้น กลาง สูง 1 2 3 4 5  

 
-เป็นผูท่ี้ตระหนกัรัฐบาลมีอ านาจหนา้ท่ีในดา้นการบริหารบา้นเมืองเพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และ สงัคม  

*            

 
2.ท่านเป็นผู้ทีต่ระหนักรัฐบาลมีอ านาจหน้าทีใ่นด้านการบริหารบ้านเมืองเพือ่
ประโยชน์ต่อประชาชนทั้งทางเศรษฐกจิ การเมือง และ สังคม  

            

 10 

6.3 
-เป็นผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนพ่ึงพาและจดัการตนเอง (การพึ่งพาตามศกัยภาพและ
ตามช่องทางท่ีรัฐมีให)้ 

* * *          

 
1.ท่านเป็นผู้ทีส่่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนพึง่พาและจัดการตนเอง (การพึง่พา
ตามศักยภาพและตามช่องทางทีรั่ฐมีให้) 

            

 -เป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามท่ีกฎหมายคุม้ครองและรับรอง * * *          

 2.ท่านเป็นผู้ทีใ่ช้สิทธิและหน้าทีข่องตนตามทีก่ฎหมายคุ้มครองและรับรอง             

 10 
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4.4 การพฒันาเคร่ืองมอืประเมนิคุณลกัษณะความเป็นพลเมอืง 
กลุ่มแกนน ามีการปรับปรุงขอ้ค าถาม เพื่อใหง่้ายต่อความเขา้ใจและการน าไปใช้

ในพื้นท่ี และก าหนดช่ือของเคร่ืองมือว่า “แบบสอบถามคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยในภาคประชาสังคม” รวมทั้งก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการในส่วนท่ี 1 ของ
เคร่ืองมือ ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอมาปรับปรุงเป็นแบบสอบถามฉบบัตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ ดงัภาคผนวก ง 

4.4.1 การตรวจสอบความเทีย่งและความตรงของเคร่ืองมอื  
 ในการวิจัยน้ีการตรวจสอบความแม่นตรงตามเน้ือหาของการวัด (content 
validity) ตวัช้ีวดัดว้ยเคร่ืองมือ จากผูท้รงคุณวุฒิ 5 คน ไดค่้า IOC  เท่ากบั  0.86  และหา
ค่าความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งชุด และของตวัแปรแต่ละขอ้  กบัผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 43 คน 
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha  coefficient) ไดค่้า
ความเช่ือมัน่ชนิดความคงท่ีภายในรวมเท่ากบั 0.969 คือ มีค่าความเช่ือมัน่ในระดบัสูง 

เม่ือวิเคราะห์หาค่าความตรงตามเน้ือหาและความเช่ือมัน่ชนิดความคงท่ีภายใน
แลว้พบว่าไม่ตอ้งตดัขอ้ค าถามขอ้ใด แต่เม่ือน าไปตรวจหาความตรงตามโครงสร้างดว้ย
การวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่ามีข้อค าถามบ้างข้อท่ีไม่ได้ท าท่ีเป็นตัวแปรท่ีวัด
คุณลกัษณะไดอ้ยา่งแม่นตรงตามวตัถุประสงคจึ์งตดัออก 

4.4.2 ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง ของเคร่ืองมอื 
ในการวิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ (factor analysis) เพื่อวิเคราะห์จดั

กลุ่มขอ้ค าถามหรือตวัแปรท่ีซ่ึงพฒันาจากองค์ประกอบหลกันั้น เพื่อให้ผูว้ิจยัทราบว่า
แบบสอบถามท่ีพฒันาข้ึนมานั้น วดัความเป็นพลเมืองในมิติใดบา้ง โดยหามีขอ้ค าถามท่ี
วดัลกัษณะเดียวกนั ค่าสถิติท่ีไดจ้ะอยูใ่นมิติเดียวกนั ดงันั้นหากวิเคราะห์ไดว้่าขอ้ค  าถาม
ในแบบสอบถามจดัไดห้ลายมิติ แต่ละมิติจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง   

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์
องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis – PCA) และหมุนแกน โดยวิธีแวริ
แมก็ซ์ (Varimax rotation) ได ้3 มิติตวัช้ีวดั โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวั
แปร (eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1.000 ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  และการเลือกมิติ
ตวัช้ีวดั โดยตอ้งมีตวัแปรองค์ประกอบบรรยายมิติตวัช้ีวดันั้นตั้งแต่ 3 ตวัข้ึนไป มีค่า
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น ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) แต่ละตวัแปรเท่ากบั 0.32 ข้ึนไป ในการวิจยัน้ี
ตวัช้ีวดัทั้ง 3 มิติเป็นไปตามเกณฑ์ และประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  68 ขอ้  ตดัออก 1 ขอ้ ท่ี
ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ (factor loading) (แสดงดงัภาคผนวก 
จ)  ไดแ้ก่  

ขอ้ท่ี 53 (ท่านมีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมใหเ้กิดข้ึน)  
เหลือขอ้ค าถามจ านวน  67 ขอ้  ดงัน้ี 
ส าหรับมิ ติของตัว ช้ีว ัด ท่ี  1  ประกอบด้วย ตัวแปร 21  ตัว   ค่ าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบ (factor loading) ตั้งแต่ สูงสุด คือ  0.770 ถึง 0.457 ล าดบัตามค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

 การประกอบอาชีพสุจริต การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุจริต การรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว การเสียภาษีอย่างสม ่าเสมอเต็มใจ 
การปฏิบติัตามกฎหมาย การไปเลือกตั้งโดยสุจริต เห็นว่าการเสียภาษีมีความจ าเป็นและ
ส าคญั การไปเลือกตั้งในทุกระดบั การรู้ถึงสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดผูอ่ื้น การตรง
ต่อเวลาทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น การรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและคุม้ครอง
สิทธิ การรับผิดชอบต่อตนเอง มีอาชีพ มีรายได้ และรักษาสุขภาพของตนเอง การมี
ความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การชกัชวนผูอ่ื้นใหท้ าส่ิง
ท่ีถูกตอ้ง การรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระท าการใดท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม การ
สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้งในทุกระดบั การ
เป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามท่ีกฎหมายก าหนด การติดตามข่าวสารบา้นเมือง 
เห็นว่าการเกณฑ์ทหารและการเป็นทหารมีความจ าเป็นและมีความส าคญั และการรู้ว่า
เร่ืองและประเดน็ทางการเมืองส่งผลกระทบต่อตนเองและชุมชน 

มิติตวัช้ีวดัน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีพลเมืองพึงปฏิบติัใน
ฐานะเป็นพลเมืองของรัฐ เป็นคุณลกัษณะพื้นฐานท่ีสุดท่ีพลเมืองตอ้งมี สอดคลอ้งกบั
พลเมืองตามแนวคิดของ Joel Westheimer  แบบท่ี 1 คือ พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ   
เรียกตวัช้ีวดัในมิติน้ีวา่ ตัวช้ีวดัพลเมอืงฐานราก 

ส าหรับมิติของตัวช้ีว ัดท่ี  2  ประกอบด้วย ตัวแปร 25 ตัว   ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ (factor loading) ตั้งแต่ สูงสุด คือ  0.817 ถึง 0.372 ล าดบัตามค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
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การขบัเคล่ือนให้เกิดนโยบาย การจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย การก่อตั้งกลุ่ม
หรือองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน การผลกัดันนโยบายให้เกิดการน าไป
ปฏิบติัจริง การท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชนต่์อชุมชน  

การเสนอใหริ้เร่ิมนโยบาย กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อ
การป้องกนั การแกไ้ข หรือการพฒันา  การร่วมวางแผนขบัเคล่ือนนโยบาย กิจกรรม 
โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการป้องกนั การแกไ้ข หรือการพฒันา การ
ริเร่ิม ผลกัดนั และขบัเคล่ือนโครงการหรือกิจกรรมอยา่งมีวิสัยทศัน์และน าประโยชน์สู่
ชุมชนและสังคม  การสร้างเครือข่ายและพฒันาส่ิงท่ีมีอยูร่วมทั้งสร้างส่ิงใหม่เพื่อรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลง  การสร้างความตระหนักให้กับชุมชนและสังคมเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงและความจ าเป็นในการพฒันาและสร้างส่ิงใหม่ๆ  การมีบทบาทชดัเจนใน
การท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน การติดตาม ตรวจสอบ ประเด็น
นโยบายสาธารณะ การเป็นผูร่้วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีท าให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติม
จากส่ิงท่ีมีอยู่และพฒันาส่ิงใหม่ในชุมชนและสังคม การแสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอในการประชุมของชุมชนหรือในการท าประชาพิจารณ์  การเขา้ร่วมกิจกรรม
สาธารณะท่ีเป็นไปเพื่อประโยชนต่์อชุมชน  การเป็นผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชน
พึ่งพาและจดัการตนเอง การใชก้ระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิ  
การติดตามตรวจสอบการท างานของนักการเมืองและขา้ราชการ   การสนับสนุน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อประโยชนส์าธารณะ เช่น ทรัพย ์ ส่ิงของ เวลา แรงงาน  การอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองและประเดน็ทางการเมืองร่วมกบับุคคลอ่ืน การแสดงออก
ทางการเมืองต่อนโยบายและการท างานของนกัการเมืองและขา้ราชการ ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การชุมนุมประทว้ง หรืออ่ืนๆ การติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตามหลกักฎหมายและหลกันิติธรรม การติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมือง
และรัฐบาล  และ การประสานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบ
ต่อชุมชนและสังคม 
 มิติตวัช้ีวดัน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรองคป์ระกอบการมีส่วนร่วมในทุกระดบั และ 
ทั้งในสาธารณะและในทางการเมือง จึงเรียกตวัช้ีวดัน้ีว่า ตัวช้ีวัดพลเมืองที่มีส่วนร่วม  
องค์ประกอบในมิติน้ีสอดคล้องกับพลเมืองแบบท่ี  2  และ แบบท่ี 3 ของ Joel 
Westheimer คือ พลเมืองท่ีมีส่วนร่วม และพลเมืองท่ีใส่ใจต่อความเป็นธรรมในสังคม   
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ส าหรับมิติของตัวช้ีว ัดท่ี  3  ประกอบด้วย ตัวแปร 21 ตัว   ค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบ (factor loading) ตั้งแต่ สูงสุด คือ  0.755 ถึง 0.472 ล าดบัตามค่าน ้ าหนกั
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

 การเป็นแบบอยา่งของผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวินยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ  
การใช้เหตุผลในการพูดคุยหรือแสดงออกเม่ือไม่เห็นดว้ยอย่างสงบ การรับฟังความ
คิดเห็นของผู ้อ่ืนและวิเคราะห์ด้วยเหตุผล  การเป็นผู ้รู้ถึงผลกระทบของความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคม  การ
ให้ความเคารพต่อทุกคน ในทุกโอกาสอย่างเท่าเทียม  การให้โอกาสผูอ่ื้นแสดงความ
คิดเห็นเสมอ การส่งเสริม และสนบัสนุนการประพฤติชอบในชุมชนและสังคมของท่าน  
การปฏิบติัตามขอ้ตกลงของชุมชน หรือหลกัศาสนาและความเช่ือของชุมชนโดยไม่
ละเมิดความเช่ือของผูอ่ื้น การปฏิบติัต่อคนอ่ืนอยา่งเท่าเทียม การมีวินยัต่อส่วนรวม การ
สนใจแสวงหาความรู้จากส่ือท่ีมีความหลากหลายและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยใช้
ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง การจดัการกบัปัญหาของตนเองได ้ การกระท าตนไม่เป็นภาระของ
ผูอ่ื้น การเป็นผูท่ี้ใส่ใจและรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  การผลกัดนัส่วนรวมใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรม มีวินยัและปฏิบติัตามกฎระเบียบ  การเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการ
ตนเอง การตระหนกัว่ารัฐบาลมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารบา้นเมืองทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  การท ากิจกรรมประจ าวนัโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดต่อส่วนรวม เช่น ขา้มถนนตรงทางขา้ม น าของเก่ากลบัมาใช้ใหม่ ประหยดัน ้ า 
ประหยดัไฟฟ้า 

มิติตวัช้ีวดัน้ี ประกอบดว้ย ตวัแปรองคป์ระกอบของความคิด อุดมการณ์ ความ
เช่ือ และทศันคติของบุคคลในฐานะพลเมือง  และทศันคติท่ีเสริมสร้างประชาธิปไตย 
และตระหนักในความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ดังซ่ึงเป็นเร่ืองความตระหนัก 
(awareness) ความส านึก (consciousness) ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของบุคคล  จึง
เรียกวา่ ตัวช้ีวดัพลเมอืงทีต่ระหนักรู้  

 
สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากแบบสอบถามคุณลักษณะทั้ ง 6 ของ

พลเมืองประชาธิปไตยท่ีภาคประชาสังคมตอ้งการ และน ามาพฒันาเป็นตวัช้ีวดัและ
องค์ประกอบย่อยของตวัช้ีวดันั้นสามารถวดัความเป็นพลเมืองได ้3 แบบ  แต่ละแบบ



 
 

99 
 

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบตวัแปรท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1) ตัว ช้ีว ัดพลเมือง แบบท่ี  1  พลเ มืองฐานราก ประกอบด้วย  ตัวแปร

องคป์ระกอบ คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองระดบัพื้นฐานท่ีพลเมืองตอ้งมีและพึงปฏิบติั
ในฐานะพลเมืองของรัฐ   
 สอดคลอ้งกบัพลเมืองตามแนวคิดของ Joel Westheimer  แบบท่ี 1 คือ พลเมืองท่ี
มีความรับผดิชอบ    

2) ตัวช้ีว ัดพลเมือง แบบท่ี 2 พลเมืองมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ตัวแปร
องคป์ระกอบ การมีส่วนร่วมในทุกระดบักบัสาธารณะและการเมือง   
 สอดคลอ้งกบัพลเมืองตามแนวคิดของ Joel Westheimer  แบบท่ี  2  คือ พลเมือง
ท่ีมีส่วนร่วม และ แบบท่ี 3 คือ พลเมืองท่ีใส่ใจต่อความเป็นธรรมในสังคม   

3) ตัวช้ีว ัดพลเมือง แบบท่ี 3 พลเมืองท่ีตระหนักรู้ ประกอบด้วย ตัวแปร
องคป์ระกอบ ระดบัความคิด อุดมการณ์ ความเช่ือ และทศันคติท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย 
และตระหนกัในความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของแต่ละบุคคล   
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาตวัช้ีวดั (indicators) ความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคมท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
และความตอ้งการของพื้นท่ี วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร  
(documentary research) ส ารวจองคค์วามรู้เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยใน
บริบทสังคมและวฒันธรรมของไทย และเก็บขอ้มูลภาคสนามด้วยการสนทนากลุ่ม  
(focus group discussion) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  
และสังเคราะห์ตวัช้ีวดัความเป็นพลเมืองจากความคิดและความตอ้งการจากภาคประชา
สังคมท่ีมีพื้นท่ีและชุมชนเป็นฐาน (area-specific and community-based indicators)  และ
ใชแ้นวคิดพลเมือง 3 แบบ (Three Kinds of Citizens)  ของ Joel Westheimer  เป็นกรอบ
ในการพฒันาตวัช้ีวดั กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ กรรมการศูนยพ์ฒันาการเมืองภาค
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ผูน้  าชุมชน ผูท้  างานในภาคประชาสังคมในจังหวดั
เป้าหมาย 3 จงัหวดั ไดแ้ก่  จงัหวดัเชียงราย ศรีสะเกษ และนครศรีธรรมราช รวมทั้งส้ิน  
180  คน 

ผลการศึกษาพบว่าความเป็นพลเมืองไทยในงานศึกษาและภาคสนามมีความ
สอดคลอ้งกนัในระดบัปัจเจก พลเมืองพึ่งพิงอ านาจ ไม่มัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง  ไม่
ใชสิ้ทธิ เสรีภาพใหมี้ประสิทธิภาพ ยอมรับความไม่เสมอภาคเท่าเทียม และไร้ส านึกใน
หนา้ท่ี  ระดบัโครงสร้างสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นสังคมล าดบัชั้น อุปถมัภ ์เหล่ือมล ้าในการ
เขา้ถึงทรัพยากรและการบงัคบัใช้กฎหมาย การเมืองผูกขาดและสืบทอดอ านาจ จาก
ปัญหาดงักล่าวภาคประชาสังคมของทั้ง 3 พื้นท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัน าเสนอคุณลกัษณะของ
พลเมืองท่ีตอ้งการส่งเสริมเพื่อช่วยลดปัญหาของประชาธิปไตย 6 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) 
จิตสาธารณะ 2) รู้เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ และส านึกการเมือง 3) มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินยั 
4) รับฟังความเห็นและเคารพความเสมอภาคเท่าเทียม 5) มีวิสัยทศัน์และสร้างนวติักรรม 
6) จดัการตนเองและพึ่งตนเอง 
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เม่ือการพฒันาเป็นตัวช้ีวดัและเคร่ืองมือวดั ผ่านการวิเคราะห์ความตรงตาม
เน้ือหา ความตรงตามโครงสร้างดว้ยการวิเคราะห์องคป์ระกอบ และความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม Cronbach’s Alpha ท่ี 0.96   ไดแ้บบสอบถามคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองประชาธิปไตยในภาคประชาสังคม ประกอบดว้ยค าถาม 67 ขอ้ท่ีสามารถจ าแนก
พลเมืองเป็น 3 แบบ ไดแ้ก่ แบบท่ี 1 พลเมืองฐานราก ประกอบดว้ย ตวัแปรองคป์ระกอบ 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระดับพื้นฐานท่ีพลเมืองตอ้งมีและพึงปฏิบัติในฐานะ
พลเมืองของรัฐ  แบบท่ี 2 พลเมืองมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย ตวัแปรองคป์ระกอบ การมี
ส่วนร่วมในทุกระดบักบัสาธารณะและการเมือง  และ แบบท่ี 3 พลเมืองท่ีตระหนักรู้ 
ประกอบดว้ย ตวัแปรองค์ประกอบ ระดบัความคิด อุดมการณ์ ความเช่ือ และทศันคติ 
ของแต่ละบุคคลท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย และตระหนักในความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยของตน  ดงัภาคผนวก ช 
   
5.2 อภิปรายผล  

1) จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพทัว่ไปของความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย พบว่าพลเมืองพึ่งพิงอ านาจ ไม่มัน่ใจในศกัยภาพของตนเอง  ไม่
ใช้สิทธิ เสรีภาพให้มีประสิทธิภาพ ยอมรับความไม่เสมอภาคเท่าเทียม และไร้ส านึก
หน้าท่ี  ระดบัโครงสร้างสังคมวฒันธรรมท่ีเป็นสังคมล าดบัชั้น อุปถมัภ์ เหล่ือมล ้ าใน
เขา้ถึงทรัพยากรและการบงัคบัใชก้ฎหมาย การเมืองผูกขาดและสืบทอดอ านาจ ซ่ึงเป็น
การขาดคุณลกัษณะบางประการท่ีช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย  สอดคลอ้งกบังานศึกษา
ของทินพนัธ์ นาคะตะ (ทินพนัธ์ นาคะตะ, 2543)  สายชล สัตยานุรักษ์ (ใน สถาบนั
พระปกเกล้า, 2555) และ งานส ารวจความเป็นพลเมืองไทยของโครงการคนไทย
มอนิเตอร์ (โครงการคนไทยมอนิเตอร์, 2555)     

2) ส าหรับความเป็นพลเมืองและคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองท่ีเหมาะสม
กบับริบทและสอดคลอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา 3 พื้นท่ี พบว่าภาคประชาสังคมในพื้นท่ีศึกษามี
ความต้องการสร้างพลเมืองท่ีมีจิตสาธารณะ เพื่อมีผูร่้วมท างานทางสังคมในพื้นท่ี 
ต้องการผูรู้้เร่ืองสิทธิ เสรีภาพ มีส านึกการเมือง มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย รับฟัง
ความเห็นและเคารพความเสมอภาคเท่าเทียม มีวิสัยทศัน์และสร้างนวติักรรม จดัการ
ตนเองและพึ่งตนเอง  ซ่ึงคุณลกัษณะท่ีภาคประชาสังคมในการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการเป็น
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การพฒันาจากคุณลกัษณะในระดบัโรงเรียนท่ีปรากฎในงานวิจยัของ ซ่ีงเป็นการสร้าง
รากฐานความเป็นพลเมืองระดบัพื้นฐาน ของ อุไรวรรณ ใจค าปัน (2554)  วิชยั ภู่โยธิน, 
2551) และ ปภสัสร ไพบูลยฐิ์ติพรชยั (2553)  

อย่างไรก็ตาม  เป้าหมายมุ่งพฒันาความเป็นพลเมืองในระดับพื้นท่ีท่ีมีนัยของ
แนวคิดพลเมืองในแบบชุมชนนิยม (Communitarian ) มากกว่าพลเมืองเสรีนิยม (Neo-
liberalism) เพื่อตอบโจทยค์วามสงบ เขม้แข็ง ของชุมชน กล่าวคือ ตอ้งการพลเมืองท่ี 
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเศรษฐกิจชุมชน ปกป้องสิทธิชุมชน ไปจนถึงต่อตา้นโลกา
ภิวตัน์  ไวเ้ป็นหลกั แมมี้คุณลกัษณะดา้นความรู้เก่ียวกบัสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
เท่าเทียม รวมอยูแ่ต่เป็นการใหรู้้มากกวา่ความตอ้งการเขา้ใจและน าไปสู่การปฏิบติัต่อกนั 
ซ่ึงปัญหาและบริบทของสังคม ภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ นโยบายรัฐ และ
การเคล่ือนตวัของพลเมืองระหว่างประเทศเพื่อนบา้นนั้น จะท าให้ชุมชนไม่สามารถขีด
เส้นจ ากดัความเป็นชุมชนในรูปแบบท่ีก าหนดไวไ้ดอี้กต่อไป ดงันั้น ส่ิงท่ีภาคประชา
สังคมควรส่งเสริมคือพฒันาพลเมืองให้เปิดรับ ปรับตัว กับการเปล่ียนแปลง เข้าใจ
หลกัการประชาธิปไตยท่ีใชง้านไดดี้ในโลกเสรีนิยม เช่น การสามารถตรวจสอบนโยบาย
และการบริหารจดัการบา้นเมืองได ้ท่ีรัฐบาลมีนโยบายตอบสนองต่อโลกเสรีอยู่เสมอ  
มิฉะนั้น การเปิดพื้นท่ีในภูมิภาค หรือภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของพื้นท่ีท่ีอ  านวยในโลกเสรีนิยม
ท างานขา้มพื้นท่ีและเขตแดนนั้นจะเป็นภยัคุกคามท่ีรับมือไม่ได ้ 

3) การจัดท าตัวช้ีวดัและวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อพัฒนาแบบสอบถาม
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในภาคประชาสังคมของพื้นท่ีศึกษา 3 พื้นท่ี พบว่า การ
พฒันาความเป็นพลเมือง จ  าเป็นตอ้งพฒันาการตระหนกัรู้การใส่ใจและความสนใจท่ีจะ
ประพฤติปฏิบติัเป็นพลเมือง ท่ีเกิดจากภายในตนเอง คือ หรือกล่าวไดว้่าเป็นระดบั พุทธิ
ปัญญา (cognitive domain) ซ่ึงเป็นระดบัของการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ี
ตอ้งใชเ้วลา ใชเ้ทคนิคเพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งตอ้งใช้
กระบวนการทางสังคมกล่อมเกลาประกอบไปพร้อมๆ กนั  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ด้านปฏบิัติการใช้ตัวช้ีวดัและเคร่ืองมอื  
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การเก็บขอ้มูลหรือส ารวจความเป็นพลเมืองในพื้นท่ีควรท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการติดตามและพฒันาพลเมืองของผูท่ี้ท างานให้ภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานท่ีสนับสนุน  ทั้ งน้ี รวมไปถึงการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบเพื่อท าการ
เปรียบเทียบ ซ่ึงสามารถท าได้โดยนกัวิชาการในพื้นท่ีท่ีส่วนหน่ึงไดร่้วมมือกบันักวิจยั
พฒันาตวัช้ีวดัและเคร่ืองมือข้ึนมาร่วมกนั สร้างกลุ่มเรียนรู้ วิเคราะห์ร่วมกบัชุมชน และ
ประเมินกบัเป้าหมาย 

5.3.1 ด้านการท าวจิัย 
1. เพื่อการติดตามผลของงานพฒันาพลเมืองจะมีความแม่นตรงมากข้ึน ควร

พฒันาแบบสังเกตหรือแบบสอบถามแบบอ่ืนประกอบ หรือก าหนดให้มีการเก็บขอ้มูล
แบบ 360 องศา เช่น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ รวมทั้งควรพฒันาแบบสอบถามหรือ
แบบวดัระดบัพุทธิปัญญา เพื่อน าผลไปสู่การพฒันาระดบัพุทธิปัญญา 

2. เพื่อวิเคราะห์และเพื่อศึกษาคุณลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างถูกต้อง
แม่นย  า จ  าเป็นต้องเข้าใจและต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลบริบทสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงส าหรับแบบสอบถาม
ในชุดของงานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาข้ึนในช่วงเวลาท่ีอาจไม่มีความทนัสมยัในช่วงเวลาท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปในอนาคต  

3. ควรปรับระบบการพฒันาความเป็นพลเมืองใหเ้ขา้ระบบการติดตามการพฒันา
ในด้านอ่ืนๆ ของภาคส่วนอ่ืนๆ ในประเทศ เพื่อสร้างให้การวดัประเมินความเป็น
พลเมืองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยสอดแทรกอยูใ่นการวดัประเมินอ่ืนๆ  เช่น ชุมชนและ
ภาคประชาสังคมท่ีต่างมีตวัช้ีวดัดา้นการพฒันาร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ การพฒันาความ
เป็นพลเมืองจึงควรศึกษาร่วมกนั หรือควรน างานเหล่านั้นมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อการ
พฒันาเป็นไปพร้อมๆ กนัทั้งโครงสร้าง และ ผูก้ระท าการ ดงัตวัอย่าง การพฒันาท่ียึด
แนว ROPE (สถาบนัวจิยัสังคม, 2547, น.91) ไดแ้ก่ ความสามารถในการพึ่งตนเอง (self-
reliance)  การรวมตวัขององคก์รภาคประชาชน (people’s organization)  การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (people participation)   และ ความเป็นธรรมในสังคม (justice)  จะเห็นว่า
สามารถรวมเขา้กบัตวัช้ีวดัความเป็นพลเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามส าหรับกจิกรรมกลุ่ม 

 
ข้อค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ประชาธิปไตยของประเทศไทยใน
ปัจจุบนั 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

ความเป็นพลเมืองไทยในปัจจุบนั ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

ปัญหาของพื้นท่ี ตามบริบทและ
ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

พลเมืองท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาของ
พื้นท่ีได ้

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ความคดิเห็นของแกนน าภาคประชาสังคมในพืน้ที่ 
 

ข้อค าถาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ตวัช้ีวดัของพลเมืองท่ีพื้นท่ีตอ้งการ
สร้างควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

คุณลกัษณะใดท่ีส าคญั เหมาะสม
กบับริบท สอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 
สถานการณ์ และแนวโนม้ใน
อนาคต  
 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือ ผู้เข้าสนทนากลุ่ม (focus group และผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้ง 3 จงัหวดั 

 
รายช่ือ ผูเ้ขา้สนทนากลุ่ม จ. เชียงราย  วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ละ 16 กรกฎาคม 2557 

1. นายนคร ค าธิตา - ภาคประชาสังคม อ.แม่ลาว   
2. นายชาญยทุธ์ นนทค าจนัทร์ - ภาคประชาสังคม 
3. นางปราศรัย แกว้มาเรือน - ภาคประชาสังคม 
4. นางจนัทรา ไชยรัตน ์- ภาคประชาสังคม 
5. นาย สนัน่ เนตรสุวรรณ - สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
6. นายจิรศกัด์ิ วงศศิ์ริวฒัน ์- ภาคประชาสังคม 
7. นายส าราญ เตรียมทนะ - ภาคประชาสังคม 
8. นายสมศกัด์ิ นนัชยั  - ภาคประชาสังคม 
9. นายมานพ  - ภาคประชาสงัคม 
10. นางกรรณิการ์ เทพโยธา - ภาคประชาสังคม อ.แม่จนั 
11. นายเกษม นนัชยั – นายกเทศบาล 
12. นางสมศรี ภพลือชยั - ภาคประชาสังคม 
13. นางดวงจนัทร์ เมืองวงก ์- ภาคประชาสังคม 
14. นายไพรัช โรงสะอาด - มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
15. นายจงรักษ ์ชยัอนุพนัธ์  - มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
16. นายสุวรรณ์ อนนัทะสา – ภาคประชาสังคม 
17. อาจารย ์สุธีรา  คณะธรรม – มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
18. ผศ.วรสฤษฎ์ิ ปิงเมือง-  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  (ผูท้รงคุณวฒิุ) 

 
รายช่ือ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ. ศรีสะเกษ วนัท่ี  6 มิถุนายน 2557 และ 5 สิงหาคม 2557 

1. นางสาวพชัรี แตงเท่ียง - ทนาย ภาคประชาสังคม 
2. นางปราณี จนัหอม  - ผูใ้หญ่บา้น 
3. นางสาวนนัทิยา ทองดี  - ภาคประชาสังคมดา้นการพฒันา 
4. นายประดิษฐ ์พรหมเสนา -  อดีตผูอ้  านวยการโรงเรียน 
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5. ด.ต.ฉตัรชยั จนัทะศิลา - ดาบต ารวจ 
6. นายอรุณศกัด์ิ โอชารส  - อดีตศึกษานิเทศกท์ างานดา้นประชาสังคม 
7. นายพฒันะ เรืองศิริ -  ภาคประชาสังคม 
8. นายวรเศรษฐ ์แพทยาโยธิน -  อดีตพนกังานรัฐวสิาหกิจ 
9. นายอาลยั หงส์ทอง - ภาคประชาสังคม  
10. นายไวยวทิย ์บุตรเสมียน -  ภาคประชาสังคม 
11. นายสุพฒัน ์พรหมมาศ  - ผูอ้  านวยการโรงเรียน (ผูท้รงคุณวฒิุ) 

 
รายช่ือ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม  จ. นครศรีธรรมราช  วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 และ วนัท่ี 
29 มิถุนายน 2557 

1. นายฐชนมพ์รหม สมสุข - ผูส่ื้อข่าว ส านกัข่าว อสมท. ประจ า จ. 
นครศรีธรรมราช 

2. นางฐิรารัตน ์แกว้จ านง -  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
3. นายอุส่าห์ ดวงจนัทร์ - อดีตสมาชิกสภาพฒันาการเมือง  
4. นางสาววณิชฎา ฉนัส าราญ - ภาคประชาสังคม – เดก็และเยาวชน 
5. นายวสูิตร อะหลี - ภาคประชาสังคม อ. ท่าศาลา 
6. นายเจษฎา สมาธิ – ขา้ราชการเกษียณ ภาคประชาสังคม 
7. นายอภินนัท ์ชนะภยั - ภาคประชาสังคม 
8. นายบุญธรรม เทิดเกียรติชาติ  - ปราชญช์าวบา้น ภาคประชาสังคม  
9. นายธรรมรงค ์โสพล -  ภาคประชาสังคม 
10. นางปราณี พนูเอียด - กรรมการการเลือกตั้ง ส านกังานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง นครศรีธรรมราช  
11. นายบุเรง ชิตมาลย ์- ภาคประชาสังคม 
12. นายณฐัวร์ี ภูมี - ภาคประชาสังคม  
13. นายวชันะ งามข า - ภาคประชาสังคม 
14. น.ส. กณันิดา ใจหา้ว – ภาคประชาสังคม 
15. ผศ.สุจารี แกว้คง - มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช(ผูท้รงคุณวฒิุ) 
16. ดร. สมหมาย  คชพดู – ภาคประชาสังคม (ผูท้รงคุณวฒิุ) 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามฉบับตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 
ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
แบบสอบถาม คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในภาคประชาสังคม 

ค าช้ีแจง 
ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตวัท่านแต่จะเป็นขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์เพื่อ

งานพฒันาความเป็นพลเมืองต่อไป 
ส่วนที ่1  
กรุณาเติมข้อมูลลงในช่องว่าง 

            ส าหรับผู ้  
รวบรวมขอ้มูล 

เพศ …………………………………….…………………………………………… รหสั  

อาย ุ………………………………………………………………………………… รหสั 

การศึกษา ………………………………………………………………………… รหสั 

อาชีพ …………………………………………………………..……..…………… รหสั 

ภูมิล าเนาเดิม ……………………………………………………….……………… รหสั 

ภูมิล าเนาปัจจุบนั ………………………………………………..………..……… รหสั 

 
ส่วนที ่2 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ใหต้รงกบัค่าคะแนนตามความคิดเห็นของท่าน  
คะแนน 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
คะแนน 2 หมายถึง นอ้ย 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถึง มาก 
คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด  
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

1 
ท่านท ากิจกรรมประจ าวนัโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่วนรวม 
เช่น ขา้มถนนตรงทางขา้ม น าของเก่ากลบัมาใชใ้หม่ ประหยดัน ้า 
ประหยดัไฟฟ้า  

      

2 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน       

3 
ท่านสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ทรัพย ์ 
ส่ิงของ เวลา แรงงาน 

      

4 
ท่านแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอในการประชุมของชุมชนหรือ
ในการท าประชาพิจารณ์ 

      

5 
ท่านเสนอให้ริเร่ิมนโยบาย กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะเพื่อการป้องกนั การแกไ้ข หรือการพฒันา 

      

6 
ท่านมีบทบาทชดัเจนในการท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน 

      

7 
ท่านร่วมวางแผนขบัเคล่ือนนโยบาย กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการป้องกนั การแกไ้ข หรือการพฒันา 

      

8 ท่านจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย       
9 ท่านติดตาม ตรวจสอบ ประเด็นนโยบายสาธารณะ       
10 ท่านขบัเคล่ือนให้เกิดนโยบาย       
11 ท่านผลกัดนันโยบายใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัจริง       
12 ท่านก่อตั้งกลุ่มหรือองคก์รเพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน       
13 ท่านรับผดิชอบต่อตนเอง มีอาชีพ มีรายได ้และรักษาสุขภาพของตนเอง       
14 ท่านรับผดิชอบต่อครอบครัว  ดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว       

15 
ท่านรับผดิชอบต่อสังคม ไม่กระท าการใดท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 

      

16 ท่านเป็นผูไ้ปเลือกตั้งในทุกระดบั       
17 ท่านเห็นวา่การเสียภาษีมีความจ าเป็นและมีความส าคญั       
18 ท่านเสียภาษีอยา่งสม ่าเสมอและเตม็ใจ       

19 
ท่านเห็นวา่การเกณฑท์หารและการเป็นทหารมีความจ าเป็นและมี
ความส าคญั 
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

20 ท่านรู้ถึงสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น       
21 ท่านรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิ       
22 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       
23 ท่านติดตามข่าวสารบา้นเมือง       

24 
ท่านรู้วา่เร่ืองและประเด็นทางการเมืองส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ชุมชน 

     
 
 

25 
ท่านอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองและประเด็นทางการเมือง
ร่วมกบับุคคลอ่ืน 

      

26 ท่านใชก้ระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิ       
27 ท่านไปเลือกตั้งโดยสุจริต       

28 
ท่านสามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งในทุกระดบั 

      

29 ท่านติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองและรัฐบาล       
30 ท่านติดตามตรวจสอบการท างานของนกัการเมืองและขา้ราชการ       

31 
ท่านแสดงออกทางการเมืองต่อนโยบายและการท างานของนกัการเมือง
และขา้ราชการ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การชุมนุมประทว้ง หรืออ่ืนๆ  

      

32 ท่านชกัชวนผูอ่ื้นใหไ้ปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง       
33 ท่านชกัชวนผูอ่ื้นใหท้  าส่ิงท่ีถูกตอ้ง       

34 
ท่านแนะน า สนบัสนุนใหใ้ชก้ระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและ
คุม้ครองสิทธิ 

      

35 ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุจริต       
36 ท่านประกอบอาชีพสุจริต       
37 ท่านปฏิบติัตามกฎหมาย       
38 ท่านตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น       
39 ท่านมีวนิยัต่อตนเอง  และรู้จกัควบคุมตนเอง       
40 ท่านมีวนิยัต่อส่วนรวม        

41 
ท่านปฏิบติัตามขอ้ตกลงของชุมชน หรือหลกัศาสนาและความเช่ือของ
ชุมชนโดยไม่ละเมิดความเช่ือของผูอ่ื้น 
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

42 
ท่านเป็นแบบอยา่งของผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

      

43 
ท่านติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลกักฎหมาย
และหลกันิติธรรม 

      

44 
ท่านส่งเสริม และสนบัสนุนการประพฤติชอบในชุมชนและสังคมของ
ท่าน 

      

45 
ท่านผลกัดนัส่วนรวมใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

      

46 ท่านรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและวเิคราะห์ดว้ยเหตุผล       
47 ท่านแลกเปล่ียนพดูคุยและแสดงความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นโดยไม่ขดัแยง้เสมอ       

48 
ท่านเห็นวา่ความขดัแยง้และความเห็นต่างทางความคิดเป็นเร่ืองธรรมชาติ 
ของมนุษย ์

     
 
 

49 ท่านใหโ้อกาสผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็นเสมอ       
50 ท่านใหค้วามเคารพต่อทุกคน ในทุกโอกาสอยา่งเท่าเทียม       
51 ท่านปฏิบติัต่อคนอ่ืนอยา่งเท่าเทียม       
52 ท่านใชเ้หตุผลในการพดูคุยหรือแสดงออกเม่ือไม่เห็นดว้ยอยา่งสงบ       
53 ท่านมีบทบาทในการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมใหเ้กิดข้ึน       

54 
ท่านสนใจแสวงหาความรู้จากส่ือท่ีมีความหลากหลายและวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล
โดยใชข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง 

      

55 ท่านเป็นผูท่ี้ใส่ใจและรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง       

56 
ท่านเป็นผูรู้้ถึงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชนและสงัคม 

      

57 
ท่านเป็นผูร่้วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดประโยชนเ์พ่ิมเติมจากส่ิงท่ีมีอยู่
และพฒันาส่ิงใหม่ในชุมชนและสงัคม 

      

58 
ท่านสร้างเครือข่ายและพฒันาส่ิงท่ีมีอยูร่วมทั้งสร้างส่ิงใหม่เพ่ือรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลง 

      

59 
ท่านริเร่ิม ผลกัดนั และขบัเคล่ือนโครงการหรือกิจกรรมอยา่งมีวสิยัทศัน์และน า
ประโยชน์สู่ชุมชนและสงัคม 

      

60 ท่านสร้างความตระหนกัใหก้บัชุมชนและสงัคมเร่ืองการเปล่ียนแปลงและความ       
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

จ าเป็นในการพฒันาและสร้างส่ิงใหม่ๆ 

61 
ท่านประสานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน
และสงัคม 

      

62 
ท่านท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชนต์่อชุมชนและ
สงัคม 

      

63 ท่านเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการตนเอง       
64 ท่านกระท าตนไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น       
65 ท่านจดัการกบัปัญหาของตนเองได ้       

66 
ท่านตระหนกัวา่รัฐบาลมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารบา้นเมืองทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง  สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

       

67 ท่านเป็นผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนพ่ึงพาและจดัการตนเอง        
68 ท่านเป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามท่ีกฎหมายก าหนด        
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ภาคผนวก จ 
ตาราง การวเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 

Rotated Component Matrixa 

 
มิติตวัช้ีวดั 3 มิติ  

1 2 3 
วนิยัธรรมดา2 .770  .376 
วนิยัธรรมดา1 .756  .428 
สิทธิธรรมดา2 .747   

สิทธิธรรมดา6 .717   
วนิยัธรรมดา3 .709  .485 
สิทธิระดบักลาง3 .698   
สิทธิธรรมดา5 .693   
สิทธิธรรมดา4 .690   
สิทธิธรรมดา8 .690   
วนิยัธรรมดา4 .690  .393 
สิทธิธรรมดา9 .683 .302  
สิทธิธรรมดา1 .670   
สิทธิธรรมดา10 .653   
สิทธิระดบัสูง6 .621 .331 .458 
สิทธิธรรมดา3 .598  .327 
สิทธิระดบัสูง1 .593   
จดัการตนเองสูง2 .554  .493 
วนิยัธรรมดา5 .551  .526 
สิทธิธรรมดา11 .547   
สิทธิธรรมดา7 .532   
สิทธิระดบัสูง5 .513 .341 .328 
สิทธิระดบัสูง7 .504 .391 .314 
สิทธิธรรมดา12 .457  .439 
จิตระดบัสูง3  .817  
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มิติตวัช้ีวดั 3 มิติ  

1 2 3 
จิตระดบัสูง1  .804  
จิตระดบัสูง5  .799  
จิตระดบัสูง4  .797  
วสิัยทศัน์สูง5  .794  
จิตระดบักลาง1  .789  
จิตระดบักลาง3  .785  
วสิัยทศัน์สูง2  .785  

วสิัยทศัน์สูง1  .770 .328 
วสิัยทศัน์สูง3  .764 .322 
จิตระดบักลาง2  .716  
จิตระดบัสูง2  .713  
วสิัยทศัน์กลาง1  .663 .481 
จิตระดบัธรรมดา4 .333 .646  
จิตระดบัธรรมดา2  .628 .331 
จดัการตนเองสูง1  .612 .409 
สิทธิระดบักลาง2 .400 .552  
สิทธิระดบัสูง3  .541  
จิตระดบัธรรมดา3 .472 .538  
สิทธิระดบักลาง1 .349 .537  
สิทธิระดบัสูง4  .520  
รับฟังเสมอภาคสูง2  .500 .446 
วนิยัสูง1  .438 .414 
สิทธิระดบัสูง2  .400  

วสิัยทศัน์สูง4  .372  
วนิยักลาง1   .755 
รับฟังเสมอภาคสูง1 .356  .713 
รับฟังเสมอภาคธรรมดา1 .342  .707 
วสิัยทศัน์ธรรมดา3   .700 
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มิติตวัช้ีวดั 3 มิติ  

1 2 3 
รับฟังเสมอภาคกลาง2 .465  .693 
รับฟังเสมอภาคกลาง1   .692 
วนิยัสูง2  .339 .686 
วนิยัธรรมดา7 .409  .686 
รับฟังเสมอภาคกลาง3 .464  .672 
วนิยัธรรมดา6 .544  .655 
รับฟังเสมอภาคธรรมดา1 .300  .655 

วสิัยทศัน์ธรรมดา1 .361 .348 .655 
จดัการตนเองกลาง1 .464  .642 
จดัการตนเองธรรมดา2 .492  .638 
วสิัยทศัน์ธรรมดา2  .323 .632 
วนิยัสูง3  .456 .621 
จดัการตนเองธรรมดา1 .422  .576 
รับฟังเสมอภาคธรรมดา1 .429  .493 
จดัการตนเองกลาง2 .458  .477 
จิตระดบัธรรมดา1   .472 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงค่าความเช่ือมัน่ชนิดความคงทีภ่ายใน  - Reliability Analysis  Scale 

(Alpha) 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.969 68 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
จิตระดบัธรรมดา1 251.67200 1821.125 .453 .969 
จิตระดบัธรรมดา2 251.85600 1789.318 .684 .969 
จิตระดบัธรรมดา3 251.92800 1800.116 .660 .969 
จิตระดบัธรรมดา4 252.19200 1798.560 .609 .969 
จิตระดบักลาง1 252.16000 1788.861 .692 .969 
จิตระดบักลาง2 252.06400 1791.722 .617 .969 
จิตระดบักลาง3 252.25600 1791.418 .660 .969 
จิตระดบัสูง1 252.76800 1803.583 .557 .969 
จิตระดบัสูง2 252.44800 1806.023 .539 .969 
จิตระดบัสูง3 252.59200 1794.340 .619 .969 
จิตระดบัสูง4 252.32800 1803.835 .507 .969 
จิตระดบัสูง5 252.56800 1795.715 .504 .969 
สิทธิธรรมดา1 251.42400 1805.746 .555 .969 
สิทธิธรรมดา2 251.30400 1808.520 .535 .969 

สิทธิธรรมดา3 251.35200 1812.617 .517 .969 
สิทธิธรรมดา4 251.20000 1799.161 .618 .969 
สิทธิธรรมดา5 251.40000 1793.355 .646 .969 
สิทธิธรรมดา6 251.40000 1790.758 .619 .969 
สิทธิธรรมดา7 251.18400 1814.426 .483 .969 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
สิทธิธรรมดา8 251.20000 1816.129 .487 .969 
สิทธิธรรมดา9 251.76000 1807.023 .587 .969 
สิทธิธรรมดา10 251.76000 1795.329 .659 .969 
สิทธิธรรมดา11 251.68800 1808.652 .510 .969 
สิทธิธรรมดา12 251.56000 1809.071 .555 .969 

สิทธิระดบักลาง1 252.49600 1814.075 .485 .969 
สิทธิระดบักลาง2 252.24000 1805.006 .573 .969 
สิทธิระดบักลาง3 251.06400 1804.415 .581 .969 
สิทธิระดบัสูง1 251.92800 1799.551 .597 .969 
สิทธิระดบัสูง2 252.15200 1787.565 .377 .970 
สิทธิระดบัสูง3 252.50400 1810.671 .493 .969 
สิทธิระดบัสูง4 253.00800 1823.605 .280 .970 
สิทธิระดบัสูง5 251.68800 1793.571 .662 .969 
สิทธิระดบัสูง6 251.44000 1786.265 .790 .968 
สิทธิระดบัสูง7 251.84800 1793.856 .680 .969 
วนิยัธรรมดา1 251.16800 1787.689 .732 .968 
วนิยัธรรมดา2 251.04800 1793.949 .703 .969 
วนิยัธรรมดา3 251.19200 1791.173 .729 .969 
วนิยัธรรมดา4 251.48000 1805.123 .600 .969 
วนิยัธรรมดา5 251.36000 1809.023 .585 .969 
วนิยัธรรมดา6 251.30400 1803.197 .678 .969 
วนิยัธรรมดา7 251.38400 1803.803 .629 .969 
วนิยักลาง1 251.65600 1798.953 .643 .969 
วนิยัสูง1 252.17600 1803.324 .602 .969 
วนิยัสูง2 251.80800 1790.173 .717 .969 
วนิยัสูง3 251.76800 1799.131 .613 .969 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
รับฟังเสมอภาคธรรมดา1 251.48000 1799.881 .681 .969 
รับฟังเสมอภาคธรรมดา1 251.84000 1797.442 .704 .969 
รับฟังเสมอภาคธรรมดา1 251.62400 1808.091 .534 .969 
รับฟังเสมอภาคกลาง1 251.36000 1800.797 .668 .969 
รับฟังเสมอภาคกลาง2 251.30400 1797.810 .714 .969 

รับฟังเสมอภาคกลาง3 251.30400 1802.052 .694 .969 
รับฟังเสมอภาคสูง1 251.52000 1797.848 .717 .969 
รับฟังเสมอภาคสูง2 251.82400 1798.098 .678 .969 
วสิัยทศัน์ธรรมดา1 251.65600 1792.308 .765 .968 
วสิัยทศัน์ธรรมดา2 251.70400 1800.791 .690 .969 
วสิัยทศัน์ธรรมดา3 251.93600 1812.577 .577 .969 
วสิัยทศัน์กลาง1 251.84800 1797.436 .648 .969 
วสิัยทศัน์สูง1 252.16000 1797.990 .586 .969 
วสิัยทศัน์สูง2 252.16000 1796.700 .576 .969 
วสิัยทศัน์สูง3 252.11200 1792.778 .669 .969 
วสิัยทศัน์สูง4 252.03200 1765.967 .227 .976 
วสิัยทศัน์สูง5 252.13600 1788.554 .657 .969 
จดัการตนเองธรรมดา1 251.68000 1800.445 .654 .969 
จดัการตนเองธรรมดา2 251.37600 1802.059 .657 .969 
จดัการตนเองกลาง1 251.32800 1807.513 .639 .969 
จดัการตนเองกลาง2 251.62400 1803.091 .629 .969 
จดัการตนเองสูง1 251.80000 1790.952 .673 .969 
จดัการตนเองสูง2 251.25600 1799.305 .683 .969 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

 

 
ส านกัส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบนัพระปกเกลา้ 
 

แบบสอบถาม คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในภาคประชาสังคม 
 

ค าช้ีแจง 
ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตวัท่านแต่จะเป็นขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์เพื่อ

งานพฒันาความเป็นพลเมืองต่อไป 
 
ส่วนที ่1  
กรุณาเติมข้อมูลลงในช่องว่าง 

            ส าหรับผู ้
รวบรวมขอ้มูล 

เพศ …………………………………….………………………………………………...… รหสั  

อาย ุ………………………………………………………………………………………… รหสั 

การศึกษา …………………………………………………………………………………… รหสั 

อาชีพ ………………………………………………………………..……………………… รหสั 

 
ส่วนที ่2 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ใหต้รงกบัค่าคะแนนตามความคิดเห็นของท่าน  
คะแนน 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
คะแนน 2 หมายถึง นอ้ย 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน 4 หมายถึง มาก 
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คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด  

ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

1 
ท่านท ากิจกรรมประจ าวนัโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อส่วนรวม 
เช่น ขา้มถนนตรงทางขา้ม น าของเก่ากลบัมาใชใ้หม่ ประหยดัน ้า 
ประหยดัไฟฟ้า  

      

2 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน       

3 
ท่านสนบัสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ทรัพย ์ 
ส่ิงของ เวลา แรงงาน 

      

4 
ท่านแสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอในการประชุมของชุมชนหรือ
ในการท าประชาพิจารณ์ 

      

5 
ท่านเสนอให้ริเร่ิมนโยบาย กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะเพื่อการป้องกนั การแกไ้ข หรือการพฒันา 

      

6 
ท่านมีบทบาทชดัเจนในการท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน 

      

7 
ท่านร่วมวางแผนขบัเคล่ือนนโยบาย กิจกรรม โครงการ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อการป้องกนั การแกไ้ข หรือการพฒันา 

      

8 ท่านจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย       
9 ท่านติดตาม ตรวจสอบ ประเด็นนโยบายสาธารณะ       
10 ท่านขบัเคล่ือนให้เกิดนโยบาย       
11 ท่านผลกัดนันโยบายใหเ้กิดการน าไปปฏิบติัจริง       
12 ท่านก่อตั้งกลุ่มหรือองคก์รเพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน       
13 ท่านรับผดิชอบต่อตนเอง มีอาชีพ มีรายได ้และรักษาสุขภาพของตนเอง       
14 ท่านรับผดิชอบต่อครอบครัว  ดูแลครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว       

15 
ท่านรับผดิชอบต่อสังคม ไม่กระท าการใดท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อ
สังคม 

      

16 ท่านเป็นผูไ้ปเลือกตั้งในทุกระดบั       
17 ท่านเห็นวา่การเสียภาษีมีความจ าเป็นและมีความส าคญั       
18 ท่านเสียภาษีอยา่งสม ่าเสมอและเตม็ใจ       
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

19 
ท่านเห็นวา่การเกณฑท์หารและการเป็นทหารมีความจ าเป็นและมี
ความส าคญั 

      

20 ท่านรู้ถึงสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น       
21 ท่านรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิ       
22 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย       
23 ท่านติดตามข่าวสารบา้นเมือง       

24 
ท่านรู้วา่เร่ืองและประเด็นทางการเมืองส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ชุมชน 

     
 
 

25 
ท่านอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองและประเด็นทางการเมือง
ร่วมกบับุคคลอ่ืน 

      

26 ท่านใชก้ระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิ       
27 ท่านไปเลือกตั้งโดยสุจริต       

28 
ท่านสามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งในทุกระดบั 

      

29 ท่านติดตามตรวจสอบนโยบายของพรรคการเมืองและรัฐบาล       
30 ท่านติดตามตรวจสอบการท างานของนกัการเมืองและขา้ราชการ       

31 
ท่านแสดงออกทางการเมืองต่อนโยบายและการท างานของนกัการเมือง
และขา้ราชการ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การชุมนุมประทว้ง หรืออ่ืนๆ  

      

32 ท่านชกัชวนผูอ่ื้นใหไ้ปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง       
33 ท่านชกัชวนผูอ่ื้นใหท้  าส่ิงท่ีถูกตอ้ง       

34 
ท่านแนะน า สนบัสนุนใหใ้ชก้ระบวนการ ขั้นตอนในการปกป้องและ
คุม้ครองสิทธิ 

      

35 ท่านปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสุจริต       
36 ท่านประกอบอาชีพสุจริต       
37 ท่านปฏิบติัตามกฎหมาย       
38 ท่านตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น       
39 ท่านมีวนิยัต่อตนเอง  และรู้จกัควบคุมตนเอง       
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

40 ท่านมีวนิยัต่อส่วนรวม        

41 
ท่านปฏิบติัตามขอ้ตกลงของชุมชน หรือหลกัศาสนาและความเช่ือของ
ชุมชนโดยไม่ละเมิดความเช่ือของผูอ่ื้น 

      

42 
ท่านเป็นแบบอยา่งของผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

      

43 
ท่านติดตามตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลกักฎหมาย
และหลกันิติธรรม 

      

44 
ท่านส่งเสริม และสนบัสนุนการประพฤติชอบในชุมชนและสังคมของ
ท่าน 

      

45 
ท่านผลกัดนัส่วนรวมใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีวนิยัและปฏิบติัตาม
กฎระเบียบ 

      

46 ท่านรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและวเิคราะห์ดว้ยเหตุผล       
47 ท่านแลกเปล่ียนพดูคุยและแสดงความคิดเห็นกบัผูอ่ื้นโดยไม่ขดัแยง้เสมอ       

48 
ท่านเห็นวา่ความขดัแยง้และความเห็นต่างทางความคิดเป็นเร่ืองธรรมชาติ 
ของมนุษย ์

     
 
 

49 ท่านใหโ้อกาสผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็นเสมอ       
50 ท่านใหค้วามเคารพต่อทุกคน ในทุกโอกาสอยา่งเท่าเทียม       
51 ท่านปฏิบติัต่อคนอ่ืนอยา่งเท่าเทียม       
52 ท่านใชเ้หตุผลในการพดูคุยหรือแสดงออกเม่ือไม่เห็นดว้ยอยา่งสงบ       

53 
ท่านสนใจแสวงหาความรู้จากส่ือท่ีมีความหลากหลายและวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล
โดยใชข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริง 

      

54 ท่านเป็นผูท่ี้ใส่ใจและรู้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง       

55 
ท่านเป็นผูรู้้ถึงผลกระทบของความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชนและสงัคม 

      

56 
ท่านเป็นผูร่้วมโครงการหรือกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดประโยชนเ์พ่ิมเติมจากส่ิงท่ีมีอยู่
และพฒันาส่ิงใหม่ในชุมชนและสงัคม 

      

57 
ท่านสร้างเครือข่ายและพฒันาส่ิงท่ีมีอยูร่วมทั้งสร้างส่ิงใหม่เพ่ือรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลง 
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ขอ้ ขอ้ความ 

ระดบัความคิดเห็น 
นอ้ย มาก 

รหสั 
(ส าหรับ

ผู ้
รวบรวม
ขอ้มูล) 1 2 3 4 5 

58 
ท่านริเร่ิม ผลกัดนั และขบัเคล่ือนโครงการหรือกิจกรรมอยา่งมีวสิยัทศัน์และน า
ประโยชน์สู่ชุมชนและสงัคม 

      

59 
ท่านสร้างความตระหนกัใหก้บัชุมชนและสงัคมเร่ืองการเปล่ียนแปลงและความ
จ าเป็นในการพฒันาและสร้างส่ิงใหม่ๆ 

      

60 
ท่านประสานเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรับการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน
และสงัคม 

      

61 
ท่านท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นประโยชนต์่อชุมชนและ
สงัคม 

      

62 ท่านเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการจดัการตนเอง       
63 ท่านกระท าตนไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น       
64 ท่านจดัการกบัปัญหาของตนเองได ้       

65 
ท่านตระหนกัวา่รัฐบาลมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารบา้นเมืองทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง  สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

       

66 ท่านเป็นผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนพ่ึงพาและจดัการตนเอง        
67 ท่านเป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิและหนา้ท่ีของตนตามท่ีกฎหมายก าหนด        

 


