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ทาํไมต้องวดัความเป็นพลเมือง 

ความเป็นพลเมือง (Citizenship) เป็นคาํที�มีความสําคญัต่อการพฒันาประชาธิปไตย ประชาธิปไตยจะ
ประสบความสําเร็จได ้ไม่ใช่เพียงแต่มีรัฐธรรมนูญที�ดีเท่านั'น แต่ประชาชนจะตอ้งเป็น “พลเมือง” ตามระบอบ
ประชาธิปไตยด้วย (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2334) กล่าวคือ มีสมาชิกของสังคมที�ใช้สิทธิเสรีภาพโดยมีความ
รับผิดชอบ เคารพสิทธิผูอื้�น เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา ในนานาประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศเยอรมนีจดัให้มี การศึกษาเพื�อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) ขึ'นมา และประสบความสําเร็จ
ในการสร้างพลเมือง จนเป็นตวัอยา่งให้กบัประเทศต่างๆ และปัจจุบนัการศึกษาเพื�อสร้างความเป็นพลเมืองได้
กลายเป็นปัจจยัความสาํเร็จในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ ทั�วโลก 

 ความเป็นพลเมืองเป็นสภาวะของการเป็นพลเมืองของสังคมของประชาชนของชาติที�มีทฤษฎีเรื�องของ
สัญญาของสังคมที�ใหสิ้ทธิและความรับผดิชอบแก่ประชาชน ความเป็นพลเมืองเป็นเรื�องของการมีสิทธิ เสรีภาพ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในชีวติของชุมชน ในทางกฎหมายยงัเป็นเรื�องที�เชื�อมระหวา่งปัจเจกชนกบัรัฐอีกดว้ย 

 นอกจากนี'  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือวา่เป็นพลเมืองที�ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะที�จะนาํประเทศ
ไปสู่สันติสุขดว้ยวิถีประชาธิปไตย ซึ� งรวมการมีอิสรภาพ การพึ�งตวัเองได ้การมีสิทธิ การเคารพสิทธิ มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม เคารพกติกาบา้นเมือง ไม่ใช้ความรุนแรง มีจิตสาธารณะ เป็นตน้ การที�ประเทศใดจะ
พฒันาประชาธิปไตยใหก้า้วหนา้ไปไดด้ว้ยดี จึงขึ'นอยูก่บัปัจจยัหลายประการ รวมทั'งการที�ประชาชนมีความเป็น
พลเมืองสูงดว้ย 

 ประเทศไทยจดัวา่พฒันากระบวนการประชาธิปไตยมาร่วม NO ปี แต่ยงัคงมีปัญหาของการถอยกลบัไปสู่
ยคุที�เรียกวา่ ขาดความเป็นประชาธิปไตย ดว้ยเหตุผลมากมาย อยา่งไรก็ดี หากประชาธิปไตยมีความเป็นพลเมือง
ในแนวคิดที�จะช่วยให้ประเทศพฒันาประชาธิปไตยไปอยา่งสันติไดน่้าจะก่อผลต่อการเสริมสร้างความกา้วหนา้
ของกระบวนการประชาธิปไตยมากขึ'น 

 ที�ผ่านมา ยงัไม่ปรากฏชดัเจนถึงการศึกษาว่าขณะนี'สังคมไทยมีสภาวะของความเป็นพลเมืองมากน้อย
เพียงใด มีเพียงการกล่าวถึงว่าหากประชาชนไทยมีจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองมากขึ'น ประเทศไทยจะเป็น
ประชาธิปไตยที�แทจ้ริงและมีสันติสุข สถาบนัพระปกเกลา้ซึ� งเป็นสถาบนัวิชาการมีภารกิจสําคญัในการพฒันา
ประชาธิปไตย จึงเห็นวา่ความสําคญัของการศึกษาเพื�อพฒันาตวัชี' วดัความเป็นพลเมืองและนาํไปใชป้ระเมินจริง 
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โดยมุ่งหวงัวา่จะทาํใหท้ราบสถานการณ์การเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทยและนาํไปสู่การเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดว้ยกระบวนการศึกษาของความความเป็นพลเมือง (Civic Education) ไดมี้ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ'น 

 

วธีิการศึกษา  

;. วตัถุประสงค์การศึกษา  

 
การวิจยัเพื�อศึกษาความเป็นพลเมืองในประเทศไทยไดเ้กิดขึ'นและไดท้าํการศึกษาในช่วงก่อนและหลงั

การเลือกตั'งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที� R กรกฎาคม พ.ศ. 2334 และ ทาํการศึกษาระหวา่ง เดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2333 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ T) จดัทาํตวัชี' วดัความเป็นพลเมืองที�เหมาะสมกบัสังคมไทย 
2) ศึกษาประเด็นความสาํคญัที�แสดงถึงคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในทศันะของประชาชนชาวไทย และ R) 
ศึกษาการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทย ผลการศึกษาจะนําไปสู่การได้แนวทางที�จะ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป  

 

=. กลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครั' งนี' เป็นประชาชนชาวไทยที�มีอายุตั' งแต่ TN ปีบริบูรณ์ขึ' นไป (ผูมี้สิทธิ
เลือกตั'ง) ได้จากการสุ่มแบบผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) ประกอบด้วยการสุ่มจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 
หมู่บา้น และรายชื�อผูมี้สิทธิเลือกตั'งในหมู่บา้นนั'นๆ จาํนวน T,3OO คน สาํหรับการศึกษาในช่วงก่อนและหลงัการ
เลือกตั'งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที� R กรกฎาคม พ.ศ. 2334  และ การศึกษาในช่วง เดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2333 จาํนวน T,OOO คน ซึ� งมีการทาํการถ่วงนํ' าหนกั (Weighted) เพื�อสะทอ้นความสัมพนัธ์ของ
ประชากรในแต่ละพื'นที�ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยมีจาํนวนตวัอยา่งตามภาค ดงันี'   

 

ภูมิภาค 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

; – ;B มิ.ย. และ 

;B ก.ค. – C; ส.ค. =BBD 

ส.ค. – ก.ย. =BBB 

1 กรุงเทพฯ 300 cR 
2 ภาคเหนือ 271 2O4 
3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 466 23O 
4 ภาคกลางและปริมณฑล 229 222 
5 ภาคใต ้ 234 231 

รวม 1,500 1,000 
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 C.  เครืIองมือทีIใช้ในการศึกษา 

 
สําหรับวิธีการศึกษา ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการศึกษา โดยกาํหนดเป็นชุดคาํถาม 2 กลุ่ม คือ 

คุณลกัษณะของการเป็นพลเมืองของประเทศไทยที�ควรจะมี และความมีอยูข่องคุณสมบติัการเป็นพลเมือง โดยทาํ
การสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคล  

 
D. ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล 

 

การศึกษาครั' งนี' มีระยะเวลาการเก็บขอ้มูลทาํระหวา่งวนัที� T – T3 มิถุนายน 2334 สาํหรับก่อนการเลือกตั'ง 
ส่วนการเก็บขอ้มูลหลงัการเลือกตั'งระหว่างวนัที� T3 กรกฎาคม – สิงหาคม 2334 รวมถึง การเก็บขอ้มูลในช่วง 
เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน พ.ศ.2333  

 
B. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาครั' งนี'  ผูว้ิจยัใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for Social Science = SPSS) ในการวิเคราะห์ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ 
ดงันี'  

T. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี� 
(Frequency) และ การหาค่าเฉลี�ย (Mean)   

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ โดยการใช้วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง     
ตวัแปร (Anova) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor 
Analysis) 

 
ตัวชีLวดั (Indicators) : ประเภทการเป็นพลเมือง 

  
จากการศึกษาแนวคิดเรื�องความเป็นพลเมือง1 โดยทาํการศึกษาความคิดของประชาชนในช่วงหลงัการ

เลือกตั'งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที� R กรกฎาคม พ.ศ. 2334 เพื�อให้ทราบวา่คนไทยมีแนวคิดต่อคุณสมบติั

                                                           

1 อา้งจาก ถวลิวดี บุรีกลุ, รัชวดี แสงมหะหมดั, Eugenie Merieau และ Michael Volpe. ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย. เอกสาร

เผยแพร่ในการประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ ครั' งที� TR, 2333 
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ของการเป็นพลเมืองที�พึงประสงคแ์บบใด เป็นออกเป็นกี�กลุ่ม ซึ� งจากการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) แบบ

ของการเป็นพลเมืองที�พึงประสงคห์รือที�ควรจะเป็น (Normative citizenship) สามารถจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ T) 

ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคญักบัวิถีวฒันธรรม (Traditionalist / Minimalist) และ 2) ความเป็นพลเมืองที�ให้

ความสาํคญักบัความมีอิสรภาพและความกา้วหนา้ทนัสมยั (Modern / Liberal) ดงัตาราง T 

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองทีIพงึประสงค์ 

ตาราง ; แสดงคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�พึงประสงค ์(Normative Citizenship)  

คุณสมบัติของความเป็นพลเมือง 

ทีIพงึประสงค์ 

องค์ประกอบ 

1. ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคญั

กับวิถีวฒันธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 

2) ไปใชสิ้ทธิเลือกตั'งเสมอ 
6) เคารพผูอ้าวุโสกวา่ 
7) เสียสละเวลาทาํงานเพื�อส่วนรวม 
8) ปฏิบติัตามกฎหมาย 
12) ปฏิบติัตามหลกัศาสนา 
13) มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 
14) เตม็ใจที�จะเสียภาษี 
15) ทาํงานแบบสุจริต 

2. ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคญั

กั บ ค ว า ม มี อิ ส ร ภ า พ แ ล ะ

ความก้าวหน้าทนัสมยั (Modern / 

Liberal) 

T) สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรับการเลือกตั'ง 
R) มีความรู้เกี�ยวกบัการเมืองการปกครอง 
4) สามารถวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
3) สามารถคุยเรื�องการเมืองนานาชาติ 
c) เป็นสมาชิกกลุ่ม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ 
TT) ติดตามการทาํงานของนกัการเมืองและขา้ราชการ 
T�) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ�งของ/แรงงาน 
T�) รักษาสิ�งแวดลอ้มโดยการนาํกลบัไปใชใ้หม่/ช่วยปลูกตน้ไม/้แยกขยะ 

หมายเหตุ ขอ้ TO) สามารถไปร่วมชุมนุม ประทว้งหรือเดินขบวน รวมทั'งนดัหยดุงานเมื�อเห็นวา่จาํเป็น มีคะแนน

ไม่เขา้เกณฑท์ั'ง 2 กลุ่ม 
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นอกจากนี'  เมื�อทราบแล้วว่าลกัษณะของความเป็นพลเมืองที�พึงประสงค์นั'นควรมีคุณสมบติัเช่นไร 

จากนั'น จึงศึกษาต่อถึงความมีอยู่จริงของความเป็นพลเมืองว่าจริงๆ แล้ว ประชาชนชาวไทยเห็นว่าตนเองมี

คุณสมบติัเรื�องความเป็นพลเมืองมากนอ้ยแค่ไหน ดงัต่อไปนี'  

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองทีIประชาชนมี 

 คุณสมบติัที�พึงประสงค์จาํแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดงัตาราง T  แต่เมื�อศึกษาต่อไปถึงการมีอยู่จริง พบว่า 

สามารถจาํแนกการมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทยได ้R กลุ่ม จากการถามต่อเนื�องจาก

คุณสมบติัที�พึงประสงค์และทาํให้สะทอ้นสภาพของความเป็นพลเมืองของประเทศไทยไดโ้ดยคุณสมบติัของ

ความเป็นพลเมืองที�มีการปฏิบติัจริง (Positive citizenship) จาํแนกเป็น R กลุ่ม คือ T) ความเป็นพลเมืองที�ให้

ความสําคญักบัวิถีวฒันธรรม (Traditionalist / Minimalist) 2) ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคญักบัชุมชนของ

ตน (Community Oriented Citizenship) และ R) ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคญักบัอิสรภาพ ความกา้วหน้า 

ทนัสมยั (Modern / Liberal Progressive) ดงัตารางต่อไปนี'  

 

ตาราง = แสดงคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมี (Positive Citizenship)  

คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองทีI

ประชาชนมี 

องค์ประกอบ 

1. ค วาม เป็นพ ลเมืองที� ใ ห้

ความสาํคญักบัวถีิวฒันธรรม 

(Traditionalist / Minimalist) 

2) ไปใชสิ้ทธิเลือกตั'งเสมอ 
6) เคารพผูอ้าวุโสกวา่ 
7) เสียสละเวลาทาํงานเพื�อส่วนรวม 
8) ปฏิบติัตามกฎหมาย 
12) ปฏิบติัตามหลกัศาสนา 
13) มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 
14) เตม็ใจที�จะเสียภาษี 
15) ทาํงานแบบสุจริต 

2. ค วาม เป็นพ ลเมืองที� ใ ห้

ค ว า ม สํ า คัญ กับ ชุ ม ช น ข อ ง ต น

(Community Oriented  Citizenship) 

7) เสียสละเวลาทาํงานเพื�อส่วนรวม 
T�) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ�งของ/แรงงาน 
T�) รักษาสิ�งแวดลอ้มโดยการนาํกลบัไปใชใ้หม่/ช่วยปลูกตน้ไม/้แยกขยะ 
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คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองทีI

ประชาชนมี 

องค์ประกอบ 

R. ความเป็นพลเมืองที�ให้

ความสาํคญักบัอิสรภาพ 

ความกา้วหนา้ ทนัสมยั 

(Modern / Liberal Progressive) 

T) สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรับการเลือกตั'ง 
R) มีความรู้เกี�ยวกบัการเมืองการปกครอง 
4) สามารถวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
3) สามารถคุยเรื�องการเมืองนานาชาติ 
c) เป็นสมาชิกกลุ่ม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ 
TT) ติดตามการทาํงานของนกัการเมืองและขา้ราชการ 

 

 ทั'งนี'  คุณสมบติัที�ประชาชนมีไดถู้กจาํแนกได้ R ประเภท ต่างจากคุณสมบติัที�พึงประสงค์ กล่าวคือ มี
เรื� องของการให้ความสําคญักบัชุมชนเพิ�มเขา้ไปด้วย โดยมีองค์ประกอบย่อยที�อยู่ในกลุ่มนี'  คือ เสียสละเวลา
ทาํงานเพื�อส่วนรวม บริจาคโลหิต/เงิน/สิ�งของ/แรงงาน และ รักษาสิ�งแวดลอ้มโดยการนาํกลบัไปใชใ้หม่/ช่วย
ปลูกตน้ไม/้แยกขยะ 
 
ผลจากการวดัการเป็นพลเมืองในประเทศไทย  

 

 ความเป็นพลเมืองมีทั'งในอุดมคติและในความเป็นจริง ดงันั'น ในที�นี' กลุ่มความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณสมบติัที�สําคญัของการเป็นพลเมืองจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบของความเป็นพลเมืองที�พึง
ประสงค์หรือที�ควรจะเป็น (Normative citizenship) และ ลกัษณะของความเป็นพลเมืองที�มีการปฏิบติัจริง 
(Positive citizenship)  

 จากการศึกษาองคป์ระกอบของการเป็นพลเมือง พบวา่ คะแนนเฉลี�ยของความเป็นพลเมือง ในรูปแบบ
ของคุณสมบติัความเป็นพลเมืองที�พึงประสงค ์(Normative Citizenship) ไดม้าจาก ค่าเฉลี�ยของระดบัความสําคญั
ของคุณสมบติัการเป็นพลเมือง ตั'งแต่  0 – TO โดย O หมายถึง ไม่สําคญัเลย และ TO หมายถึง สําคญัที�สุด ในขณะ
ที�คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมี (Positive Citizenship) ได้มาจาก ค่าเฉลี�ยของระดบัการมี
คุณสมบติัของการเป็นพลเมือง ตั'งแต่ O -TO โดย O หมายถึง ไม่มีเลย และ TO หมายถึง มีอยา่งมาก ซึ� งความเป็น
พลเมืองสามารถแบ่งไดเ้ป็น R ประเภท คือ 



ตาราง C แสดงประเภทของความเป็นพลเมืองและคะแนนเฉลี�ยของความเป็นพลเมืองของไทย  

ประเภทของความเป็นพลเมอืง องค์ประกอบ 
คุณสมบัตทิีIพงึประสงค์ 

เทยีบ 2 ปี 

ความมอียู่ของคุณสมบัติ

นัLนๆ เทยีบ 2 ปี 

2554 2555 2554 2555 

 A. ค่านิยมทีIเน้นวฒันธรรม �) เคารพผูอ้าวโุสกวา่ 9.08 9.08 0 8.96 9.31 0.35 
 (Traditional Values) �) เสียสละเวลาทาํงานเพื�อส่วนรวม  8.87 8.78 -0.09 8.23 8.85 0.62 
  N) ปฏิบตัิตามกฎหมาย 9.26 9.28 0.02 9.07 9.37 0.3 

 
T2) ปฏิบตัิตามหลกัศาสนา 9.19 9.36 0.17 8.95 9.36 0.41 

  TR) มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 9.42 9.61 0.19 9.42 9.69 0.27 

 
T3) ทาํงานแบบสุจริต 9.45 9.39 -0.06 9.38 9.49 0.11 

  T�) บริจาคโลหิต/เงิน/สิ�งของ/แรงงาน 8.48 8.4 -0.08 7.73 8.19 0.46 

 

T�) รักษาสิ�งแวดลอ้มโดยการนาํกลบัไปใชใ้หม่/ช่วยปลุกตน้ไม/้แยก
ขยะ 

8.82 8.93 0.11 8.13 8.72 0.59 

B. การมคีวามรู้  T) สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรับการเลือกตั'ง  8.31 7.61 -0.7 6.8 6.88 0.08 
( Civic knowledge) R) มีความรู้เกี�ยวกบัการเมืองการปกครอง  8.43 7.95 -0.48 6.88 6.8 -0.08 
  3) สามารถคุยเรื�องการเมืองของประเทศต่างๆ  7.36 6.48 -0.88 5.36 5.19 -0.17 

 
14) เตม็ใจที�จะเสียภาษี 9.3 9.39 0.09 9.19 9.31 0.12 

C. การมสี่วนร่วมทางการเมอืง 2) ไปใชส้ิทธิเลือกตั'งเสมอ  9.39 9.27 -0.12 9.31 9.42 0.11 
 (Political Participation) 4) สามารถวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  8.16 7.65 -0.51 6.38 6.41 0.03 
  c) เป็นสมาชิกกลุ่ม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ 7.3 7.58 0.28 5.92 7.08 1.16 

 

TO) สามารถไปร่วมชุมนุม ประทว้งหรือเดินขบวน รวมทั'งนดัหยดุงาน
เมื�อเห็นวา่จาํเป็น 

4.06 4.51 0.45 2.87 3.5 0.63 

  TT) ติดตามการทาํงานของนกัการเมืองและขา้ราชการ 7.74 7.54 -0.2 6.23 6.52 0.29 
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แผนภูมิ ; แสดงคะแนนเฉลี�ยของคุณสมบัติทีIพงึประสงค์ของความเป็นพลเมืองเปรียบเทียบปี 2334 และ 2333
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แผนภูมิ = แสดงคะแนนเฉลี�ยของความมีอยู่ของคุณสมบัติความเป็นพลเมือง เปรียบเทียบปี 2334 และ 2333 



คุณสมบติัของความเป็นพลเมือง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 1. มีค่านิยมตามประเพณีนิยม (Traditional Values) ประกอบดว้ยการเคารพผูอ้าวุโสกวา่ เสียสละเวลา
ทาํงานเพื�อส่วนรวม ปฏิบติัตามกฎหมาย ปฏิบติัตามหลกัศาสนา มีความภูมิใจในการเป็นคนไทย ทาํงานแบบ
สุจริต บริจาคโลหิต สิ�งของและรักษาสิ�งแวดลอ้ม 

 2. มีความรู้เกีIยวกบัการเป็นพลเมือง (Civic Knowledge) ประกอบดว้ย การสามารถเปรียบเทียบนโยบาย
ของพรรคและผูส้มคัร มีความรู้เรื�องการเมืองของประเทศต่างๆ เตม็ใจที�จะเสียภาษี 

 3. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ� งประกอบไปด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั'งเสมอ การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
สามารถไปร่วมชุมนุม ติดตามการทาํงานของนกัการเมืองและขา้ราชการ 

 

 จากตารางจะเห็นว่า ประชาชนทีIตอบแบบสอบถามมักเน้นไปทีIการให้ความสําคัญกับหลักปฏิบัติตาม

แนววถิีวฒันธรรม การมีความรู้ว่าพลเมืองควรทาํอะไรบ้างเพืIอสังคม และการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองและ

ประเด็นความเป็นพลเมืองทีIประชาชนไทยคิดว่าคนเราควรจะมี แต่พบว่าเขากลับมีน้อยทีIสุด คือ กลุ่มการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองและความรู้ในฐานะพลเมือง  

 นอกจากนั'น ยงัแสดงให้เห็นวา่ประชาชนผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ การทาํงานทุจริต การภูมิใจในการ
เป็นคนไทย ไปใชสิ้ทธิเลือกตั'ง ปฏิบติัตามกฎหมายและปฏิบติัตามศาสนาเป็นสิ�งสาํคญั 5 ลาํดบัแรกในการแสดง
ถึงความเป็นพลเมือง ส่วนลาํดบัที�ไดค้ะแนนน้อยที�สุด คือ การไปร่วมชุมนุมหรือประทว้งเมื�อเห็นวา่จาํเป็นซึ� ง
สามารถสรุปโดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัแผนภูมิ ต่อไปนี'  

 



11 

 

 
แผนภูมิ C แสดงค่าเฉลี�ยของระดบัการใหค้วามสาํคญัของคุณสมบตัิของความเป็นพลเมือง  

(คุณสมบตัิที�พึงประสงค)์ 
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และเมื�อศึกษาต่อไปถึงสภาวะความเป็นพลเมืองในปัจจุบนัโดยการถามว่าประชาชนเหล่านั'นว่ามี
คุณสมบติัเหล่านี' มาเพียงใด พบว่า ประชาชนเห็นว่าการภูมิใจในการเป็นคนไทยเป็นคุณสมบติัทางการเมืองที�
พวกเขามีสูงสุด รองลงมาคือ การทาํงานแบบสุจริตไปใช้สิทธิเลือกตั'ง เต็มใจเสียภาษีและปฏิบติัตามกฎหมาย 
ทั'งนี'  คุณสมบติัที�พวกเขาตอบวา่ มีนอ้ยที�สุด คือ การไปร่วมชุมนุมประทว้ง เมื�อเห็นวา่จาํเป็น (ค่าเฉลี�ยเพียง 2.87 
จากคะแนนเตม็ 10) ดงัแผนภูมิ 2  

  ทั'งนี'  คุณสมบติัที�มีความแตกต่างของสิ�งที�ควรจะเป็นกบัการมีอยูสู่งสุด คือ 

- สามารถวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 1.78 

- มีความรู้เกี�ยวกบัการเมืองการปกครอง 1.55 

- สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรับเลือกตั'ง 1.51 

- ติดตามการทาํงานของนกัการเมืองและขา้ราชการ 1.51 

- เป็นสมาชิกกลุ่ม 1.38 

- สามารถไปร่วมชุมนุม ประทว้งเมื�อเห็นวา่จาํเป็น 1.19 

 

สิIงทีIน่าสนใจคือ ประชาชนคิดว่าการสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและการมี

ความรู้เกีIยวกบัการเมืองเป็นคุณสมบัติสําคัญประการหนึIงของความเป็นพลเมือง แต่พวกเขากลับมีคุณสมบัติข้อ

นีLน้อยมาก ช่องว่างระหว่างสิIงทีIควรจะเป็นและสิIงทีIมีอยู่จริงกว้างทีIสุดเมืIอเปรียบเทยีบกบัคุณสมบัติอืIนๆ 

ส่วนคุณสมบัติทีIไม่มีความแตกต่างเลยระหว่างสิIงทีIควรจะเป็นกับการเกิดขึLนจริงในความรู้สึกของ

ประชาชน คือ ความภูมิใจในการเป็นไทย  
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แผนภูมิ D แสดงค่าเฉลี�ยของระดบัการมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชน
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 สําหรับการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อความสําคัญของคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง 
ตามตาราง T พบว่า จากคะแนน เต็ม T�O คะแนน ประชาชนให้ความสําคญัต่อคุณสมบติัของความเป็น
พลเมือง T4O.c คิดเป็นร้อยละ N2.NN แต่เมื�อเปรียบเทียบกบัการศึกษาในปี 2334 ซึ� งมี T4R.R คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ N4.R2 แสดงวา่ประชาชนให้ความสําคญักบัการเป็นพลเมืองโดยรวมลดลง  โดยเมื�อคาํนวณคะแนน
ความสําคญัของคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง จาํแนกตามภูมิภาคที�อาศยั พบว่า ภาคกลางมีค่าคะแนน
เฉลี�ยของการให้ความสําคญักบัคุณสมบติัต่างๆ สูงที�สุด คือ T4c.O3 คะแนน จากคะแนนเต็ม T�O คะแนน 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต ้ตามลาํดบั ดงัตาราง 4 ดงันี'  

ตาราง D แสดงค่าเฉลี�ย ความคิดเห็นของประชาชนต่อความสาํคญัของคุณสมบติัความเป็นพลเมืองโดย
ภาพรวม จาํแนกตามภูมิภาคที�อาศยั 

ภูมิภาคทีIอยู่อาศัย ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ 142.09 128 19.39 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 137.71 248 21.98 
ภาคกลาง 149.05 166 17.07 
ภาคใต ้ 134.07 96 32.52 
กรุงเทพมหานคร 139.99 72 15.05 

รวม 140.89 710 22.22 

แต่อยา่งไรก็ตาม เมื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อความสาํคญัของคุณสมบติัความเป็น
พลเมืองระหว่างปี 2334 และ 2333 พบว่า ประชาชนในทุกภูมิภาคให้ความสําคญัต่อคุณสมบติัความเป็น
พลเมืองมากขึ'น ยกเวน้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที�เห็นความสําคญัของความเป็นพลเมืองนอ้ยลง ในขณะที� 
คนกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นที�ตรงกนัข้ามกัน คือ เห็นความสําคญัของความเป็นพลเมืองมากขึ' น 
รายละเอียดดงัแผนภูมิต่อไปนี'  
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แผนภูมิ B แสดงค่าเฉลี�ยของระดบัความสาํคญัต่อคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองของประชาชน 

 

นอกจากนี'  เมื�อทราบแลว้วา่ลกัษณะของความเป็นพลเมืองที�พึงประสงคน์ั'นควรมีคุณสมบติัเช่นไร 
จากนั'น จึงศึกษาต่อถึงความมีอยู่จริงของความเป็นพลเมืองวา่จริงๆ แลว้ ประชาชนชาวไทยเห็นว่าตนเองมี

คุณสมบัติเรืIองความเป็นพลเมืองมากน้อยแค่ไหน โดยวิเคราะห์แลว้ พบว่า จากคะแนนเต็ม T�O คะแนน
ประชาชนให้มีคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง TR4.R คะแนน คิดเป็นร้อยละ �c.O ทั'งนี'  เมื�อเทียบกบัความ
คิดเห็นของประชาชนต่อคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมีในปี 2334 และเมื�อถามถึงการมี
คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองทั'ง T� ขอ้ พบว่า ภาคที�มีประชาชนตอบว่า มีคุณสมบติัเหล่านี' สูงสุด คือ 
ประชาชนในภาคกลาง รองลงมา คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร ภาคใต ้และภาคเหนือ 
ตามลาํดบั โดยภาคเหนือเป็นภาคที�ประชาชนยอมรับวา่มีคุณสมบติัต่างๆ นั'นนอ้ยที�สุด ดงัตาตาราง � ดงันี'  

 

เมื�อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี�ยของการคิดวา่การมีคุณสมบติันั'นกบัคุณสมบติัที�พึงประสงค ์พบวา่ ทุก
ภาคมีคะแนนลดลง อาจเนื�องมาจากคุณสมบติัที�ปรารถนาจะสูงกวา่คุณสมบติัที�มีอยูจ่ริงเสมอ 
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ตาราง B แสดงค่าเฉลี�ยความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมี โดย
ภาพรวม จาํแนกตามภูมิภาคที�อาศยั 

ภูมิภาคทีIอยู่อาศัย ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ 121.52 176 22.242 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 128.60 483 15.602 
ภาคกลาง 136.37 286 21.012 
ภาคใต ้ 126.96 99 26.727 
กรุงเทพมหานคร 127.52 118 22.066 

รวม 129.19 1,162 20.390 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชน กับ การมีอยู่ของความเป็นพลเมืองของ

ประชาชนชาวไทย 

การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ของประชาชนกบัการมีอยูข่องความ
เป็นพลเมืองของประชาชนชาวไทย ผลการศึกษา มีดงันี'   

1. เพศ  

 1.1 พลเมืองทีIเน้นเรืIองวถิีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  

 เมื�อศึกษาความแตกต่างระหวา่งเพศ กบั  กลุ่มคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมีในส่วน
ของการใหค้วามสาํคญักบัวถีิวฒันธรรม พบวา่ ผูช้ายมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในเรื�องวิถีวฒันธรรม
นอ้ยกวา่ผูห้ญิง แต่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดงัตารางต่อไปนี'  

ตาราง m แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมีเนน้ดา้น
วถีิวฒันธรรม กบัเพศ 

เพศ ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

เพศชาย -.OO� �T� .cN3 
เพศหญิง .O2R 3R2 T.OO3 

รวม .nno ;,;Dp .ppD 

   F. = .256 sig. = .613  n. = 1,149 
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1.2 พลเมืองทีIเน้นชุมชน หรือ Community Oriented Citizenship 

 การมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�เนน้ชุมชน พบวา่ ผูห้ญิงมีคุณสมบติัในเรื�องของความเป็น
พลเมืองที�เนน้การดูแลชุมชนสูงกวา่ผูช้ายอยา่งมีนยัสาํคญั ทั'งนี'  ผูช้ายตอบวา่ ตนเองมีคุณสมบติัดงักล่าวนอ้ย
และสวนทางกบัผูห้ญิง 

ตาราง o แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมีเนน้ดา้น
ชุมชน กบัเพศ 

เพศ ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

เพศชาย -.0879 �T� T.O42 
เพศหญิง .0977 3R2 .c4O 

รวม -.nn= ;,;Dp .999 

F. = c.c2T sig. = .OO2  n. = 1,149 

 

 1.3 พลเมืองทีIมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  

 เพศไม่มีความแตกต่างกนัในคุณสมบติัที�ประชาชนมีในฐานะพลเมืองที�เน้นความกา้วหน้าอย่างมี
นยัสาํคญั แต่ผูห้ญิงดูเหมือนจะมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�เนน้ความกา้วหนา้สวนทางกบัผูช้าย 

 

ตาราง t แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�ประชาชนมี แบบที�มี
ความคิดกา้วหนา้ กบั เพศ 

เพศ ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

เพศชาย .049 �T� .972 
เพศหญิง -.065 3R2 1.029 

รวม -.004 ;,;Dp 1.000 

F. = R.�OO sig. = .O33  n. = 1,14c 

 โดยสรุป การมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง พบว่า เพศ มีความแตกต่างกันในเรื� องการให้
ความสําคญักบัชุมชน ซึ� งผูห้ญิงตอบว่า ตนมีคุณสมบติัด้านนี' สูงกว่าผูช้าย ขณะที�คุณสมบติัที�ผูห้ญิงและ
ผูช้ายมีในกลุ่มอื�นๆ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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2. การศึกษา  

 2.1 พลเมืองทีIเน้นเรืIองวถิีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship 

ตาราง p แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของการมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง ที�เน้นดา้นวิถี
วฒันธรรม กบั ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

ไม่สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา -0.008 45 0.961 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา 0.045 735 0.903 
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 0.075 104 1.055 
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย -0.011 108 0.965 
โรงเรียนพาณิชยการ/โรงเรียนอาชีวศึกษา -0.053 52 0.986 
ไม่สาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 0.548 4 0.253 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

-0.063 69 1.059 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

0.284 8 0.848 

ไม่ไดศึ้กษา -1.582 15 2.372 
รวม 0.012 1,140 0.985 

F. = 3.33R sig. = .000  n. = 1,140 

 จากการศึกษา พบวา่ การศึกษากบัการมีอยู่ของคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองของประชาชนชาว
ไทย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .OOO และกลุ่มที�มีทศันะเป็นบวกต่อคุณสมบติัของความเป็น
พลเมืองสูงสุดคือกลุ่มที�ไม่สาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา รองลงมาคือ กลุ่มที�ศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบั
ปริญญาโท หรือ เทียบเท่า กลุ่มที�สําเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ ประถมศึกษา ขณะที�กลุ่ม
อื�นๆ โดยเฉพาะกลุ่มที�มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีจะเห็นในทิศทางที�ตรงกนัขา้ม 
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2.2 พลเมืองทีIมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 1n แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของการมีอยูข่องคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองแบบที�มี
ความคิดกา้วหนา้ กบั ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

ไม่สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา -0.472 45 1.135 
สาํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา -0.029 735 0.951 
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ -0.018 104 1.123 
ศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 0.096 108 0.904 
โรงเรียนพาณิชยการ/โรงเรียนอาชีวศึกษา 0.291 52 1.049 
ไม่สาํเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษา -0.278 4 0.849 
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

0.345 69 0.953 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดบัปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

0.799 8 0.929 

ไม่ไดศึ้กษา -0.831 15 1.623 
รวม -0.002 1,140 1.001 

F. = 3.T�2 sig. = .0OO  n. = 1,14O 

 จากตาราง พบวา่ กลุ่มที�มีการศึกษาต่างกนัมีความแตกต่างกนัในเรื�องการมีอยูข่องคุณสมบติัความ
เป็นพลเมืองที�เนน้ความกา้วหนา้ โดยกลุ่มที�มีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในแบบกา้วหนา้ทนัสมยัเป็น
กลุ่มที�ศึกษาในระดบัปริญญาโท รองลงมา คือ กลุ่มที�ศึกษาระดบัปริญญาตรี โรงเรียนพาณิชยการ/โรงเรียน
อาชีวศึกษา และ สาํเร็จการศึกษาระดงัมธัยมปลาย ในขณะที� บางกลุ่มให้ความสําคญัทางลบ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที�ไม่ไดศึ้กษา 
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3. ภูมิภาคทีIอาศัย  

 3.1 พลเมืองทีIเน้นเรืIองวถิีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  

ตาราง 1; แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของการมีอยูข่องคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง ที�เนน้
ดา้นวถีิวฒันธรรม กบั ภูมิภาคที�อาศยั 

ภูมิภาคทีIอยู่อาศัย ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ -0.186 176 1.121 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0.370 483 0.450 
ภาคกลาง -0.278 286 1.093 
ภาคใต ้ -0.443 99 1.507 
กรุงเทพมหานคร -0.191 118 1.178 

รวม 0.000 1,162 1.000 

F. = 32.730 sig. = .0OO  n. = 1,162 

 จากการศึกษา  พบวา่ ประชาชนที�มีคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง ที�เนน้ดา้นวถีิวฒันธรรม มาก
ที�สุด คือ ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกนั'นจะมีความคิดที�สวนทางกนั 

 3.2 พลเมืองทีIเน้นชุมชน หรือ Community Oriented Citizenship 

ตาราง ;= แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของการมีอยูข่องคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง ที�เนน้
ชุมชนกบั ภูมิภาคที�อาศยั 

ภูมิภาคทีIอยู่อาศัย ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ 0.049 176 0.988 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -0.144 483 1.020 
ภาคกลาง 0.317 286 0.940 
ภาคใต ้ -0.021 99 0.948 
กรุงเทพมหานคร -0.234 118 0.937 

รวม 0.000 1162 1.000 

F. = 11.801 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากตาราง พบว่า ภาคที�ต่างกันยงัคิดว่าตนเองมีลักษณะของการเป็นพลเมืองที�ต่างกัน อย่างมี
นัยสําคญั โดยประชาชนในภาคกลางคิดว่าตนเองมีความเป็นพลเมืองที�เน้นด้านชุมชนสูงกว่าภาคอื�นๆ 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ  
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 3.3 พลเมืองทีIมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 1C แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของการมีอยูข่องคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง แบบ
ความคิดกา้วหนา้ กบั ภูมิภาคที�อาศยั 

ภูมิภาคทีIอยู่อาศัย ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ -0.457 176 1.205 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -0.198 483 0.838 
ภาคกลาง 0.508 286 0.888 
ภาคใต ้ 0.074 99 1.115 
กรุงเทพมหานคร 0.200 118 0.862 

รวม 0.000 1162 1.000 

F. = 37.959 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากตาราง 1R แสดงให้เห็นวา่ ภาคกบัการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองดา้นความกา้วหน้าทนัสมยัมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั โดยภาคที�มีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในดา้นนี' มากที�สุด คือ ภาค
กลาง รองลงมา คือ ผูที้�อาศยัในกรุงเทพมหานคร ในขณะที�ภาคอื�นๆ เห็นตรงกนัขา้ม 

 โดยสรุป คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองของประชาชนในภาคต่างๆ มีความแตกต่างกนัดงันี'  

ตาราง ;D แสดงประเภทของคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองของประชาชนในภาคต่างๆ 

ภาค ประเภทของคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชน 

ภาคเหนือ ความเป็นพลเมืองที�ใหค้วามสาํคญักบัชุมชนของตน(Community Citizenship) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคัญกับวิถีวฒันธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 
ภาคกลาง ความเป็นพลเมืองที�ใหค้วามสาํคญักบัอิสรภาพ ความกา้วหนา้ทนัสมยั 

(Modern / Liberal Progressive) และ ความเป็นพลเมืองที�ใหค้วามสาํคญักบั
ชุมชนของตน (Community Citizenship) 

ภาคใต ้ ค่อนข้างมีความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้า
ทนัสมยั (Light Modern / Liberal Progressive) 

กรุงเทพมหานคร ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้าทันสมัย 
(Modern / Liberal Progressive) 
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4 กลุ่มอายุ 

 4.1 พลเมืองทีIเน้นเรืIองวถิีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  

ตาราง 1B แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของการมีอยูข่องคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง ที�เนน้
ดา้นวถีิวฒันธรรม กบั กลุ่มอาย ุ

กลุ่มอายุ ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

อายตุ ํ�ากวา่ 2c ปี -0.687 52 1.986 
อาย ุRO – Rc ปี 0.065 165 0.847 
อาย ุ4O – 4c ปี -0.028 301 1.037 
อาย ุ3O – 3c ปี 0.099 325 0.847 
อาย ุ�O ปีขึ'นไป 0.032 300 0.817 

รวม 0.008 1143 0.982 

F. = �.�Rc sig. = .000  n. = 1,14R 

 กลุ่มอายทีุ�คิดวา่ตนเองมีลกัษณะของความเป็นพลเมืองที�เนน้วิถีวฒันธรรมสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 3O – 
3c ปี รองลงมา คือ กลุ่มอาย ุRO – Rc ปี และกลุ่มอาย ุ�O ปีขึ'นไป ขณะที�กลุ่มอายุนอ้ยกวา่ 2c ปี และกลุ่มอาย ุ
40 – 4c ปี เห็นตรงขา้ม 

 

4.2 พลเมืองทีIมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 1m แสดงค่าคะแนนเฉลี�ยของ Factor Score ของการมีอยู่ของคุณสมบติัของความเป็นพลเมือง ที�มี
ความคิดกา้วหนา้ กบั กลุ่มอาย ุ

กลุ่มอายุ ค่าเฉลีIย จํานวน ค่า Std. Deviation 

อายตุ ํ�ากวา่ 2c ปี -0.321 52 0.940 
อาย ุRO – Rc ปี 0.009 165 1.083 
อาย ุ4O – 4c ปี 0.131 301 0.923 
อาย ุ3O – 3c ปี -0.037 325 1.000 
อาย ุ�O ปีขึ'นไป -0.049 300 1.012 

รวม -0.002 1143 0.997 

F. = 2.952 sig. = .019  n. = 1,14R 
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 จากการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มอายุที�ต่างกันมีความคิดว่าตนเองมีลักษณะของการเป็นพลเมืองที�
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั โดย กลุ่มอายุ 4O – 4c ปีคิดวา่ตนเองมีคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองมากที�สุด 
รองลงมาคือ กลุ่มที�มีอายรุะหวา่ง RO – Rc ปี นอกนั'น มีความคิดที�สวนทางกนั ดงันั'น กลุ่มอายุ RO – 4c ปี จะ
เป็นกลุ่มที�มีคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที�มีความคิดก้าวหน้าซึ� งน่าจะมาจาการเป็นกลุ่มที�สําเร็จ
การศึกษาและประกอบอาชีพแลว้ 

 

บทสรุป  

 คุณสมบติัการเป็นพลเมืองที�ประชาชนไทยให้ความสําคญัสูงที�สุด ใน 3 อนัดบัแรก เปรียบเทียบ 2 
ปี คือ 

คุณสมบัติการเป็นพลเมือง 

ปี =BBD ปี =BBB 

T. การทาํงานแบบสุจริต T. การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 
2. การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 2. การเตม็ใจที�จะเสียภาษี 
C. การไปใช้สิทธิเลอืกตัLง R. การทาํงานแบบสุจริต 

4. การเตม็ใจที�จะเสียภาษี D. ปฏิบัติตามหลกัศาสนา 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

 และพบวา่คนไทยเองมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในเรื�องต่อไปนี'  3 อนัดบัแรก เปรียบเทียบ 2 
ปี  คือ 

การมีคุณสมบัติของความเป็นพลเมือง 

ปี =BBD ปี =BBB 

T. การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย 
2. การทาํงานแบบสุจริต 
R. การไปใชสิ้ทธิเลือกตั'ง 

D. การเต็มใจทีIจะเสียภาษี D. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 5. ปฏิบัติตามหลกัศาสนา 

 จากตารางขา้งตน้ มีขอ้สังเกตว่า การปฏิบติัตามหลกัศาสนาไดก้ลายเป็นคุณสมบติั T ใน 3 ที�ทั'งมี
ความสาํคญัและเป็นสิ�งที�ประชาชนมี 
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 สิ� งที�แตกต่างเกี�ยวกับเรื� องของความเป็นพลเมืองที�พึงประสงค์ กับ การมีอยู่จริงของความเป็น
พลเมือง คือ T. สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และ 2. มีความรู้เกี�ยวกบัการเมืองการ
ปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2333 ประเด็นที�มีความแตกต่างของสิ�งที�ควรจะเป็นกบัการมีอยูสู่งสุด คือ 
สามารถคุยเรื�องการเมืองของประเทศต่างๆ และสามารถวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได ้

นอกจากนี'  การศึกษานี' ยงัพบว่าความเป็นพลเมืองที�พึงประสงค์ของคนไทย สามารถมาจดักลุ่ม
จาํแนกตามระดบัความสาํคญัของคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองที�พึงประสงคไ์ด ้2 กลุ่ม คือ  

 1. ความเป็นพลเมืองทีIให้ความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบดว้ย การไปใชสิ้ทธิเลือกตั'ง การ
เคารพผูอ้าวุโส การเสียสละเวลาทาํงานเพื�อส่วนรวม การปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหลกัศาสนา มี
ความภูมิใจในการเป็นคนไทย เตม็ใจที�จะเสียภาษี และทาํงานแบบสุจริต 

 =. ความเป็นพลเมืองทีIให้ความสําคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมัย ประกอบดว้ย 
สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั'ง มีความรู้เกี�ยวกบัการเมืองการ
ปกครอง สามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุยเรื� องการเมืองนานาชาติ เป็น
สมาชิกกลุ่ม/สมาคม/สหภาพ/ชมรม เป็นตน้ ติดตามการทาํงานของนักการเมืองและขา้ราชการ บริจาค
โลหิต/เงิน/สิ�งของ/แรงงาน และ รักษาสิ�งแวดลอ้มโดยการนาํกลบัไปใชใ้หม่/ช่วยปลูกตน้ไม/้แยกขยะ  

 โดยเมื�อดูความสัมพนัธ์ในรายภาค พบว่า ผูที้�มีให้คะแนนความสําคญัของคุณสมบติัความเป็น
พลเมืองที�พึงประสงคใ์นดา้นวิถีวฒันธรรมมากที�สุด คือ ผูที้�อาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะที�ผูที้�
มีให้คะแนนความสําคญัของคุณสมบติัความเป็นพลเมืองที�พึงประสงค์ในดา้นความกา้วหน้ามากที�สุด คือ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่นกนั รองลงมา คือ ภาคกลาง 

 ส่วนการมีอยู่จริงของความเป็นพลเมือง ซึ� งผูศึ้กษาได้ให้ประชาชนตอบแบบสอบถาม ตอบว่า
ตนเองมีคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด ซึ� งพบสิ� งที�น่าสนใจ โดยจาํแนก
ออกเป็น R กลุ่ม คือ 

 1. ความเป็นพลเมืองทีIให้ความสําคัญกับวิถีวัฒนธรรม ประกอบดว้ย การไปใชสิ้ทธิเลือกตั'ง การ
เคารพผูอ้าวุโส การเสียสละเวลาทาํงานเพื�อส่วนรวม การปฏิบติัตามกฎหมาย การปฏิบติัตามหลกัศาสนา มี
ความภูมิใจในการเป็นคนไทย เตม็ใจที�จะเสียภาษี และทาํงานแบบสุจริต 

 2. ความเป็นพลเมืองทีIให้ความสําคัญกับชุมชนของตน ประกอบด้วย เสียสละเวลาทาํงานเพื�อ
ส่วนรวม การบริจาคโลหิต/เงิน/สิ�งของ/แรงงาน และการรักษาสิ�งแวดลอ้มโดยการนาํกลบัไปใชใ้หม่/ช่วย
ปลูกตน้ไม/้แยกขยะ 
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 C. ความเป็นพลเมืองทีIให้ความสําคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมัย ประกอบดว้ย 
สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรับการเลือกตั'ง มีความรู้เกี�ยวกบัการเมืองการปกครอง 
สามารถวเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สามารถคุยเรื�องการเมืองนานาชาติ เป็นสมาชิกกลุ่ม / 
สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ และติดตามการทาํงานของนกัการเมืองและขา้ราชการ 

 โดยกลุ่มคุณสมบติัที�เพิ�มขึ'นคือการใหค้วามสาํคญักบัชุมชนซึ�งแสดงถึงความเป็นคนไทยที�รักชุมชน
ของตนเอง โดยเมื�อศึกษาความสัมพนัธ์ในรายภาค พบว่า ผูที้�คิดวา่ตนเองมีคุณสมบติัความเป็นพลเมืองใน
ดา้นวิถีวฒันธรรมมากที�สุด คือ ผูที้�อาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคกลาง ทั'งนี' ลกัษณะ
สําคญัของกลุ่มนี'ก็คือ การเน้นการไปใช้สิทธิเลือกตั'ง เคารพผูอ้าวุโสกว่าและยึดมั�นในหลกัศาสนา เป็นตน้ 
ในขณะที�ผูที้�คิดว่าตนเองมีความเป็นพลเมืองในดา้นชุมชนมากที�สุด คือ ภาคกลาง ส่วน ผูที้�คิดวา่ตนเองมี
คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองดา้นความมีอิสรภาพและความกา้วหน้ามากที�สุด คือ ภาคกลาง รองลงมา 
คือ กรุงเทพมหานคร 

 นอกจากนี'  ยงัพบความแตกต่างของประเภทของความเป็นพลเมืองในแต่ละภาค คือ 

ภาค ประเภทของคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของประชาชน 

ภาคเหนือ ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคญักบัชุมชนของตน(Community Oriented 
Citizenship) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคัญกับวิถีวฒันธรรม (Traditionalist / 
Minimalist) 

ภาคกลาง ความเป็นพลเมืองที�ใหค้วามสาํคญักบัอิสรภาพ ความกา้วหนา้ทนัสมยั 
(Modern / Liberal Progressive) และ ความเป็นพลเมืองที�ใหค้วามสาํคญักบั
ชุมชนของตน (Community Oriented Citizenship) 

ภาคใต ้ ค่อนข้างมีความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้า
ทนัสมยั (Light Modern / Liberal Progressive) 

กรุงเทพมหานคร ความเป็นพลเมืองที�ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้าทันสมัย 
(Modern / Liberal Progressive) 

 

 ดงันั'น หากจะตอ้งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคงจะตอ้งศึกษาบริบทของพื'นที�และกลุ่มประชากร
ให้ชดัเจน และการศึกษานี' พบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองมีความสามารถเรื�องการวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง นอ้ยกวา่เรื�องอื�น รวมทั'งมีความรู้ทางการเมืองนอ้ยกวา่ที�ควรจะเป็นอีกดว้ย 
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