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บทบาทของประชาสังคมท่ีมีตอการเมืองในดานการเลือกตั้งของประเทศไทย 
 

ศาสตราจารย โรเบิรต บี อัลบริททัน และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล 
 

แนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคม (Civil Society) ที่ไดนํามาใชเปนกฏเกณฑทางรัฐศาสตรนั้นมี
ความคลุมเครือเปนอยางมาก โดยความคลุมเครือดังกลาวนี้ สวนหนึ่งเปนเพราะการเริ่มตนที่มาจาก
ความเคลื่อนไหวในการปฏิวัติ เพื่ อตอตานระบอบการปกครองที่ ไม เปนประชาธิปไตย   
แนวคิดนี้ไดกลายเปนปญหามากขึ้น  ในบริบทของการสรางความแข็งแกรงใหกับระบอบ
ประชาธิป ไตย  ถึ งแม ว า  Linz และ  Stepan (2001) ได เสนอว า  จะต อ งมี เงื่ อน ไขสํ าห รับ  
“ประชาสังคม  ที่ เปนอิสระและความคงอยู” เพื่ อที่ จะสรางความแข็งแกรงใหกับระบอบ
ประชาธิปไตย  อยางไรก็ตาม ขอเสนอของ Bernan (1997) นั้นขัดแยงกับคํายืนยันของ Schnitter 
(1997) ที่วา ประชาสังคมนั้นมีสวนชวยในการสรางความแข็งแกรงใหกับระบอบประชาธิปไตย 
โดย Bernan แยงวา ในระบอบการปกครองที่ เปนประชาธิปไตยอยูแลว ประชาสังคมอาจเปน 
พื้นฐานในการที่จะจัดตั้งระบอบการปกครองแบบรวบอํานาจเบ็ดเสร็จ เชนยุคของนาซีในเยอรมนี 
ในสมัยสาธารณรัฐไวมาร (Weinar Republic) ก็ได 
 ความคลุมเครืออีกประการหนึ่งของแนวคิดนี้ มาจากการที่แนวคิดนี้เหล่ือมกับแนวคิด  
“ตนทุนทางสังคม” โดย Putnan (2000) ไดอธิบายถึงการมีสวนรวมในกลุมและการเคลื่อนไหวที่มี
การจัดตั้งวา เปนรูปแบบหนึ่งของตนทุนทางสังคมและปรากฏการณนี้ดูเหมือนจะมีความคลายคลึง
กันอยางนาสังเกต กับคําอธิบายของ Linz และ Stepan (2001) เกี่ยวกับประชาสังคม1 ในหลายๆ ทาง
ดูเหมือนวา ประชาสังคมนี้ คือ รูปแบบหนึ่งของตนทุนทางสังคม  โดยแนวคิดหลังนี้จะรวมถึงสิน
ทรัพยอ่ืนๆ  ของสังคม เชน ระดับการศึกษาและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในสังคม 
 ผูสนับสนุนหลักเรื่องประชาสังคมบางคน  กลับยิ่งทําใหความคลุมเครือนี้ เพิ่มขึ้น  
ดวยการเสนอวา ความสัมพันธระหวางประชาสังคมและประชาธิปไตยนั้น เปนความสัมพันธที่เปน 
คู เคียงกัน  แตมิไดเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน  ตัวอยางเชน  Philippe Schmitter (1997) ไดตั้ง 
ขอสังเกตวา “การปลุกประชาสังคมขึ้นมาใหม” นี้ เกิดขึ้น หลังจาก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู

 
1 Putnam ระบุถึง “ประชาสังคม” ไวในตอนทายของงานที่ไดรับการยกยองของเขา “Bowling Alone” 

โดยถือเปนรูปแบบหนึ่งของตนทุนทางดานสังคม (หนา 400)  และแนวคิดของเขาเกี่ยวกับ “การชักชวนเกี่ยวกับ
เมือง” ดูเหมือนจะสะทอนคําจํากัดความของ Linz และ Stepan วาดวยประชาสังคม: “ความเคลื่อนไหวดานสังคม
จํานวนมาก (ตัวอยางเชน กลุมผูหญิง สมาคมเพื่อนบาน  การรวมกลุมทางศาสนา  และองคกรดานปญญาตางๆ ) 
เชนเดียวกับสมาคมจากสถานภาพทางสังคมตางๆ ทั้งหมด (เชน สหภาพการคา กลุมนักลงทุน และสมาคม 
วิชาชีพ)” (2000 : 96) 
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ประชาธิปไตย และไมใชส่ิงจําเปน ทั้งตอการสูญสิ้นระบอบเอกาธิปไตย หรือสําหรับการเปลี่ยนไป
สูระบอบประชาธิปไตย  และแมแต Linz และ Stepan (2001) ก็ยังถือวา ประชาสังคมนั้นเปนตัวบงชี้
ถึงการพัฒนาประชาธิปไตยมากกวาที่จะเปนตนเหตุของประชาธิปไตย 
 อาจมีคนสงสัยวา การเคลื่อนไหวของสังคมที่เกิดจากบริบทในการปฏิรูปนั้น จะมีความ
เหมาะสมเพียงใดที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูประชาธิปไตย  ไมวาจะเปนในการสรางความ
ยุติธรรม การรับประกันความสงบในบานเมือง และลักษณะอื่นๆ  ของการสรางความแข็งแกรงใน
ดานประชาธิปไตย ซ่ึงจําเปนตองอาศัยส่ิงอื่นๆ อีกมากมายนอกเหนือไปจากความรุนแรงในการ
ปฏิวัติ Linz และ Stepan (2001) ยืนยันถึงคุณคาของประชาสังคม  ในการที่จะชวยสรางความ 
แข็งแกรงใหกับระบอบประชาธิปไตย แตทั้ง Schmitter (1997)  และ Linz และ Stepan (2001)  ก็ได
ช้ีใหเห็นวา ประชาสังคมนั้น จะตองมีลักษณะของ “ความเปนพลเรือน” ซ่ึงยากที่จะเปนไปได
สําหรับการพัฒนาประชาสังคมภายใตระบอบการปกครองแบบที่ไมเปนประชาธิปไตยในยุโรป
ตะวันออกและละตินอเมริกา เพื่อใหเปนเครื่องมือในการตอตานประชาธิปไตย 
 แนวคิดของ “ประชาสังคม” นี้ มีผูเห็นวาเปนปญหาเหมือนกันเมื่อนํามาพิจารณาในบริบท
ของเอเชีย  ตัวอยางเชน  ในการวิ เคราะห ถึงประเทศไทย  ประชาสั งคมยังถูกมองวาเปน 
ตัวแทนของการตอตานทางดานการเมือง (Girling, 2002) โดยทั่วไปแลว ในเอเชียนั้น จะมีการ 
ลงทุนดานประชาสังคมตามแบบของ Gramscian วาดวยการตอสูอยางไมหยุดยั้งเพื่อชิงอํานาจดาน
การเมืองและนโยบายจากรัฐในสังคมใดๆ ที่ถูกคุกคามดวยการใชอํานาจอยางผิดๆ จากรัฐ  James 
Ockey (2002), Johannes Schmidt (2002) และ Kevin Hewison (2002) ตางก็เห็นวาเปนการตอตาน
ของประชาชนในชวงทศวรรษ 1950s และ 1970s รวมทั้งการขับไลรัฐบาลของพลเอกสุจินดาออก
ไปในป พ.ศ. 2535 โดยถือวา การตอตานเหลานี้ แสดงถึงความรุงเรืองของประชาสังคมในระดับสูง
สุดในประเทศไทย  อยางไรก็ตาม Somchai (2002) แยงวา จากการเผชิญหนาทางการเมืองอยางไม
หยุดยั้งของประชาสังคม และการผลักดันผานการเขียนบทความในสิ่งตีพิมพใหมๆ  ที่แสดงความ
เห็นตอการเมืองสมัยใหมของประเทศไทยนั้น ช้ีใหเห็นวา ส่ิงนี้จําเปนสําหรับ “ประชาธิปไตยแบบ
ถอนรากถอนโคน” (McCargo, 2002) ความรูสึกโดยรวมที่ไดจากบทความนี้ ก็คือ เร่ืองของประชา-
สังคมนี้ อาจจะแยงกับแนวคิดในบริบทของการสรางความแข็งแกรงใหกับประชาธิปไตยอยูบาง 
 ส่ิงที่ชวยใหเห็นภาพของประชาสังคมในบริบทของเอเชียนี้ คือการศึกษาแจกแจงของ 
Somchai (2002) ระหวางประชาสังคมที่ปรับปรุงดุลแหงอํานาจ สําหรับ “คนธรรมดา” (Girling, 
2002 : 262) และประชาสังคม ระดับ “หัวกะทิ” โดยในกรณีของประเทศไทยนั้น แนวคิดนี้อยูเหนือ 
คําวา “ประชาสังคมที่มีรัฐเปนผูนํา” (Frolic 1997 : 56) แตการเปนหุนสวนระหวางรัฐและภาคที่ได
รับความนิยม ในมุมมองของคนไทย ยังทําใหคนในระดับลางไมมีโอกาสที่จะสรางประชาสังคม  
แนวคิดนี้ ไดกลายเปนสิ่งที่ปจจุบันนี้เรียกกันวา “ธรรมรัฐ” (Prawase Wasi, 2002) ซ่ึงควรจะนําโดย
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กลุมหัวกะทิ ดังที่ Somchaiไดช้ีไว (2002: 134)  โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก “นักปฏิรูป” 
เชน ประเวศ วะสี และ ธีรยุทธ บุญมี  ตองอาศัยการนําจากบนลงลาง โดยคนในระดับหัวกะทิที่มี
ความสามารถ เนื่องจากเปาหมายดานสังคมที่ครอบคลุมอยูก็คือความมั่นคงของสังคม ดังนั้น 
ประเด็นของ “การปฏิรูป” จึงสงวนโครงสรางที่สําคัญไวกับบรรดาหัวกะทิมากกวาคนทั่วไป โดย
เฉพาะอยางยิ่ง เปนการครอบงําของคนกรุงเทพ เหนือประชากรกวารอยละ 90 ที่อยูในจังหวัดตางๆ  
 เนื่องจากประชาสังคมนี้ มีฐานอยูที่ทัศนคติและแนวปฏิบัติของ “คนธรรมดา” ดังนั้น  
การจัดการดานทฤษฎีจากมุมมองระดับมหภาค จึงดูเหมือนเปนเรื่อง “ลมๆ แลงๆ ” และอยูหางไกล
จากบริบทพื้นฐานในพฤติกรรมของแตละบุคคล ความเชื่อในประชาสังคมวาเปนความดีที่ไมมี 
ขอบกพรองนั้น อาจเปนการละเลยตอคําเตือนที่วา ประชาสังคมนั้น อาจถูกนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การเคลื่อนไหวเพื่อการรวบอํานาจอยางเบ็ดเสร็จได (Berman, 1997)2 การเปลี่ยนแปลงมาสู  
“ธรรมรัฐ” นั้น เปนการเรียกรองดานอารมณแกประชาสังคม โดยมีความหมายโดยนัยวา  นี่คือสวน
ประกอบที่สําคัญสําหรับการปฏิรูปดานการเมือง  แตส่ิงที่ขาดหายไปจากแนวทางนี้ คือการ
วิเคราะหอยางถี่ถวน ถึงประชาสังคม ตามแบบที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมและทัศนคติของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่เพิ่งเกิดขึ้น 
 บทความนี้ เปนการสํารวจถึงภาพของประชาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงตน
ของสหัสวรรษ โดยอาศัยวิธีการสุมตัวอยางจากผูตอบแบบสอบถามชาวไทยจากทั่วราชอาณาจักร 
เพื่อใหไดวิธีการสรุปถึงระดับของประชาสังคมในหมูประชากรชาวไทย  และที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น 
บทความนี้ ยังถือเปนโอกาสอันดีที่จะทดสอบความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของประชาชน
ใน  ประชาสังคม  และ สังคมการเมือง เชน  การมีสวนรวมของประชากรในประชาสังคมนี้  
จะสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมในสังคมการเมือง หรือเปนตัวขัดขวางการมีสวนรวมในสังคม
การเมือง  และสุดทายขอมูลที่ไดนั้นจะเสนอถึงภาพของแบบการพัฒนาและการวิเคราะหปจจัย
ตางๆ ที่สนับสนุนการมีสวนรวมในประชาสังคมดวย   
 
การวัดประชาสังคมในบริบทของประเทศไทย 

ขอมูลสําหรับการศึกษานี้ มาจาก การสุมตัวอยางตามความนาจะเปนจากผูมีสิทธิออกเสียง 
เลือกตั้ งในประเทศไทย  ในระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  พ .ศ . 25443 โดยผูตอบ 

 
2 ความเคลื่อนไหวของ “ลูกเสือชาวบาน” ในประเทศไทย ถือวาเปนจุดที่สําคัญของประชาสังคม และได

ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการกดดันของผูมีอํานาจดวยการสนับสนุนผูแจงขาวที่ไดรายงานถึงพฤติกรรมของ
ประชาชนดวยกันในยุคของ ถนอม-ประภาส 

 
3  ผูมีสิทธิออกเสียง ไดแกประชาชนชาวไทยทั้งหมดที่มีอายุต้ังแต 18 ป ขึ้นไป 
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แบบสอบถามนั้น ไดรับเลือกมาจากการสุมตัวอยางตามความนาจะเปนสามขั้นตอน ดวยวิธีการสุม
แบบกลุมจากเขตเลือกตั้ง และจากนั้นทําการสุมจากหนวยเลือกตั้ง ตามดวยการสุมตัวอยางอยางเปน
ระบบจากผูมีสิทธิเลือกตั้งจากทั่วทั้งหนวยเลือกตั้งตางๆ โดยกลุมตัวอยางนี้ จะประกอบดวย 50 เขต
เลือกตั้ง จากจํานวนทั้งหมด 400 เขตเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั้ง 100 หนวย จากเขตเลือกตั้งที่สุมได 
50 เขตนั้น  รวมทั้งผูตอบคําถาม 1,500 คน  จากหนวยเลือกตั้ง 100 หนวยนี้ วิธีการนี้ ทําใหได 
ประชากรจํานวน 54,894 คน เนื่องจาก “ชวงเวนระยะแบบขาม (Skip Interval)” นั้นมีคามากกวา 36 
เพื่อความรอบคอบในอันที่จะไดรับตัวอยางครบตามจํานวนจึงใชชวงเวนระยะ 36 ทําใหมีจํานวน 
ผูตอบ  1,546 คน  ในรายงานนี้  เราไดใชขอมูลเพื่อช้ีให เห็นถึงระดับของประชาสังคมในหมู 
ประชาชนชาวไทย และเพื่อที่จะตรวจสอบความสัมพันธระหวางประชา-สังคมกับสังคมดาน 
การเมือง รวมทั้งเรื่องประวัติศาสตรที่ผานมา 
 ในการวิเคราะห ผูศึกษาไดกําหนดให “ประชาสังคม” นั้น เปนสวนหนึ่งของการเมือง 
ซ่ึงรวมถึง กลุม การเคลื่อนไหว และสมาคมตางๆ  ที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐและหนวยงาน
ดานเศรษฐกิจตางๆ ซ่ึงทําหนาที่เปนสะพานระหวางสังคมของรัฐ หรือสังคมการเมืองกับหนวย
ครอบครัวขององคกรดานสังคม  ในทางปฏิบัติแลวเราไดใชความเปนสมาชิกในองคกรดานสังคม 
วิชาชีพ การลงทุน และสหภาพการคาตางๆ  (Linz and Stepan, 2001 : 96) เปนสิ่งที่แสดงการมีสวน
รวมในประชาสังคมของบุคคล โดยทางทฤษฎีไมอาจระบุไดวา ประชาสังคมเปนตนเหตุของ
ประชาธิปไตย แตอยางนอย ก็ยังไดทําหนาที่เปนพื้นฐานที่หลอเล้ียงใหเกิดการมีสวนรวมใน 
กิจกรรมของสังคมการเมือง เชน การออกเสียงเลือกตั้ง การเขามีสวนรวมในองคกรดานการเมือง 
และกิจกรรมอื่นๆ  ที่มีสวนทําใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเขมแข็ง 
 บทความนี้ เสนอขอมูลเฉพาะในสวนของประชาชนชาวไทย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ศึกษาระดับนานาประเทศเกี่ยวกับการสรางประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงคานิยมในเอเชีย
ตะวันออก ซ่ึงรวมถึงคําถามที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อวัดระดับของการมีสวนรวมในประชาสังคม  
เชนเดียวกับทัศนคติที่มีตอสังคมการเมือง ซ่ึงมีความสัมพันธกันในดานทฤษฎีซ่ึงไดมีการใชเครื่อง
มือการสํารวจโดยทั่วไป สวนในการศึกษาที่กวางไปกวานั้นไดใหพื้นฐานในการเปรียบเทียบตัวบง
ช้ีระดับประเทศในบรรดาประเทศตางๆ ที่ศึกษานอกจากนี้ ขอมูลยังจะเปนพื้นฐานในการทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุและผลของประชาสังคมโดยละเอียด ซ่ึงถือวา อยูในบริบทที่กวางกวาการ
ศึกษาตางๆ ที่มีการตีพิมพมาจนถึงปจจุบันอยูมาก 
 ทฤษฎีของประชาสังคมนั้น ไมไดมีการกลาวถึงสาเหตุของการมีสวนรวมในประชาสังคม
จากพฤติกรรมของบุคคลมากนัก  ถาจะใหกลาวเฉพาะเจาะจงไปกวานี้ก็คือ ทฤษฎีเหลานี้ไมได
เสนอวา ประชาสังคม เปนลักษณะที่เกี่ยวของกับประชากรในชนบทหรือในเมืองหรือไม  เนื่องจาก 
นักวิชาการดูเหมือนจะมองวา สังคมเมืองนั้นจะมีรูปแบบขององคกรดานสังคมที่ซับซอนกวาคน 
ทั่วไปจึงอาจคาดหวังวา ในเขตเมือง จะมีระดับของประชาสังคมสูงกวา  อยางไรก็ตาม สังคมเมือง 
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ยังไดกระตุนใหมีการแยกตัว ในลักษณะที่อาจทําใหเกิดผลในทางตรงกันขาม  เนื่องจากความ 
แตกตางของสั งคมชนบทและสังคมเมืองนั้น เห็นได ชัดมากในบริบทของประเทศไทย 
(Laothamatas, 1996; Albritton and Bureekul, 2002) การวิเคราะหนี้ จึงไดตรวจสอบถึงสมมติฐานที่
เปนไปไดในการเชื่อมประชาสังคมเขากับตําแหนงที่ตั้งในบริบทของชนบทหรือเมือง) 
 สมมติฐานที่สอดคลองกันนั้น ยังรวมถึงความสัมพันธระหวางประชาสังคมและชนชั้นใน
สังคม โดยหลักการแลว ประชาสังคมควรจะเปนอิสระจากชนชั้นและสถานะทางสังคม นั่นคือ 
ประชาสังคมที่แทจริง ควรจะรวมการมีสวนรวมจากทุกระดับในสังคม คําถามในการวิจัยสําหรับจุด
นี้จึงไดแก “คนชั้นกลางมีสวนรวมในองคกรดานสังคมในระดับสูง มากกวาคนที่อยูในสถานะทาง
สังคมที่ต่ํากวาหรือไม?”  นักวิชาการไดเสนอวา การเคลื่อนไหวของประชาสังคมในประเทศไทย
นั้น ควรจะนําโดยชนช้ันกลาง (Wasi, 2002) สวนสมมติฐานในดานตรงขามซึ่งมีเหตุผลที่เพียงพอ
นั้น ไดใหขอเสนอวา ประชาสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไดจัดตั้งขึ้นจากความตองการของ
ประชาชนที่อยูภายใตการหาผลประโยชนเพื่อที่จะมีสิทธิมีเสียงในสังคมการเมืองบาง เวทีของคน
ยากจน เปนตัวอยางหนึ่งของการชุมนุม ที่ใหเสียงแกประชาชนในระดับลาง ในการแขงขันเพื่อเปน
ผูนําในการพัฒนาประชาธิปไตยทางดานการเมือง  ขอมูลที่อยูในรายงานฉบับนี้ ไดเสนอหลักฐานที่
นําเสนอ เกี่ยวกับการพัฒนาประชาสังคมภายใตประชาธิปไตยของประเทศไทย โดยเฉพาะในบริบท
ของสิทธิและเสรีภาพที่มีการระบุไว ตามที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 
 ขอมูลนี้จะใหตัวบงชี้สองประการสําหรับการมีสวนรวมในระดับบุคคลในสมาคม 
ประชาสังคมโดยผูตอบแบบสอบถามชาวไทย  โดยตัวบงชี้ตัวแรก ไดแก การวัดถึงการเปนสมาชิก
ของกลุมโดยทั่วไป “ทานเปนสมาชิกของกลุมหรือสมาคมที่ เปนทางการใดๆ หรือไม?” และ  
“ทานเปนสมาชิกของกลุมหรือสมาคมที่ไมเปนทางการใดๆ หรือไม?” สวนตัวบงชี้ที่สอง คือดัชนี
รวมของการเปนสมาชิกกลุมเฉพาะ ในองคกรที่เปนทางการ เชน สมาคมของผูอาศัย สหภาพ 
แรงงาน สหกรณ หรือกลุมอาสาสมัคร และดัชนีรวมของการเปนสมาชิกในสมาคมที่ไมเปนทางการ 
เชน กลุมเพื่อนรวมงานที่ติดตอกันหลังเลิกงาน กลุมเพื่อนซึ่งมีงานอดิเรกเหมือนกัน หรือกลุมคนที่ 
พบปะกันเปนประจํา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกัน เราไดเสนอตัวบงชี้เหลานี้ เพื่อใหเปนมาตรวัดการ
เขามามีสวนรวมในประชาสังคม โดยถือวา ตัวบงชี้เหลานี้ ใกลเคียงกับแนวคิดที่อธิบายโดย Putnam 
(2000) และ Linz and Stepan (2001) (ดูเชิงอรรถที่ 1) 
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ประชาสังคมในประเทศไทย   

การเปนสมาชิกขององคกรตางๆ  ในสังคมไทยนั้น ถือวามีนอย   ในบรรดาผูตอบ 
แบบสอบถามชาวไทย พบวามีเพียงรอยละ 39.1 เทานั้น ที่อางวา เปนสมาชิกองคกรที่เปนทางการ
ใดๆ  (ตารางที่ 1) และในขณะที่กลาวถึงเรื่องการเขารวมกลุมแบบไมเปนทางการมีเพียงรอยละ 13.5 
เทานั้นที่ตอบวา ไดเขารวมทํากิจกรรมกลุมกับผูอ่ืน (ตาราง 1) 
 
ตารางที่ 1 อัตรารอยละที่อางวามีสวนรวมแบบเปนทางการและไมเปนทางการในสมาคมของ 
ประชาสังคม 
 

 รอยละที่เขารวม รอยละที่ไมเขารวม 

การเขาสมาคมแบบเปน 
ทางการ 

39.1 60.9 

การเขาสมาคมแบบไมเปน 
ทางการ 

13.5 86.5 

 

N = 1546 
 

อัตราสวนสําหรับการเปนสมาชิกสมาคมอยางเปนทางการที่มีจํานวนมาก มาจากการเปน
สมาชิกของสมาคมของผูอยูอาศัย (21.7) และสมาคมทางดานการเกษตร (17.0) (ตารางที่ 2) สวน
สมาคมดานการคา สหภาพแรงงาน กลุมอาสาสมัคร และกิจกรรมการเคลื่อนไหวของประชาชนนั้น 
มีจํานวนนอยมาก  สําหรับกลุมการเมืองนั้นปรากฏอยูวา มีผูเขารวมต่ําที่สุด (ตารางที่ 2) โครงสราง
ของประชาชนไทยที่นําเสนอโดยใชดัชนีนี้ จึงแสดงใหเห็นวา ประชาสังคมในประเทศไทยนั้น 
ออนแอเมื่อเทียบกับที่อ่ืนๆ  
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ตารางที่ 2 การมีสวนรวมของผูตอบแบบสอบถามชาวไทย ในกลุมท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ
ท่ีเปนตัวแทนของประชาสังคม       N = 1546 
 
 

     รอยละที่ไดรายงานวาเขามีสวนรวม 
สมาคมแบบเปนทางการ 
 สมาคมของผูอยูอาศัย 21.7 
 สมาคมดานการเกษตร 17.0 
 กลุมอาสาสมัคร 2.8 
 กลุมศาสนา 2.7 
  สมาคมผูปกครองและครู 1.8 
 พรรคการเมือง 1.7 
 สมาคมศิษยเกา 1.1 
 ชมรมกีฬาหรือสันทนาการ 1.0 
 สหกรณผูผลิต  0.6 
 องคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGOS 0.5 
 สมาคมการคา   0.5 
 องคกรที่ใหการสนับสนุนผูสมัคร หรือนักการเมือง 0.5 
 สหภาพแรงงาน  0.3 
 สหกรณผูบริโภค 0.1 
สมาคมแบบไมเปนทางการ 
 เพื่อนรวมงาน 3.5 
 ชมรมในโรงเรียน หรือสถานศึกษา 2.3 
 เพื่อนที่แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 2.3 
 เพื่อนที่ทําธุรกิจรวมกัน 2.1 
 เพื่อนที่มีงานอดิเรกอยางเดียวกัน 1.1 
 กลุมคนที่มีการกูยืมเงินนอกระบบ 1.1 
 

 
ขอมูลเหลานี้ จําเปนตองมีกรอบในการอางอิง เพื่อที่จะนํามาพิจารณาวา  ระดับของการเขา

มีสวนรวมของประชาชนในกลุมประชาสังคมเชนนี้ ถือวาต่ําหรือไม? Putnam ไดอางถึงการสํารวจ
ดานสังคมโดยทั่วไป และการศึกษาอื่นๆ  ซ่ึงไดระบุวา การเปนสมาชิกขององคกรตางๆ  ในสหรัฐ-
อเมริกานั้นลดลงมาจนเหลือนอยกวา รอยละ 70 ในชวงตนทศวรรษ 1990s (2000 : 59) ดวยการ
เปรียบเทียบเชนนี้ จึงตองถือวา ประชาสังคมในประเทศไทยนั้นออนแอจริงๆ  
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 การเปนสมาชิกของสมาคมตางๆ นั้น อาจจะนับซ้ํากัน นั่นคือ  ตัวเลขการเปนสมาชิกใน
สมาคมบางรายการนั้น อาจมาจากผูตอบแบบสอบถามที่เปนสมาชิกมากกวาหนึ่งสมาคม วิธีที่จะ
ตรวจสอบความเปนไปไดขอนี้ สามารถทําไดดวยการสรางคะแนนสําหรับผูตอบแตละคน โดยระบุ
ถึงตัวเลขของสมาคมที่เขาหรือเธอเปนสมาชิกอยู  คะแนนของผูตอบแบบสอบถามจากการเปน
สมาชิกในสมาคมทั้งหมด จะไดนํามารวม และแสดงไวในตารางที่ 3 
 

 

ตารางที่ 3 : คะแนนในการเขารวมในประชาสังคมในหมูผูตอบแบบสอบถามชาวไทย : จํานวนของการเปนสมาชิก 
ท่ีสัมพันธกับผูตอบแบบสอบถามแตละคน   N = 1546 
 

 
     ความถี่   รอยละ 
กลุมที่เปนทางการ 
 0 999 64.6 
 1 357 23.1 
 2 147   9.3 
 3   35    2.3 
 4     4      .3 
 5     4     .3 
 6     1     .1 
 7     2     .1 
กลุมที่ไมเปนทางการ 
 0 1402 90.7 
 1 114   7.4 
 2 18   1.2 
 3   8     .5 
 4  3     .2 
 5      1     .1 
ยอดรวมของกลุมที่เปนทางการและกลุมที่ไมเปนทางการ 
 0    953 61.6 
 1 343 22.2 
 2 168 10.9 
 3  48    3.1 
 4   17    1.1 
 5 7      .5 
 6  4      .3 
 7     3      .2 
 8  2      .1 
 10  1     .1 
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 ดัชนีการมีสวนรวมในกลุมประชาสังคมนี้ แสดงใหเห็นวา ในจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
นี้มีเพียงรอยละ 12.3  เทานั้น ที่เปนสมาชิกสมาคมแบบเปนทางการ มากกวาหนึ่งสมาคม และมี
เพียงรอยละ 1.9 เทานั้น ที่มีสวนรวมในกลุมที่ไมเปนทางการตั้งแตสองกลุมขึ้นไป  และเมื่อนําการ
เปนสมาชิกในกลุมที่เปนทางการและไมเปนทางการมารวมกัน  ตัวเลขที่ไดจะเพิ่มขึ้น (มีประชาชน
จํานวนรอยละ 16.2 ที่มีสวนรวมมากกวาหนึ่งกลุม) แตไมมากนักขอสรุปที่ไดก็คือ มีคนไทยจํานวน
ไมมาก  ที่เปนสมาชิกของสมาคมมากกวาหนึ่งสมาคม  ไมวาจะเปนกลุมสมาคมแบบเปนทางการ
หรือไมเปนทางการก็ตาม  และคนเหลานี้เปนสมาชิกเนื่องจากลักษณะการอยูอาศัย หรือความจําเปน
ทางดานการเกษตร 
 ถึงแมวากลุมผูอยูอาศัยนั้น อาจมีความสัมพันธกับการอยูในเมืองแตก็แทบจะไมพบสมาคม
ดานการเกษตรในเมืองดวย  นั่นหมายความวา ระดับของการเขารวมสมาคมในองคกรตางๆ นั้น ใน
เขตชนบทอาจจะมีมากกวาในเขตที่ไมใชชนบท การกระจายดานภูมิศาสตรของประชา-สังคมใน
ประเทศไทยนั้น อาจจะตรวจสอบได ถึงความสัมพันธที่มีตอถ่ินที่อยูทั้งสี่ประเภท  ไดแก กรุงเทพฯ  
ปริมณฑล (ของกรุงเทพฯและเมืองอื่นๆ ) เมืองใหญในตางจังหวัด(เมือง)  และบริเวณชนบท  ตาราง
ที่ 4 แสดงถึงการกระจายการมีสวนรวมในประชาสังคมตามประเภทที่มีความสัมพันธกับการแยก
บริเวณเมือง - ชนบท  ผลที่ได แสดงใหเห็นวา ระดับของประชาสังคมมีอยูสูงในบริเวณชนบท และ
จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อกลายเปนสังคมเมืองมากขึ้น 
 

ต ารางที่  4 : ก าร มี ส วน ร วม ใน ป ระช าสั งคม  โด ยแยกต ามตํ าแห น งที่ ต้ั ง ใน ชนบทห รื อ ใน เมื อ ง        
N = 1546 
     ตําแหนงท่ีอยูของผูตอบแบบสอบถาม 
การมีสวนรวมในประชา-
สังคม 

ชนบท เมือง ปริมณฑล กรุงเทพฯ รวม 

0 472 
48.4% 

103 
75.7% 

220 
82.7% 

158 
94.0% 

953 
61.6% 

1 289 
29.6% 

18 
13.2% 

29 
10.9% 

7 
4.2% 

343 
22.2% 

2 148 
15.2% 

6 
4.4% 

11 
4.1% 

3 
1.8% 

168 
10.9% 

3 41 
4.2% 

7 
5.1% 

  48 
3.1% 

4 13 
1.3% 

1 
.7% 

3 
1.1% 

 17 
1.1% 

5 13 
1.3% 

1 
.7% 

3 
1.1% 

 17 
1.1% 

รวม 976 
100% 

136 
100% 

266 
100% 

168 
100% 

1546 
100% 

Chi-square = 218.8   Sig. = .000 Eta = .293 Gamma = -.627      Tau-c = -.238 
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บทบาทของประชาสังคมในการมีสวนรวมและความเชื่อม่ันในทางการเมือง 
การศึกษาของ Putnam ไดแก ทุนทางสังคม (Social Capital) ในรูปแบบของประชาสังคม

นั้นมีสวนในการค้ําจุนประชาธิปไตย โดยเขาไดอางวา การเขาสมาคมดวยความสมัครใจนั้นเปน  
“โรงเรียนแหงประชาธิปไตย” และถือวา การเขามีสวนรวมในสมาคมดังกลาวนั้น เปนการให 
พื้นฐานของการเขามีสวนรวมในทางการเมือง (2000 : 339) เหตุผลของขอโตแยงนี้ นําไปสูสมมติ
ฐานที่วา คนที่เขารวมในองคกรดวยความสมัครใจนั้น มีแนวโนมที่จะมีทักษะและความสนใจที่จะ
เขารวมในการเมืองมากกวา และสมมติฐานที่วา ประชาสังคมจะนําไปสูการมีสวนรวมในสังคมดาน
การเมือง 
 ขอมูลจากการศึกษานี้ ชวยใหมีการทดสอบสมมติฐานดังกลาว  เราไดสรางมาตรการวัดการ
มีสวนรวมดานการเมืองโดยการรวมคําตอบที่มีตอคําถามเจ็ดคําถาม ไดแก ผูตอบแบบสอบถามได
ออกเสียงในการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือไม (2 คําถาม) และผูตอบแบบ
สอบถามไดมีสวนรวมในกิจกรรมเฉพาะอื่นๆ  อีก 3 กิจกรรมหรือไม4 นอกจากนี้ อีกสองคําถามยังช้ี
ใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจในการเมืองหรือไม และไดติดตามขาวเกี่ยวกับการเมือง
บอยเพียงใด 
 เมื่อมาตรวัดการมีสวนรวมทางดานการเมืองนี้ ไดนํามาหาอัตราถดถอยบนคะแนนของการ
เปนสมาชิกทั้งในกลุมที่เปนทางการและไมเปนทางการแลว ผลที่ได จะแสดงใหเห็นถึงระดับที่
สําคัญของการเขารวมเปนสมาชิกของสมาคม (ตารางที่ 5) โดยการเปนสมาชิกในกลุมโดยทั่วไปนั้น 
มีความสัมพันธตอดัชนีการมีสวนรวมทางดานการเมืองมากกวา เมื่อเทียบกับมาตรวัดที่สรางขึ้นจาก
การรวมสมาคมตางๆ เขาดวยกัน  อยางไรก็ตาม ในทั้งสองกรณี จะปรากฏวา การเปนสมาชิกใน
กลุมที่เปนทางการ จะแสดงผลถึงระดับของการมีสวนรวมดานการเมืองที่สูงกวา สวนการเขา
สมาคมที่ไมเปนทางการนั้น (ซ่ึงอาจรวมกิจกรรมการเลนโบวล่ิงเขาไปดวย) แทบจะไมมีผลใดๆ  
ตอกิจกรรมดานการเมืองเลย  
 
 
 
 
 
 

 
4 สิ่งเหลานี้ รวมถึงการเขารวมรณรงค  การพยายามที่จะชักชวนใหผูอื่นเลือกผูสมัครคนใดคนหนึ่ง และ

การชวยหรือแสดงความสนับสนุนแกพรรคการเมือง 
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ตารางที่ 5: ผลของการเขามีสวนรวมในประชาสังคมที่มีตอการมีสวนรวมดานการเมืองของบุคคล 
 

 Regression 
Coefficient 

t-test Sig. of  t R N 

การเขาสมาคมในกลุมทั่ว
ไป 

.431 8.961 .000 .23 1467 

ยอดรวมของการเขาสมาคม
ในกลุมที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ 

.208 6.857 .000 .18 1467 

การเขาสมาคมในกลุมที่
เปนทางการ 

.276 7.279 .000 .19 1467 

การเขาสมาคมแบบไมเปน
ทางการ 

.192 2.532 .011 .07 1467 

  
การศึกษาที่มีการดําเนินการมากอนหนานี้เกี่ยวกับผูมีสิทธิเลือกตั้งชาวไทย (Albritton and 

Bureekul, 2002) ไดช้ีใหเห็นวา คําอธิบายที่เชื่อถือไดมากที่สุดในดานของการมีสวนรวมทางการ
เมือง ไดแกความรูสึกถึงประสิทธิภาพในทางการเมือง หรือความสามารถทางดานการเมือง 
(Political Efficacy) ของผูตอบแบบสอบถาม ตารางที่ 6 แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงคํา
อธิบายถึงการมีสวนรวมทางการเมือง โดยการเติมดัชนีรวมของประสิทธิภาพทางดานการเมืองเขาสู
สมการดวย นอกจากนี้ สมการดังกลาว ยังไดรวมถึงมาตรวัดตําแหนงที่อยูในชนบทและในเมือง  
ดังที่ไดตั้งขอสังเกตไวกอนนี้แลว5 
 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงในการอธิบายเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมือง เมื่อไดมีการเพิ่มตัวแปรเหลานี้เขาในสมการ  และตามที่คาดไว ประสิทธิภาพทางดานการเมือง 
เปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดในบรรดาตัวแปรทั้งสาม แตก็ไมไดสําคัญมากกวานัก  การเปนสมาชิกใน
สมาคมตางๆ นั้น เปนตัวบงชี้ถึงการมีสวนรวมทางการเมืองที่สําคัญเชนกัน และตัวบงชี้ถึงการอยู
ในชนบท-ตัวเมือง ก็ไมไดตางกันนัก  การมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับที่สูงนั้นชี้ใหเห็นวา ผลเหลา
นี้ สวนใหญแลว จะเปนอิสระตอกันและกัน  ความสําคัญของประสิทธิภาพดานการเมือง ยืนยันการ
คนพบจากการศึกษาครั้งกอนที่ไดแสดงวา ตัวแปรนี้เปนตัวแทนของการอธิบายพฤติกรรมอันคงที่
                                                           

5 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economic Status - SES) นั้น เปนคําอธิบายที่มีเหตุผล  
เนื่องจากสัมพันธอยูกับตัวแปรดาน ชนบท – เมือง ซึ่งไมนํามาวิเคราะหในสมการเดียวกันได  นอกจากนี้ เมื่อได
ตรวจสอบสมการของ SES และตําแหนงที่อยูใน ชนบท – เมือง แยกกัน จะพบวา ตัวแปรดาน ชนบท – เมือง จะ
ใหคําอธิบายในระดับที่สูงกวามาก 
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และมีนัยสําคัญมากสําหรับการมีสวนรวมทางการเมือง  การวิเคราะหนี้ ยังแสดงใหเห็นอยางจริงจัง 
และเปนไปไดมากวา การมีสวนรวมในประชาสังคมนั้น  สงผลให เกิดการมีสวนรวมทาง 
การเมือง  และสุดทาย  การมีสวนรวมในประชาสังคมนั้น มีความสัมพันธกับตําแหนงที่ตั้งใน
ชนบท-ในเมือง ของผูตอบแบบสอบถามในประเทศไทย  โดยการคนพบอยางหลังนี้ สอดคลองกับ
หลักฐานที่พบกอนหนานี้ วาชองวางระหวางเมืองกับชนบท  ถึงแมวาจะมีความเกี่ยวพันกับ 
สถานภาพดานสังคมและเศรษฐกิจ (SES)  แตก็สามารถที่จะอธิบายถึงพฤติกรรมดานการเมืองของ
ชาวไทยไดมากกวา (Albritton and Bureekul, 2002) ผลรวมของการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา ใน
ประเทศไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนเปนเมืองนั้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานการเมืองโดยที่ไม
ขึ้นอยูกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแตอยางใด  ขอมูลในการศึกษานี้ ยังไดใหขอเสนอ 
แนะวา ผลที่เปนเอกเทศเหลานี้มีอะไรบาง และมีตนกําเนิดมาจากอะไรบาง โดยหัวขอหลังนี้ จะนํา
มาแสดงไวในการวิเคราะหตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6: การมีสวนรวมทางการเมือง ซ่ึงเปนผลของการมีสวนรวมในประชาสังคม ตําแหนงท่ีอยู
ในชนบท-ตัวเมือง และประสิทธิภาพทางการเมือง   N = 1467 
 

 
 

Regression 
Coefficient 

Beta t-test Sig. of t 

การมีสวนรวมในประชา
สังคม 

.307 .162 6.14 .000 

ประสิทธิภาพทางดาน
การเมือง 

.096 .169 6.74 .000 

ตําแหนงท่ีอยูในชนบท-
ตัวเมือง 

-.1676 -.143 -5.41 .000 

 R = .315 
 
 

                                                          

 การศึกษานี้ ยังเปนการตรวจสอบผลกระทบของการมีสวนรวมในสมาคมของประชาสังคม 
ในสวนของทัศนคติที่มีตอสถาบันตางๆ ของทางรัฐบาลและสังคม  ถาหากประชาสังคมนั้นถูกมอง
วา เปนตนเหตุของการเผชิญหนากันทางการเมือง หรือ“ประชาธิปไตยแบบถอนรากถอนโคน” แลว 

 
6 เครื่องหมายลบเกิดขึ้น เนื่องจากสเกลของตัวแปรอิสระนั้นกําหนดจากระดับต่ําคือ อยูในชนบทจนถึง

ระดับสูงคือ การอยูในกรุงเทพฯ 
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การมีสวนรวมในสมาคมเหลานี้ ก็ควรจะสรางความรูสึกในทางลบตอสถาบันของรัฐบาล โดย
เฉพาะในสวนของความเชื่อถือที่ผูตอบแบบสอบถามมีตอสถาบันเหลานี้   ตารางที่ 7 แสดงถึงการ
เขารวมสมาคมเหลานี้ในการวิเคราะหแบบ ANOVA ซ่ึงระบุถึงความสัมพันธระหวางการมีสวน
รวมในประชาสังคมและระดับของความเชื่อถือที่มีตอสถาบันสําคัญๆ ของรัฐบาลและสังคม 
 
ตารางที่ 7 : ความสัมพันธระหวางการเขารวมสมาคมในประชาสังคมและความเชื่อม่ันในสถาบันการเมืองและ
สังคม 
 

 R F-test Sig. of F 
ศาลยุติธรรม 
รัฐบาล 
พรรคการเมือง 
รัฐสภา 
ขาราชการ 
ทหาร 
ตํารวจ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOS) 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
หนังสือพิมพ 
โทรทัศน 
ความเช่ือถือคนในรัฐบาล 
ระดับความเชื่อถือโดยรวม 

.04 

.05 

.11 

.01 

.05 

.07 

.01 

.13 

.07 

.07 

.13 

.06 

.01 
 

-.06 
.02 
.07 
.10 

1.938 
3.162 
17.716 

.097 
3.623 
7.739 
.194 

24.470 
5.793 
4.625 
21.795 
3.855 
.174 

 
5.107 
.485 

7.825 
8.289 

.164 

.076 

.000 

.756 

.057 

.005 

.660 

.000 

.016 

.032 

.000 

.050 

.677 
 

.024 

.486 

.005 

.004 
 

 
ตารางที่ 7 ใหการสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญถึงขอสรุปที่วา การมีสวนรวมในประชาสังคม

ในประเทศไทยนั้น มีสวนชวยในการปลูกฝงความเชื่อถือในสถาบันการเมืองและสังคม  ไมเพียงแต
ดัชนีของการมีสวนรวมในองคกรของประชาสังคมจะมีความสัมพันธกับระดับความเชื่อมั่น 
โดยทั่วไปและความเชื่อถือที่มีตอเจาหนาที่ในสถาบันสังคมและการเมืองเทานั้น การมีสวนรวม 
ดังกลาว ยังมีความสัมพันธกับระดับความเชื่อถือในแงดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเชื่อถือที่มีตอ
พรรคการเมือง ทหาร รัฐบาลทองถ่ิน และผูแทนทองถ่ินเชนกัน  และยังมีความสัมพันธดวยระดับที่
นอยลงบางระหวางการมีสวนรวมในประชาสังคมกับความเชื่อถือที่มีตอรัฐบาลกลาง หนวยงาน
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เลือกตั้ง องคกรเอกชน ขาราชการ และศาลรัฐธรรมนูญ  ส่ิงที่ขัดแยงกันอยางหนึ่งก็คือ การมีสวน
รวมในประชาสังคมนั้น มีความสัมพันธในเชิงลบ กับความเชื่อถือที่มีตอหนังสือพิมพ  นอกจากนี้ 
ประชาสังคมในประเทศไทยมิไดเปนตัวกระตุนดานการเมืองที่มีการเผชิญหนาเลยแมแตนอย แตดู
เหมือนจะเปนตัวสงเสริมความรวมมือใหแกสถาบันดานการเมืองและสังคมที่สําคัญตางๆ ของ
ประเทศ 
 
ตนกําเนิดของการเขามีสวนรวมในประชาสังคม  

อะไรคือตนกําเนิดของประชาสังคมที่เพิ่งเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะใน
สังคมประชาธิปไตยที่ไมเกี่ยวของกับการเมืองแบบที่มีการเผชิญหนาหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
ภายหลังการปฏิวัติ คําตอบในกรณีของประเทศไทยนั้นซับซอน แตขอมูลจะชวยใหเขาใจถึงปจจัยที่
สงเสริมการเขามีสวนรวมในประชาสังคม  โดยตามที่ปรากฏมามีหลายปจจัยที่มีความสัมพันธอยาง
สูงกับปจจัยอ่ืนๆ  ซ่ึงทําใหไมอาจสรางแบบสมการเดี่ยวที่ตรงไปตรงมาได  เราจึงขอเสนอตาราง
แสดงความสัมพันธ  และการตีความเพื่อเปนวิธีที่จะอธิบายถึงความเปนพลวัตของการกําเนิด 
ประชาสังคม (ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 8 : ความสัมพันธของตัวบงชี้ท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในประชาสังคม 
 

 
 
 

ประชา-
สังคม 

อายุ สภาพ
เศรษฐ- 
กิจสังคม 

การยึดถือ
ขนบ
ธรรม-
เนียม

ประเพณี 

การ
ุน

ประชาธิป- 
ไตย 

ความเช่ือ-
ถือตอ 
รัฐบาล 

ความเช่ือ-
ถือผูอ่ืน 

ชนบท – 
เมือง 

ประชาสังคม  .093** -.181** -.024 .026 .099** .082** -.318** 
อายุ .093**  -.307** .170** .024          .024 .113** -.083** 
สภาพเศรษฐกิจ
สังคม 

-.181** -.307** -.322**  -.122** -.317 -.101** .525** 

การยึดถือขนบธรรม
เนียมประเพณี 

-.024 .170** -.322**  -.102** .278** .109** -.137** 
 

การสนับสนุน
ประชาธิปไตย 

.026 .024 -.122** -.102**  .288** .054* -.142** 
 

ความเชื่อถือตอรัฐ .099** .024 -.317** .278** .288**  .121* -.248** 
ความเชื่อถือผูอื่น .082** .113** -.101** .109** .054*  .121** -.135** 
ชนบท – เมือง -.318** -.083** .525** -.137** -.142** -.248** -.135**  

สนับสน

 
*P<.05;  **P<.01 
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 การมีสวนรวมในประชาสังคมนั้นมีความสัมพันธกับอายุและสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม (SES) คนที่มีอายุมากกวา มีแนวโนมที่จะเขารวมกับประชาสังคมมากกวาคนอายุนอยกวา  
และคนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (SES) ต่ํากวานั้น มีแนวโนมที่จะมีสวนรวมใน 
ประชาสังคมมากกวาคนในสถานภาพที่สูงกวา  การคนพบทั้งสองประการนั้น อาจจะขัดแยงกับคํา
อธิบายดั้งเดิมที่มองวา กลุมประชาสังคมนั้นโดยธรรมชาติแลว สวนใหญจะเปนลักษณะของการ
เผชิญหนากัน อยางไรก็ตามการคนพบวา คนมีอายุมากกวามีแนวโนมที่จะเขารวมในสมาคม 
ประชาสังคมมากกวานั้น สอดคลองกับทฤษฎีพื้นฐานของ Putnam ที่วา คุณคาของการเขาสมาคม
ประชาสังคมนั้นกําลังลดลงมากในหมูคนรุนเยาว นอกจากนี้ การคนพบวาคนที่อยูในสถานภาพที่
สูงกวานั้นมีการเขารวมในประชาสังคมต่ํากวา ซ่ึงนาจะเปนผลมาจากตําแหนงที่อยูในเมือง  
(ดูตารางที่ 4) โดยแทจริงแลว สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (SES) และตําแหนงที่อยูในชนบท 
– เมือง นั้นมีความสัมพันธกันอยางสูง (r = .525) จนกระทั่งตัวแปรทั้งสองตัวนี้ไมอาจอยูรวมใน 
สมการเดียวกันที่ใชคาดคะเนการมีสวนรวมในประชาสังคมได (ในตัวแปรทั้งสองนี้ สวนของ
ชนบท – เมือง มีความสําคัญมากกวา) ดังนั้น ลักษณะของประชาสังคมในกรณีของประเทศไทยนั้น 
จึงประกอบดวยคนที่มีอายุมากกวาและอยูในสถานภาพเศรษฐกิจสังคมที่ต่ํากวา และโดยสวนใหญ
แลวจะเปนคนที่อยูในชนบท 
 สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (SES) เปนปจจัยที่กลาวถึงไดในสองดาน  ดานแรกคือ 
เปนปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมากกับอายุ ในทิศทางที่ตรงกันขาม  นั่นคือ ยิ่งผูตอบแบบสอบถาม
มีอายุมากขึ้นเพียงใด สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมก็จะต่ําลงเทานั้น ดานที่สองคือ ยิ่งสถาน-
ภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นเทาใด  ความเชื่อถือในขนบธรรมเนียมประเพณียิ่งนอยลงเทานั้น 
หรืออาจกลาวไดวา ยิ่งสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นเทาใด  คานิยมและทิศทางการมุง
เนนของผูตอบแบบสอบถามจะยิ่งมีความเปนสมัยใหมมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามที่
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่สูงขึ้น มีแนวโนมที่จะเชื่อมั่นในคนไทยคนอื่นๆ  
นอยลง (การเชื่อถือผูอ่ืน) และจะเชื่อมั่นในสถาบันสาธารณะนอยลง (รวมถึงการเชื่อมั่นรัฐบาล) 
 อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหภาพนี้ซับซอนยิ่งขึ้น ไดแก การเชื่อถือในขนบธรรมเนียม เมื่อเทียบ
กับความเปนสมัยใหม ในแนวปฏิบัติดานวัฒนธรรม  ถึงแมวา การเชื่อถือในขนบธรรมเนียมจะไมมี
ผลกระทบโดยตรงตอการมีสวนรวมของประชาสังคม  แตก็ถือวาเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับ 
ตัวแปรดาน “ความเชื่อมั่น” ทั้งสอง  โดยความสัมพันธดังกลาวนี้ ไดแก แนวปฏิบัติที่มีความเปน
สมัยใหมที่มากขึ้นนั้น (ไมยึดขนบธรรมเนียมดั้งเดิม) จะลดความเชื่อมั่นที่มีตอสถาบันการเมือง
ตางๆ   สวนความเชื่อถือที่มีตอทั้งบุคคลอื่นๆ  และสถาบันนั้น ถือวามีความสัมพันธเปนอยางมาก
ตอความมีสวนรวมในสมาคมของประชาสังคม  และเนื่องจากตัวแปรดานความเชื่อถือนั้นมีความ
สัมพันธเปนอยางมากกับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และความเปนเมือง  ดังนั้น จึงยากทีจะ
แยกแยะการเขาสมาคมที่แทจริงในขั้นตอนการวิเคราะหตอนนี้  



   16
  
 ภาพของที่มาของการเขารวมในประชาสังคมนั้น จะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้นในสมการแบบที่มี
ตัวแปรหลายตัว (ตารางที่ 9) สมการนี้ แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมในประชาสังคมนั้น สวนใหญ
แลว จะมีปจจัยมาจากการเปนคนที่มีอายุมากกวาเปนผูที่ยึดถือคุณคาตามธรรมเนียมดั้งเดิมมากกวา 
และผูที่อยูในบริเวณชนบท ซ่ึงนี่ไมใชภาพของประชาสังคมที่นําโดยนักกิจกรรมทางสังคมหัว 
รุนแรงที่มีอยูทั่วไปในภาพอันเปนที่นิยมสําหรับการตอสูเพื่อประชาธิปไตย แตภาพที่เกิดขึ้นนั้น 
เปนภาพของประชาสังคมภายในประเทศ ที่ไมไดเกี่ยวของกับคนหนุมสาวคนสมัยใหม หรือคนที่
อยูในเมืองเลย 
 
ตารางที่ 9 : ท่ีมาของการสนับสนุนการมีสวนรวมในประชาสังคม    N  =  1495 
 

ตัวแปร Regression 
Coefficients 

Beta t-test Sig of t 

ตําแหนงในเมือง -.202 -.325 -13.25 .000 
อายุ .004 .079 3.23 .001 
การยึดขนบธรรม
เนียมดั้งเดิม 
 

.012 .078 3.14 .002 

 R  =  .336   F  =  64.21 
 
 
บทวิเคราะห   

ความพยายามที่จะตีความขอมูลเกี่ยวกับประชาสังคมเหลานี้นั้นตองอาศัยความตองการ 
พื้นฐานการมองเชิงเปรียบเทียบ โดยระดับของการมีสวนรวมในประชาสังคม หรือตัวบงชี้ใดๆ  นั้น  
จะตองอาศัยพื้นฐานในการเปรียบเทียบเพื่อใหมีความหมาย  นอกจากนี้ ยังมีมาตรวัดตามแบบของ
สหรัฐอเมริกา ที่จะใชวัดการมีสวนรวมในประชาสังคมตามที่อางถึงโดย Putnam (ดังกลาวในตอน
ตน) แตก็ยังไมเปนที่ ชัดเจนวามาตรวัดดังกลาวจะมีความเหมาะสมกับประเทศที่ เพิ่งจะเปน
ประชาธิปไตยมากเพียงใด อยางไรก็ตาม โชคดีที่การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งในการศึกษาโครงการ
ใหญในเรื่องของ “การสรางระบอบประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงคานิยมในเอเชียตะวันออก” 
ซ่ึงจะใหขอมูลอยางเดียวกันทั่วทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเพื่อใหนํามาเปรียบเทียบ   
 ถึงแมจะมีขอแตกตางเชนนี้ ก็ยังปรากฏวา การมีสวนรวมในประชาสังคมนั้นยังอยูในระดับ
ที่ต่ําอยูนั่นเอง ภาพที่แทจริงของประชาสังคมในประเทศไทย จึงดูเหมือน “ถูกยึดไว” โดยผูนําซึ่งมา
จากบุคคลชั้นหัวกะทิ หากไมใชผูนําที่มาจากภาครัฐ อัตราของพฤติกรรมและแนวปฏิบัติแบบ  
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“จงรักภักดี” ซ่ึงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในประชาสังคมนั้น มิไดเปนตัวแทนของประชา-
สังคมแบบ “ที่มีการเผชิญหนา” หรือ “ประชาธิปไตยแบบถอนรากถอนโคน” (ตารางที่ 7)  ซ่ึงเปน
ความเขาใจที่ไมคอยจะมีขอมูลสนับสนุนไมวาจะในระดับใด  นอกจากนี้ ประชาสังคมของประเทศ
ไทยดูเหมือนจะถูกจัดใหอยูในฐานะที่เปนสวนสําคัญของการเคลื่อนไหวเพื่อ “การบริหารจัดการที่
ดี - ธรรมาภิบาล” ซ่ึงเปนการเคลื่อนไหวที่นําโดยกลุมผูนําหัวกาวหนาซึ่งมุงมั่นที่จะปฏิรูปรัฐ   
นอกเหนือไปจากการมุงมั่นที่จะนําประชาธิปไตยมาสูมวลชน  อยางไรก็ตาม นอกจากจะไมไดเปน
แนวหนาแลว ประชาสังคมนี้ก็ยังตั้งมั่นอยูภายในกระแสหลักของทิศทางการเมืองแบบดั้งเดิม และ
นอกเหนือไปจากลักษณะอื่นๆ แลว สังคมนี้ ยังมีลักษณะเปน “พลเรือน” อยูมาก 
 การคนพบที่วา การมีสวนรวมในประชาสังคมเกี่ยวของกับระดับการมีสวนรวมดานการ
เมืองนั้นมีความสําคัญมาก  โดยสิ่งที่ เร่ิมตนในฐานะที่ เปนสมมติฐานแบบ  “สองดาน” นั้น  
ไดคล่ีคลายออกไปในทิศทางที่ดี  ซ่ึงนี่เปนการสนับสนุนทฤษฎีพื้นฐานของ Putnam ที่วา ประชา-
สังคมนั้น  มีคุณคาในการเตรียมประชากรสําหรับบทบาทของตนในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อยางไรก็ตาม ส่ิงที่นาแปลกใจพอสมควร ไดแก การคนพบวา การมีสวนรวมใน
ประชาสังคมนั้น มีความสัมพันธกับความเปนชนบทและประชากรมีอายุ ซ่ึงเปนภาพที่แตกตางไป
จากภาพของการเมืองแบบที่มีการเผชิญหนา นอกจากนี้ ขอมูลยังไดช้ีใหเห็นวา ประชาชนที่มี 
ทัศนคติที่ “ยึดถือขนบธรรมเนียมเดิม” มากกวา (ซ่ึงมีลักษณะตรงกันขามกับทัศนคติที่ “สมัยใหม”) 
นั้น มีแนวโนมที่จะเขาไปรวมสมาคมกับประชาสังคมนอยกวา  
 ความสัมพันธอ่ืนๆ นั้นไมคอยชัดเจน  การมีสวนรวมในประชาสังคมนั้นมีความสัมพันธ
กับความเชื่อถือของผูอ่ืน และความเชื่อถือตอสถาบันการเมือง การพิจารณาวาแนวทางเหลานี้ 
เกิดขึ้นโดยเปนผลมาจากการมีสวนรวมในประชาสังคม หรือชวยทําใหเกิดการมีสวนรวมใน 
ประชาสังคมนั้น จะตองอาศัยวิธีจัดการกับขอมูลที่ซับซอนกวานี้  อีกปญหาหนึ่ง ไดแก ในขณะที่
การมีสวนรวมในประชาสังคมนั้น สนับสนุนการมีสวนรวมดานการเมืองอยางแข็งขัน แตก็ไมไดจํา
เปนวาจะตองเปนการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ส่ิงนี้ก็เชนกัน ที่จะเปนจะตองมีการตรวจ
สอบถึงความสัมพันธอยางจริงจังกวานี้ 
 ส่ิงที่คนพบอยางหนึ่งในงานวิจัยนี้และงานวิจัยอ่ืนๆ  ซ่ึงสอดคลองกันและเห็นไดชัดเจนคือ 
มีความแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯและผูตอบแบบสอบถามใน
เขตชนบท  โดยแทจริงแลว ยิ่งสังคมมีความเปนเมืองมากขึ้นเทาใด การมีสวนรวมในประชาสังคม
ยิ่งมีนอยลงเทานั้น  เราเสนอวา นี่อาจจะเปนจริงในประเทศยุโรปและอเมริกาเชนกัน  สังคมชนบท
จะตองอาศัยและสงเสริมใหมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ในขณะที่สังคมเมืองกลับผลักดันใหเกิด
การแยกตัวและการรูจักกัน ซ่ึงจริงๆ แลวสวนหลังนี้กลับทําใหเกิดความสบายใจแกผูที่อพยพมาจาก
สังคมชนบท ที่ซ่ึงการกระทําทุกอยางในที่สาธารณะจะถูกจับตามองและบางครั้งก็ถูกวิพากษวิจารณ  
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พื้นที่ในเมือง ชวยใหมี “อิสระภาพ” โดยตรงจากพลังทางสังคมซึ่งสนับสนุนการเขาสมาคมใน
ประชาสังคม  คนไทยในชนบทและในเมืองมีชีวิตที่อยูในสภาพแวดลอมทางดานการเมืองและ
สังคมตางกันมาก ไมเพียงแตพวกเขาจะมีความแตกตางในดานการมีสวนรวมในประชาสังคม 
เท านั้น  แตยังมีความแตกตางในดานเป าหมายและความสนใจทางดานการเมืองอีกดวย 
(Laothamatas, 1996) ปจจัยเชนนี้ในสังคมไทย ซ่ึงไดรับการยืนยันอีกครั้งดวยการศึกษานี้ จึงเปน
การเสนอในทางทฤษฎี วาจะควรมีการสํารวจดานการพัฒนาประชาสังคมตอไป ไมเพียงแตใน
ประเทศไทยเทานั้น แตรวมทั้งในบริบทของเอเชียตะวันออกทั้งหมดในขณะนี้ดวย  
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ภาคผนวก 
 
คําจํากัดความของตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหนี้  
 
1. การเขารวมในประชาสังคม: ผลรวมคําตอบที่มีตอคําถาม 2 คําถาม เกี่ยวกับการเปนสมาชิกหรือ
การมีสวนรวมในสมาคมที่เปนทางการและไมเปนทางการ  
 

2. ความสามารถทางดานการเมือง: ผลรวมของคําตอบที่มีตอตัวบงชี้ 4 ประการเกี่ยวกับความ
สามารถ: 

1. ความสามารถที่จะมีสวนรวมในดานการเมือง 
2. เรื่องของบานเมืองนั้นซับซอนเกินไปสําหรับคนอยางฉัน 
3. มีผูอํานาจเพียงไมกี่คนที่บริหารประเทศนี้อยู 
4. คนอยางฉัน ไมมีอิทธิพลใดๆ ตอส่ิงที่รัฐบาลทําหรอก 

 

3. ตําแหนงที่อยูในเมือง-ชนบท: (ดูตารางที่  4) 
 

4. อายุ: อายุที่แทจริงของผูตอบ 
 

5. สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (SES): คะแนนที่มีปจจัยมาจากรายได การศึกษา และสถานะ
ทางอาชีพ  ซ่ึงคะแนนที่คิดไดจากผลการวิเคราะหปจจัยทั้งหมดนั้นมากกวา .8 และยกมาเปนปจจัย
เดียว 
 

6. ความเชื่อในรัฐบาล  ผลรวมของคะแนนเชื่อถือหรือไม เชื่อถือ  สําหรับสถาบันทั้ งหมด  
ดูตารางที่ 7. 
 

7. การสนับสนุนประชาธิปไตย  ผลรวมของคะแนนมาตรฐาน (Z – Scores) หาสวน  สําหรับคําถาม
เกี่ยวกับ: 

1. ความนาพึงปรารถนาของประชาธิปไตย 
2. ความเหมาะสมของประชาธิปไตย 
3. ความพอใจที่มีตอประชาธิปไตย 
4. การเลือกนิยมประชาธิปไตย 
5. ความสามารถของระบอบประชาธิปไตยในการแกไขปญหา 

 
 
 



   22
  
8. การยึดถือขนบธรรมเนียมดั้งเดิม : ผลรวมของคําตอบที่มีตอ 9 คําถามตอไปนี้ : 

1 การเชื่อฟงพอแม ถึงแมพวกทานอาจไมมีเหตุผล 
2. การเลือกจางเพื่อนฝูงหรือญาติพี่นอง 
3. การยอมใหเมื่อมีขอขัดแยงกับเพื่อนบาน 
4. อนาคตนั้นถูกกําหนดไวดวยโชคชะตา 
5. ยอมตามหากเพื่อนรวมงานไมเห็นดวย 
6. ครอบครัวตองมากอนตนเอง 
7. ผูชายจะเสียหนา หากตองทํางานตามบังคับบัญชาของผูหญิง 
8. เมื่อตองการแกไขปญหาควรปรึกษาผูใหญ  
9. สามีควรชักจูงใหภรรยาของตนเชื่อถือแมของเขา   

 

9. การมีสวนรวมดานการเมือง : ผลรวมของคําตอบวา ผูตอบคําถามนั้น ไดออกเสียงเลือกตั้ง 
วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร รวมท้ังรวมกิจกรรมอื่นๆ หรือไม (ดูหมายเหตุทายบท 4) และพวก
เขาไดติดตามขาวการเมืองหรือไม  
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