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บทคดัย่อ 
 

 รายงานวจิยัเพือ่ศกึษาความเป็นพลเมอืงในประเทศไทยจดัทาํขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาถงึ 1) 
การจดัทําตัวชี้วดัความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับสงัคมไทย 2) ศึกษาประเด็นความสําคญัที่แสดงถึง
คุณสมบตัิของความเป็นพลเมืองในทศันะของประชาชนชาวไทย และ 3) ศึกษาการมีอยู่ของความเป็น
พลเมอืงของประชาชนชาวไทย โดยตวัอยา่งไดจ้ากการสุม่ตามความน่าจะเป็น จากรายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทัว่
ประเทศไทย จาํนวน 1,500 คน ซึง่ไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูระหวา่งวนัที ่1 – 15 มถุินายน 2554 สาํหรบัก่อนการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที ่3 กรกฎาคม 2554 และระหว่างวนัที ่15 กรกฎาคม – สงิหาคม 
2554 หลงัการเลอืกตัง้ 
          ผลการศกึษา พบว่า คุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนใหค้วามสาํคญัสงูทีสุ่ด 5 อนัดบัแรก 
คอื การทาํงานแบบสจุรติ การมคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ การเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ี
และ การปฏบิตัติามกฎหมาย ในขณะทีค่นไทยเองมคีุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงใน 5 อนัดบัแรกคอื การมี
ความภูมใิจในการเป็นคนไทย การทาํงานแบบสุจรติ การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ การเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ีและการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย สิง่ทีแ่ตกต่างกนัของระหว่างคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงคก์บัคุณสมบตัิ
ทีม่อียูจ่รงิของความเป็นพลเมอืง คอื การสามารถวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง และมคีวามรู้
เกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง  การศกึษาน้ียงัทําใหเ้กดิตวัชีว้ดัทีแ่สดงคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงทีม่ี
อยูใ่นสงัคมไทย ซึง่ตามทฤษฏขีอง Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คอื ตวัชีว้ดั
ความเป็นพลเมอืงในดา้นทีใ่หค้วามสาํคญักบัวถิวีฒันธรรม ดา้นทีเ่น้นชุมชน และ ดา้นการเน้นเรื่องอสิรภาพ
และความคดิทีก่า้วหน้า  
          นอกจากน้ี เมือ่ศกึษาถงึขัน้ความสมัพนัธใ์นรายภาคของคุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนม ี
พบว่าประชาชน ในแต่ละภาคมคีวามแตกต่างกนัในคุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืง โดยผูท้ี่คดิว่าตนเองมี
คุณสมบัติความเป็นพลเมืองในด้านวิถีว ัฒนธรรมมากที่สุด คือ ผู้ที่อาศัยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
รองลงมาคอื ภาคกลาง ส่วนผูท้ี่คดิว่าตนเองมคีวามเป็นพลเมอืงดา้นชุมชนมากที่สุด คอื ผูท้ี่อาศยัในภาค
กลาง และสุดทา้ย ผูท้ีค่ดิว่าตนเองมคีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงดา้นความมอีสิรภาพและความกา้วหน้า
มากทีส่ดุ คอื ภาคกลาง รองลงมา คอื กรงุเทพมหานคร 
          ดงันัน้ การจะเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงของประชาชนชาวไทยใหม้มีากขึ้นนัน้จะต้องขึน้อยู่กบั
บริบทของพื้นที่และลักษณะของประชากรในพื้นที่ด้วย เพื่อที่จะทําให้การพฒันาความเป็นพลเมืองมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
คาํสาํคญั: ตวัชีว้ดั ความเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงค ์ความเป็นพลเมอืงทีม่อียูจ่รงิ 
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Abstract 

The research project on “Measuring Citizenship in Thailand” was conducted to 1) develop 
an indicator to measure citizenship suitable to the Thai context 2) identify civic virtues deemed most 
important to citizenship according to  the Thai people 3) study how Thai citizens self-assess their 
practice of civic virtues.  To this end, opinion surveys were conducted using a representative 
sample of 1,500 subjects nationwide (probability sampling – population of eligible voters) before and 
after the 3 July 2011 general election. Pre- election survey data was collected between 1 – 15 June 
2011 and post-elections survey data between 15 July – August 2011. Research findings show that 
civic virtues or competences considered the most important to good citizenship for Thais are (1) 
work with honesty (2) take pride in being Thai (3) go to vote (3) be willing to pay taxes and (5) 
abide by the law. When asked which of the competences subject feel they practice the best, they 
responded (1) take pride in being Thai (2) work with honesty (3) go to vote (3) be willing to pay 
taxes and (4) abide by the law.  Thai people’s normative discourse on civic virtues and the self-
assessment of their own civic virtues differ in regard to (1) the ability to analyze and discuss politics 
and (2) knowledge about politics and government. Drawing on citizenship theories developed by 
Kahne and Westheimer (2004), civic virtues surveyed in this research were grouped into clusters 
defining three types of citizens (1) the “tradition-oriented” or “traditionalist minimalist” citizen  whose 
definition of citizenship is based on the respect of traditions (2)  the “community-oriented” citizen 
whose definition of citizenship relies on participation in the local community and (3) the “modern 
progressive” or “justice-oriented” citizen for whom the exercise of citizenship equates to the 
exercise and rights and liberties. According to the findings of this study, Thai people have different 
views of their role as citizens depending on many variables, the most significant of which is the 
area of residence.  Survey results show that the most “modern progressive” citizens live in the 
Central area and Bangkok while the most “tradition-oriented” citizens live in the Northeast.  While 
specific civic virtues define specific citizens, citizenship as a role must be performed by all to 
sustain democracy.  Civic education is therefore crucial to the sustainability of democracy and 
should take into account the existence of cultural differences in the Thai conception of the citizen’s 
role.    
Keywords: Indicator Normative Citizenship Positive Citizenship 
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บทนํา 

 ความเป็นพลเมอืง (Citizenship) เป็นคาํทีม่คีวามสาํคญัต่อการพฒันาประชาธปิไตย ประชาธปิไตย
จะประสบความสําเรจ็ได้ ไม่ใช่เพยีงแต่มรีฐัธรรมนูญที่ดเีท่านัน้ แต่ประชาชนจะต้องเป็น “พลเมอืง” ตาม
ระบอบประชาธปิไตยดว้ย (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554) กล่าวคอื มสีมาชกิของสงัคมทีใ่ชส้ทิธเิสรภีาพโดยมี
ความรบัผิดชอบ เคารพสิทธิผู้อื่น เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา ในนานาประเทศ อาทิ ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาและประเทศเยอรมนีจดัใหม้ ีการศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมอืง (Civic Education) ขึน้มา 
และประสบความสาํเรจ็ในการสรา้งพลเมอืง จนเป็นตวัอย่างใหก้บัประเทศต่างๆ และปจัจุบนัการศกึษาเพื่อ
สรา้งความเป็นพลเมอืงไดก้ลายเป็นปจัจยัความสาํเรจ็ในการปกครองระบอบประชาธปิไตยของประเทศต่างๆ 
ทัว่โลก 

 ความเป็นพลเมอืงเป็นสภาวะของการเป็นพลเมอืงของสงัคมของประชาชน ของชาตทิีม่ทีฤษฎเีรื่อง
ของสญัญาของสงัคมทีใ่หส้ทิธแิละความรบัผดิชอบแก่ประชาชน ความเป็นพลเมอืงเป็นเรื่องของการมสีทิธ ิ
เสรภีาพ การมสีว่นรว่มทางการเมอืงในชวีติของชุมชน ในทางกฎหมายยงัเป็นเรื่องทีเ่ชื่อมระหว่างปจัเจกชน
กบัรฐัอกีดว้ย 

 นอกจากน้ี พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นพลเมืองที่ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะนํา
ประเทศไปสูส่นัตสิขุดว้ยวถิปีระชาธปิไตย ซึง่รวมการมอีสิรภาพ การพึง่ตวัเองได ้การมสีทิธ ิการเคารพสทิธ ิ
มคีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม เคารพกตกิาบ้านเมอืง ไม่ใชค้วามรุนแรง มจีติสาธารณะ เป็นต้น การที่
ประเทศใดจะพฒันาประชาธปิไตยใหก้้าวหน้าไปได้ด้วยด ีจงึขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายประการ รวมทัง้การที่
ประชาชนมคีวามเป็นพลเมอืงสงูดว้ย 

 ประเทศไทยจดัว่าพฒันากระบวนการประชาธปิไตยมารว่ม 80 ปี แต่ยงัคงมปีญัหาของการถอยกลบั
ไปสู่ยุคทีเ่รยีกว่า ขาดความเป็นประชาธปิไตย ดว้ยเหตุผลมากมาย อย่างไรกด็ ีหากประชาธปิไตยมคีวาม
เป็นพลเมอืงในแนวคดิทีจ่ะช่วยใหป้ระเทศพฒันาประชาธปิไตยไปอยา่งสนัตไิดน่้าจะก่อผลต่อการเสรมิสรา้ง
ความกา้วหน้าของกระบวนการประชาธปิไตยมากขึน้ 

 ทีผ่่านมา ยงัไม่ปรากฏชดัเจนถงึการศกึษาว่าขณะน้ีสงัคมไทยมสีภาวะของความเป็นพลเมอืงมาก
น้อยเพยีงใด มเีพยีงการกล่าวถงึว่าหากประชาชนไทยมจีติสาํนึกของความเป็นพลเมอืงมากขึน้ ประเทศไทย
จะเป็นประชาธปิไตยทีแ่ทจ้รงิและมสีนัตสิขุ สถาบนัพระปกเกลา้ซึง่เป็นสถาบนัวชิาการมภีารกจิสาํคญัในการ
พฒันาประชาธปิไตย จงึเหน็ว่าความสาํคญัของการศกึษาเพื่อพฒันาตวัชีว้ดัความเป็นพลเมอืงและนําไปใช้
ประเมนิจรงิ โดยมุง่หวงัว่าจะทําใหท้ราบสถานการณ์การเป็นพลเมอืงของประชาชนชาวไทยและนําไปสูก่าร
เสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงดว้ยกระบวนการศกึษาของความความเป็นพลเมอืง (Civic Education) ไดม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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 การวจิยัเพื่อศกึษาความเป็นพลเมอืงในประเทศไทย ไดเ้กดิขึน้และไดท้ําการศกึษาในช่วงก่อนและ

หลงัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) จดัทาํ

ตวัชี้วดัความเป็นพลเมอืงที่เหมาะสมกบัสงัคมไทย 2) ศกึษาประเดน็ความสําคญัที่แสดงถงึคุณสมบตัขิอง

ความเป็นพลเมืองในทัศนะของประชาชนชาวไทย และ 3) ศึกษาการมีอยู่ของความเป็นพลเมืองของ

ประชาชนชาวไทย ผลการศกึษาจะนําไปสู่การได้แนวทางที่จะเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงในระบอบ

ประชาธปิไตยต่อไป 

 กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้น้ีเป็นประชาชนชาวไทยที่มอีายุตัง้แต่ 18 ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป (ผูม้สีทิธิ

เลอืกตัง้) ไดจ้ากการสุม่แบบผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) ประกอบดว้ยการสุม่จงัหวดั อาํเภอ ตําบล 

หมูบ่า้น และรายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในหมูบ่า้นนัน้ๆ จาํนวน 1,500 คน โดยมจีาํนวนตวัอยา่งตามภาค ดงัน้ี  

ภมิูภาค จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
1 กรงุเทพฯ 300 
2 ภาคเหนือ 271 
3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 466 
4 ภาคกลางและปรมิณฑล 229 
5 ภาคใต ้ 234 

รวม 1,500 
 

 สาํหรบัวธิกีารศกึษา ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการศกึษา โดยทําการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง

เป็นรายบุคคล และทําการเกบ็ขอ้มลูระหว่างวนัที ่1 – 15 มถุินายน 2554 สาํหรบัก่อนการเลอืกตัง้ ส่วนการ

เกบ็ขอ้มลูหลงัการเลอืกตัง้ระหวา่งวนัที ่15 กรกฎาคม – สงิหาคม 2554 
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คาํนิยามของคาํว่า ความเป็นพลเมือง 

 คาํว่า พลเมอืง มาจากภาษาลาตนิว่า cives (พลเมอืง) ซึง่เคยใชใ้นยุคโบราณซึง่เกีย่วขอ้งกบัระบบ
ประชาธปิไตยในกรกีและโรมนั ต่อมาในยุคสมยักลางไม่ไดนํ้ามาใช ้แต่อย่างไรกต็าม คําว่า พลเมอืงกม็กีาร
นํากลบัมาใชอ้กีในชว่งของการปฏวิตัใินประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิาและฝรัง่เศสในปลายศตวรรษ 18 

 การเป็นพลเมอืงมหีลายมติิ ซึ่งการที่จะเป็นพลเมอืงได้นัน้จะต้องมอีงค์ประกอบ (Abowitz & 
Harnish, 2006) ดงัต่อไปน้ี  

(1) มเีอกลกัษณ์ทีม่าจากความเป็นสมาชกิของชุมชนทางการเมอืง 
(2) ยดึถอืคา่นิยมเฉพาะและอุดมคต ิ
(3) มสีทิธแิละหน้าที ่
(4) มสีว่นรว่มทางการเมอืง 
(5) มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 

 
 การเป็นพลเมอืงเป็นบทบาทซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามจรยิธรรมแบบพลเมอืง (Civic Virtue) เพื่อใหบ้รรลุ
ถงึการรกัษาอุดมคตขิองการพลเมอืง (Civic Ideal) ขึน้อยูก่บัอุดมการณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งชาตโิดยเน้ือหาของ
จรยิธรรมแบบพลเมอืงขึน้อยู่กบับรบิทของสงัคม อย่างไรกต็าม บทบาทของพลเมอืงคอืการปกป้องสถาบนั
ต่างๆ ทีต่อบสนองอุดมคตขิองการพลเมอืง ทัง้น้ี ประชาธปิไตยเป็นสิง่สาํคญัทีน่ับว่าเป็นตน้กําเนิดของอุดม
คตทิางการเมอืงอื่นๆ อุดมคตขิองการพลเมอืง ยกตวัอย่างในกรณีของประเทศฝรัง่เศสกบัสหรฐัอเมรกิา ทัง้
สองประเทศนัน้เป็นประเทศเริม่ต้นการพฒันาของประชาธปิไตยในยุคใหม่ โดยดําเนินการปฏวิตัทิางการ
เมอืงเพื่อไปสู่การปกครองโดยประชาชนภายใต้รฐัธรรมนูญ สําหรบัประเทศอเมรกิานัน้ อุดมคติของการ
พลเมอืงทีป่ระกาศไวใ้น Declaration of Independence (1776) ว่า “มชีวีติทีม่เีสรภีาพและมสีทิธใินการตาม
หาความสขุของตนเอง” สว่นประเทศฝรัง่เศส ไดม้กีารประกาศไวใ้น Declaration of the Rights of Man and 
the Citizen (1789) ว่า “อุดมคตขิองการเป็นพลเมอืงมคีวามเกีย่วขอ้งกบั เสรภีาพ หลกัทรพัย ์ความ
ปลอดภยั และมหีน้าทีใ่นการต่อตา้นการกดขี”่ดงันัน้ ชาวอเมรกิาและชาวฝรัง่เศสจงึไดม้กีารพฒันาจรยิธรรม
แบบพลเมอืงทีต่่างกนั เน่ืองจากสภาวะทีต่่างกนัของอุดมคตขิองการพลเมอืง   
 

ประวติัศาสตรข์องความเป็นพลเมือง 

 ในยุคสมยัโบราณกาล ความเป็นพลเมอืงเป็นเอกสทิธิข์องชนชัน้สูงซึ่งมอีสิระทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
ความคดิ และเวลา เพื่อปฏบิตัหิน้าทีพ่ลเมอืง เช่น การสมคัรรบัการเลอืกตัง้ การเป็นทหาร เป็นตน้  ในสมยั
นัน้ความเป็นพลเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ของการเป็นฐานนัดรศกัดิ ์เน่ืองจากประชาชนสว่นใหญ่ไมม่สีทิธใินความ
เป็นพลเมอืง โดยเฉพาะ สตร ีทาส หรอื คนปา่เถื่อน 
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 ต่อมาในยคุสมยักลาง  ซึง่เป็นยคุของสมบรูณาญาสทิธริาชยใ์นยุโรป  แนวคดิแบบพลเมอืงกไ็ดส้ญู
หายไป  เน้นเพยีงแค่ความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิเ์ท่านัน้ พลเมอืงไม่มสีทิธเิขา้มามบีทบาททาง
การเมืองจึงไม่ต้องมีจริยธรรมแบบพลเมือง  ไม่มีสัญญาประชาคมระหว่างประชาชนและรัฐ มีแต่
ความสมัพนัธแ์บบความจงรกัภกัดรีะหวา่งกษตัรยิแ์ละประชาชน ดงัคาํพดูทีว่่า “รฐัคอืผมเอง” (พระเจา้หลุยส์
ที ่14 แหง่ฝรัง่เศส, 1674)  

 ตัง้แต่การปฏิวติัฝรัง่เศสและสหรฐัอเมริกาเป็นต้นมา กระแสเสรนิียมก่อให้เกิดแนวคิดที่ว่า
ประมขุและรฐัไมไ่ดร้วมเป็นอนัเดยีวกนั และหลกัการทีว่่าประชาขนตอ้งนบัถอืรฐัมากกว่าตวับุคคลทีป่กครอง
รฐั จงึทําใหเ้กดิความเป็นพลเมอืงทีเ่น้นความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนและรฐัแทน  ดงันัน้ ความจงรกัภกัดี
ต่ออุดมคตทิางการเมอืงจงึมาแทนความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรยิ ์ทัง้น้ี การปฏวิตัขิองสหรฐัอเมรกิาและ
ฝรัง่เศสไดป้ระกาศใชห้ลกัการเหล่าน้ีในรฐัธรรมนูญของทัง้สองประเทศ คอื Declaration of Independence 
(1776) and Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789) ซึง่จากการปฏวิตัฝิรัง่เศสเป็นเหตุ
เริม่ตน้ของการผสานของความเป็นพลเมอืงกบัชาต ิ (Keith Faulks, 2000) ไวด้ว้ยกนั 

 ระหว่างศตวรรษท่ี 19 และ 20 อุดมการณ์แบบเสรนิียมทําใหค้ํานิยามของความเป็นพลเมอืง
กลายเป็นเรื่องของสทิธแิละเสรภีาพ ซึ่งเป็นอุดมคตขิองความเสมอภาคและเสรภีาพ คํานิยามดงักล่าวมขีอ้
สมมตุฐิานวา่พลเมอืงทุกคนมเีหตุผลและมทีางเลอืกทีเ่ท่าเทยีมกนั ไมว่่าจะเป็นเรื่องของชนชัน้ หรอื เพศ แต่
อยา่งไรกต็าม ในสมยัน้ี ความเสมอภาคกย็งัเป็นไดแ้คค่วามเสมอภาคในประเดน็ของกฎหมายเทา่นัน้  

 แต่หลงัจากสงครามโลกท่ี 2 สทิธิของพลเมอืงรวมถึงสทิธิทางการเมอืงและสทิธิทางสงัคม 
เน่ืองจากไดพ้สิูจน์ว่าความเสมอภาคดา้นกฎหมายแต่เพยีงอย่างเดยีว ไม่ไดท้ําใหเ้กดิความเสมอภาคอย่าง
แท้จรงิ ดงันัน้ รฐัมหีน้าที่คุมครองพลเมอืงทางด้านสงัคมด้วย ด้วยเหตุน้ี รฐัสวสัดกิารจงึการเกิดขึน้ และ
สง่ผลกระทบต่อทศันคตขิองประชาชน อาจจะทําใหป้ระชาชนเหน็ว่าไม่จําเป็นตอ้งตอบแทนอะไรแก่รฐั จาก
เหตุวกิฤตน้ี จะเหน็ไดว้่าประชาชนในยุโรปและอเมรกิาไม่ค่อยไดไ้ปเลอืกตัง้ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมในชุมชน
เท่าทีค่วร (Putnam, 2000) เพราะอาจคดิว่าการเมอืงในระดบัชาตนิัน้ไม่ไดเ้กดิประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิในสมยั
โลกาภวิฒัน์แลว้ 

 ดงันัน้ อนาคตของความเป็นพลเมือง อาจจะกลายเป็น “พลเมอืงโลก” ซึ่งในยุโรปมสีภาวการณ์
ของการเป็นพลเมอืงของยโุรปแลว้ (European Citizenship)  

 ประวตัศิาสตรข์องการมสีทิธ ิมลีกัษณะเช่นเดยีวกบัประวตัศิาสตรข์องความเป็นพลเมอืงตามที ่T.H. 
Marshall (1994) ไดเ้ขยีนบทความเรือ่ง "ความเป็นพลเมอืงกบัชนชัน้ทางสงัคม" กล่าวว่า ความเป็นพลเมอืง
ในประเทศตะวนัตกมวีวิฒันาการ 3 ช่วง ช่วงแรกคอืมกีารใหสิ้ทธิพลเมือง (Civic rights) แก่พลเมอืงทุก
คนบนพืน้ฐานของสถานะ (เสรภีาพ) และความสามารถ (อสิรภาพทางความคดิ, ความมเีหตุมผีล) ภายใต้
กฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บัทุกคนอย่างเท่าเทยีม ช่วงท่ีสอง หลงัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมและยุคแห่งภูมธิรรม มี
การใหสิ้ทธิทางการเมือง (Political rights) เริม่แรก คอื สทิธใินการลงคะแนนเสยีง ตามมาดว้ยการมสีทิธิ
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ในการแสดงความคดิเหน็และการรวมกลุ่ม ช่วงสุดท้าย หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 มกีารใหสิ้ทธิทางสงัคม 
(Social rights) เชน่ การไดร้บัเงนิชดเชยหากวา่งงาน การไดร้บัเงนิบาํเหน็จ เป็นตน้ 

 
การเป็นพลเมืองและระบอบทางการเมือง (Citizenship and political regimes) 
 

 อรสิโตเตลิใหค้วามเหน็วา่ความเป็นพลเมอืงถูกจดัตัง้เป็นรปูแบบขึน้มาตามความนึกคดิของระบอบที่
เป็นอยู ่ (Politics อา้งองิจาก William A. Galston, 1991) 

 ความเป็นพลเมอืงได้ถูกกําหนดเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนและรฐั ในขณะที่รฐัให้ความ
คุม้ครองประชาชนในการมสี่วนร่วมที่จะรกัษาสถาบนั ทัง้น้ีโดยระบอบที่แตกต่างกนัไดม้คีวามสมัพนัธ์กบั
รปูแบบของการเป็นพลเมอืงทีต่่างกนั นอกจากนัน้ บทบาทของพลเมืองยงัมีความแตกต่างกนัภายใต้
ระบอบการปกครองท่ีต่างกนั เพราะต้องการการสนับสนุนส่ิงท่ีต่างกนัของระบอบเหล่าน้ี 

Michael Ignatieff (The Myth of Citizenship, 1995) ไดก้ล่าวถงึความแตกต่างขององคป์ระกอบทีจ่ะเป็นใน
ระบบการปกครองทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ี  

ประเภทของระบบการ
ปกครอง 

ข้อจาํกดัของสถานะการเป็น
สมาชิก 

ความสามารถของประชาชน 
ท่ีพึงประสงค ์

1. ระบบศกัดนิา ความเกีย่วพนัระหวา่งทาสและ
ขนุนาง  

ไมม่ ี

2. ระบบกษตัรยิ ์ ความเกีย่วพนัระหวา่งบุคคลและ
พระมหากษตัรยิ ์ 

การเคารพ เชือ่ฟงัและจงรกัภกัดี
ต่อพระมหากษตัรยิ ์

3. ระบบเผดจ็การ  มคีวามรกัต่อผูป้กครอง  
ใหก้ารสนบัสนุนผูป้กครอง 

4. เน้นความเป็นชาต ิ ความสมัพนัธข์องสมาชกิแต่ละ
คนต่อชาต ิโดยเน้นทีว่ฒันธรรม
เป็นหลกั 

มคีวามรกัต่อชาต ิ
มคีวามรูว้า่สิง่ใดทีท่าํใหช้าตมิี
เอกลกัษณ์ 

5. เน้นความเป็นพลเมอืง ความสมัพนัธร์ะหวา่งหลกัการ
ของรฐั 

มคีวามรูส้กึถงึความรบัผดิชอบ 
มทีกัษะดา้นการมสีว่นรว่ม
ทางการเมอืง 

ทีม่า: อา้งองิใน Derek Heater, A brief history of citizenship 2004 

  ความแตกต่างระหวา่งความเป็นไพร ่(Subjecthood) กบั ความเป็นพลเมอืงสรปุไดด้งัน้ี 
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1. ความเสมอภาคของสถานภาพ : พลเมอืงทุกคนมสีถานภาพเหมอืนกนั รวมถงึผูป้กครองซึง่มี
สถานภาพเป็นพลเมอืงเชน่เดยีวกนั 

2. หลกัจรยิธรรมในการมสีว่นรว่ม 
3. การใหค้วามรว่มมอือยา่งมเีหตุมผีลและมคีวามระแวดระวงั 

 
 สทิธแิรกทีไ่ดค้อืสทิธขิองความเป็นพลเมอืง ซึง่จะทาํใหไ้ดส้ทิธอิื่นๆ ตามมาอกี เช่นเดยีวกบัที ่Keith 
Faulks (2000) กล่าวว่า ความเป็นพลเมอืงเป็นมากกว่าสิง่อื่นใด สามารถทาํใหเ้ราไดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน โดย
ทีป่ระชาธปิไตยไดส้ง่เสรมิใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถงึการมอีสิระทางความคดิ  

จริยธรรมแบบพลเมือง (Civic virtues) 
 
 ความเป็นพลเมอืงเป็นเรื่องของความกระตอืรอืรน้มากกว่าจะเป็นสภาวะของการอยู่เฉยๆ ไม่ดิน้รน 
อาจเป็นเรื่องของการไม่ตอ้งมกีารปกครองโดยประชาชน ถา้ประชาชนไมเ่ตม็ใจทีจ่ะมสี่วนร่วม หรอืเป็นการ
ไมม่สีทิธถิา้ปราศจากการชุมนุมทางการเมอืง หรอืเป็นเรื่องตัง้แต่พืน้ฐานของสทิธขิองบุคคล เราตอ้งเตม็ใจที่
จะยอมรบัการมคีวามรบัผดิชอบทีม่ากขึน้และเขา้มามสีว่นรว่ม ดงันัน้ จรยิธรรมของการมสีว่นรว่ม (Ethics of 
Participation) ซึ่งไดร้วมสทิธแิละความรบัผดิชอบไวด้ว้ยน้ีเป็นจรยิธรรมแบบพลเมอืงทีจ่ําเป็นเพื่อความ
ยัง่ยนืของประชาธปิไตย นอกจากน้ี ยงัมจีรยิธรรมแบบพลเมอืงอกีมากมายที่ขึน้กบับรบิทของพื้นที่ อาท ิ
ตามทีอ่รสิโตเตลิกล่าวว่า “พลเมอืงทีด่คีวรรูแ้ละมคีวามสามารถทัง้เรื่องกฎระเบยีบและการถูกควบคุมโดย
กฎระเบยีบดว้ย และสิง่เหล่าน้ีคอืจรยิธรรมแบบพลเมอืง” (Aristotle, book 3, Politics) จรยิธรรมของพลเมอืง
ประกอบดว้ย จรยิธรรม 4 ประการ คอื การควบคุมตนเอง และการเลีย่งการกระทาํทีใ่ชค้วามรุนแรง หรอืสุด
ขัว้ ความเป็นธรรม ความกลา้หาญ และความรกัชาต ิตลอดจนการมปีญัญาและรอบคอบ มธัยสัถ์ซึง่รวมทัง้
ความสามารถในการตดัสนิใจไดด้ว้ย 
  
 เมื่อพจิารณาประวตัิศาสตร์และมองไปที่ว่าประชาธปิไตยแบบเสรภีาพในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ให้
ความหมายของ “พลเมอืงด”ี ไวอ้ย่างไร ตวัอยา่งทีน่่าสนใจคอื Robert Putnam (2000) ใหค้วามหมายของ
จริยธรรมแบบพลเมืองไว้ 3 ประการ คือ การมีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้นในชีวิตสาธารณะ การเป็นที่
น่าเชื่อถอื และการมปีฏสิมัพนัธก์นั กบัต่างตอบแทนกนั มนัเป็นการมคีวามสมัพนัธก์นัทางสงัคม จากความ
พยายามทีจ่ะทบทวนแนวคดิเรื่อง พลเมอืงของ Angela Wentz Faulconer (2004) ซึง่เหน็ว่าสุดยอดของ
ความเป็นพลเมอืง คอืการมจีรยิธรรมแบบพลเมอืงที่ต้องมใีนประชาธปิไตยเสร ีจรยิธรรมแบบพลเมอืงใน
ชุมชน เน้นทีก่ารมสี่วนร่วมของพลเมอืงในสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ อนัประกอบดว้ย 1) การร่วมมอืกนั 
(cooperation) 2) การมสีว่นรว่ม (participation) 3) การพงึระแวดระวงั (vigilance) 4) ความเป็นเลศิในการ
ไตรต่รองคดิรอบคอบ (deliberative excellence) และ 5) การเคารพกฎหมาย (obedience to law) จรยิธรรม
แบบพลเมอืงเสร ีหมายถงึ การจงรกัภกัดต่ีอแนวคดิเสรทีีช่ดัเจน ซึง่กค็อื 1) ความจงรกัภกัด ี(allegiance) 
ต่อชุมชนประชาธปิไตยเสร ี2) เคารพต่อความคดิทีแ่ตกต่างกนั (tolerance) และ 3) เคารพสทิธ ิ(respect for 
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rights) ซึง่ในคุณสมบตัขิอ้หลงัสุดน้ี รวมจรยิธรรมของการปกครองตนเอง  (self-governance virtues) ซึง่
รวมความสามารถเฉพาะที่เป็นความคาดหวงัจากพลเมอืง อนัประกอบด้วย 1) การปกครองตนเอง 
(autonomy) 2) ความรบัผดิชอบ (responsibility) และ 3) การควบคุมตนเอง การหกัหา้มใจตนเอง (self-
restraint) 
 
การวดัความเป็นพลเมืองท่ีอยู่บนพืน้ฐานของการประเมินจริยธรรมแบบพลเมือง 
  
 ในสงัคมประชาธิปไตย จรยิธรรมแบบพลเมอืงเป็นคุณสมบตัิส่วนบุคคลที่ช่วยคงความยัง่ยนืของ
ชุมชนทางการเมอืงจากสิง่ทีเ่ขา้มาคุกคาม ทัง้จากภายในและภายนอก จรยิธรรมแบบพลเมอืงสามารถแบ่ง
ไดใ้นหลายแนวทาง ซึง่ชุดของจรยิธรรมสามารถแบ่งออกเป็นชุดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั คอื 1) ทศันคต ิเช่น การ
เคารพกนัและกนั การเคารพผูอ้ื่นในชุมชน ความเตม็ใจทีจ่ะประนีประนอม 2) มสีิง่จูงใจ เช่น การจงรกัภกัดี
ต่อชุมชนและสถาบนัทีค่งอยู่ การผูกผนัต่อสิง่ดรี่วมกนั การมคีวามทรงจําในฐานะพลเมอืง และ 3) มทีกัษะ 
เช่น ความรูเ้รื่องงานสาธารณะ ทกัษะในการตดัสนิใจทางการเมอืง ความสามารถ/การเปิดกวา้งทีจ่ะเสวนา 
และ 4) คุณภาพของคุณสมบตัต่ิางๆ เชน่ ความซื่อสตัย ์เทีย่งตรง กลา้หาญ มอีสิระ การควบคุมตนเองได ้ 
 ในการศกึษาน้ี จรยิธรรมแบบพลเมอืงมกีารแบ่งออกเป็น 1) การมสี่วนร่วม 2) ความรู ้และค่านิยม 
เกีย่วกบัพลเมอืง ตวัแบบน้ีไดแ้สดงกรอบทฤษฎทีีพ่ฒันาโดย Joel Westheimer และ Joseph Kahne (2004) 
ดงัปรากฏ ต่อไปน้ี   
 
ประเภทของความเป็นพลเมือง 3 ประเภท (Joel Westheimer and Joseph Kahne) (2004) 
Joel Westheimer และ Joseph Kahne ไดพ้ฒันาประเภทของการเป็นพลเมอืงเป็น 3 กลุ่มซึง่ขึน้อยูก่บัการ
ใหคุ้ณค่าและการกระทําทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการเป็นพลเมอืงทีด่ ีประกอบดว้ย (1) ความรบัผดิชอบสว่นตวั (2) 
การมสีว่นรว่มในความเป็นพลเมอืง และ (3) จติสาํนึกเกีย่วกบัความยตุธิรรมทางสงัคม 
 
ตาราง 1 ประเภทของความเป็นพลเมอืง 3 ประเภท 
 ความรบัผิดชอบส่วนตวั การมีส่วนร่วมใน 

ความเป็นพลเมือง 
จิตสาํนึกเก่ียวกบัความ
ยติุธรรมทางสงัคม 

ลกัษณะ  มหีน้าทีร่บัผดิชอบในชุมชนของตน 
 ทาํงานอยา่งสจุรติและจา่ยภาษ ี
 เคารพกฎหมาย 
 การแยกขยะ การบรจิาคโลหติ 
 เป็นอาสาสมคัรในชว่งเวลาทีว่กิฤต 

 เขา้รว่มเป็นสมาชกิของ
ชุมชน และพยายามทีจ่ะ
รว่มพฒันาชุมชน 

 ดแูลชุมชน โดยพยายามที่
จะดแูลความตอ้งการ 
สนบัสนุนการพฒันา
เศรษฐกจิ หรอืรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
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 มคีวามรูว้า่รฐัทาํงาน
อยา่งไร 

 มคีวามรูก้ลยทุธเ์พือ่จะได้
บรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
ทาํงาน 

ตวัอยา่งของ
การกระทาํ 

สนบัสนุนดา้นอาหารแก่คนยากจน ชว่ยในการจดัระบบการจดัการ
อาหารสาํหรบัคนยากจน 

ทาํการสาํรวจวา่ทาํไม
ประชาชนถงึยงัขาดแคลน
ดา้นอาหารอยู ่และมี
แนวทางอะไรในการแกไ้ข
ปญัหานัน้ 

สมมตฐิาน
หลกั 

เพือ่เป็นการพฒันาสงัคม พลเมอืงทีด่ี
ตอ้งมคีวามซื่อสตัย ์ความรบัผดิชอบ 
และ ปฏบิตัติามกฎหมายของชุมชน  
 

เพือ่เป็นการพฒันาสงัคม 
พลเมอืงทีด่ตีอ้งมสีว่นรว่มและมี
ตาํแหน่งหน้าผูนํ้าภายในระบบ
และโครงสรา้งทีม่ไีว ้

เพือ่เป็นการพฒันาสงัคม 
พลเมอืงทีด่ตีอ้งตัง้คาํถาม 
โตแ้ยง้และเปลีย่นระบบและ
โครงสรา้งทีต่ ัง้ขึน้เมือ่เกดิ
ความไมย่ตุธิรรมขึน้ใน
สงัคม 

ท่ีมา: Joel Westheimer and Joseph Kahne (2004) 

 

ผลการศึกษาคณุสมบติัของความเป็นพลเมืองไทย 

 ความเป็นพลเมอืงมทีัง้ในอุดมคตแิละในความเป็นจรงิ ดงันัน้ ในทีน้ี่กลุ่มความคดิเหน็ของประชาชน

ต่อคุณสมบตัทิีส่าํคญัของการเป็นพลเมอืงจงึสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื แบบของการเป็นพลเมอืงทีพ่งึ

ประสงคห์รอืทีค่วรจะเป็น (Normative citizenship) และ ลกัษณะของการเป็นพลเมอืงทีม่กีารปฏบิตัจิรงิ 

(Positive citizenship)  

 จากการศึกษาองค์ประกอบของการเป็นพลเมอืง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความเป็นพลเมอืง ใน

รปูแบบของคุณสมบตัคิวามเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงค ์(Normative citizenship) ไดม้าจาก ค่าเฉลีย่ของระดบั

ความสําคญัของคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืง ตัง้แต่ 0 – 10 โดย 0 หมายถงึ ไม่สําคญัเลย และ 10 หมายถงึ 

สาํคญัทีสุ่ด ในขณะทีคุ่ณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนม ี(Positive Citizenship) ไดม้าจาก 

ค่าเฉลี่ยของระดบัการมคีุณสมบตัิของการเป็นพลเมอืง ตัง้แต่ 0 -10 โดย 0 หมายถึง ไม่มเีลย และ 10 

หมายถงึ มอียา่งมาก ซึง่ความเป็นพลเมอืงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 



ตาราง 2 แสดงประเภทของความเป็นพลเมอืงและคะแนนเฉลีย่ของความเป็นพลเมอืงของไทย  

ประเภทของความเป็น
พลเมือง 

องคป์ระกอบ 
คณุสมบตัิที่พึงประสงค ์

เทียบ 2 ปี 
ความมีอยู่ของ
คณุสมบตัินัน้ๆ เทียบ 2 ปี 

2554 2555 2554 2555 
 A. ค่านิยมที่เน้น
วฒันธรรม 

6) เคารพผูอ้าวโุสกวา่ 9.08 9.08 0 8.96 9.31 0.35 

 (Traditional Values) 7) เสยีสละเวลาทาํงานเพือ่สว่นรวม  8.87 8.78 -0.09 8.23 8.85 0.62 
  8) ปฏบิตัติามกฎหมาย 9.26 9.28 0.02 9.07 9.37 0.3 

 
12) ปฏบิตัติามหลกัศาสนา 9.19 9.36 0.17 8.95 9.36 0.41 

  13) มคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย 9.42 9.61 0.19 9.42 9.69 0.27 

 
15) ทาํงานแบบสจุรติ 9.45 9.39 -0.06 9.38 9.49 0.11 

  16) บรจิาคโลหติ/เงนิ/สิง่ของ/แรงงาน 8.48 8.4 -0.08 7.73 8.19 0.46 

 
17) รกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการนํากลบัไปใชใ้หม/่ชว่ยปลุกตน้ไม/้แยกขยะ 8.82 8.93 0.11 8.13 8.72 0.59 

B. การมีความรู้  1) สามารถเปรยีบเทยีบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้  8.31 7.61 -0.7 6.8 6.88 0.08 
( Civic knowledge) 3) มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง  8.43 7.95 -0.48 6.88 6.8 -0.08 
  5) สามารถคุยเรือ่งการเมอืงของประเทศต่างๆ  7.36 6.48 -0.88 5.36 5.19 -0.17 

 
14) เตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ี 9.3 9.39 0.09 9.19 9.31 0.12 

C. การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

2) ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้เสมอ  9.39 9.27 -0.12 9.31 9.42 0.11 

 (Political Participation) 4) สามารถวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง  8.16 7.65 -0.51 6.38 6.41 0.03 
  9) เป็นสมาชกิกลุม่ / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ 7.3 7.58 0.28 5.92 7.08 1.16 

 
10) สามารถไปรว่มชุมนุม ประทว้งหรอืเดนิขบวน รวมทัง้นดัหยดุงานเมือ่
เหน็วา่จาํเป็น 

4.06 4.51 0.45 2.87 3.5 0.63 

  11) ตดิตามการทาํงานของนกัการเมอืงและขา้ราชการ 7.74 7.54 -0.2 6.23 6.52 0.29 
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ภาพ 1 แสดงคะแนนเฉลีย่ของคณุสมบตัิที่พึงประสงคข์องความเป็นพลเมืองเปรยีบเทยีบปี 2554 และ 2555
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ภาพ 2 แสดงคะแนนเฉลีย่ของความมีอยู่ของคณุสมบตัิความเป็นพลเมือง เปรยีบเทยีบปี 2554 และ 2555 



คุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง สามารถแบ่งไดเ้ป็น 

 1. มีค่านิยมตามประเพณีนิยม (Traditional Values) ประกอบด้วยการเคารพผู้อาวุโสกว่า 

เสยีสละเวลาทํางานเพื่อส่วนรวม ปฏบิตัติามกฎหมาย ปฏบิตัติามหลกัศาสนา มคีวามภูมใิจในการเป็นคน

ไทย ทาํงานแบบสจุรติ บรจิาคโลหติ สิง่ของและรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 2. มีความรู้เก่ียวกบัการเป็นพลเมือง (Civic knowledge) ประกอบดว้ย การสามารถเปรยีบเทยีบ

นโยบายของพรรคและผูส้มคัร มคีวามรูเ้รือ่งการเมอืงของประเทศต่างๆ เตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ี

 3. การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยการไปใช้สทิธเิลอืกตัง้เสมอ การเป็นสมาชกิ

กลุ่ม สามารถไปรว่มชุมนุม ตดิตามการทาํงานของนกัการเมอืงและขา้ราชการ 

 

 จากตารางจะเหน็ว่า ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมกัเน้นไปท่ีการให้ความสาํคญักบัหลกั

ปฏิบติัตามแนววิถีวฒันธรรม การมีความรู้ว่าพลเมืองควรทาํอะไรบ้างเพ่ือสงัคม และการเข้าไปมี

ส่วนร่วมทางการเมืองและประเดน็ความเป็นพลเมืองท่ีประชาชนไทยคิดว่าคนเราควรจะมี แต่พบว่า

เขากลบัมีน้อยท่ีสดุ คือ กลุ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองและความรู้ในฐานะพลเมือง  

 นอกจากนัน้ ยงัแสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่า การทํางานทุจรติ การภูมใิจใจ

การเป็นคนไทย ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ปฏบิตัติามกฎหมายและปฏบิตัติามศาสนาเป็นสิง่สาํคญั 5 ลําดบัแรกใน

การแสดงถงึความเป็นพลเมอืง สว่นลาํดบัทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุ คอื การไปรว่มชุมนุมหรอืประทว้งเมื่อเหน็ว่า

จาํเป็นซึง่สามารถสรปุโดยเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งัภาพ ต่อไปน้ี 
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ภาพ 3 แสดงคา่เฉลีย่ของระดบัการใหค้วามสาํคญัของคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง  
(คุณสมบตัทิีพ่งึประสงค)์ 
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และเมื่อศกึษาต่อไปถงึสภาวะการเป็นพลเมอืงในปจัจุบนัทีป่ระชาชนมสีภาวะของการเป็นพลเมอืง

โดยการถามว่าประชาชนเหล่านัน้ว่ามคีุณสมบตัเิหล่าน้ีมาเพยีงใด พบว่า ประชาชนเหน็ว่าการภูมใิจในการ

เป็นคนไทยเป็นคุณสมบตัิทางการเมอืงที่พวกเขามสีูงสุด รองลงมาคือ การทํางานแบบสุจรติไปใช้สทิธิ

เลอืกตัง้ เตม็ใจเสยีภาษแีละปฏบิตัติามกฎหมาย ทัง้น้ีคุณสมบตัทิีพ่วกเขาตอบว่า มน้ีอยทีสุ่ด คอื การไปรว่ม

ชุมนุมประทว้ง เมือ่เหน็วา่จาํเป็น (คา่เฉลีย่เพยีง 2.87 จากคะแนนเตม็ 10) ดงัภาพ 2  

  ทัง้น้ีคุณสมบตัทิีม่คีวามแตกต่างของสิง่ทีค่วรจะเป็นกบัการมอียูส่งูสดุ คอื 

- สามารถวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง 1.78 
- มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 1.55 
- สามารถเปรยีบเทยีบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 1.51 
- ตดิตามการทาํงานของนกัการเมอืงและขา้ราชการ 1.51 
- เป็นสมาชกิกลุ่ม 1.38 
- สามารถไปรว่มชุมนุม ประทว้งเมือ่เหน็วา่จาํเป็น 1.19 
 

ส่ิงท่ีน่าสนใจคือประชาชนคิดว่าการสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเหน็ทางการเมือง

และการมีความรู้เก่ียวกบัการเมืองเป็นคณุสมบติัสาํคญัประการหน่ึงของความเป็นพลเมือง แต่พวก

เขากลบัมีคณุสมบติัข้อน้ีน้อยมาก ช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีควรจะเป็นและส่ิงท่ีมีอยู่จริงกว้างท่ีสุดเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคณุสมบติัอ่ืนๆ 

ส่วนคุณสมบติัท่ีไม่มีความแตกต่างเลยระหว่างส่ิงท่ีควรจะเป็นกับการเกิดขึ้นจริงใน

ความรู้สึกของประชาชน คือ ความภมิูใจในการเป็นไทย  
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ภาพ 4 แสดงคา่เฉลีย่ของระดบัการมีคณุสมบตัิของความเป็นพลเมืองของประชาชน
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ประเภทการเป็นพลเมือง 

 จากการศกึษาแนวคดิเรื่องความเป็นพลเมอืง1 โดยทําการศกึษาความคดิของประชาชนในช่วงหลงั

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อใหท้ราบว่าคนไทยมแีนวคดิต่อ

คุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงคแ์บบใด เป็นออกเป็นกี่กลุ่ม ซึง่จากการวเิคราะหป์จัจยั (Factor 

Analysis) แบบของการเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงคห์รอืทีค่วรจะเป็น (Normative citizenship) สามารถจาํแนก

เป็น 2 กลุ่ม คอื 1) ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบัวถิวีฒันธรรม (Traditionalist / Minimalist) และ 2) 

ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบัความมอีสิรภาพและความกา้วหน้าทนัสมยั (Modern / Liberal) ดงั

ตาราง 3 

คณุสมบติัของความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค ์

ตาราง 3 แสดงคณุสมบติัของความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค ์(Normative Citizenship)  

คณุสมบติัของความเป็นพลเมืองท่ีพึง

ประสงค ์

องคป์ระกอบ 

1. ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบั

วิถีว ัฒนธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 

2) ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้เสมอ 
6) เคารพผูอ้าวุโสกวา่ 
7) เสยีสละเวลาทาํงานเพือ่สว่นรวม 
8) ปฏบิตัติามกฎหมาย 
12) ปฏบิตัติามหลกัศาสนา 
13) มคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย 
14) เตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ี
15) ทาํงานแบบสจุรติ 

2. ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบั

ความมีอิสรภาพและความก้าวหน้า

ทนัสมยั (Modern / Liberal) 

1) สามารถเปรยีบเทยีบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้ 
3) มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 
4) สามารถวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง 
5) สามารถคุยเรือ่งการเมอืงนานาชาต ิ
9) เป็นสมาชกิกลุม่ / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ 
11) ตดิตามการทาํงานของนกัการเมอืงและขา้ราชการ 
16) บรจิาคโลหติ/เงนิ/สิง่ของ/แรงงาน 
17) รกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการนํากลบัไปใชใ้หม/่ชว่ยปลกูตน้ไม/้แยกขยะ 

                                                            
1 อา้งจาก ถวลิวด ีบุรกุีล, รชัวด ีแสงมหะหมดั, Eugenie Merieau และ Michael Volpe. ความเป็นพลเมอืง

ในประเทศไทย. เอกสารเผยแพรใ่นการประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ ครัง้ที ่13, 2555 
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หมายเหต ุขอ้ 10) สามารถไปรว่มชุมนุม ประทว้งหรอืเดนิขบวน รวมทัง้นดัหยดุงานเมือ่เหน็วา่จาํเป็น มี

คะแนนไมเ่ขา้เกณฑท์ัง้ 2 กลุ่ม 

  

จากการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของประชาชนต่อความสําคญัของคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง

โดยรวมคะแนน เตม็ 170 คะแนน พบวา่ ประชาชนใหค้วามสาํคญัต่อคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง 140.9 

คดิเป็นรอ้ยละ 82.88 แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการศกึษาในปี 2554 ซึง่ม ี143.3 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 84.32 

แสดงวา่ประชาชนใหค้วามสาํคญักบัการเป็นพลเมอืงโดยรวมลดลง  โดยเมื่อคาํนวณคะแนนความสาํคญัของ

คุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง จําแนกตามภูมภิาคทีอ่าศยั พบว่า ภาคกลางมคี่าคะแนนเฉลี่ยของการให้

ความสําคญักบัคุณสมบตัิต่างๆ สูงที่สุด คอื 149.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 170 คะแนน รองลงมาคือ 

ภาคเหนือ กรงุเทพมหานคร ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต ้ตามลาํดบั ดงัตาตาราง 4 ดงัน้ี 

ตาราง 4 แสดงคา่เฉลีย่ ความคดิเหน็ของประชาชนต่อความสาํคญัของคุณสมบตัคิวามเป็นพลเมอืงโดย
ภาพรวม จาํแนกตามภมูภิาคทีอ่าศยั 
ภมิูภาคท่ีอยู่อาศยั ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ 142.09 128 19.39 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 137.71 248 21.98 
ภาคกลาง 149.05 166 17.07 
ภาคใต ้ 134.07 96 32.52 
กรงุเทพมหานคร 139.99 72 15.05 

รวม 140.89 710 22.22 

 

แต่อยา่งไรกต็าม เมือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของประชาชนต่อความสาํคญัของคุณสมบตัคิวามเป็น
พลเมอืงระหว่างปี 2554 และ 2555 พบว่า ประชาชนในทุกภูมภิาคใหค้วามสําคญัต่อคุณสมบตัคิวามเป็น
พลเมอืงมากขึน้ ยกเวน้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีเ่หน็ความสาํคญัของความเป็นพลเมอืงน้อยลง ในขณะที ่
คนกรุงเทพมหานครมคีวามคิดเหน็ที่ตรงกนัขา้มกนั คือ เหน็ความสําคญัของความเป็นพลเมอืงมากขึ้น 
รายละเอยีดดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพ 5 แสดงคา่เฉลีย่ของระดบัความสาํคญัต่อคุณสมบตัคิวามเป็นพลเมอืงของประชาชน 

นอกจากน้ี เมื่อทราบแล้วว่าลกัษณะของความเป็นพลเมอืงที่พงึประสงค์นัน้ควรมคีุณสมบตัเิช่นไร 

จากนัน้ จงึศกึษาต่อถงึความมอียูจ่รงิของความเป็นพลเมอืงว่าจรงิๆ แลว้ ประชาชนชาวไทยเหน็ว่าตนเองมี

คุณสมบตัเิรือ่งความเป็นพลเมอืงมากน้อยแคไ่หน ดงัต่อไปน้ี 

คณุสมบติัของความเป็นพลเมืองท่ีประชาชนมี 

 คุณสมบตัทิีพ่งึประสงคจ์าํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัตาราง 3  แต่เมื่อศกึษาต่อไปถงึการมอียูจ่รงิ พบว่า 

สามารถจาํแนกการมคีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงของประชาชนชาวไทยได ้3 กลุ่ม จากการถามต่อเน่ือง

จากคุณสมบตัทิีพ่งึประสงคแ์ละทําใหส้ะทอ้นสภาพของความเป็นพลเมอืงของประเทศไทยไดโ้ดยคุณสมบตัิ

ของการเป็นพลเมอืงทีม่กีารปฏบิตัจิรงิ (Positive citizenship) จาํแนกเป็น 3 กลุ่ม คอื 1) ความเป็นพลเมอืงที่

ใหค้วามสาํคญักบัวถิวีฒันธรรม (Traditionalist / Minimalist) 2) ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบัชุมชน

ของตน (Community Oriented Citizenship) และ 3) ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสําคญักบัอสิรภาพ 

ความกา้วหน้า ทนัสมยั (Modern / Liberal Progressive) ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 5 แสดงคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนม ี(Positive Citizenship)  

คณุสมบติัของความเป็นพลเมืองท่ี

ประชาชนมี 

องคป์ระกอบ 

1. ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบั

วถิวีฒันธรรม 

(Traditionalist / Minimalist) 

2) ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้เสมอ 
6) เคารพผูอ้าวุโสกวา่ 
7) เสยีสละเวลาทาํงานเพือ่สว่นรวม 
8) ปฏบิตัติามกฎหมาย 
12) ปฏบิตัติามหลกัศาสนา 
13) มคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย 
14) เตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ี
15) ทาํงานแบบสจุรติ 

2. ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบั

ชุมชนของตน(Community Oriented  

Citizenship) 

7) เสยีสละเวลาทาํงานเพือ่สว่นรวม 
16) บรจิาคโลหติ/เงนิ/สิง่ของ/แรงงาน 
17) รกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการนํากลบัไปใชใ้หม/่ชว่ยปลกูตน้ไม/้แยกขยะ 

3. ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบั

อสิรภาพ ความกา้วหน้า ทนัสมยั 

(Modern / Liberal Progressive) 

1) สามารถเปรยีบเทยีบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้ 
3) มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 
4) สามารถวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง 
5) สามารถคุยเรือ่งการเมอืงนานาชาต ิ
9) เป็นสมาชกิกลุม่ / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ 
11) ตดิตามการทาํงานของนกัการเมอืงและขา้ราชการ 

 

 ทัง้น้ี คุณสมบตัทิีป่ระชาชนมไีดถู้กจาํแนกได ้3 ประเภท ต่างจากคุณสมบตัทิีพ่งึประสงค ์กล่าวคอื มี
เรื่องของการใหค้วามสาํคญักบัชุมชนเพิม่เขา้ไปดว้ย โดยมอีงคป์ระกอบย่อยทีอ่ยู่ในกลุ่มน้ี คอื เสยีสละเวลา
ทาํงานเพือ่สว่นรวม, บรจิาคโลหติ/เงนิ/สิง่ของ/แรงงาน และ รกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการนํากลบัไปใชใ้หม/่ช่วย
ปลกูตน้ไม/้แยกขยะ 

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณสมบตัิของความเป็นพลเมืองที่ประชาชนมี

โดยรวมคะแนน เตม็ 170 คะแนน พบว่า ประชาชนใหม้คีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง 134.3 คะแนน คดิ

เป็นร้อยละ 79.0 ทัง้น้ี เมื่อเทียบกับความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองที่

ประชาชนมใีนปี 2554 และเมื่อถามถึงการมคีุณสมบตัิของความเป็นพลเมอืงทัง้ 17 ขอ้ พบว่า ภาคที่มี

ประชาชนตอบว่ า  มีคุณสมบัติ เหล่ า น้ีสู งสุด  คือ  ประชาชนในภาคกลาง  รองลงมา  คือ  ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กรงุเทพมหานคร ภาคใต ้และภาคเหนือ ตามลาํดบั โดยภาคเหนือเป็นภาคทีป่ระชาชน

ยอมรบัวา่มคีุณสมบตัต่ิางๆ นัน้น้อยทีส่ดุ ดงัตาตาราง 6 ดงัน้ี 
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เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของการคดิว่าการมคีุณสมบตันิัน้กบัคุณสมบตัทิีพ่งึประสงค ์พบว่า ทุก

ภาคมคีะแนนลดลง อาจเน่ืองมาจากคุณสมบตัทิีป่รารถนาจะสงูกวา่คุณสมบตัทิีม่อียูจ่รงิเสมอ 

ตาราง 6 แสดงคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของประชาชนต่อคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนม ีโดย
ภาพรวม จาํแนกตามภมูภิาคทีอ่าศยั 
ภมิูภาคท่ีอยู่อาศยั ค่าเฉล่ีย จาํนวน 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 
กรงุเทพมหานคร 127.52 118 22.066 

รวม 129.19 1,162 20.390 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานะทางเศรษฐกิจ สงัคม ของประชาชน กบั การมีอยู่ของความเป็นพลเมือง

ของประชาชนชาวไทย 

นอกจากนัน้ มกีารศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานะทางเศรษฐกจิ สงัคม ของประชาชนกบัการมี

อยูข่องความเป็นพลเมอืงของประชาชนชาวไทย ผลการศกึษา มดีงัน้ี  

1. เพศ  

 1.1 พลเมืองท่ีเน้นเรื่องวิถีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  
 

 เมื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างเพศ กบั  กลุ่มคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนมใีนส่วนของ
การใหค้วามสาํคญักบัวถิวีฒันธรรม พบวา่ ผูช้ายมคีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงในเรื่องวถิวีฒันธรรมน้อย
กวา่ผูห้ญงิ แต่ ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตาราง 7 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของคุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนมเีน้นดา้น
วถิวีฒันธรรม กบัเพศ 

เพศ ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 
เพศชาย -.007 617 .985 
เพศหญงิ .023 532 1.005 

รวม .007 1,149 .994 
   F. = .256 sig. = .613  n. = 1,149 
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 1.2 พลเมืองท่ีเน้นชมุชน หรือ Community Oriented Citizenship 
 
 การมคีุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงทีเ่น้นชุมชน พบวา่ ผูห้ญงิมคีุณสมบตัใินเรือ่งของความเป็น
พลเมอืงทีเ่น้นการดแูลชุมชนสงูกวา่ผูช้ายอยา่งมนียัสาํคญั ทัง้น้ี ผูช้ายตอบวา่ ตนเองมคีุณสมบตัดิงักล่าว
น้อยและสวนทางกบัผูห้ญงิ 
 
ตาราง 8 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของคุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนมเีน้นดา้น
ชุมชน กบัเพศ 

เพศ ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 
เพศชาย -.0879 617 1.042 
เพศหญงิ .0977 532 .940 

รวม -.002 1,149 .999 
F. = 9.921 sig. = .002  n. = 1,149 
 
 1.3 พลเมืองท่ีมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  
  
 เพศไม่มคีวามแตกต่างกนัในคุณสมบตัิที่ประชาชนมใีนฐานะพลเมอืงที่เน้นความก้าวหน้าอย่างมี
นยัสาํคญั แต่ผูห้ญงิดเูหมอืนจะมคีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงทีเ่น้นความกา้วหน้าสวนทางกบัผูช้าย 
 
ตาราง 9 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของคุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนม ีแบบทีม่ี
ความคดิกา้วหน้า กบั เพศ 

เพศ ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 
เพศชาย .049 617 .972 
เพศหญงิ -.065 532 1.029 

รวม -.004 1,149 1.000 
F. = 3.700 sig. = .055  n. = 1,149 

 โดยสรุป การมีคุณสมบตัิของความเป็นพลเมือง พบว่า เพศ มีความแตกต่างกนัในเรื่องการให้

ความสําคญักบัชุมชน ซึ่งผู้หญิงตอบว่า ตนมคีุณสมบตัิด้านน้ีสูงกว่าผู้ชาย ขณะที่คุณสมบตัิที่ผู้หญิงและ

ผูช้ายมใีนกลุ่มอื่นๆ ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั 
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2. การศึกษา  

 2.1 พลเมืองท่ีเน้นเรื่องวิถีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship 
ตาราง 10 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของการมคีุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืง ทีเ่น้นดา้นวถิี
วฒันธรรม กบั ระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 
ไมส่าํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา -0.008 45 0.961 
สาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา 0.045 735 0.903 
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 0.075 104 1.055 
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย -0.011 108 0.965 
โรงเรยีนพาณชิยการ/โรงเรยีนอาชวีศกึษา -0.053 52 0.986 
ไมส่าํเรจ็การศกึษาระดบัอุดมศกึษา 0.548 4 0.253 
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

-0.063 69 1.059 

การศกึษาระดบัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

0.284 8 0.848 

ไมไ่ดศ้กึษา -1.582 15 2.372 
รวม 0.012 1,140 0.985 

F. = 5.553 sig. = .000  n. = 1,140 

 จากการศกึษา พบว่า การศกึษากบัการมอียู่ของคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงของประชาชนชาว

ไทย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .000 และกลุ่มทีม่ทีศันะเป็นบวกต่อคุณสมบตัขิองการเป็น

พลเมอืงสงูสุดคอืกลุ่มทีไ่ม่สาํเรจ็การศกึษาระดบัอุดมศกึษา รองลงมาคอื กลุ่มทีศ่กึษาระดบัอุดมศกึษาระดบั

ปรญิญาโท หรอื เทยีบเท่า กลุ่มทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และ ประถมศกึษา ขณะทีก่ลุ่ม

อื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตรจีะเหน็ในทศิทางทีต่รงกนัขา้ม 
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 2.2 พลเมืองท่ีมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 11 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของการมอียู่ของคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืงแบบทีม่ี
ความคดิกา้วหน้า กบั ระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 
ไมส่าํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา -0.472 45 1.135 
สาํเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษา -0.029 735 0.951 
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ -0.018 104 1.123 
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 0.096 108 0.904 
โรงเรยีนพาณชิยการ/โรงเรยีนอาชวีศกึษา 0.291 52 1.049 
ไมส่าํเรจ็การศกึษาระดบัอุดมศกึษา -0.278 4 0.849 
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเทา่ 

0.345 69 0.953 

การศกึษาระดบัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอื
เทยีบเทา่ 

0.799 8 0.929 

ไมไ่ดศ้กึษา -0.831 15 1.623 
รวม -0.002 1,140 1.001 
F. = 5.162 sig. = .000  n. = 1,140 

 จากตาราง พบว่า กลุ่มทีม่กีารศกึษาต่างกนัมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องการมอียู่ของคุณสมบตัคิวาม

เป็นพลเมอืงทีเ่น้นความกา้วหน้า โดยกลุ่มทีม่คีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงในแบบกา้วหน้าทนัสมยัเป็น

กลุ่มทีศ่กึษาในระดบัปรญิญาโท รองลงมา คอื กลุ่มทีศ่กึษาระดบัปรญิญาตร ีโรงเรยีนพาณิชยการ/โรงเรยีน

อาชวีศกึษา และ สาํเรจ็การศกึษาระดงัมธัยมปลาย ในขณะที ่บางกลุ่มใหค้วามสาํคญัทางลบ โดยเฉพาะกลุ่ม

ทีไ่มไ่ดศ้กึษา 
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3. ภมิูภาคท่ีอาศยั  

 3.1 พลเมืองท่ีเน้นเรื่องวิถีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  
ตาราง 12 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของการมอียูข่องคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืง ทีเ่น้นดา้น
วถิวีฒันธรรม กบั ภมูภิาคทีอ่าศยั 
ภมิูภาคท่ีอยู่อาศยั ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ -0.186 176 1.121 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

0.370 483 0.450 

ภาคกลาง -0.278 286 1.093 
ภาคใต ้ -0.443 99 1.507 
กรงุเทพมหานคร -0.191 118 1.178 

รวม 0.000 1,162 1.000 
F. = 32.730 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากการศกึษา  พบวา่ ประชาชนทีม่คีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืง ทีเ่น้นดา้นวถิวีฒันธรรม มาก

ทีส่ดุ คอื ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกนัน้จะมคีวามคดิทีส่วนทางกนั 

 3.2 พลเมืองท่ีเน้นชมุชน หรือ Community Oriented Citizenship 
ตาราง 13 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของการมอียูข่องคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืง ทีเ่น้นชุมชน
กบั ภมูภิาคทีอ่าศยั 
ภมิูภาคท่ีอยู่อาศยั ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ 0.049 176 0.988 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

-0.144 483 1.020 

ภาคกลาง 0.317 286 0.940 
ภาคใต ้ -0.021 99 0.948 
กรงุเทพมหานคร -0.234 118 0.937 

รวม 0.000 1162 1.000 
F. = 11.801 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากตาราง พบว่า ภาคที่ต่างกนัยงัคิดว่าตนเองมลีกัษณะของการเป็นพลเมอืงที่ต่างกนั อย่างมี
นัยสําคญั โดยประชาชนในภาคกลางคิดว่าตนเองมคีวามเป็นพลเมอืงที่เน้นด้านชุมชนสูงกว่าภาคอื่นๆ 
รองลงมาคอื ภาคเหนือ  
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 3.3 พลเมืองท่ีมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 14 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของการมอียู่ของคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืง แบบ
ความคดิกา้วหน้า กบั ภมูภิาคทีอ่าศยั 
ภมิูภาคท่ีอยู่อาศยั ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 

ภาคเหนือ -0.457 176 1.205 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

-0.198 483 0.838 

ภาคกลาง 0.508 286 0.888 
ภาคใต ้ 0.074 99 1.115 
กรงุเทพมหานคร 0.200 118 0.862 

รวม 0.000 1162 1.000 
F. = 37.959 sig. = .000  n. = 1,162 

 จากตารางที ่14 แสดงใหเ้หน็ว่า ภาคกบัการมอียูข่องความเป็นพลเมอืงดา้นความกา้วหน้าทนัสมยัมี

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั โดยภาคทีม่คีุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงในดา้นน้ีมากทีสุ่ด คอื ภาค

กลาง รองลงมา คอื ผูท้ีอ่าศยัในกรงุเทพมหานคร ในขณะทีภ่าคอื่นๆ เหน็ตรงกนัขา้ม 

 โดยสรปุ คุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงของประชาชนในภาคต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัดงัน้ี 

ตาราง 15 แสดงประเภทของคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงของประชาชนในภาคต่างๆ 

ภาค ประเภทของคณุสมบติัของความเป็นพลเมืองของประชาชน 
ภาคเหนือ ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบัชุมชนของตน(Community Citizenship) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเป็นพลเมอืงที่ให้ความสําคญักบัวถิีวฒันธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 

ภาคกลาง ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบัอสิรภาพ ความกา้วหน้าทนัสมยั 

(Modern / Liberal Progressive) และ ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบั

ชุมชนของตน (Community Citizenship) 

ภาคใต ้ ค่อนข้างมีความเป็นพลเมืองที่ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้า
ทนัสมยั (Light Modern / Liberal Progressive) 

กรงุเทพมหานคร ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้าทันสมัย 
(Modern / Liberal Progressive) 
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4 กลุ่มอาย ุ

 4.1 พลเมืองท่ีเน้นเรื่องวิถีวฒันธรรม หรือ Traditional Minimalist Citizenship  

ตาราง 16 แสดงค่าคะแนนเฉลีย่ของ Factor Score ของการมอียูข่องคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืง ทีเ่น้นดา้น
วถิวีฒันธรรม กบั กลุ่มอาย ุ

กลุ่มอาย ุ ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 
อายตุํ่ากวา่ 29 ปี -0.687 52 1.986 
อาย ุ30 – 39 ปี 0.065 165 0.847 
อาย ุ40 – 49 ปี -0.028 301 1.037 
อาย ุ50 – 59 ปี 0.099 325 0.847 
อาย ุ60 ปีขึน้ไป 0.032 300 0.817 

รวม 0.008 1143 0.982 
F. = 7.639 sig. = .000  n. = 1,143 

 กลุ่มอายุทีค่ดิว่าตนเองมลีกัษณะของความเป็นพลเมอืงทีเ่น้นวถิวีฒันธรรมสงูสุด คอื กลุ่มอายุ 50 – 
59 ปี รองลงมา คอื กลุ่มอายุ 30 – 39 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป ขณะทีก่ลุ่มอายุน้อยกว่า 29 ปี และกลุ่ม
อาย ุ40 – 49 ปี เหน็ตรงขา้ม 

 

4.2 พลเมืองท่ีมีความคิดก้าวหน้า หรือ Modern Progressive Citizenship  

ตาราง 17 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยของ Factor Score ของการมอียู่ของคุณสมบตักิารเป็นพลเมอืง ทีม่ี

ความคดิกา้วหน้า กบั กลุ่มอาย ุ

กลุ่มอาย ุ ค่าเฉล่ีย จาํนวน ค่า Std. Deviation 
อายตุํ่ากวา่ 29 ปี -0.321 52 0.940 
อาย ุ30 – 39 ปี 0.009 165 1.083 
อาย ุ40 – 49 ปี 0.131 301 0.923 
อาย ุ50 – 59 ปี -0.037 325 1.000 
อาย ุ60 ปีขึน้ไป -0.049 300 1.012 

รวม -0.002 1143 0.997 
F. = 2.952 sig. = .019  n. = 1,143 
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 จากการวเิคราะห์ พบว่า กลุ่มอายุที่ต่างกนัมคีวามคดิว่าตนเองมลีกัษณะของการเป็นพลเมอืงที่

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั โดย กลุ่มอาย ุ40 – 49 ปีคดิวา่ตนเองมคีุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงมากทีสุ่ด 

รองลงมาคอื กลุ่มทีม่อีายุระหว่าง 30 – 39 ปี นอกนัน้ มคีวามคดิทีส่วนทางกนั ดงันัน้ กลุ่มอายุ 30 – 49 ปี 

จะเป็นกลุ่มที่มคีุณสมบตัิของความเป็นพลเมอืงที่มคีวามคิดก้าวหน้าซึ่งน่าจะมาจาการเป็นกลุ่มที่สําเร็จ

การศกึษาและประกอบอาชพีแลว้ 

  

บทสรปุ  

  

 คุณสมบตักิารเป็นพลเมอืงทีป่ระชาชนไทยใหค้วามสาํคญัสงูทีส่ดุ ใน 5 อนัดบัแรก คอื 

 1. การทาํงานแบบสจุรติ  
 2. การมคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย 
 3. การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
 4. การเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ี
 5. การปฏบิตัติามกฎหมาย 
 
 และพบวา่คนไทยเองมคีุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงในเรือ่งต่อไปน้ี 5 อนัดบัแรก คอื 

 1. การมคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย 
 2. การทาํงานแบบสจุรติ 
 3. การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
 4. การเตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ี
 5. การปฏบิตัติามกฎหมาย 
 
 สิ่งที่แตกต่างเกี่ยวกบัเรื่องของความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ กบั การมีอยู่จริงของความเป็น

พลเมอืง คอื  
 1. สามารถวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง 
 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง 
  
 นอกจากนัน้ การศกึษาน้ียงัพบว่าความเป็นพลเมอืงที่พงึประสงค์ของคนไทย สามารถมาจดักลุ่ม

จาํแนกตามระดบัความสาํคญัของคุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงคไ์ด ้2 กลุ่ม คอื  
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 1. ความเป็นพลเมืองท่ีให้ความสาํคญักบัวิถีวฒันธรรม ประกอบดว้ย การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
การเคารพผู้อาวุโส การเสยีสละเวลาทํางานเพื่อส่วนรวม การปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหลกั
ศาสนา มคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย เตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ีและทาํงานแบบสจุรติ 
 
 2. ความเป็นพลเมืองท่ีให้ความสําคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมยั 

ประกอบด้วย สามารถเปรยีบเทยีบนโยบายของพรรคการเมอืงและผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ มคีวามรู้เกี่ยวกบั
การเมอืงการปกครอง สามารถวิเคราะห์และแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง สามารถคุยเรื่องการเมอืง
นานาชาติ เป็นสมาชิกกลุ่ม/สมาคม/สหภาพ/ชมรม เป็นต้น ติดตามการทํางานของนักการเมืองและ
ขา้ราชการ บรจิาคโลหติ/เงนิ/สิง่ของ/แรงงาน และ รกัษาสิง่แวดล้อมโดยการนํากลบัไปใช้ใหม่/ช่วยปลูก
ตน้ไม/้แยกขยะ  
 
 โดยเมื่อดูความสมัพนัธ์ในรายภาค พบว่า ผู้ที่มีให้คะแนนความสําคญัของคุณสมบตัิความเป็น

พลเมอืงทีพ่งึประสงคใ์นดา้นวถิวีฒันธรรมมากทีสุ่ด คอื ผูท้ีอ่าศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในขณะทีผู่ท้ ีม่ ี

ใหค้ะแนนความสาํคญัของคุณสมบตัคิวามเป็นพลเมอืงทีพ่งึประสงคใ์นดา้นความกา้วหน้ามากทีส่ดุ คอื ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เชน่กนั รองลงมา คอื ภาคกลาง 

 สว่นการมอียู่จรงิของความเป็นพลเมอืง ซึง่ผูศ้กึษาไดใ้หป้ระชาชนตอบแบบสอบถาม ตอบว่าตนเอง

มคีุณสมบตัขิองการเป็นพลเมอืงในแต่ละขอ้มากน้อยเพยีงใด ซึง่พบสิง่ทีน่่าสนใจ โดยจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 

คอื 

 1. ความเป็นพลเมืองท่ีให้ความสาํคญักบัวิถีวฒันธรรม ประกอบดว้ย การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 
การเคารพผู้อาวุโส การเสยีสละเวลาทํางานเพื่อส่วนรวม การปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามหลกั
ศาสนา มคีวามภมูใิจในการเป็นคนไทย เตม็ใจทีจ่ะเสยีภาษ ีและทาํงานแบบสจุรติ 

 2. ความเป็นพลเมืองท่ีให้ความสาํคญักบัชุมชนของตน ประกอบดว้ย เสยีสละเวลาทาํงานเพื่อ
สว่นรวม การบรจิาคโลหติ/เงนิ/สิง่ของ/แรงงาน และการรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยการนํากลบัไปใชใ้หม/่ช่วยปลูก
ตน้ไม/้แยกขยะ 
 3. ความเป็นพลเมืองท่ีให้ความสําคัญกับความมีอิสรภาพและความก้าวหน้าทันสมยั 

ประกอบดว้ย สามารถเปรยีบเทยีบนโยบายของพรรคและผูส้มคัรรบัการเลอืกตัง้ มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเมอืง
การปกครอง สามารถวเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืง สามารถคุยเรื่องการเมอืงนานาชาต ิเป็น
สมาชกิกลุ่ม / สมาคม / สหภาพ / ชมรม เป็นตน้ และตดิตามการทาํงานของนกัการเมอืงและขา้ราชการ 
  
 โดยกลุ่มคุณสมบตัทิีเ่พิม่ขึน้คอืการใหค้วามสาํคญักบัชุมชนซึง่แสดงถงึความเป็นคนไทยทีร่กัชุมชน

ของตนเอง โดยเมื่อศกึษาความสมัพนัธใ์นรายภาค พบว่า ผูท้ีค่ดิว่าตนเองมคีุณสมบตัคิวามเป็นพลเมอืงใน
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ดา้นวถิวีฒันธรรมมากทีสุ่ด คอื ผูท้ีอ่าศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รองลงมาคอื ภาคกลาง ทัง้น้ีลกัษณะ
สําคญัของกลุ่มน้ีกค็อื การเน้นการไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ เคารพผูอ้าวุโสกว่าและยดึมัน่ในหลกัศาสนา เป็นต้น 
ในขณะทีผู่ท้ ีค่ดิว่าตนเองมคีวามเป็นพลเมอืงในดา้นชุมชนมากทีสุ่ด คอื ภาคกลาง ส่วน ผูท้ีค่ดิว่าตนเองมี
คุณสมบตัขิองความเป็นพลเมอืงดา้นความมอีสิรภาพและความกา้วหน้ามากทีสุ่ด คอื ภาคกลาง รองลงมา 
คอื กรงุเทพมหานคร 
  
 นอกจากน้ี ยงัพบความแตกต่างของประเภทของความเป็นพลเมอืงในแต่ละภาค คอื 

ภาค ประเภทของคณุสมบติัของความเป็นพลเมืองของประชาชน 
ภาคเหนือ ความเป็นพลเมอืงที่ใหค้วามสําคญักบัชุมชนของตน(Community Oriented 

Citizenship) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความเป็นพลเมอืงที่ให้ความสําคญักบัวถิีวฒันธรรม (Traditionalist / 

Minimalist) 

ภาคกลาง ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบัอสิรภาพ ความกา้วหน้าทนัสมยั 

(Modern / Liberal Progressive) และ ความเป็นพลเมอืงทีใ่หค้วามสาํคญักบั

ชุมชนของตน (Community Oriented Citizenship) 

ภาคใต ้ ค่อนข้างมีความเป็นพลเมืองที่ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้า
ทนัสมยั (Light Modern / Liberal Progressive) 

กรงุเทพมหานคร ความเป็นพลเมืองที่ให้ความสําคัญกับอิสรภาพ ความก้าวหน้าทันสมัย 
(Modern / Liberal Progressive) 

 
 ดงันัน้ หากจะตอ้งเสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงคงจะตอ้งศกึษาบรบิทของพืน้ทีแ่ละกลุ่มประชากรให้

ชดัเจน และการศึกษาน้ีพบว่า ประชาชนคิดว่าตนเองมคีวามสามารถเรื่องการวิเคราะห์และแสดงความ

คดิเหน็ทางการเมอืง น้อยกวา่เรือ่งอื่น รวมทัง้มคีวามรูท้างการเมอืงน้อยกวา่ทีค่วรจะเป็นอกีดว้ย 
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