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บทคัดยอ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความโนมเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (1,253 คน คิดเปนรอยละ 62.7) มีคะแนนรวมความโนมเอียงทาง
การเมืองทัง้ สามประการอยางถูกตองและเหมาะสมในระดับปานกลาง แตเมือ่ พิจารณาทีค่ า เฉลีย่ ของกลุม ตัวอยาง
ทัง้ หมดก็สามารถจําแนกไดเปน มีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูเ พียงเล็กนอย (1.1385 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 4.0000) แตกลับมีระดับความรูสึกผูกพันและการประเมินคุณคาที่มากกวา (2.5415 และ 2.2620 ตามลําดับ)
นอกจากนี้ ยังพบวา คาเฉลี่ยคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพื้นที่เทศบาลและ
พืน้ ที่ อบต. ไมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทางตรงกันขาม คาเฉลีย่ คะแนนรวมความโนมเอียง
ทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละภูมิภาค พบวา มีคูภูมิภาคที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ภาคเหนือและภาคกลาง 3) ภาคเหนือ
และภาคใต 4) ภาคเหนือและ กทม. 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 6) ภาคกลางและภาคใต และ 7)
ภาคกลางและ กทม. และในประการสุดทายไดคนพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2)
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม
คําสําคัญ
การกลอมเกลาทางการเมือง ความโนมเอียงทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ประชาชนไทย
Abstract
The objectives of this research were to study political orientations and political cultures of the
Thais. The findings of this study were as followed. Most of the Thais (1,253 people or 62.7 percent) had
the sum score of three types of political orientation in the correct or appropriate way on the middle level.
As specify on the average scores of the total sample, they could be divided into having the cognitive
orientation on a low score (1.1385 from 4.0000) but having more scores on the affective orientation and
the evaluative orientation (2.5415 and 2.2620 in order). Moreover, the average scores of the political
orientation of the Thais between living in the municipal area and living in the Tambon administrative
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organization area were not statistical significantly different on the level of .05. On the other hand, for the
average scores of the political orientation of the Thais compared with living in each of the regions, there
were the seven couples of region that had the statistical significant difference on the level of .05. They
were the regions between 1) the north and the north-eastern, 2) the north and the middle, 3) the north and
the south, 4) the north and Bangkok, 5) the north-eastern and the middle, 6) the middle and the south,
and 7) the middle and Bangkok. Finally, most of the Thais (71.9 - 81.2 percent) had the participant political
culture.
Keywords
Political Socialization, Political Orientations, Political Culture, The Thais
บทนํา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย นับตัง้ แตไดเปลีย่ นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475
เปนตนมา ดูเหมือนกับวาจะเปนประชาธิปไตยแตเพียงบางสวนเทานั้น (ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์, 2553, 356-357)
ปญหาที่สําคัญของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย สามารถไลเลียงไดตามลําดับ โดยเริ่มจาก ระบบ
การเมืองแบบอํามาตยาธิปไตย หรือระบบการเมืองแบบรัฐราชการ (The Bureaucratic Polity) ตามที่ Riggs (1966)
ไดเรียกปรากฏการณทางการเมืองของไทย ภายหลังการกาวเขาสูระบอบประชาธิปไตยแตเพียงในนามเทานั้น ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว อํานาจรัฐเปลี่ยนมือจากพระมหากษัตริยไปอยูที่ชนชั้นนําทางการเมืองซึ่งเปนกลไกของรัฐฝาย
ความมั่นคง จนนําไปสูเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในป พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2519 ที่ Huntington (1968)
เรียกสถานการณทเี่ กิดขึน้ ระหวางสองเหตุการณสาํ คัญทางการเมืองนีว้ า ความผุกรอนทางการเมือง (Political Decay)
ในเวลาตอมา ก็กา วเขาสูย คุ ประชาธิปไตยครึง่ ใบ ทีเ่ ปนการประนีประนอมกันระหวางฝายเผด็จการกับพลัง
ประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งหนทางที่นาเสียดายถัดมา ไดนําไปสูระบบการเมืองแบบธนาธิปไตย (Plutocracy)
อันเปนการเถลิงหุน สวนกันเพือ่ แสวงหาผลประโยชนใหกบั ตนเองและพวกพอง ดังเชนที่ เกษียร เตชะพีระ (2537, 82-87)
เรียกรูปแบบของความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับนักธุรกิจ ที่รวมมือกันแสวงหาผลประโยชนแบบสมคบคิดกัน
เชนนี้วา พันธมิตรรัฐราชการ-ทุนอภิสิทธิ์ ปรากฏการณของประชาธิปไตยแบบไทยในยุคตอมาจนถึงปจจุบันนี้
ที่ฝายรัฐราชการเริ่มออนกําลังลง ในขณะที่ฝายทุนอภิสิทธิ์เริ่มเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดแลว ไดตัดสินใจที่จะลง
เปนตัวแสดง (Actors) ในทางการเมืองเสียเอง อันสามารถเรียกปรากฏการณเชนนี้ ไดวาเปนธุรกิจการเมือง
ดังที่มุมมองของ Arghiros (2001) ไดวิเคราะหและสรุปไวอยางชัดเจนวา การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ยังเต็มไปดวยการใชเงินซื้อเสียง การขมขูคุกคาม การใชเลหเพทุบาย ที่ยังคงมีอยูอยางมากมายในระบบการเมือง
เชนเดียวกันกับในอดีตที่ผานมา
จากที่กลาวมาขางตนนี้ ยอมจะเห็นไดวา ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย มิไดเปนไปตาม
อุดมการณประชาธิปไตยอยางเปนระเบียบและอยางเปนระบบ แตกลับมีปญหาและอุปสรรคดานการจัดสรร
สิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาในสังคมการเมืองทีเ่ กิดขึน้ อยางมากมาย อันสงผลใหเกิดปญหาดานการพัฒนาทางการเมืองของไทยขึน้
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อันเห็นไดจากหลักฐานเชิงประจักษที่วา ไดมีความพยายามในหลายครั้งหลายครากับกิจกรรมซึ่งถูกเรียกวา
“การปฏิรูปการเมือง” เพื่อใชแกไขปญหาดังกลาว
อยางไรก็ดี ปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง ที่ทําใหการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยไม
ประสบผลสําเร็จเทาทีค่ วรจะเปน หรือไมมกี ารพัฒนาทางการเมืองทีเ่ ปนไปตามตัวแบบในอุดมคติของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ดังเชนทีป่ รากฏในประเทศตะวันตกตนแบบทีพ่ ฒ
ั นาแลว ก็คอื การทีป่ ระชาชนภายในสังคม
การเมืองไทย มีวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ที่ไมสอดคลองกับหลักการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หรืออาจกลาวไดวาประชาชนไทยมีทัศนคติ คานิยม และความเชื่อที่ไมสอดคลองกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ดังเชนที่ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555, 18-19) ไดกลาวถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาว
นีไ้ วอยางตรงประเด็นทีว่ า ในระบอบประชาธิปไตยคนเปนสิง่ ทีส่ าํ คัญไมนอ ยไปกวาระบบ โดยทีป่ จ จัยของความสําเร็จ
ของประชาธิปไตยนัน้ เปนเรือ่ งของระบบทีด่ ปี ระมาณ 50 เปอรเซ็นตเทานัน้ แตอกี 50 เปอรเซ็นตหรืออาจจะมากกวานัน้
ลวนเปนเรื่องของคนทั้งสิ้น
แมวาจะไดมีกระแสความพยายามและการดําเนินการดานการปฏิรูปการเมืองมาหลายครั้งแลวก็ตาม
แตการปฏิรูปการเมืองเกือบจะทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เปนเพียงการปฏิรูปที่โครงสรางและสถาบันทางการเมือง แตเพียง
ดานเดียวเทานั้น สวนการปฏิรูปทางดานแบบแผนของการดําเนินชีวิตทางการเมืองในสวนของสมาชิกที่อยูภายใน
สังคมการเมืองไทยกลับมีนอ ยมาก ซึง่ ปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ แตเพียงดานเดียวเชนนี้ ไมสามารถทําใหเกิดการพัฒนา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสังคมการเมืองไทยอยางประสบความสําเร็จไดเลย ดังเชนที่ Almond &
Verba (1965, 3) ไดเคยกลาวไววา ในการพัฒนารูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีเพียงแค
สถาบันทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตยอยางเปนทางการ อาทิ การใหประชาชนมีสิทธิการเลือกตั้ง การมี
พรรคการเมือง การมีสถาบันนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ไี่ ดมาจากการเลือกตัง้ ฯลฯ แตเพียงเทานัน้ ยังถือวาไมเพียงพอ แตทสี่ าํ คัญ
มากไปกวานั้น ก็คือ สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะตองมีวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่สอดคลองกับระบอบการเมืองชนิดนี้ดวย
วัฒนธรรมทางการเมืองภายในสังคมการเมืองจะมีคุณลักษณะเปนเชนใด ก็ยอมเปนผลมาจากการ
มีปฏิสัมพันธกันทางการเมืองของบุคคลตางๆ ภายในสังคมการเมืองนั้น เพราะสิ่งนี้คือ ระบบแหงแบบแผนของ
ความคิด ความเชื่อ หรือความรูสึกของสมาชิกในสังคมการเมืองทางดานปฏิสัมพันธทางการเมืองและสถาบัน
ในทางการเมือง (The System of Beliefs about Patterns of Political Interaction and Political Institution)
ซึ่งรวมความไดวา คือ ตัวตนทางการเมือง (Political Self) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทางการเมืองของบุคคล โดยที่
Almond & Verba (1965, 13-15) ไดจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความโนมเอียง
ทางการเมืองดานความรู (Cognitive Orientation) ความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน (Affective
Orientation) และความโนมเอียงทางการเมืองดานการประเมินคุณคา (Evaluative Orientation) อยางไรก็ดี
การที่บุคคลหรือสมาชิกของสังคมการเมืองจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองเปนอยางไรนั้น ก็ยอมที่จะเกี่ยวของกับ
เหตุ คือ การกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) โดยตรง เพราะสิ่งดังกลาวนี้ จะเปนการบํารุงรักษา
(Maintaining the Political Culture) การแปลงรูปแบบ (Transforming the Political Culture) และการสรางวัฒนธรรม
ทางการเมือง (Creating the Political Culture) ขึ้นมาใหม (Dawson & Prewitt, 1969, 25-36) นั่นเอง
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ในกรณีของสังคมการเมืองไทยนัน้ ปญหาหลักของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทยในปจจุบนั นี้ ทีท่ าํ ให
ไมประสบกับความสําเร็จเทาที่ควร แมวาจะไดมีความพยายามในการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อแกไขปญหานี้มาแลว
เปนระยะเวลาหนึง่ แลวก็ตาม คําตอบของปญหานี้ คงจะอยูท วี่ ฒ
ั นธรรมทางการเมืองของคนไทย ยังมิไดสอดคลอง
กับการปกครองในระบอบนีอ้ ยางถูกตองและเหมาะสมหรือเทาทีค่ วร ดังเชนที่ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555, 15)
ไดกลาวสรุปไววา ทีเ่ ราลมเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเราไมมคี วามสามารถในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยนัน่ เอง ซึง่ สาเหตุหลักนัน้ ก็นา จะมาจากกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชน
ไทย ยังไมสามารถทําใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองทีส่ อดคลองกับการปกครองในระบอบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยขึ้นมาได ดังเชนที่ พรศักดิ์ ผองแผว และสายทิพย สุคติพันธ (2526, 4) ไดเคยวิเคราะหไวอยางชัดเจน
วา สําหรับประเทศไทยนั้น ปญหาหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ก็ไมไดแตกตางจากปญหาของ
ประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เทาไรนัก กลาวคือ นอกจากจะมีปญหาในดานโครงสรางและสถาบันทางการเมืองแลว
ยังมีอุปสรรคในดานวัฒนธรรมทางการเมืองและกระบวนการของการกลอมเกลาทางการเมือง รวมอยูดวย
ดวยความสําคัญของปญหาอันเปนอุปสรรคของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ดังทีไ่ ดกลาว
ถึงไวขางตน ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ จึงจะเปนการศึกษาถึงผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
เพือ่ ใชเปนหลักฐานเชิงประจักษ (Empirical) ในประการทีว่ า สาเหตุประการหนึง่ ของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทยที่ยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ก็คือ นอกจากการพัฒนาจะมีปญหาในดานโครงสรางและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองของไทย อันหมายถึงการพัฒนาดานระบบแลว ยังอาจมีอุปสรรคในเรื่องวัฒนธรรม
ทางการเมือง อันหมายถึงการพัฒนาดานคนที่อาศัยอยูกับระบบดังกลาว ซึ่งเปนผลโดยตรงมาจากการกลอมเกลา
ทางการเมืองของประชาชนไทยอีกดวย ทั้งนี้ เพื่อสรางความกระจางขององคความรูในเรื่องดังกลาวนี้ อันจะเปน
สวนหนึง่ ของกระบวนการทีจ่ ะทําใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองในสังคมการเมืองไทย ตอไป ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดกาํ หนด
วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ไววา เพื่อศึกษาความโนมเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง
ของประชาชนไทย
วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยไว ดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร (N) ที่ใชในการวิจัยคือ ประชาชนไทย จํานวน 67,070,000 คน
กลุมตัวอยาง (n)ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster or Area Sampling) แบงออกเปนรายภาค 5 กลุม
ตามแนวทางการจําแนกของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต
และ กทม. โดยในแตละกลุมมีขนาดของกลุมตัวอยางกลุมละ 400 คน ตามวิธีการคํานวณของ Yamane (1973)
ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ดังนั้น จึงมีจํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งหมด 2,000 คน ในแตละภาคไดใชวิธี
การสุม ตัวแทนขึน้ มาดวยวิธกี ารจับฉลากกลุม ละ 2 จังหวัด (ยกเวน กทม.) จากนัน้ ในระดับจังหวัดไดใชกลุม ตัวอยาง
จังหวัดละ 200 คน ซึ่งแบงออกเปนเขตเมือง (เทศบาล) จํานวน 100 คน และเขตชนบท (อบต.) จํานวน 100 คน
อนึ่งสําหรับการสํารวจในระดับจังหวัดนี้ ไดใชวิธีการสุมตัวอยางชนิดการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครือ่ งมือและการพัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบสํารวจการกลอมเกลา
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ทางการเมืองของประชาชนไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน จากนั้นจึงไดนําไปทดลองใช
(Try out) ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจทางดานภาษาที่ใชในการสื่อสาร และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ซึ่งคํานวณจากคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เทากับ .847 ซึ่งหมายความวา
มีความเชื่อมั่นอยูในระดับ “เชื่อถือไดสูง”
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยอีก 4 คน ไดรวมกันเก็บรวบรวมขอมูลกับประชาชนไทย
ในจังหวัดเชียงใหม กําแพงเพชร ขอนแกน อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี สงขลา และ กทม.
ในระหวางวันที่ 9 กรกฎาคม ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2554
การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหดวยการหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก
Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, t-Test (Independent) และ One-way ANOVA Test
ผลการวิจัย
เมื่อวิเคราะหผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทยหรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ความโนม
เอียงทางการเมืองทัง้ 3 ประเภท จากประเด็นคําถามเกีย่ วกับระบบการเมือง กระบวนการทางการเมือง อํานาจทางการ
เมือง และบทบาทตางๆ ของบุคคลในระบบการเมือง รวมจํานวน 12 ขอ (ความโนมเอียงทางการเมืองประเภทละ
4 ขอ) พบวา ประชาชนไทยมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน ในระดับคะแนนที่มากที่สุด ในขณะ
ทีด่ า นการประเมินคุณคาและดานความรู มีระดับคะแนนรองลงมาตามลําดับ ซึง่ มีขอ ทีน่ า สังเกตไดวา แมประชาชน
ไทยจะมีความรูเพียงเล็กนอย (1.1385 จากคะแนนเต็ม 4.0000) แตกลับมีระดับความรูสึกผูกพันและการประเมิน
คุณคาที่มากกวาได (2.5415 และ 2.2620 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 1
Ģ
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จากนั้น เมื่อพิจารณาโดยรวมคะแนนความโนมเอียงทางการเมืองทั้ง 3 ดานเขาดวยกันก็พบวา ประชาชน
ไทยโดยสวนใหญ จํานวน 1,253 คน คิดเปนรอยละ 62.7 มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง (5-8 คะแนน) และในสวน
ที่เหลือมีคะแนนอยูในระดับตํ่า (0-4 คะแนน) จํานวน 505 คน คิดเปนรอยละ 25.2 และมีคะแนนอยูในระดับสูง
(9-12 คะแนน) จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ
ประการตอมา เมื่อจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองตามลักษณะของพื้นที่ คือ ในเขตเมือง (เทศบาล)
และในเขตชนบท (อบต.) ก็ไดขอคนพบที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับขางตน กลาวคือ ประชาชนไทยมีความโนมเอียง
ทางการเมืองดานความรูสึกผูกพันเปนอันดับที่หนึ่ง ดานการประเมินคุณคารองลงมา และดานความรูตํ่าที่สุด
นอกจากนัน้ ยังเปนทีน่ า สังเกตไดวา ความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในเขตเมืองและเขตชนบท มีระดับ
ที่ใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 2
µ¦µ¸É 2
ªµ¤Ão¤Á°¸¥µµ¦Á¤º°oµªµ¤¦¼o oµªµ¤¦¼o¹¼¡´ Â¨³oµµ¦¦³Á¤·»nµ °¦³µÅ¥ ÎµÂµ¤¨´¬³ °¡ºÊ¸É
³Â¸ÅÉ o¦´
Îµª
(·Á}¦o°¥¨³)
0 ³Â
1 ³Â
2 ³Â
3 ³Â
4 ³Â
¦ª¤
nµÁ¨¸É¥
nªÁ¸É¥Á¤µ¦µ

°.

ªµ¤Ão¤Á°¸¥µµ¦Á¤º°
oµªµ¤¦¼o¹¼¡´
°.
Á«µ¨

125
(15.6)
480
(60.0)
156
(19.5)
34
(4.3)
5
(0.6)
800
(100.0)
1.1425
0.7469

48
(6.0)
135
(16.9)
226
(28.3)
179
(22.4)
212
(26.5)
800
(100.0)
2.4650
1.2157

oµªµ¤¦¼o
Á«µ¨
137
(17.1)
477
(59.6)
147
(18.4)
32
(4.0)
7
(0.9)
800
(100.0)
1.1188
0.7618

39
(4.9)
132
(16.5)
217
(27.1)
250
(31.3)
162
(20.3)
800
(100.0)
2.4550
1.1300

oµµ¦¦³Á¤·»nµ
°.
Á«µ¨
61
50
(7.6)
(6.3)
142
135
(17.8)
(16.9)
206
282
(25.8)
(35.3)
285
242
(35.6)
(30.3)
106
91
(13.3)
(11.4)
800
800
(100.0)
(100.0)
2.2913
2.2363
1.1338
1.0591

เมือ่ ทดสอบคาเฉลีย่ ของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละกลุม (Independent
Sample t-Test) โดยพิจารณาคา Sig. ที่ไดจากการทดสอบความแปรปรวนตามวิธีการของเลวิน (Levene’s Test for
Equality of Variances) พบวา คา Sig. < .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ทดสอบความแปรปรวน คือ ปฏิเสธ HO และ
ยอมรับ H1 นั่นคือ ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม มีคาแตกตางกัน (ไมเทากัน) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2553, 224-229)
จึงพิจารณาคา t ในกรณีที่ Equal Variance not Assumed จากการทดสอบคา t แบบ 2 หาง ไดคา .707 ซึง่ มากกวาคา
α ที่กําหนด คือ .05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H1 และยอมรับ HO นั่นคือคาเฉลี่ยคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมือง
ของประชาชนไทยในแตละกลุม คือ พื้นที่เมือง (เทศบาล) และพื้นที่ชนบท (อบต.) ไมแตกตางกัน (หรือเทากัน)
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ดังตารางที่ 3
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ตอมา เมือ่ พิจารณาจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองตามภูมภิ าค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต และ กทม. พบวา ประชาชนไทยในทั้ง 5 ภูมิภาค ยังคงมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความ
รูส กึ ผูกพันเปนอันดับทีห่ นึง่ ดานการประเมินคุณคารองลงมา และดานความรูต าํ่ ทีส่ ดุ อยางสอดคลองกันทัง้ 5 ภูมภิ าค
ดังตารางที่ 4
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ประเด็นตอมา เมื่อตรวจสอบความแปรปรวนของขอมูลทั้ง 5 กลุม คือ คะแนนรวมความโนมเอียงทางการ
เมืองของประชาชนไทยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ กทม. เพื่อทดสอบดูความ
แปรปรวนวาเทากันหรือไม ตามวิธกี ารของเลวิน (อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2553, 241-248 ; ยุทธ ไกยวรรณ, 2552,
90-95) โดยสมมติฐานที่กําหนดในการทดสอบความแปรปรวน คือ
HO : ความแปรปรวนของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทย ทัง้ 5 กลุม ไมตา งกัน (เทากัน)
HO : ความแปรปรวนของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยตางกันอยางนอย 1 กลุม
ซึ่งผลจากการตรวจสอบ พบวา คา Sig. > .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน HO นั่นคือ ความแปรปรวน
ของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยทั้ง 5 กลุมไมตางกัน หรือมีความแปรปรวนเทากัน
ดังตารางที่ 5
จากนั้น เมื่อทดสอบคาเฉลี่ยของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละกลุม
จําแนกตามภูมิภาค (การทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ดวย One-way ANOVA) ก็พบวา
คา Sig. < .05 นั่นแสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H1 นั่นคือ มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 กลุมที่แตกตางไปจากกลุมอื่น
(อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2553, 241-248 ; ยุทธ ไกยวรรณ, 2552, 90-95) จึงไดทําการวิเคราะหดวย Post Hoc
ในคําสั่ง Bonferroni ตอไป ดังตารางที่ 6
ผลจากการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย พบวา คูที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีจํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ภาคเหนือและภาคกลาง 3) ภาคเหนือ
และภาคใต 4) ภาคเหนือและ กทม. 5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 6) ภาคกลางและภาคใต และ 7)
ภาคกลางและ กทม.
ประการตอมา เมือ่ วิเคราะหวฒ
ั นธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย โดยแยกประเภทคําถามตามกิจกรรม
ทางการเมือง ไดแก การมีสวนรวมทางการเมือง การเรียกรองตอระบบการเมือง และการใหความสนับสนุนตอระบบ
การเมือง ก็พบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2) มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม และ
สัดสวนที่รองลงมาไดแก วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ตามลําดับ
ดังตารางที่ 7
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลของการศึกษาที่พบวา ผลของการกลอมเกลาทางการเมือง ไดทําใหประชาชนไทยโดยสวนใหญ
(รอยละ 62.7) เกิดตัวตนทางการเมือง โดยจําแนกตามหัวเรื่องตางๆ คือ เรื่องระบบการเมือง กระบวนการทาง
การเมือง อํานาจทางการเมือง และบทบาทตางๆ ของบุคคลในระบบการเมือง ในระดับปานกลาง ซึ่งก็สอดคลอง
กับผลการวิจยั ของ ดุษณี สุทธปรียาศรี และวรรณา ปูรณโชติ (2540) ทีแ่ มวา จะไดศกึ ษากับกลุม นิสติ นักศึกษาก็ตาม
ที่พบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการปลูกฝงคานิยมและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน
ตัวอยางของหลักฐานในเชิงประจักษทงั้ สองกรณีดงั กลาวนี้ ก็เปนไปตามความเห็นของ ทิพยพาพร ตันติสนุ ทร
(2555, 7-8) ทีไ่ ดเคยกลาววิจารณเกีย่ วกับตัวตนทางการเมืองของประชาชนไทยไวอยางชัดเจนวา ประชาชนโดยทัว่ ไป
ยังขาดความรู ความเขาใจ และไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได ทําใหบทบาทของผูนํา
หรือผูก มุ อํานาจรัฐมีความสําคัญและเกิดการรวมศูนยอาํ นาจของรัฐราชการมากขึน้ ในขณะที่ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
(2555, 15) ไดเคยกลาวสรุปในประเด็นเดียวกันนี้ไวอยางสุดขั้ววา ที่เราลมเหลวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเราไมมีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง
อยางไรก็ดี จากผลของการวิจยั ในครัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาในภาพรวมระดับประเทศ พบวา หากจําแนกความโนม
เอียงทางการเมืองออกเปนแตละประเภทแลว ประชาชนไทยจะมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน
ในระดับคะแนนที่มากที่สุด ในขณะที่ดานการประเมินคุณคาและดานความรู มีระดับคะแนนรองลงมาตามลําดับ
(ตารางที่ 1) ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่ ออกเปนพื้นที่เทศบาล และพื้นที่ อบต.
(ตารางที่ 2) นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับผลของการศึกษาเมื่อจําแนกตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ กทม. (ตารางที่ 4) อีกดวย
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การพิจารณาทีล่ าํ ดับของความโนมเอียงทางการเมืองทีค่ น พบนี้ ดูเหมือนจะขัดแยงกับแนวคิดของ Almond
& Verba (1965, 13-15) ที่ไดนําเสนอไวอยางเปนลําดับวา บุคคลจะตองเกิดความโนมเอียงดานการรับรูและเขาใจ
กอน (Cognitive) จากนัน้ จึงพัฒนาเปนความรูส กึ ผูกพัน (Affective) และนําไปสูก ารประเมินคุณคาได (Evaluative)
ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ เปนการมุงไปที่การมีปฏิสัมพันธกับวัตถุทางการเมือง ปรากฏการณทางการเมือง สถาบันทางการ
เมือง ฯลฯ เพียงแคกรณีใดกรณีหนึ่ง เพียงกรณีเดียวเทานั้น ในทางตรงกันขาม การที่ผลของการวิจัยในครั้งนี้
ไดคนพบวา ประชาชนไทยมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพันในระดับคะแนนที่มากที่สุด และดาน
การประเมินคุณคากับดานความรู รองลงมาตามลําดับ ก็นา จะเปนดวยเหตุทวี่ า เปนการสอบวัดหรือประเมินจากการ
มีปฏิสมั พันธทางการเมืองกับสิง่ ตางๆ ดังกลาวขางตนโดยรวมในหลากหลายกรณี มิใชเพียงแคหนึง่ เดียว อันเปนการ
มองภาพของปรากฏการณคนละประเด็นกัน ดังนั้นผลของการศึกษาจึงไดเปนเชนนี้ อยางไรก็ดี ลําดับของ
ความโนมเอียงทางการเมือง ก็จะตองเกิดขึน้ ตามที่ Gabriel Almond and Sidney Verba ไดนาํ เสนอไวแลวขางตนนี้
แตหากพิจารณาในแงมุมที่การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษา ขอคนพบดังกลาว ก็สอดคลองกับสิ่งที่ ไพบูลย
โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548, 315-316) ไดเคยคนพบวา บุคคลอาจจะมีระดับของทัศนคติทางการเมืองที่ถูกตองหรือ
เหมาะสม ทีม่ ากไปกวาระดับของความรูก เ็ ปนได ซึง่ ก็คลายคลึงกันกับผลการศึกษาของ สายทิพย สุคติพนั ธ (2524)
ที่พบวา นักเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร มีระดับความสนใจทางการเมืองที่คอนขางตํ่า แตกลับมีระดับความรูสึก
(ทัศนคติ) มีประสิทธิภาพทางการเมืองที่คอนขางสูง
นอกจากนั้น ผลการวิจัยของ กิตติ อมตชีวิน (2522) และผลการวิจัยของ สกนธ จันทรักษ (2529) ยังได
กลาวไวอยางสอดคลองกันวา การถายทอดการเรียนรูดานความรูความเขาใจสามารถทําได แตในทางตรงกันขาม
การถายทอดการเรียนรูดานทัศนคติ กลับไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหมีระดับที่เพิ่มขึ้นได หรืออยางนอยก็เกิดขึ้นได
คอนขางยากกวาดานความรู ดังนั้น จึงเปนอันสรุปไดวาตัวแปรความรูความเขาใจกับทัศนคติที่ถูกตองหรือเหมาะ
สม อาจจะไมจําเปนที่จะตองไลเรียงกันมาตามลําดับก็ได กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ บุคคลอาจจะมีความรูสึกผูกพัน
(ทัศนคติ) ทางการเมืองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนอยางดี แตอาจจะมีความรูเฉพาะอยางจํากัดในเรื่องดังกลาวนี้
ก็ได อาทิ บุคคลมีทัศนคติที่วาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐสภาทําหนาที่นิติบัญญัติเปนสิ่งที่ถูกตอง
และเหมาะสม แตอาจจะไมมคี วามรูว า รัฐสภาของประเทศไทยประกอบไปดวยสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา ก็เปนได
ตอมา ในประเด็นเรือ่ งความแตกตางกันของพืน้ ที่ คือ เทศบาลและ อบต. นัน้ การวิจยั ในครัง้ นีไ้ ดพบวา ไมวา ประชาชน
ไทยจะอาศัยอยูใ นเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาลหรือเขตพืน้ ทีข่ อง อบต. ก็ยอ มจะมีความโนมเอียงทางการเมืองทีไ่ มแตกตาง
กัน (ตารางที่ 3) คือ มีความโนมเอียงทางการเมืองที่เทากันนั่นเอง
ประเด็นนี้ แมวา เอนก เหลาธรรมทัศน (2538, 11) จะไดเคยพยายามยืนยันถึงความแตกตางกันของเมือง
และชนบท ที่จะมีผลกระทบตอประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย ดังที่ไดพยายามตั้งทฤษฎี (ขอสรุปยอย)
ที่วา ปญหามูลฐานของประชาธิปไตยไทยตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา มีรากเหงาทางเศรษฐกิจ สังคม อยูที่
ความขัดแยงระหวางชาวไรชาวนาในชนบทกับชนชั้นกลางชาวเมือง กลาวคือ ชาวไรชาวนาเปนฐานเสียง และ
เปนผูตั้งรัฐบาล โดยอาศัยคะแนนเสียงอันทวมทนของเขาในการเลือกตั้ง ในขณะที่ชนชั้นกลางเปนฐานนโยบาย
และมักจะเปนผูลมรัฐบาลโดยการวิพากษวิจารณและกอกระแสกดดัน ประทวง ขับไลรัฐบาล ดังนั้น สองพฤติกรรม
ของชาวชนบทและชนชั้นกลางชาวเมือง จึงเหมือนดังประหนึ่งมีสองนคราประชาธิปไตยที่ขัดแยงกันอยู
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อยางไรก็ดี การทีผ่ ลของการวิจยั ในครัง้ นีส้ รุปวา ความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพืน้ ทีเ่ มือง
และพื้นที่ชนบทไมแตกตางกัน ก็อาจจะเปนดวยเหตุที่วา การเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพื้นที่เมือง คือ เทศบาล
เกือบจะทั้งหมดไดเลือกพื้นที่ของ “เทศบาลตําบล” ไว (ดวยการสุมโดยอาศัยความสะดวก) ดังนั้น ความแตกตาง
ดานความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในเขตพืน้ ทีข่ องเทศบาลตําบล ก็อาจจะไมแตกตางไปกวาประชาชน
ไทยในเขตพื้นที่ของ อบต. ซึ่งมีระดับของการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ใกลเคียงกัน ก็เปนได
ในขณะที่ ประเด็นเรื่องความแตกตางกันของภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต และ กทม. นั้น กลับพบวา ในคูของพื้นที่บางภูมิภาค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (ตารางที่ 5 และตารางที่ 6)
ในประเด็นนี้ จากผลการศึกษาของ Milbrath & Goel (1977 อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2548, 87)
ที่ไดพยายามศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวของโดยตรงกับระดับการเขามีสวนรวมทางการเมือง อันไดแก ระดับการศึกษา
(สูง-นอย) สถานะทางสังคมของอาชีพ (ชนชั้นกลาง-ผูใชแรงงาน) เพศ อายุ สถานภาพการสมรส พื้นที่อยูอาศัย
(เขตเมือง-เขตชนบท) และการเขารวมเปนสมาชิกของชมรมหรือสมาคมตางๆ ประกอบกับผลการศึกษาของ สุรวุฒิ
ปดไธสง (2542) ที่ไดคนพบวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จะไดรับผลการถายทอดทางการ
เมืองทีม่ ากกวานักเรียนทีไ่ ดรบั การอบรมเลีย้ งดูแบบประชาธิปไตยนอย รวมทัง้ หากมีการสือ่ สารทางการเมืองภายใน
ครอบครัวสูง ก็จะไดรบั ผลของการถายทอดทางการเมืองทีส่ งู กวานักเรียนทีม่ กี ารสือ่ สารทางการเมืองภายในครอบครัว
นอย รวมทั้งผลการศึกษาของ สายทิพย สุคติพันธ (2524) ที่ไดพยายามศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ
อายุ สัมฤทธิผลทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว กับตัวแปรความสนใจทางการเมือง
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความไววางใจทางการเมือง และความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ของรัฐบาล
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ตัวแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตางๆ เหลานี้ ก็นาที่จะมีสวน
เกีย่ วของกับความแตกตางกันของความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละคูภ มู ภิ าคทีค่ น พบดังกลาว
นี้ ซึ่งคงตองอาศัยการศึกษาวิจัยตอไป เพื่อนํามาตอบคําถามดังกลาวนี้
และในประการสุดทาย ที่พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทยโดยสวนใหญ คือ วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีสว นรวม (รอยละ 71.9 - 81.2) ในขณะที่ ยังคงมีประชาชนไทยอีกสวนหนึง่ ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทางการ
เมืองแบบไพรฟา และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ในจํานวนที่รองลงมา ตามลําดับ (ตารางที่ 7)
จากขอคนพบดังกลาวนี้ ก็เปนไปตามความคิดเห็นของ Almond & Verba (1965) ที่เคยนําเสนอไววา
ภายในระบบการเมืองหนึ่งๆ จะประกอบไปดวยวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกตางกันไป โดยสวนใหญจะมีลักษณะ
ทีเ่ ปนการผสมผสานกัน ระหวางวัฒนธรรมทางการเมืองทัง้ 3 ประเภท และไมมสี งั คมการเมืองแหงใด ทีจ่ ะมีวฒ
ั นธรรม
ทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตเพียงแคอยางเดียวเทานั้น นอกจากนั้น เมื่อสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป คือ
มีการพัฒนาไปตามระยะเวลาแลว วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ก็จะตองปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมทางการ
เมืองรูปแบบใหมที่จะเขามา โดยการผสมผสานที่เปนสัดสวนกันไป ซึ่งจะมีผลใหกลุมบุคคลที่มีวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบคับแคบและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา มีจํานวนลดนอยถอยลงไปตามลําดับ
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ในการวิเคราะหทายที่สุดนี้ จากผลของการวิจัยที่พบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญในปจจุบัน มีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีสวนรวม ก็นาที่จะเปนนิมิตหมายที่ดี ที่จะทําใหสังคมการเมืองไทยมีการพัฒนาในระดับที่สูง
มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ อยางนอยก็เห็นไดจากปรากฏการณของกลุมคนเสื้อสีตางๆ
ที่มีความกระตือรือรน ทั้งที่จะเขามีสวนรวมทางการเมือง การเรียกรองตอระบบการเมือง และการใหความสนับสนุน
ตอระบบการเมือง มิไดเหมือนดังเชนกับคําปรามาสไวแตกอนที่วา “ประชาชนไทยยังไมมีความพรอมในเรื่องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย”
สรุป
จากขอคนพบขางตน สามารถสรุปไดวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ มีความโนมเอียงทางการเมืองทั้งสาม
ประการอยางถูกตองและเหมาะสมในระดับปานกลาง อันเปนผลมาจากการกลอมเกลาทางการเมืองที่เปนอยู
ในลักษณะตางๆ ไมวา จะเปนครอบครัว กลุม เพือ่ นสนิท กลุม เพือ่ นรวมอาชีพ โรงเรียน/สถาบันการศึกษา กลุม ทุตยิ ภูมิ
ในสังคม สื่อสารมวลชน และการมีประสบการณทางการเมืองโดยตรง นอกจากนี้ ยังพบวา คาเฉลี่ยคะแนนรวม
ความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพื้นที่เทศบาลและพื้นที่ อบต. ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในทางตรงกันขาม คาเฉลี่ยคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละ
ภูมภิ าค พบวา มีคภู มู ิภาคทีม่ คี วามแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 จํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ภาคเหนือและภาคกลาง 3) ภาคเหนือและภาคใต 4) ภาคเหนือและ กทม. 5)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 6) ภาคกลางและภาคใต และ 7) ภาคกลางและ กทม. และในประการ
สุดทายไดคนพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2) มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม
ขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เนือ่ งจากผลของการวิจยั พบวา ผลของการกลอมเกลาทางการเมือง
ทําใหประชาชนไทยโดยสวนใหญเกิดความโนมเอียงทางการเมืองทัง้ 3 ประเภทอยางถูกตองและเหมาะสมไดในระดับ
ปานกลางเทานั้น ดังนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของควรจะรวมมือกันเสริมสรางความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชน
ไทยดังกลาว ใหมรี ะดับทีเ่ พิม่ มากยิง่ ขึน้ ซึง่ อาจจะดวยวิธกี ารฝกอบรม (Training) การใหการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(Non-formal Education) หรือการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ในรูปแบบตางๆ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ
สําหรับการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไทยใหสอดคลองกับระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ควรมีการศึกษาถึงคานิยมทีพ่ งึ ประสงคของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบนั รวมทัง้ แนวทาง
ที่จะนําเอาคานิยมดังกลาว มาเสริมสรางใหเกิดขึ้นกับประชาชนไทยแบบเบ็ดเสร็จและเรงรัด
3. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตางๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลหรือมีความสัมพันธ
กับความโนมเอียงทางการเมืองของแตละบุคคล และเชื่อมโยงไปยังวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย
ในภาพรวมระดับประเทศและระดับภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ กทม.
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4. ควรมีการศึกษาเรื่องลักษณะและกระบวนการของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
ในเชิงคุณภาพ โดยแบงออกเปนภูมิภาคตางๆ (และกรณีศึกษาตางๆ) แลวจึงนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกัน จากนั้น
จึงวิเคราะหและสังเคราะหปรากฏการณอันเปนขอสรุปยอยนั้นๆ เขาดวยกัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดเปนทฤษฎีฐานราก
ในเรื่องนี้ขึ้นไดในอนาคต
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