บทที่ 1
บทนํา
เหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อ 19 กันยายน 2549 กลุม่ ปั ญญาชนกลุม่ หนึ่ง ซึง่ เป็ นผู้นําทาง
ความคิดของสังคมได้ ออกมาเรี ยกร้ องให้ ทหารก่อการรัฐประหาร เหตุการณ์ดงั กล่าว ส่งผลต่อเนื่อง
มาจนกระทั่งปั จจุบนั ให้ เกิ ดการแบ่งข้ างอย่างชัดเจนของประชาชน ซึ่งต่างจากเหตุการณ์ ทาง
การเมือง 14 ตุลาคม 2516 มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจาก เป็ นการลุกฮือของอาจารย์ นักศึกษา และ
ประชาชนเรื อ นแสน เพื่ อ ต่ อ ต้ านรั ฐ บาลเผด็ จ การทหาร จนถึ ง ขั น้ นองเลื อ ด ซึ่ ง นั บ เป็ น
วันมหาวิปโยคของประเทศไทย และ เหตุการณ์ทางการเมือง 6 ตุลาคม 2519 ซึง่ นับเป็ นจุดดําทาง
ประวัติศาสตร์ การเมืองของประเทศไทยอีกครัง้ หนึ่ง อันเป็ นผลจากการเรี ยกร้ องของกลุม่ พลังนิสิต
นักศึกษา เพื่อทะลวงกรอบของระบบเผด็จการที่สืบทอดอํานาจมาจากสมัยของ สฤษดิ์ ธนรัตน์
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
ทําให้ คิดได้ ว่า การศึกษาสูงอาจไม่ได้ แสดงถึงแนวโน้ มการมีจิตสํานึก หรื อ จิตใจเป็ น
ประชาธิ ปไตยอย่างแท้ จริ ง สิ่งที่ น่าพิจารณากลับเป็ นค่านิยมทางการเมืองของบุคคล ซึ่งส่งผล
ต่อเนื่ องเป็ นทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมือง ผู้วิจัยจึงเริ่ มศึกษาข้ อมูลจากประวัติศาสตร์
การเมืองไทย เอกสารวิชาการ และ ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ ของประเทศไทย และ ต่างประเทศ
จากนัน้ กําหนดหัวข้ อวิจยั และ ระเบียบวิธีวิจยั ศึกษากลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นอาจารย์ และ นักศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ
ผู้วิจยั ได้ รับแรงบันดาลใจในการทําวิจยั เรื่ องนี ้จากสถานการณ์บ้านเมืองที่สบั สนวุ่นวาย
ทางการเมื อ งอย่ า งต่อ เนื่ อ งตลอดมา นับ ตัง้ แต่ เริ่ ม เปลี่ ย นแปลงการปกครองมาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตย ตังแต่
้ พ.ศ.2475 เกิดการกบฏ และ รัฐประหาร โดยไม่มีการต่อต้ านจากประชาชน
อย่างเป็ นรูปธรรมตลอดมา

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
แนวคิดทางการปกครองรัฐของปราชญ์ ทุกท่าน มีองค์ประกอบเรื่ องความดี คุณธรรม
และ จริ ยธรรมของนักการเมือง และ ผู้ปกครองรัฐเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่ขาดมิได้ ทังนี
้ ้ โดยมี
ประชาชนเป็ นศู น ย์ ร วมของอํ า นาจอธิ ป ไตย ซึ่ ง หมายถึ ง ว่ า ประชาชนต้ องเข้ ามี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมือง และ อํานาจอธิปไตยของรัฐต้ องมาจากประชาชนเท่านัน้
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ในมุมมองทางสังคม ผลงานต่าง ๆ ที่มนุษย์ผลิตขึ ้นมา เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่ได้ รับ
การยอมรับจากสังคมจะถูกถ่ายทอดต่อเนื่องกันมากลายเป็ นวัฒนธรรมทางสังคมของสังคมนัน้
กล่าวคือ เป็ นความเชื่อ ค่านิยม และ ทัศนคติ ฝั งลึกอยู่ภายในจิตใจของบุคคลในสังคมนัน้ ซึ่งจะ
ครอบคลุ ม และ มี ผ ลต่ อ วัฒ นธรรมทางการเมื อ ง ทั ง้ จะครอบงํ า และ ควบคุ ม พฤติ ก รรม
ทางการเมืองของมนุษย์ที่สงั กัดอยูใ่ นสังคมนัน้
ในมุมมองของระบบการเมือง ไม่มีระบบการเมืองใดมีลกั ษณะสมบูรณ์แบบ แม้ เป็ นการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตย ขงจื อ้ เล่า จื อ้ เม่ง จื อ้ เพลโต้ อริ ส โตเติล ล็อค รุ ส โซ ฯลฯ ต่า ง
พยายามเสนอความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับระบบการเมืองในอุดมคติ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2552) แต่ จะ
มีลกั ษณะเป็ นแบบผสม ไม่มีการปกครองแบบใดดีกว่าแบบอื่น ๆ ถึงกับนํามาใช้ ได้ กบั ทุกสังคมใน
โลก ระบอบการปกครองย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม เพราะมี
ปั จจัย หลายอย่า งที่ ทํ า ให้ รัฐต้ องใช้ ระบอบการปกครองที่ แตกต่า งกันออกไป ตามที่ จ ะเห็ น ว่า
ระบอบใดเหมาะสมที่สุดสําหรับตน แม้ ว่าระบอบหนึ่งอาจเหมาะสมกับตนอยู่สมัยหนึ่ง แต่เมื่อ
กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไปอาจต้ องใช้ อีกระบอบการปกครองหนึง่ ก็ได้ กล่าวคือ การปกครองบางแบบ
อาจดีที่สดุ สมัยหนึง่ แต่ อาจเลวที่สดุ ในอีกสมัยหนึง่ (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2549)
แนวความคิด หรื อ ปรัชญาการเมืองต่าง ๆ มีต้นกําเนิดจากการที่มีผ้ สู นใจศึกษาตังแต่
้
ก่อนคริ สต์ศกั ราชจนกระทัง่ ปั จจุบนั มีผ้ ไู ด้ รับการยกย่องว่าเป็ นปราชญ์ทางการเมืองเขียนหนังสือที่
สําคัญ ๆไว้ เป็ นหลักคิดทางการเมืองหลายท่าน เช่น เพลโต้ (Plato) เขียนเรื่ องอุตมรัฐ (Republic)
กล่าวถึง สิ่งถูกต้ องดีงาม ผู้พิทักษ์ กษัตริ ย์นักปราชญ์ ทฤษฎีความเห็น ความเสื่อมของระบอบ
การปกครอง และ ระบบการศึกษา อาริสโตเติล (Aristotle) เขียนเรื่ อง การเมือง (Politics) กล่าวถึง
ระบบการเมือง การแบ่งประเภทระบอบการปกครองออกเป็ น 6 ระบอบ ได้ แก่ ระบอบกษัตริ ย์
ประชาธิ ปไตยแบบกฎหมู่ คณาธิปไตย อภิชนาธิปไตย แบบผสม และ ระบอบทรราช การปฏิวตั ิ
และ ความมัน่ คงของระบบการเมือง มาคิอาเวลลี (Machiavelli) เขียนเรื่ อง The Prince กล่าวถึง
การปกครองรัฐต่าง ๆ คุณธรรมของผู้ปกครอง หลัก และ วิธีการปกครอง โธมัส ฮอบส์ (Thomas
Hobbes) เขียนเรื่ อง Leviathan กล่าวถึง สภาวะธรรมชาติ จักรภพ กับ อํานาจอธิปไตย และ
ระบอบการปกครอง จัง จ๊ ากส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) เขียนเรื่ อง The Social Contract
and Discourses กล่าวถึง สัญญาประชาคม อํานาจอธิปไตย เจตนารมณ์สว่ นรวม และ ทฤษฎี
สําคัญ ๆ อื่น ๆ คาร์ ลมาร์ กซ์ (Karl Marx) เขียนเรื่ อง Capital กับ The Communist Manifesto
กล่ า วถึ ง วัต ถุนิ ย มตามกฎการขัด แย้ ง มูล ค่ า ส่ ว นเกิ น การต่ อ สู้ ร ะหว่ า งชนชัน้ และ สัง คม
คอมมิวนิสต์ (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2549) รวมทัง้ ขงจื ้อ และ ปราชญ์ชาวอินเดียต่าง ๆ
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พัฒนาการท้ ายสุดในปั จจุบัน ต่างยอมรั บให้ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยเป็ น
ผู้ชนะ เป็ นค่านิยมของสังคมโลก (Democracy as a Universal Value) (Fukuyama, 1989;
Gershman, 2005 and Sen, 1999) อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยของสังคมใดสังคมหนึ่งมิได้ สื่อ
ความหมายเพียง “The Will of the People” (Preston, 2007) แต่ความมัน่ คง และ การดํารงอยู่
ของระบอบการปกครองยังต้ องประกอบด้ วยประชาชนในสังคมที่มีลกั ษณะจิตใจ หรื อ จิตสํานึก
เป็ นประชาธิปไตย กล่าวคือ มีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (ลิขิต
ธีรเวคิน, 2546)
ประเทศไทยเริ่ ม มี การพัฒ นาการเมื อ ง และ การบริ ห าร ตัง้ แต่ส มัย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั แต่มีลกั ษณะเป็ นการพัฒนา เพื่อกระชับอํานาจกลุ่มผู้นํา เพื่อให้ เป็ น
จุดศูนย์รวมในการปฏิรูปสังคม โดยการรวบอํานาจ และ ตังคณะรั
้
ฐบาลที่ประกอบด้ วยพระญาติ
ในระดับต่า ง ๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ า อยู่หัว แม้ จะยังไม่เ ห็ น ด้ ว ยกับรู ปแบบการ
ปกครองนี ้ เนื่องจาก เห็นว่าประชาชนทัว่ ไปยังขาดความเข้ าใจ ขาดการศึกษา และ ความเข้ าใจ
การเมื อ ง แต่ ก็ ท รงทดลองโดยจํ า ลองเมื อ งตุ๊ก ตา เรี ย กว่ า ดุสิ ต ธานี มี ก ารเลื อ กตัง้ รั ฐ บาล
ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร มีพรรคการเมืองฝ่ ายรัฐบาล และ ฝ่ าย
ค้ าน รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ มี การแสดงความคิดเห็น อย่างกว้ างขวางทางหน้ าหนังสือพิ มพ์ ซึ่ง
รู ปแบบดังกล่าว มีสว่ นสําคัญในการปูพื ้นให้ เกิดบรรยากาศประชาธิปไตย และ ผลักดันให้ เกิดการ
ปฏิวตั ิในสมัยต่อมา (ลิขิต ธีรเวคิน, 2547) รู ปแบบดังกล่าว แสดงถึงความเข้ มข้ นของการเริ่ มต้ น
ของกระแสประชาธิปไตยจากกลุม่ เจ้ านาย และ ข้ าราชการผู้มีอํานาจ
ผลการปฏิรูป นําไปสู่ การท้ าทายอํานาจสถาบันพระมหากษัตริ ย์จากสถาบันข้ าราชการ
โดยมีการปฏิวตั ิเมื่อ 24 มิถนุ ายน 2475 เพื่อให้ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีกษัตริ ย์
อยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ (ลิขิต ธี รเวคิน, 2547) นับจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475
จนกระทัง่ ปั จจุบนั ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองสลับกัน ระหว่าง ระบอบประชาธิปไตยแบบ
เลือกตังตั
้ วแทน ซึง่ ประชาชนจะเลือกผู้ทําหน้ าที่แทนตนในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสนองตอบความ
ต้ องการ ปกป้องสิทธิ และ เสรี ภาพของตน (Bennett, 2005) กับการทํารัฐประหาร
ซึง่ สามารถสรุ ปเหตุการณ์ ขันตอน
้
และ ข้ ออ้ างของเหตุแห่งการทํารัฐประหารได้ เป็ นขัน้
ๆ ตังแต่
้ การทํารัฐประหาร (ปกครองในระบอบเผด็จการทหาร) การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ การ
เลือกตัง้ กระบวนการทางรัฐสภา ข้ อขัดแย้ ง และ วิกฤตการณ์ และสุดท้ าย วนกลับสู่การกระทํา
รัฐประหาร โดยอ้ างเหตุผลต่าง ๆ และ ที่สําคัญสุดที่ นํามาอ้ างทุกครั ง้ ได้ แก่ เพื่ อปกป้อง หรื อ
พิทกั ษ์ สถาบันกษัตริ ย์ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
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การไม่เคารพกฎเกณฑ์ของวิถีทางประชาธิปไตย ทําให้ เกิดการใช้ กําลังในการแก้ ปัญหา
ข้ อขัดแย้ งหลายครัง้ ระหว่าง ช่วง พ.ศ. 2475 - 2501 ซึง่ มีช่วงห่างสันมาก
้
ได้ แก่
20 มิถนุ ายน 2476
เกิดรัฐประหาร
11 ตุลาคม 2476
เกิดกบฏบวรเดช
3 สิงหาคม 2478
เกิดกบฏนายสิบ
เกิดกบฏพระยาทรงสุรเดช
29 มกราคม 2481
8 พฤศจิกายน 2490
เกิดรัฐประหาร
1 ตุลาคม 2491
เกิดกบฏเสนาธิการ
26 กุมภาพันธ์ 2492
เกิดกบฏวังหลวง
29 มิถนุ ายน 2494
เกิดกบฏแมนฮัตตัน
16 กันยายน 2500
เกิดรัฐประหาร
20 ตุลาคม 2501
เกิด รัฐประหาร
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
การแย่งชิงอํานาจโดยวิธีการทํารัฐประหารไม่ใช่ของใหม่ แม้ ในสมัยอยุธยาก็คล้ ายคลึง
กัน (ณรงค์ พ่วงพิศ, 2522) ซึง่ สรุปจากการสํารวจโดยสังเขป ได้ ดงั นี ้
1. มีอิทธิพลของกระบวนการทางการเมืองสมัยเก่าอยู่มาก และ สภาพแวดล้ อมไม่
สนับสนุนพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย
2. การแย่ ง อํ า นาจ และ การขั ด แย้ งที่ เ กิ ด มั ก ลงเอยด้ วยการใช้ กํ า ลั ง แทน
กระบวนการที่สงบ และ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
3. หัวหน้ าคณะรัฐประหารมักยอมจํานนต่อความทะเยอทะยานส่วนตัว แม้ ได้
สาบานตัวว่าจะอุทิศตนเพื่อประชาธิปไตย
4. ระบอบประชาธิ ปไตยจะไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ไม่เป็ นประชาธิปไตย
หมายความว่า จะต้ องมีการเตรี ยมพื ้นดิน ถ้ าหวังจะให้ ต้นไม้ เติบโต
5. การใช้ อํานาจ สะท้ อนให้ เห็นการขาดการพัฒนาทางการเมืองด้ านการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน เพื่อแก้ ข้อขัดแย้ ง และ สืบทอดอํานาจอย่างสงบ
6. รัฐประหาร ปี 2490 กลายเป็ นตัวอย่างของรัฐประหารครัง้ ต่อ ๆ มา
7. การเมืองกลายเป็ นเกมของการช่วงชิงอํานาจ และ สถาบันทางการเมืองก็ถกู ใช้ ไป
ในทาง เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
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จากความต่ อ เนื่ อ ง และ เหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วถึ ง แล้ ว ทํ า ให้ สรุ ป ได้ ว่ า วั ฒ นธรรมทาง
การเมืองไทยที่สืบทอดมา มีแนวโน้ มไปในทิศทางใช้ อํานาจ และ กําลังที่เหนือกว่าในการแก้ ปัญหา
ทางการเมือง กล่าวคือ ผู้นําจะใช้ การยึดอํานาจเป็ นวิถีทางแก้ ปัญหา หรื อ ข้ อขัดแย้ ง จนกระทัง่
คนทัว่ ไปคิดว่าเป็ นเรื่ องปกติ (กมล สมวิเชียร, 2520)
เหตุก ารณ์ ท างการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึน้ ในลัก ษณะวนเวี ย นครบรอบหลายๆครั ง้ ส่ง ผลให้
คนไทยได้ เรี ยนรู้เรื่ องการเรี ยกร้ อง เพื่อกดดันให้ มีการยอมจํานนทางการเมือง มีพฒ
ั นาการให้ เกิด
การลุกฮื อ เพื่ อต่อต้ านอํานาจเผด็จการ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิ ดจากการใช้
อํานาจเด็ดขาดในการปกครอง ทําลายกลไกทางการเมืองแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งเท่ากับแช่เย็นทาง
การเมือง ทําให้ ข้อขัดแย้ งต่าง ๆ ไม่มีทางแก้ ไขได้ ประชาชนไม่มีทางออก เพื่อระบายความขัดเคือง
ไม่พอใจทังหลาย
้
ดังกล่าว ลิขิต ธี รเวคิน (2547) ได้ ให้ รายละเอียดของสาเหตุ และ ผลที่ตามมา
รวมทัง้ ผลของการเปลี่ยนแปลงไว้ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กล่าวได้ วา่ เป็ นการต่อต้ านอํานาจ
เผด็จการครัง้ สําคัญ โดย อาจารย์ นิสติ นักศึกษา และ มวลชนบางกลุม่
ผลที่ตามมา ได้ แก่ ประชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517
มองแง่บวก ได้ แก่
เกิดความตื่นตัวทางการเมือง ผ่าน การเรี ยกร้ อง ประท้ วง และ การอภิปราย ทําให้ เกิด
ความเสมอภาคทางการเมืองมากขึ ้น
มองแง่ลบ ได้ แก่
มีการเรี ยกร้ องทางการเมืองมากเกินขอบเขต และ ส่อให้ เห็นความรุ นแรงมากขึ ้น จนดู
เหมือนบ้ านเมื องไม่มีขื่อ ไม่มีแปร จนเกิ ดปฏิกิริยาตอบโต้ จากกลุ่มอนุรักษ์ นิยม ความคิดทาง
การเมืองแตกแยกออกเป็ นสุดโต่ง 2 ขัว้ ฝ่ ายซ้ าย และ ฝ่ ายขวา ซึ่งเหตุการณ์ ประกอบต่างๆหลัง
ประชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ 2517 ได้ ชกั นําไปสู่เหตุการณ์วนั มหาวิปโยค 6 ตุลาคม 2519
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
หลังจากเหตุการณ์ ที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นทัง้ 2 เหตุการณ์ ยังคงมีการทํารัฐประหารอีก 2
ครัง้ คือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะที่เรี ยกว่า รสช. และ วันที่ 19 กันยายน 2549 โดย
คณะที่เรี ยกว่า คปค. ด้ วยข้ ออ้ างเดิมๆ เช่น เพื่อพิทกั ษ์ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ มีการคอรัปชัน่ ของ
บุคคลในรัฐบาล รัฐบาลเป็ นเผด็จการทางรัฐสภา หรื อ เพื่อความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม เป็ นต้ น
(ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546; ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
การทํ า รั ฐ ประหารทุ ก ครั ง้ มี ข้ อ สัง เกตว่ า บุ ค คลชัน้ นํ า ในกลุ่ม รั ฐ ประหารทุ ก คณะ
พยายามให้ ความเห็นชักนําให้ ประชาชนยอมรับว่า เป็ นรู ปแบบของประชาธิปไตยแบบไทย ๆ โดย
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ยกเหตุผลต่าง ๆ มากล่าวอ้ าง เช่น วัฒนธรรมประเทศไทยมีลกั ษณะเฉพาะ จึงควรพัฒนาระบอบ
ประชาธิ ป ไตยเฉพาะที่ เ หมาะสม หรื อ ประเทศไทยยัง ไม่ พ ร้ อม สํ า หรั บ การปกครองแบบ
ประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์ แบบ เนื่องจาก วัฒนธรรมไม่สอดคล้ อง การพัฒนาด้ านการศึกษา และ
เศรษฐกิจไม่มากพอ หากยอมรับระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกอาจนําไปสูว่ ิกฤติการณ์ตา่ ง ๆ
ได้ ซึ่งทินพันธ์ นาคะตะ (2546) ได้ กล่าวถึง ลักษณะของวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ดังกล่าวไว้ บ้างแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ถือได้ ว่าเป็ นลักษณะแอบแฝงรู ปแบบหนึ่งของเผด็จการ กล่าวคือ พยายามอ้ างเพื่อ
สร้ างวัฒนธรรมใหม่ของชาติขึ ้นมา (Bàdescu, 2000) ซึง่ ต่างจากการสร้ าง Unity ของคนในชาติ
สอดคล้ องกับสิ่งที่เรี ยกว่า Democracy ‘with adjective’ (Collier & Levitsky, 1996; Shahin,
2005) ดังกล่าว แสดงให้ เห็นค่านิยมทางการเมืองที่น่าสนใจรูปแบบหนึง่
รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 ได้ นําไปสูเ่ หตุการณ์ พฤษภาทมิฬ หรื อ พฤษภาวิปโยค
ซึ่งมองได้ ว่าเป็ นการต่อสู้ชิงอํานาจ ระหว่าง ทหาร กับ ชนชัน้ กลางของประเทศจํานวนมาก ซึ่ง
เหตุ ก ารณ์ ดัง กล่ า วแสดงถึ ง ความตื่ น ตัว ทางการเมื อ ง และ การเรี ย กร้ องประชาธิ ป ไตย
ความต้ องการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ ต้ องการเห็นความถูกต้ อง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
เกี่ยวกับเหตุการณ์ รัฐประหารครัง้ ล่าสุด เมื่อ 19 ก.ย. 2549 (รัฐบาล ฯพณฯ ทักษิ ณ
ชินวัตร) จากการติดตามข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ และ สื่อที่นําเสนอข่าวช่วงระยะก่อนการเกิด
รัฐประหาร พบว่า เมื่อกลุ่มบุคคลที่เกิดความไม่พอใจรัฐบาลอย่างรุ นแรงในเรื่ องต่าง ๆ ที่นํามา
กล่าวอ้ าง ได้ ปฏิเสธการแก้ ปัญหาด้ วยกระบวนการประชาธิปไตย กล่าวคือ ปฏิเสธการที่รัฐบาลจะ
คืนอํานาจให้ ประชาชนตัดสินโดยวิถีทางประชาธิ ปไตยผ่านกระบวนการเลือกตังครั
้ ง้ ใหม่ ซึ่งมี
รัฐบาลเดิมรักษาการณ์ แต่กลับเรี ยกร้ องให้ ทหารเข้ ายึดอํานาจการปกครอง และ พยายามบังคับ
ให้ นายกรัฐมนตรี จากรัฐบาลเดิมออกจากวงจรทางการเมืองอย่างถาวร ด้ วยวิถีทางที่ไม่เป็ นไปตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซึง่ จัดได้ ว่าเป็ นการรุ กลํ ้าสิทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคล และ ความเสมอภาคอัน
เป็ นค่านิยมพื ้นฐานของระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่ง (Pye, 1966) ทัง้ บางส่วนของกลุ่มคน
ดังกล่าว และ กลุ่มคนระดับปั ญญาชนอื่น ๆ ยอมรับเข้ าร่ วมเป็ นคณะรัฐมนตรี และคณะทํางาน
ให้ กบั กลุม่ ที่ทํารัฐประหาร โดยได้ รับค่าตอบแทนสูง ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ยอมรับเป็ น
คณะรั ฐ มนตรี สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ รวมทั ง้ ผู้ ที่ ย อมรั บ เข้ าเป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆของคณะปฏิรูปการปกครอง (คปค.) หรื อ คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งชาติ
(คมช.) สอดคล้ องกับความเห็นของ ทินพันธ์ นาคะตะ (2546) ที่วา่ ชอบเข้ าข้ างผู้ชนะ หรื อ อัลทีเมเยอร์
(Altemeyer, 2006) ที่เห็นว่าเป็ นลักษณะของ Authoritarian Followers
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ผลตอบรับจากประชาชน อาจารย์ และ นักศึกษาส่วนใหญ่ยงั เป็ นเช่นเดิม ได้ แก่ ไม่มี
การต่อต้ านอย่างเป็ นรูปธรรมในทันที ซึง่ แสดงให้ เห็นลักษณะของค่านิยมทางการเมืองอีกรู ปแบบ
หนึง่ ซึง่ ต่างจากค่านิยมประชาธิปไตยอย่างสิ ้นเชิง ทําให้ เกิดคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
ค่านิยม ซึง่ ตรงข้ ามกับค่านิยมพื ้นฐานเดิมของระบอบประชาธิปไตย
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนเกิดการรัฐประหาร เมื่อ 19 กันยายน 2549 กล่าวคือ
พฤติกรรมการเรี ยกร้ องให้ ทหารกระทํ า รั ฐประหารเพื่ อล้ มรั ฐบาล ฯพณฯ ทักษิ ณ ชินวัตร เป็ น
พฤติกรรมที่ตรงข้ ามกับที่แสดงออกเมื่อเหตุการณ์ 14 ตุลาตม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ที่เป็ น
การต่อต้ านอํานาจเผด็จการ และ รัฐประหาร ทัง้ มีกลุ่มศาสนาบางกลุ่ม ซึ่งแสดงตนว่าเป็ นกลุ่ม
้ างเปิ ดเผย เหตุการณ์ประท้ วง
เคร่งศาสนาเข้ าร่วมการชุมนุมต่อต้ านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตังอย่
ด้ วยความรุ นแรงยังคงเกิดขึ ้นหลังการเลือกตังเมื
้ ่อ 23 ธันวาคม 2550 เมื่อคณะกลุ่มบุคคลส่วน
ใหญ่จากรัฐบาลเดิมที่ถกู กระทํารัฐประหารได้ รับการยอมรับ จากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ให้ ก ลับ มาเป็ นรั ฐ บาลอี ก ครั ง้ ซึ่ ง จุ ด เริ่ ม ต้ น สํ า คัญ ของการชุม นุม มาจากการเสนอขอแก้ ไข
รัฐธรรมนูญปี 2550 ซึง่ เป็ นรัฐธรรมนูญฉบับที่เกิดจากคณะรัฐประหาร 19 กันยายน 2549
เหตุการณ์ ลกุ ลามจนถึงขันปิ
้ ดสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง
ตังแต่
้ วนั ที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เพื่อขัดขวางการกลับเข้ าประเทศของนายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้
จากการประชุมนานาชาติ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างไม่อาจคาดคํานวณได้ อย่างไร
ก็ตาม เป็ นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นครัง้ นี ้ ไม่มีอาจารย์ และ นักศึกษาผู้เป็ นคนชัน้
ปั ญญาชน และ เป็ นผู้นําทางความคิดจากมหาวิทยาลัย เข้ าร่ วมขัดขวางการทํารัฐประหาร ซึ่ง
แตกต่างจากเมื่อครัง้ 14 ตุลาคม 2516 และ 16 ตุลาคม 2519 ที่ออกมาช่วยกันต่อต้ านเผด็จการ
รัฐประหาร (ไทยรัฐ, 2551)
มีข้อสังเกตที่สําคัญอีกประเด็นหนึง่ ได้ แก่ บุคคลระดับอธิการบดีของสถาบันการศึกษาที่
มีชื่อเสียงในขณะนัน้ ซึ่งในอดีตเป็ นระดับผู้นํานักศึกษาในการต่อต้ านเผด็จการ ให้ สมั ภาษณ์
สนับสนุนในเชิงที่ว่ากองทัพเป็ นผู้พิทักษ์ ระบอบประชาธิ ปไตย และ จะต้ องทําให้ คําพูดตัวเอง
ศักดิส์ ทิ ธิ์ในเรื่ องการกดดันรัฐบาลให้ ยบุ สภา รวมทัง้ ปฏิเสธแนวทางนิตริ ัฐ (เดลินิวส์, 2551)
ผู้บญ
ั ชาการกองทัพบก ในขณะนัน้ ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามสถานการณ์
ร่ วมทหารตํารวจ (คตร.) ซึ่ง ได้ เชื ้อเชิญหัวหน้ าส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ผู้บญ
ั ชาการ
เหล่าทัพ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อธิ การบดีมหาวิทยาลัย และ ภาคเอกชน ร่ วมประชุมเพื่ อ
หาทางออกของวิกฤติ ได้ เสนอให้ นายกรัฐมนตรี ยุบสภา และ จัดการเลือกตังโดยเร็
้
วที่สดุ ทังให้
้
กลุม่ ที่เรี ยกตัวเองว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยุติการชุมนุมในทุกพื ้นที่ แทนที่จะเสนอ
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แนวทางดําเนินการกับผู้ที่กระทํ าผิดกฎหมาย และใช้ ความรุ นแรงในการดําเนินการต่าง ๆ จน
ก่อให้ เกิดความเสียหายร้ ายแรงกับประเทศ แม้ จนปั จจุบนั (5 เมษายน 2553) การดําเนินการทาง
กฎหมายกับกลุม่ ที่เรี ยกตนเองว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังคงไม่มีความชัดเจน
ปั ญหาข้ างต้ นทําให้ เห็นอย่างเลือนรางได้ ว่า การศึกษาสูงไม่ได้ แสดงถึงแนวโน้ มการมี
จิตใจ หรื อ จิตสํานึกเป็ นประชาธิปไตยหรื อไม่ เช่นเดียวกันกับที่ ทินพันธ์ นาคะตะ (Nakata, 1972)
ได้ เคยสรุ ปไว้ สิ่งที่ น่ าพิ จารณากลับเป็ นค่านิ ยมทางการเมื องของบุคคล ที่ ได้ รั บการกล่อมเกลา
(socialization) มาเป็ นระยะเวลานาน ซึง่ จะส่งผลต่อเนื่องแสดงออกเป็ นทัศนคติ และ พฤติกรรม
ทางการเมือง (Leiserowitz, Kates & Parris, 2004) โดยที่ค่านิยมทางการเมืองจะแสดงถึง
ความคิด และ ความรู้สกึ ทางการเมืองของบุคคล (Almond, Dalton & Powel Jr., 2002) ซึง่ จะ
ปรับตัวตลอดเวลา ทังระดั
้ บบุคคล กลุ่ม ชุมชน และ สังคม (Charon, 1992; Festinger, 1957;
Fritzsche, 2004; Harris, 2004; Lesthaeghe & Moors, 2000; White, 2005) และ ส่งผลถึง
รูปแบบทางการเมืองของสังคมที่กลุม่ บุคคลนันๆสั
้ งกัดอยู่ (Almond & Verba, 1963)
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อ พิจ ารณาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญหาหลัง รั ฐ ประหารทุก ครั ง้ พบว่า ก็ ยัง คง
วนเวียนอยู่ในวังวนเดิม คือเน้ นการแก้ ไขที่โครงสร้ างของระบอบการปกครอง เช่น รัฐธรรมนูญ ให้
เป็ นไปในทิศทางที่กลุ่มตนต้ องการ (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2547) ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายปฏิวตั ิสําเร็ จ หรื อ
ฝ่ ายที่เข้ ามารับมอบอํานาจต่อหลังการเลือกตังตามรั
้
ฐธรรมนูญที่เกิดจากการปฏิวตั ิ ซึง่ มีลกั ษณะ
เลื อ กหยิ บ ยื ม รู ป แบบจากที่ อื่ น มาใช้ แล้ ว ตี ค วามใหม่ (ทิ น พัน ธ์ นาคะตะ, 2546) แทนที่ จ ะ
วางรากฐานของค่านิยม หรื อจิตสํานึกประชาธิ ปไตย เพื่อสร้ างให้ เกิดทัศนคติ และ พฤติกรรมที่
ถูกต้ องตามระบอบประชาธิปไตยให้ แก่ประชาชน (ลิขิต ธีรเวคิน, 2546)
หากจะกล่า วถึ ง สัง คมประชาธิ ป ไตยที่ ส มบูร ณ์ จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบสํ า คัญ ได้ แ ก่
ประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ และ พฤติ ก รรมแบบประชาธิ ป ไตย โดยเฉพาะ
การมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ ง และ ไม่ยอมรับเผด็จการ รวมทัง้ เข้ ามี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกํ า หนดนโยบายของรั ฐ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งมี ส ถาบัน ในระบอบอย่ า งเป็ นทางการ
มีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ มีพรรคการเมือง หรื อมีสภานิ ติบัญญัติจากการเลือกตัง้ ซึ่งมีได้
ครบถ้ วนแม้ ในการปกครองแบบเผด็จการ (Almond & Verba, 1963)
องค์ประกอบด้ านค่านิยมที่จะได้ รับการยอมรับว่าเป็ นค่านิยมของสังคม จะต้ องได้ รับ
การยอมรั บจากสังคมว่ามีคุณค่า เป็ นหลักการด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และ มีความน่าเชื่อถื อ
จนได้ รับการยอมรับให้ ยงั คงดํารงอยูใ่ นสังคมนัน้ ๆ (Duriez, Fontaine & Luyten, 2001; Duriez &
Hutsebaut, 2003; Duriez, Luyten, Snauwaert & Hutsebaut, 2002; Duriez & Soenens,
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2003) ทัง้ ชี ้นําการดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ (Kiymet, 2006) ซึง่ นําไปสูท่ ศั นคติ
และ พฤติกรรมที่สอดคล้ องกัน ทัง้ ในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และ สังคม (Charon, 1992;
Rokeach, 1996) ทังนี
้ ้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองที่แสดงออกเปรี ยบเสมือนตัวแทนของ
ค่านิยม หรื อ จิตสํานึกของบุคคลนัน้ ๆ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2546; Duriez, Fontaine & Luyten, 2001)
ซึ่ ง หากสอดคล้ อง และ เข้ ากั น ได้ ดี กั บ ระบอบประชาธิ ป ไตย ก็ จ ะเป็ นพื น้ ฐานให้ ระบอบ
ประชาธิปไตยในสังคมนันมั
้ น่ คง (Inglehart, 2000; Schedler, 2001; 1997)
หากพิ จ ารณาจากหลั ก การด้ านคุ ณ ธรรม และ จริ ย ธรรม จะพบว่ า จิ ต สํ า นึ ก
ด้ า นคุณ ธรรมมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต่อทัศ นคติ และ พฤติก รรมของบุค คล การปลูก ฝั ง ค่า นิ ย ม
ด้ านคุณธรรม การสร้ างคุณธรรม และ จริ ยธรรมให้ ฝัง ลึกในจิ ตสํานึกของบุคคลผ่านหลัก การ
ศาสนาจึงน่าจะเป็ นฐานสนับสนุนความก้ าวหน้ า และ มัน่ คงของระบอบประชาธิปไตยอีกประการ
หนึง่ (Malle, in press; Knobe, 2004; 2003)
ในมุมมองด้ านศาสนา เห็นได้ ว่าศาสนามีความผูกพันกับมนุษย์มานาน เป็ นที่ยอมรับว่า
มีคณ
ุ ค่าที่จะได้ รับการนับถือ หรื อ เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Appleby, 2000) โทมัส เจฟเฟอร์ สนั เคย
กล่าวไว้ วา่ ไม่มีชาติใดเลยที่ดํารงอยูโ่ ดยที่ประชาชนไม่นบั ถือศาสนาใดศาสนาหนึง่ ในสังคมนัน้ ทัง้
โดยแอบแฝง หรื อ เปิ ดเผย (Loconte, 2005)
ศาสนาเป็ นโครงสร้ างหลัก ที่ สํ า คัญ ของมนุ ษ ย์ และ ดํ า รงอยู่ คู่ กั บ ความทั น สมั ย
(modernization) จนปั จจุบนั แม้ เป็ นการปรับตัวในระดับโลกที่เรี ยกว่า Globalization เป็ นปั จจัย
สําคัญหนึ่งในการเมืองระดับโลก (Ellingsen, 2004) ได้ รับการยอมรับว่ากลับมามีอิทธิพลต่อ
การเมื อง และ สังคมทุกระดับ ในฐานะเป็ นพื น้ ฐานของการยอมรั บว่าเป็ นแหล่งคุณธรรม และ
ความถูกต้ อง และ ในฐานะสถาบันหนึ่งในสังคม (Fox & Sandler, 2005; Marthoz & Saunders,
2006; Williams, 1999) แม้ กระทัง่ ปั จจุบนั ภายใต้ สภาวะที่ไม่แน่นอน ความกลัว ความตาย และ
โรคภัยไข้ เจ็บต่างๆ ความศรัทธา และ การปฏิบตั ทิ างศาสนายังคงมีบทบาทอย่างสําคัญในสังคม
ความศรัทธาทางศาสนาเป็ นฐานรองรับ และ มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของสังคมตลอดมา
ตังแต่
้ โบราณจนกระทัง่ ปั จจุบนั (Fukuyama, 1989; Jordan, 2006; Weber, 1930) ซึง่ ค่านิยม
ของบุคคลส่วนใหญ่ จะได้ รับการสัง่ สม และ ถ่ายทอดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต โดยมี
ศาสนา และ ประเพณียคุ ก่อนของสังคมนันเป็
้ นพื ้นฐาน มีลกั ษณะเป็ นการกล่อมเกลาเรี ยนรู้ ด้วย
การสัมผัส และ ความผูกพันทางอารมณ์ (affective orientation) (ลิขิต ธีรเวคิน, 2551) ซึง่ ส่งผล
เป็ นค่านิยม ที่มีลกั ษณะมัน่ คง (Roccas, 2005) และ ลักษณะจิตใจของบุคคล รวมทัง้ แสดง
ออกเป็ นทัศนคติ ความตังใจทางพฤติ
้
กรรม และ แสดงพฤติกรรมต่อเนื่องที่สอดคล้ องออกมา
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(Brentano, 2002; Crane, 1998; Johnson, 2006; Kelly, 2006; Knobe, 2004; 2003,
Leiserowitz, Kates & Parris, 2004; Malle, in press; McCrae & Terracciano, 2005; Schultz,
1999; Valle & Perrewe, 2000; White, 2005) ทังนี
้ ้ รูปแบบทางการเมืองของสังคมจะเป็ นแบบใด
ต่างขึน้ กับ ค่านิยมทางการเมืองของประชาชนในสังคมนัน้ ที่ มีลักษณะเดียวกัน รวมทัง้ ระดับ
การเข้ ามีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางการเมืองก็มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับลักษณะจิตใจ หรื อ ค่านิยม
ของบุคคลด้ วยเช่นกัน (Milan, 2005) อย่างไรก็ตาม มีคําถามสําคัญว่ามีความสัมพันธ์ เชิงบวก
หรื อลบต่อกันหรื อไม่ ในสังคมที่มีพื ้นฐานวัฒนธรรมต่างกัน (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546; ลิขิต
ธีรเวคิน, 2546; Almond, Dalton, Powel Jr., 2002; Pye, 1966; Almond & Verba, 1963)
นับจากปี 1990 ความเคร่งศาสนาได้ รับการยอมรับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญหนึ่งต่อการเมือง
ในทุกระดับ (Canetti-Nisim, 2004; Ellingsen, 2004; Huntington, 1996; Kapove, 2002;
Marsh, 2005; Marthoz & Sandlers, 2006; Mogahed, 2007; Norris & Inglehart, 2004;
Qasem, n.d; Williams, 1999) ในฐานะเป็ นพื ้นฐานของค่านิยม การแสดงพฤติกรรมเชิงคุณธรรม
และ ความถูกต้ อง โดยเฉพาะในวัยรุ่น (Shah, 2004) อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดเปรี ยบได้ กบั
ดาบ 2 คม กล่ า วคื อ ทั ง้ สนั บ สนุ น และ ไม่ ส นั บ สนุ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
(Silberman, Higgins & Dweck, 2005)
ประเทศไทยมีวฒ
ั นธรรมทางศาสนาพุทธเป็ นเสาหลัก คู่กับสถาบันกษัตริ ย์จนปั จจุบนั
สมัย สุโ ขทัย มี ก ารปกครองแบบพ่ อ กับ ลูก หรื อ อี ก นัย หนึ่ ง พ่ อ ขุน ซึ่ง ถ่ า ยทอดต่ อ มาถึ ง สมัย
รัตนโกสินทร์ เปรี ยบกษัตริ ย์เสมือนพระพุทธเจ้ า พุทธศาสนาลัทธิ เถรวาท และ การปฏิบตั ิแบบ
ศาสนาพราหมณ์เข้ มแข็งมาก สมัยอยุธยา ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาหลักของมวลชน และ เป็ นกลไก
สร้ างความกลมเกลียวในสังคม ผสมผสานกับคติพจน์ของศาสนาพราหมณ์ และ ความเชื่อดังเดิ
้ ม
ทําให้ เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองที่เน้ นหลักธรรมะ และ การทําประโยชน์เพื่อสังคม ประชาชนถูก
สัง่ สอนให้ ยอมรับว่า เคราะห์กรรมทําให้ เกิดมามีฐานะยากจน และ ตํ่าต้ อย ไม่ให้ คิดว่าเกิดจาก
สังคม หรื อ รัฐ วาสนาจะดีขึ ้นได้ โดยการทําบุญ โดยมีความมุง่ หวังว่าชาติหน้ าฐานะของตนจะดีขึ ้น
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2547)
กฎแห่งกรรม ซึ่งอธิ บายความเหลื่อมลํ ้าของฐานะในสังคม ทําให้ เกิดความชอบธรรม
และ ยอมรับระบบศักดินา และ ระบบไพร่ อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ เกิดความกลมเกลียวในสังคม
โดย ให้ ความยินยอมแก่ความไม่เสมอภาคของสังคมอย่างต่อเนื่องมายาวนาน (ทินพันธ์ นาคะตะ,
2546; ลิขิต ธี รเวคิน, 2547) กล่าวได้ ว่า วัฒนธรรมทางศาสนาได้ ปลูกฝั งค่านิยมรู ปแบบหนึ่งแก่
ประชาชนในสังคมไทยตลอดมาตัง้ แต่อดีตอันยาวนาน ซึ่งดังกล่าวจะถูกปลูกฝั ง และ พัฒนา
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อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ วยั ก่อนอายุ 14 ปี และ ดํารงอยู่ในตัวบุคคลจนกระทัง่ เป็ นผู้ใหญ่ (Hooghe &
Wilkenfeld, 2007; Titus, 1996)
จากการศึกษาวิจัย พบว่า ลักษณะของค่านิยมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ กับระดับ
ความเคร่ งศาสนา (ความเชื่อ ความศรัทธา และ การปฏิบตั ิทางศาสนา ของ ศาสนาที่ตนนับถือ)
มากกว่า ความแตกต่างของศาสนาที่นบั ถือ (Canetti-Nisim, 2003; Patterson, 2004) ซึง่ อาจ
กล่าวได้ ว่า การนับถือศาสนาต่างกันไม่มีผลให้ ค่านิยมทางการเมืองต่างกัน ตรงข้ าม ความเคร่ งศาสนา
ที่ตา่ งกันกลับทําให้ คา่ นิยมทางการเมืองต่างกัน ซึง่ แสดงว่าการนับถือศาสนาต่างกัน น่าจะไม่มีผล
ต่อลักษณะของค่านิยมทางการเมืองของบุคคล นอกจากนี ้ ความเคร่ งศาสนายังส่งผลกระทบทัง้
ทางบวก และ ลบต่อความรู้สกึ และ จิตสํานึกทางการเมืองของบุคคล อีกนัยหนึ่ง ค่านิยมจะแสดง
ออกเป็ นทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมือง ที่ทงสนั
ั ้ บสนุน และ ขัดแย้ งกับระบอบประชาธิปไตย
ในประเด็นที่ตา่ งกันไป (Alkire, 2004; Paul, 2005; Saroglou, 2002) กล่าวคือ ทังก่
้ อให้ เกิดความ
รุนแรง และ ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตร (Appleby, 2000)
มีผลงานทางวิชาการ และ การวิจยั จากนักวิชาการหลายท่านแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์
และ ผลกระทบ ระหว่าง ความเคร่งศาสนากับค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ซึ่ง ทัง้ หมดเป็ นผลการศึก ษาเกี่ ย วกับ ศาสนาคริ ส ต์ และ อิ ส ลามเท่ า นัน้ เช่ น Afrobzrometer
(2002); Almond, Daltal & Powel Jr. (2002); Almond Powel Jr. & Mumdt (1993); Almond &
Verba (1963); Barro & McCleary (2002); Carnetti-Nisim (2003); Duriez (2003a; c); Duriez,
Luyten, Snauwaert & Hutsebaut (2002); Fares (2002); Flere (2001); Haidar (2004);
Hunter (2004); Inglehart & Baker (2002); Inglehart & Norris (2003); Karpov (2002) Marsh
(2005); McCutcheon (1993); Pollack & Pickel (2000); Tessler (2002) เป็ นต้ น
ความเคร่ งศาสนา คือ อะไร อย่างไรจึงถูกเรี ยกได้ ว่าเคร่ งศาสนา ดวงเดือน พันธุมนาวิน
(2540); มิลส์ (Mills, 1999) มองความเคร่ งศาสนาในรู ปของความเชื่อ หรื อ ความศรัทธา และ
พฤติกรรมทางศาสนา เมอเรย์-หวัง และ เพื่อน (Murray-Swank, et al., 2006) มองในรูปการเห็น
ความสําคัญของความศรั ทธา ความถี่ของการเข้ าร่ วมกิจกรรมศาสนา และ ความศรัทธาต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา โคเฮน ซีเกล และ โรซิน (Cohen, Siegel & Rosin, 2003) มองในรู ป
การประพฤติปฏิบตั ติ นตามหลักศาสนา ความรอบรู้เกี่ยวกับศาสนา และ ความเชื่อทางศาสนา เคร้ าส์
(Krause, 1993) มองในรูป การเป็ นสมาชิกองค์การศาสนา ความรู้สกึ ภายในจิตใจ และ ความเชื่อ
ทางศาสนา ในอีกมุมหนึ่ง มองในรู ปการประกอบกิจกรรมศาสนา ความศรัทธา และ การอุทิศตน
เพื่ อศาสนา ซึ่งความเคร่ งศาสนามาก หรื อ น้ อย ก็ จะพิจารณาจากทัง้ 3 องค์ ประกอบข้ างต้ น
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(Wikipedia, 2009) ซึ่งหลังการทบทวนวรรณกรรมจํานวนมาก พบว่า โครงสร้ างของความเคร่ ง
ศาสนามีความสลับซับซ้ อนมาก ซึ่งการให้ ความหมายความของเคร่ งศาสนาเป็ นไปตามมุมมอง
และ การนําไปใช้ งานของนักวิชาการแต่ละท่าน (Kendler, et al., 2003; Nordãs, 2005; Norris,
2003; Soeling & Voland, 2002; The Fetzer Institute, 2003)
มีข้อสังเกตว่า จนกระทัง่ ต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 21 ประชาชนชาวอเมริ กนั ร้ อยละ 90 ดํารง
ความเคร่งศาสนาในระดับสูง (Whistler & Wekkin, 2003) และ เห็นว่าสําคัญต่อการดํารงชีวิต
(The Pew Research Center for The People & The Press, 2002) เช่นเดียวกับสิงคโปร์ ซึง่ จัด
ว่า เป็ นประเทศที่ สัง คมฝั ง รากลึก มายาวนานกับ ความเคร่ ง ศาสนา แม้ ก ารปฏิบัติท างศาสนา
ค่อนข้ างเป็ นส่วนตัว (Pereira, 2005) ซึง่ นอร์ ริส และ อิงเกิลฮาร์ ท (Norris & Inglehart, 2004);
โอซัลลิแวน (O´Sullivan, 2004) ให้ ข้อสังเกตว่า สหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศที่เคร่ งศาสนามากที่สดุ
ประเทศหนึ่ง มี เสรี ภาพในการนับถื อศาสนาสูงมาก แยกศาสนาออกจากการเมืองชัดเจน ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นแม่แบบการปกครองระบอบเสรี ประชาธิปไตย ซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับประเทศ
กลุม่ ยุโรปตะวันตก และ ยุโรปกลาง แต่แตกต่างกันมากในเรื่ องความเคร่งศาสนา
มีข้อสังเกตสําคัญ 2 ประการ ประการแรก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเคร่ ง
ศาสนา กับ ระดับการศึกษาว่า พบความไม่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ ความเคร่งศาสนา ของ บุคคล
ลดลงผ่านการศึกษาที่สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่งการศึกษาที่สงู ขึ ้นก็อาจส่งผลให้
บุคคลเคร่ งศาสนามากขึ ้นผ่านแนวความคิดด้ านจินตนาการ (Abstract) (Barro & McCleary,
2003) ประการที่ 2 แม้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นมีผลให้ เกิ ดค่านิยมที่
แตกต่างกัน (Esmer, 2002) แต่การวัดความเคร่ งศาสนาก็ยงั คงสามารถใช้ ตวั ชี ้วัดความเคร่ ง
ศาสนามาตรฐาน เช่น การสวดมนต์ อ่านคัมภีร์ การไปวัด ฯลฯ เป็ นตัวชี ้วัดข้ ามวัฒนธรรมได้ โดย
ให้ ผลลัพธ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบกับการให้ นํา้ หนัก หรื อ ความถี่ ของแต่ละ
ตัวชี ้วัด (Mockabee, Monson & Grant, 2001)
สําหรับประเทศไทย จากการสํารวจ พบว่า ผู้ที่บอกว่าตนเคร่งศาสนามีประมาณ ร้ อยละ
35 (Gallup International, 2005) ในจํานวนผู้ท่ีบอกว่านับถือศาสนาพุทธ (นิกายเถรวาท) ร้ อยละ
95 ของประชาชนทังประเทศ
้
(Ash, 1997) จากข้ อมูลดังกล่าวคาดได้ ว่า ระดับความเคร่ งศาสนา
ของประชาชนในประเทศไทยน่าจะมีความสัมพันธ์ หรื อ มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อ ค่านิยม ทัศนคติ
และ พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งได้ รับการสนับสนุนจากผลงานวิจยั ของดวงเดือน
พันธุมนาวิน (2540) ซึง่ ใช้ เวลากว่า 5 ปี ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความเชื่อ และ การปฏิบตั ทิ างศาสนาพุทธ
ของคนไทย: การปลูกฝั งอบรม และ คุณภาพชีวิต พบว่า ความเคร่งศาสนามีอิทธิพล ต่อ ความเชื่อ
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ทัศนคติ และ พฤติกรรมของทังเด็
้ ก และ ผู้ใหญ่ในสังคมไทย ซึง่ แสดงว่าความเชื่อ และ การปฏิบตั ิ
ทางพุทธศาสนา อีกนัยหนึ่ง ความเคร่งศาสนา ได้ สง่ ผ่าน หรื อ ถ่ายทอดบางสิ่งที่มีผลต่อความเชื่อ
ทัศนคติ และ พฤติกรรมของบุคคลในสังคม กลายเป็ นลักษณะนิสยั ประจํ าตัวฝั งลึกอยู่ภายใน
จิตสํานึก และ แสดงออกเป็ นทัศนคติ และ พฤติกรรมของบุคคลในที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื่อกัน
ว่าจิตสํานึก หรื อ ค่านิยมในส่วนของการเมืองที่ได้ รับการถ่ายทอดมา จะกํ าหนดทัศนคติ และ
พฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลนันๆ
้ ในสังคม (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546)
แต่ จ ากการค้ น คว้ า เอกสารวิ ช าการ และ ผลงานวิ จัย เชิ ง วัฒ นธรรมทางการเมื อ ง
(Political Culture) และ การกล่อมเกลาทางสังคม (Political Socialization) พบว่า ไม่ค่อยมี
เอกสารทางวิ ช าการ หรื อ ผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประเทศไทยโดยตรงที่ พ อจะทํ า ให้ เ กิ ด
ความเข้ าใจ และ นํามาอ้ างอิงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีข้อมูลสรุ ป หรื อ ข้ อเสนอแนะที่ตรงประเด็น
เป็ นปั จจุบนั และ มากพอทังใน
้ และ ต่างประเทศที่จะนํามาใช้ ประกอบการวางแผนพัฒนาค่านิยม
ของประชาชน เพื่อเป็ นกรอบในการแก้ ปัญหาที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อ เป็ นพื น้ ฐานการศึกษาวิจัยใน
ประเทศไทยต่อไป ทําให้ จําเป็ นต้ องอ้ างอิงเอกสาร หรื อ ผลงานวิจยั จากต่างประเทศเป็ นหลัก ทัง้ ๆ
ที่เกือบร้ อยละ 100 เป็ นเอกสารวิชาการ และ ผลการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ อิทธิพล หรื อ
ผลกระทบ ระหว่าง ตัวแปรความเคร่ งศาสนาของศาสนาคริ สต์ และ อิสลามต่อตัวแปรต่าง ๆ ของ
ค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองระดับบุคคล
ปั จจุบัน และ ในอนาคตอันใกล้ นี ้ ประชาคมโลกกํ าลังสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยให้ แผ่ขยายครอบคลุมไปทัว่ โลก ไม่เพียงฐานะเป็ นระบอบหรื อระบบการปกครอง
เท่านัน้ แต่เป็ นค่านิยมที่ยอมรับในสังคมระดับโลกอีกด้ วย (Democracy as a Universal Value)
(Gershman, 2005; McFaul, 2004, Sen, 1999) โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้นําระดับโลก แม้ จะมี
ข้ อสังเกตว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบบตะวันตกอาจไม่สามารถครอบงําวัฒนธรรมการเมืองที่
ไม่ใช่แบบตะวันตก (Huntington, 1996) ดังกล่าว มีการรวมกลุ่มคนหนุ่มสาวเคลื่อนไหว และ สร้ าง
สัมพันธ์ภาพในคนรุ่นใกล้ เคียงกันระดับโลกในการสนับสนุนให้ คา่ นิยมประชาธิปไตยแผ่กระจายไป
ทัว่ โลก (World Movement for Democracy, 2006) อีกทัง้ ค่านิยมของสังคมในประเทศที่มี
อิทธิพลในฐานะผู้นําในระบอบประชาธิปไตยของโลกกําลังเปลี่ยนแปลงจากอนุรักษ์ และ ยึดถือ
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มไปสูก่ ารเป็ นเสรี นิยมมากขึ ้น (Pew Research Center for the People & the
Press, 2002) ส่งผลเป็ นเชิงบังคับให้ ประเทศไทยต้ องพร้ อมที่จะเผชิญกับความท้ าทายระดับโลก
ร่วมกัน ไม่สามารถโดดเดี่ยวตนเองเป็ นเอกเทศ ได้
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แต่ ปั จจุ บั น ประเทศไทยยั ง คงอยู่ ใ นวั ง วนของความขั ด แย้ งระหว่ า งขั ว้ อํ า นาจ
ความแตกแยก แบ่งกลุม่ แบ่งข้ างของประชาชน การทํารัฐประหาร การแก้ ไขรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ ไม่
ยอมรับอํานาจอธิปไตยของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนเป็ นผู้ดํารงอํานาจสูงสุด และ ต้ องเป็ นผู้
ตัดสินใจในปั ญหาทางการเมืองด้ วยตนเอง ซึ่งไม่มีหลักประกันว่าวังวนข้ างต้ นจะสิ ้นสุดเมื่อใด
ดังกล่าว แสดงถึงความอ่อนแอของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ คา่ นิยม และ พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทยควรได้ รับการ
พิจารณา และ วิเคราะห์ (Melin-Blomqvist, n.d) ด้ วยอีกประการหนึ่ง เพื่อวางแนวทางการพัฒนา
ให้ ถกู ต้ อง คําถามที่น่าสนใจสําหรับระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงอยู่ที่ว่า อะไร หรื อ อย่างไรจึง
จะสนับสนุนให้ เกิดความมัน่ คง และ พัฒนาอย่างถาวรของระบอบประชาธิปไตยขึ ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง องค์ประกอบพื ้นฐานด้ านความเคร่ งศาสนา ซึ่งมีส่วนสําคัญเชิงวัฒนธรรมในการสร้ าง
้ ปี
ค่านิยมที่ฝังลึกในจิตใจของคนไทยจากอดีตจนปั จจุบนั (ลิขิต ธีรเวคิน, 2550; 2547) ซึง่ นับตังแต่
พ.ศ. 2515 ศึกษาพบว่า ค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองของสังคมไทยจะส่งเสริ ม
และ สนับสนุนซึง่ กัน และ กันตลอดเวลา (Nakata, 1972)
ปั จจุบัน เป็ นที่ น่าศึกษาว่าแท้ จริ งแล้ วค่านิ ยมแบบประชาธิ ปไตยของคนไทยดังเช่น
อาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เป็ นอย่างไร มีความสัมพันธ์ และ มีผลกับค่านิยม และ
พฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนอย่างไรบ้ าง ความเคร่ งศาสนาโดยเฉพาะ
ศาสนาพุทธ ซึง่ เป็ นพื ้นฐานของสังคมไทยมีอิทธิพลต่อค่านิยมแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการของผู้ได้ รับการศึกษาสูง ซึง่ จะเป็ นผู้นําในอนาคต
(Future elite) ในระดับต่างๆของประเทศ เช่น อาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอย่างไร
หรื อไม่ ด้ วยได้ พบว่า นับแต่การปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475 จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2515 ค่านิยม และ ทัศนคติ
ทางการเมืองแบบดังเดิ
้ มของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงน้ อยมาก ทัง้ ผลการศึกษาที่พยายาม
หาความสัม พั น ธ์ ระหว่ า ง ความเคร่ ง ศาสนา กั บ ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ และ พฤติ ก รรมแบบ
ประชาธิปไตยของอาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริ กา ก็ยงั คงให้ ข้อมูล
การค้ นพบที่ไม่ชดั เจนเพียงพอ (Gross & Simmons, 2006)
ในอีกด้ านหนึง่ จากผลงานวิจยั พบว่า ระบบการศึกษาระดับสูงของไทยมีบทบาทสําคัญ
ต่อ การถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมแบบดัง้ เดิ ม และ ยัง เป็ นทางผ่ า นของการถ่ า ยทอดทัศ นคติ แ บบ
เผด็จการสู่นกั ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่า ค่านิยมของนักศึกษาจะได้ รับ
อิทธิพลจากค่านิยม และ พฤติกรรมของอาจารย์ (Nakata, 1972)
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และด้ วยที่ผา่ นมา จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ชาติไทย นักวิชาการไทยได้ แต่ยอมรับว่า
วัฒนธรรมทางศาสนาที่ฝังรากลึกกับสังคมไทยมากว่า 700 ปี มีอิทธิพลต่อความเชื่อ และ ค่านิยม
ซึง่ จะกําหนดทัศนคติ และ พฤติกรรมในสังคมไทยในรู ปแบบหนึ่ง (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2540;
ทินพันธ์ นาคะตะ, 2543; ลิขิต ธี รเวคิน, 2547) แต่ไม่เคยมีผลการศึกษาวิจยั อย่างชัดเจนแต่
ประการใดในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง
ดังได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น การถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองแต่อดีตนับเป็ นเวลากว่า
700 ปี ยัง คงแสดงถึ ง ลัก ษณะพ่ อ ปกครองลูก ตลอดมาจนปั จ จุบัน โดยมี ร ะบบราชการเป็ น
ศูนย์กลาง กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) โดยมีสถานศึกษา และ ศาสนาเป็ น
สถาบันหลักหนึ่ง แต่ปัจจุบนั การเกิ ดความวุ่นวายในรู ปแบบความรุ นแรง การเกิ ดรั ฐประหาร
รู ปแบบต่างๆโดยไม่ยอมรับการแก้ ไขปั ญหาทางการเมืองตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย
ทําให้ ยงั ไม่อาจยอมรับได้ ว่าสังคมประเทศไทยมีความเป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้ จริ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทําให้ ไม่อาจสรุปค่านิยม และ พฤติกรรมทางการเมืองของผู้มีการศึกษา
สูง ดังเช่น อาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จึงเป็ นเหตุผลสําคัญที่สมควรอย่างยิ่งที่ต้อง
ศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้ เพื่อให้ สามารถวางแนวทางพัฒนาค่านิยม และ พฤติกรรมเชิงประชาธิปไตย
ของผู้ได้ รับการศึกษาสูง ซึง่ อนาคตอันใกล้ จะกลายเป็ นผู้นําด้ านต่างๆของประเทศไทย ให้ สอดรับ
กับค่านิยมระดับโลก ซึง่ ได้ แก่คา่ นิยมประชาธิปไตย (Democratic Values)
โดยนัยของ ลิขิต ธี รเวคิน (2546) การสร้ างค่านิยมประชาธิ ปไตยจะต้ องทําทัง้ 3
ประการ ได้ แก่ สร้ างให้ ประชาชนศรั ท ธาการปกครอง การอบรมกล่ อ มเกลาทางสั ง คม
(Socialization) และ เปิ ดโอกาสให้ มีประสบการณ์ด้วยการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
มีข้อสังเกตว่า แม้ ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเคร่งศาสนา กับ ค่านิยม และ พฤติกรรม
ทางการเมื อ งของบุ ค คลจะมี ลัก ษณะเป็ นสหสัม พัน ธ์ แต่ ใ นทางทฤษฎี อาจกล่ า วได้ ว่ า ถ้ า
เปลี่ยนแปลงค่านิยม ของ บุคคลได้ ก็อาจนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมืองให้ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันได้ เช่นกัน (Duriez, Luyten, Snauwaert & Hutsebaut, 2002) ในอีกมุมมอง
หนึง่ หากทราบแนวโน้ มค่านิยมร่วมที่ชดั เจน ก็อาจเป็ นแนวทางให้ สามารถวางแนวทางของระบอบ
การปกครองที่สอดคล้ อง และ เหมาะสมขึ ้นมาได้ หรื อแม้ กระทัง่ วางแนวทางในการพัฒนาค่านิยม
ที่เป็ นจุดอ่อนของสังคมให้ สอดคล้ องกับแนวโน้ มค่านิยมของโลก กล่าวคือ ค่านิยมประชาธิปไตย
(Democratic values)
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วัตถุประสงค์ ของ การวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ ต้ องการตอบคําถามว่า ความเคร่ งศาสนา ความรู้ สึกแปลกแยก ค่านิยม
ประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และการต่อต้ าน
เผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัย มีลกั ษณะใด และ อยู่ในระดับมาก หรื อ น้ อย
อย่างไร และ ทัง้ 4 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ และ มีอิทธิพลซึง่ กันและกัน อย่างไร จึงกําหนดเป็ น
วัตถุประสงค์การวิจยั 2 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. เพื่อทราบถึง ระดับของการแสดงออกของพฤติกรรมทางการเมือง (การมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อง และการต่อต้ านเผด็จการ) ความรู้ สึกแปลกแยก ความเคร่ ง ศาสนา (ความเชื่ อ
ความศรัทธา และ การปฏิบตั ิทางศาสนา) และ ระดับความมาก-น้ อยของค่านิยมประชาธิ ปไตย
ของอาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อทราบถึงอิทธิพลของความเคร่ งศาสนา ความรู้ สึกแปลกแยก และ ค่านิยม
ประชาธิปไตย ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง (การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และการต่อต้ านเผด็จ
การ) ของอาจารย์ และ นัก ศึก ษาระดับ มหาวิ ท ยาลัย โดยความรู้ สึกแปลกแยก และ ค่า นิ ย ม
ประชาธิปไตยมีลกั ษณะเป็ นตัวแปรแทรกซ้ อน (Intervening variable) ระหว่าง ความเคร่งศาสนา
กับ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย

สมมุตฐิ านการวิจัย (Research Hypotheses)
ตัวแปรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย ตัวแปร 4 กลุม่ ได้ แก่
ตัวแปรกลุ่ม 1 เป็ นตัวแปรความเคร่ งศาสนาจํานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่ ความเคร่ ง
ศาสนาแบบ extrinsic และ ความเคร่งศาสนาแบบ intrinsic
ตัวแปรกลุม่ 2 เป็ นตัวแปรค่านิยมประชาธิปไตยจํานวน 7 ตัวแปร ได้ แก่ ศรัทธา และ
เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เชื่อในเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ มีความเสมอภาค มีความไว้ วางใจ
ซึ่งกันและกัน มีความเป็ นปั จเจกภาพ ยึดมัน่ เรื่ องอํานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน และ อดทนอด
กลัน้ ต่อ ความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง
ตัวแปรกลุ่ม 3 เป็ นตัวแปรความรู้ สึกแปลกแยกจํานวน 2 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้ สึก
โดดเดี่ยว และ ความรู้สกึ ไม่เป็ นมิตร
ตัวแปรกลุม่ 4 เป็ นตัวแปรพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดสมมุตฐิ านการศึกษาวิจยั ไว้ 3 ข้ อ ดังนี ้
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1. พฤติ ก รรมแบบประชาธิ ป ไตย (การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง กับ การต่อ ต้ า น
เผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพลจากความเคร่งศาสนา
แนวคิดเชิงทฤษฎี วรรณกรรม และ การศึกษาวิจัยที่สนับสนุนสมมุติฐานนี ้ ได้ แก่
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2540); Afkhami (2006); Alkire (2004); Almond & Verba (1963);
Altemeyer (2006); Altemeyer & Hunsberger (1992); Brennen (2004); Huber (2005);
McCullough, Tsang & Brion (2002); Patterson (2004); Pelz (2004); Saroglou, Delpierre &
Dernell (2003); Weber, 1930.
2. พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีสว่ นร่วมทางการเมือง กับการต่อต้ านเผด็จการ)
ของอาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพลจากค่านิยมประชาธิปไตย
แนวคิดเชิงทฤษฎี วรรณกรรม และ การศึกษาวิจยั ที่สนับสนุน สมมุติฐานนี ้ ได้ แก่
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2540); ทินพันธ์ นาคะตะ (2546); Almond & Verba (1963); Boyatzis,
Murphy & Wheeler (2000); Duriez & Hutsebaut (2003a); Duriez & Sonens (2003a);
Duriez (2003a); Duriez, Luyten, Snauwaert & Hutsebaut (2002); Duriez, Fontaine &
Luyten (2001); Pye & Verba (1965);
3. พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีสว่ นร่ วมทางการเมือง กับ การต่อต้ านเผด็จการ)
ของ อาจารย์ และ นักศึกษาได้ รับอิทธิพลจากความรู้สกึ แปลกแยก
แนวคิดเชิงทฤษฎี วรรณกรรม และ การศึกษาวิจยั ที่สนับสนุน สมมุติฐานนี ้ ได้ แก่
Almond & Verba (1963); Citrin (2004); Cozzarelli & Karafa (1998); Ghorpade, Lackritz &
Singh (2006); Islam (n.d.): Liu (2001); Macke (1979); O’Neill (2003); Robson (2003);
Saroglou (2006)

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี ้ ศึกษาอาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐโดยไม่แยก
การนับถือศาสนา (ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท) ด้ วยเหตุผลว่า ความแตกต่างของ
ศาสนาที่ นับถื อไม่มีผล หรื อ อิทธิ พลทํ าให้ เกิ ดความแตกต่างเรื่ องค่านิยม และพฤติกรรมทาง
การเมือง (Canetti-Nisim, 2004) (ยังไม่พบผลงานวิจยั ในทาง Anti – theses)
ศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ เท่านัน้ เนื่องจากข้ อจํ ากัดในด้ านงบประมาณของ
ผู้วิจยั และ ระยะเวลาในการศึกษา รวมทังอาจารย์
้
และ นักศึกษา มีโอกาสสูงที่จะเป็ นผู้นํา และ
พลังขับเคลื่อนที่สําคัญของสังคม
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การศึกษาวิจยั นี ้ ส่วนการเมืองจะยึดถือแนวคิดของ ทินพันธ์ นาคะตะ (2546); ลิขิต ธีรเวคิน
(2546); แพทเทอร์ สนั (Patterson, 2002) และ แอลมอนด์ และ เวอร์ บา (Almond & Verba, 1963)
โดยตัวแปรค่านิยมประชาธิปไตย จะศึกษา 7 ตัวแปร เท่านัน้ ได้ แก่ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
เชื่อเรื่ องสิทธิและเสรี ภาพ มีความเสมอภาค ความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ความเป็ นปั จเจกภาพ
อํานาจอธิปไตยต้ องเป็ นของปวงชน และ อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง
ตัวแปรอื่น จะศึกษาจากวรรณกรรมในวงกว้ าง ทัง้ นี ้ ค้ นคว้ าเอกสารวิชาการ และ ผลงานวิจัย
ในช่วง 10 ปี หลัง ยกเว้ นที่เห็นว่าสําคัญ และ จําเป็ นต้ องนํามาอ้ างอิงจริ ง ๆ เท่านัน้
ตัวแปร และ ตัวชี ้วัดความเคร่งศาสนา และ ความรู้สกึ แปลกแยกจะพิจารณาจากผลงาน
วิชาการ และ ผลการวิจยั ที่เคยมีผ้ ศู กึ ษาไว้ ไม่จํากัดเฉพาะการศึกษาวิจยั ทางด้ านรัฐศาสตร์ เท่านัน้
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ ตวั แปร และ ตัวชี ้วัดที่เป็ นตัวแทนของกลุม่ ตัวแปรแฝงที่แท้ จริง
ด้ วยเหตุที่ความหมายของคํา หรื อ นิยามต่าง ๆ จะแตกต่างออกไปขึ ้นกับปั จจัยหลายอย่าง
ทัง้ ในเรื่ อ งมุม มองของนัก วิ ช าการ และ ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรม เป็ นต้ น ในส่ ว นของ
ความหมาย หรื อ คํานิยามต่างๆของตัวแปรจึงกํ าหนดความหมายไว้ เพียงในขอบเขตเฉพาะที่
กล่าวถึงไว้ ในการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น เท่านัน้
พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย จะพิจ ารณา 2 พฤติก รรมที่ กํา ลังได้ รับความสนใจใน
สังคมไทยปั จจุบนั ได้ แก่ การมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ

ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น (ข้ อจํากัดในการศึกษา)
ด้ วยการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้กระทํากับมหาวิทยาลัยของรัฐทัง้ 4 ภาค ได้ แก่ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ โดย ผู้วิจยั จัดเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง ยกเว้ น ภาคใต้
ทังนี
้ ้เนื่องจากสถานการณ์ในภาคใต้ ไม่น่าไว้ วางใจ ผู้วิจยั ได้ รับคําแนะนําให้ ขอรับความช่วยเหลือ
จากอาจารย์ที่อยู่ในสถาบันดังกล่าว ระยะเวลาในการจัดเก็บข้ อมูลจึงค่อนข้ างยาวนาน ประมาณ
6 เดือน อย่างไรก็ตามตัวแปรที่ศกึ ษา ได้ แก่ ค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองที่แสดง
ออกมา เป็ นรู ปแบบที่เกิดจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองที่สะสม และ ต่อเนื่องมาเป็ น
ระยะเวลานาน ทัง้ ฝั ง ลึก ภายในจิ ต ใจ ระยะเวลาเพี ย ง 6
เดื อ นจึ ง ไม่ น่ า จะมี ผ ลให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ทําการศึกษา
เลือกศึกษา 7 มหาวิทยาลัยของรัฐ จาก 4 ภาค ของ ประเทศ เนื่องจาก งบประมาณของ
ผู้วิ จัย เอง และ ระยะเวลาการศึ ก ษาวิ จัย จํ า กัด ดัง นัน้ ผลการศึ ก ษาจึ ง กระทํ า ได้ เ พี ย งเป็ น
การอนุมานว่าสามารถเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยของรัฐทังประเทศ
้
เท่านัน้
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การศึกษาครัง้ นี ้ กระทําในภาพรวมเท่านัน้ ไม่ได้ แยกย่อยเปรี ยบเทียบระหว่างอาจารย์
และ นักศึกษาให้ เห็นชัดเจนในรายละเอียด เนื่องจากการวิจยั นี ้เป็ นโครงการนําร่ องที่ยงั ไม่เคยมี
นัก วิ ชาการท่า นใดกระทํ า มาก่ อน จึงทํ า ให้ ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของทัง้ ระบบ ซึ่ง ปกติ
นัก วิ ช าการทั่ว ไปจะวิ จัย เฉพาะในส่ ว น หรื อ ตัว แปรย่ อ ยที่ ต นสนใจจะศึ ก ษาเท่ า นัน้ ทํ า ให้
ผลประโยชน์ที่พึงนําไปใช้ งานในทางปฏิบตั ิได้ มีน้อยมาก เนื่องจากมีข้อจํากัดมาก ดังนันค่
้ าดัชนี
ต่างๆของตัวแปรที่ศึกษาจึงแสดงภาพรวม ไม่สามารถแสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ และ อิทธิ พล
ระหว่าง ตัวแปรของอาจารย์ เปรี ยบเทียบกับ นักศึกษา อย่างไรก็ตาม จะเปรี ยบเทียบให้ เห็นมาก
ที่สดุ เท่าที่จะทําได้ โดยแยกผลการวิเคราะห์กลุม่ อาจารย์ และ นักศึกษา ไว้ ใน ภาคผนวก ฎ.

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ จาก การวิจัย
1. มี ค วามรู้ และ เข้ า ใจถึ ง อิ ท ธิ พ ล และ ความสัม พัน ธ์ ระหว่ า ง ความเคร่ ง ศาสนา
ค่านิยมประชาธิ ปไตย ความรู้ สึกแปลกแยก และ พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย (การมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ) ของอาจารย์ และ นักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในช่วงเวลา
ของการศึกษาวิจยั
2. การทราบอิ ท ธิ พ ล ของ ตัว แปร ส่ง ผลทางตรงให้ ส ามารถนํ า ไปกํ า หนดแนวทาง
การอบรมกล่อมเกลา หรื อ ฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อสร้ างจิตวิญญาณ หรื อ จิตสํานึกประชาธิปไตย กล่าวอีก
นัยหนึง่ ค่านิยมประชาธิปไตย และ มีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยให้ กบั อนาคตผู้นําทางการเมือง
และ ประชาชนทั่วไปให้ มีลกั ษณะสนับสนุนต่อความมั่นคงของระบอบประชาธิ ปไตยได้ ต่อไป
(Duriez, Luytem, Snauwaert & Hutsebaut, 2002) โดยทางอ้ อมผ่านการสร้ างความเคร่งศาสนา
ในรูปแบบ intrinsic เพื่อสร้ างให้ บคุ คลในสังคมเป็ นผู้ที่ประกอบไปด้ วยคุณธรรม และ จริยธรรม
3. การทราบความสัมพันธ์ และ อิทธิพล ระหว่าง ตัวแปรพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
ความรู้สกึ แปลกแยก ความเคร่งศาสนา และ ค่านิยมประชาธิปไตย ส่งผลให้ สามารถนําไปกําหนด
เป็ นนโยบายระดับประเทศ เพื่อพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยให้ มนั่ คงต่อไป
3.1 ทราบความสัมพันธ์ ระหว่าง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย กับ ความรู้สกึ แปลกแยก
อาจนําไปสู่ การกําหนดนโยบาย ของ รัฐ เรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ ในการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ
ข้ อเท็จจริ ง ที่เป็ นความจริ ง ซึ่ง จะนําไปสู่ความรู้ สึกเป็ นปฏิปักษ์ ในทางการเมือง หรื อ ไม่ ซึ่ง จะ
ส่งผลกระทบถึงการเข้ ามีสว่ นร่วมทางการเมืองในประเด็นต่าง ๆ อย่างจริ งจัง
3.2 ทราบความสัมพันธ์ ระหว่าง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย กับ ความเคร่ งศาสนา
อาจนํ า ไปสู่ การกํ า หนดนโยบายของรั ฐ เรื่ อ งเสรี ภ าพในการนั บ ถื อ ศาสนา รวมทัง้ การให้
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การสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา เพื่อชักนําให้ เกิดจริ ยธรรม และ คุณธรรมขึ ้นใน
สังคมไทย รวมทังชั
้ กนําให้ สงั คมส่วนใหญ่มีความเคร่งศาสนาในระดับที่สง่ เสริ ม และ สนับสนุนเชิง
บวกต่อค่านิยมประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย
3.3 ทราบความสัมพันธ์ ระหว่าง พฤติกรรมแบบประชาธิ ปไตย กับ ค่านิยม
ประชาธิ ปไตย อาจนําไปสู่การกํ าหนดนโยบายของรั ฐเรื่ องการสร้ างค่านิยมแบบประชาธิ ปไตย
อย่า งสมบูร ณ์ ขึน้ ในสัง คมไทย รวมทัง้ การส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การนํ า ไปปฏิบัติจริ ง ทัง้ นี เ้ พื่ อ สร้ าง
จิตสํานึกประชาธิปไตยที่แท้ จริ งให้ เกิดขึ ้นในสังคมไทยอย่างถาวรพร้ อมการนําไปปฏิบตั จิ ริ ง
4. เป็ นพื ้นฐาน และ แนวทางในการศึกษาทางลึก เกี่ยวกับ วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ประเด็นอื่น ๆของสังคมไทยต่อไป เนื่องจากการวิจยั นี ้ จะให้ ภาพรวมของวัฒนธรรมทางการเมือง
ของกลุม่ อาจารย์ และ นักศึกษาทังในทางกว้
้
าง และ ทางลึก

