บทที่ 2
เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยศึกษาผลงานวิจัย และ บทความทางวิชาการต่างๆผ่านเว็บไซต์
(Website) Google, first search, The Emerald และ เว็บไซต์อื่นๆ ได้ พบความสัมพันธ์ และ
อิท ธิ พ ล ระหว่า ง พฤติก รรมแบบประชาธิ ปไตย ความรู้ สึกแปลกแยก ความเคร่ งศาสนา และ
ค่านิยมประชาธิปไตย จํานวนมาก ซึง่ นักวิชาการแต่ละท่านจะเน้ นศึกษาเฉพาะจุดย่อยๆ (ลงลึก)
ที่ตนเองให้ ความสนใจเท่านัน้ ส่งผลให้ ไม่สามารถมองเห็นภาพรวม ทังแนวกว้
้
าง และ แนวลึกไป
พร้ อมๆกัน ซึง่ ทําให้ ไม่สามารถเข้ าใจอิทธิพลของตัวแปรต่างๆทางการเมือง หรื อ ตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อตัวแปรทางด้ านการเมืองได้ อย่างครบถ้ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถเปรี ยบเทียบนํ ้าหนัก
ของอิทธิ พล ระหว่าง ตัวแปรที่เกี่ ยวข้ อง ได้ การนํ าผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ ในเชิ งพัฒนาจึง
เป็ นไปได้ น้อย
การศึกษาวิจยั ระดับดุษฎีนิพนธ์นี ้ จึงเน้ นการศึกษาอย่างเป็ นระบบทังในแนวกว้
้
าง และ
แนวลึกในการวิจัยเดียวให้ ประกอบรวมเข้ าเป็ นเนื อ้ เดียว เพื่อให้ สามารถเข้ าใจภาพรวม และ
สามารถเปรี ยบเทียบนํ ้าหนักของอิทธิพล ระหว่าง ตัวแปร ได้ การศึกษาวิจยั นี ้จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น
การวางพื ้นฐานการศึกษาวิจยั ในประเด็นอื่นๆให้ ได้ ละเอียดขึ ้น ทังในแนวกว้
้
าง และ แนวลึก ใน
การศึกษาวิจยั นี ้จึงประกอบด้ วยจํานวนตัวแปรค่อนข้ างมาก อย่างไรก็ตาม ได้ วางแนวทางการวิจยั
ไว้ อย่างเป็ นระบบ ให้ ศกึ ษาได้ ทงแนวกว้
ั้
าง และ แนวลึกควบคูก่ นั ไป
การศึกษาวิจยั นี ้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ และ อิทธิพล ระหว่าง ปั จจัยนําเข้ า (Input
หรื อ Independent variable) ได้ แก่ ความเคร่ งศาสนา ผ่าน ตัวแปรแทรกซ้ อน (Intervening
variable) ได้ แก่ ค่า นิ ยม (Values)
ซึ่ง ฝั งลึกในจิตใจของบุคคล และ ความรู้ สึกแปลกแยก
(Alienation) กับ พฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งแสดงออกเป็ นผลลัพธ์ (Output หรื อ Dependent
variable) โดยศึกษาพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ เท่านัน้
การทบทวนวรรณกรรม จะทบทวนในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแปรแฝง และ ตัวแปรประจักษ
ของตัวแปรแฝง ดังนี ้
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic behavior - Dependent
variable) ประกอบด้ วย ตัวแปรประจักษ์ 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง (Political
participation) และ การต่อต้ านเผด็จการ (Anti – dictator rule)
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ตัวแปรแฝงความรู้สกึ แปลกแยก (Alienation – Intervening variable) ประกอบด้ วย
ตัวแปรประจักษ์ 2 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้ สึกโดดเดี่ยว (Isolation) และ ความรู้ สึกไม่เป็ นมิตร
(Estrangement)
ตัวแปรแฝงความเคร่งศาสนา (Religiosity – Independent variable) ประกอบด้ วย
ตัวแปรประจักษ์ 2ตัวแปร ได้ แก่ ความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกภายในจิตใจ (Intrinsic religiosity) และ
ความเคร่งศาสนาที่เกิดจากปั จจัยจูงใจทางสังคม และ เพื่อตนเอง (Extrinsic religiosity)
ตัวแปรแฝงค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic value – Intervening variable)
ประกอบด้ วย ตัวแปรประจักษ์ 7 ตัว ได้ แก่ ศรัทธา และ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human
dignity respect) มีความเชื่อในเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Right and Liberty) มีความเสมอภาค
(Equality) มีความไว้ วางใจซึง่ กัน และ กัน (Mutual trust) มีความเป็ นปั จเจกภาพ (Individuality)
อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน หรื อ ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่ (Popular sovereignty) และ อดทน
อดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง (Tolerance)
ทังนี
้ ้ ศึกษาจากวรรณกรรม และ ผลงานวิจยั ทังต่
้ างประเทศ และ ภายในประเทศ ซึ่ง
ผู้วิจยั ขอนําเสนอข้ อมูลตามลําดับ ดังนี ้

เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง (การทบทวนวรรณกรรม)
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (Democratic behaviors)
1. การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Political Participation)
จากการสํารวจ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของกลุ่มประเทศในแอฟริ กา โดยใช้ ตวั ชี ้วัด
ความกระตือรื อร้ นไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ความสนใจปรึกษาปั ญหาของชุมชนกับผู้อื่น การลงสมัคร
รั บเลือ กตัง้ และ การแสดงความคิดเห็ น บนเวที ส าธารณะ พบว่า มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกกับ
้
การสวดมนต์ภาวนาเป็ นส่วนตัว (Intrinsic Religiosity) (Afro barometer, 2002) ทังในภาพรวม
ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม และ พฤติ ก รรมทางการเมื อ งต่ า งมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ความเคร่ ง ศาสนา
(Patterson, 2004) ในสหรัฐอเมริ กาจะวัดการมีส่วนร่ วมทางการเมืองรวมไปถึง การสนทนา
การเมื อ งภายในครอบครั ว กับ เพื่ อ นบ้ า น กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน การเข้ า ร่ ว มเรี ย กร้ องกับ กลุ่ม
ผลประโยชน์ รวมทัง้ การบริ จาคเงินให้ พรรคการเมืองที่ตนสนับสนุน (Dator, 1992)
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองเป็ นตัวแปรหลักด้ านพฤติกรรมของการพัฒนาทางการเมือง
(ลิขิต ธีรเวคิน, 2546) เป็ นการแสดงออก ทังในเชิ
้ งบวก และ เชิงลบของพฤติกรรมทางการเมือง ใน
เชิงบวก ได้ แก่ การไปลงคะแนนเสียง หรื อ ลงสมัครรับเลือกตัง้ การบริ จาคเงินให้ พรรคการเมือง
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สนใจข่า วสาร เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางการเมื อง เคารพกฎกติก า หรื อ กฎหมายของระบอบการ
ปกครอง การแสดงออกในที่สาธารณะ วิพากษ์ วิจารณ์ เสียภาษี ในเชิงลบ ได้ แก่ ไม่สนใจการเมือง
หรื อ การต่อต้ านรัฐบาลอย่างเปิ ดเผย หรื อ โดยสงบ (Bennett, 2005; Milbrath, 1966)
อี ก ด้ า นหนึ่งมองว่า เป็ นกิ จกรรมที่ บุคคลมีเ ป้าหมายเข้ า ไปมี อิท ธิ พ ลต่อการกํ า หนด
นโยบายของรัฐ มีองค์ประกอบสําคัญ ได้ แก่ การร่ วมหาเสียง ลงสมัครรับเลือกตัง้ ร่ วมจัดตังกลุ
้ ่ม
ผลประโยชน์ เข้ าร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การทางการเมือง และ อาสาสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม
ทางการเมือง ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น และ ระดับชาติ (Pattie, Seyd & Whiteley, 2004) ทังนี
้ ้ จะต้ อง
เป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์ มีเหตุผล มีเสรี ภาพ และ เพื่อขัดขวางการใช้ อํานาจเผด็จการ (ทินพันธ์ นาคะตะ
, 2546; McCleod, 2004) ในอีกมิติหนึ่ง เป็ นการควบคุมอํานาจเผด็จการด้ วยการตรวจสอบจาก
ภายนอก (Dahl, 1963) ดังกล่าว ไม่รวมถึงพฤติกรรมก้ าวร้ าวรุ นแรง ซึง่ แตกต่างจากพฤติกรรม
ความจริ งจัง และ ตังใจ
้ (aggressive) ซึ่งได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าไม่เป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง (Muller & Godwin, 1984)
ในมิติหนึ่ง แบ่งได้ เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม 1 การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองโดยตรง
เช่น ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ คัดค้ านการบริ หารงานของรัฐ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก ร่ วมกลุ่มกิจกรรม
ทางการเมืองอย่างเป็ นทางการ และ ไม่เป็ นทางการ รวมทัง้ ร่วมลงคะแนนเสียงแม้ ไม่มีการแข่งขัน
กลุม่ 2 ได้ แก่ กระทํากิจกรรมส่วนบุคคล เช่น เสียภาษี ฟั งสุนทรพจน์ มีวินยั เคารพกฎ และ กติกา
ของระบอบประชาธิปไตย (Almond, Powell Jr. & Mundt, 1993) ทังนี
้ ้ เชื่อว่ากิจกรรมทัง้ 2 กลุม่
เป็ นผลต่อเนื่องจากความไว้ วางใจทางการเมืองมากกว่าตัวแปรอื่น (Almond & Verba, 1963)
ในอีกมิติหนึ่ง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ทังในองค์
้
การที่เป็ นทางการ และ ไม่เป็ นทางการ ได้ แก่
พฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมการเข้ าร่ วมกับกลุ่มอื่น และ พฤติกรรมติดต่อโดยตรงทางการเมือง
(Pattie, Seyd & Whiteley, 2004; Whiteley, n.d)
การลงคะแนนเสียงเลือกตังเป็
้ นพื ้นฐาน และ เป็ นศูนย์กลางของการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
เป็ นสิ่งที่ แสดงถึงความเสมอภาค และ ปกป้องสิทธิ ต่างๆของบุคคล (Democratic National
Convention, 2004) สําหรับประเทศไทย แม้ การไปลงคะแนนเสียงเลือกตังเป็
้ นพื ้นฐานขันต้
้ นที่
ขาดไม่ได้ ของระบอบประชาธิปไตย (Liu, 2001; Dahl, 1971) แต่ได้ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของ
พลเมืองไว้ ในรัฐธรรมนูญ การใช้ ตวั ชี ้วัด จึงต้ องวัดไปถึงความเต็มใจ หรื อ ความตังใจที
้ ่แท้ จริง ด้ วย
กล่า วโดยสรุ ป ตัวแปรการมีส่วนร่ วมทางการเมื องในเชิง พฤติกรรม ประกอบด้ ว ย 3
ตัวชี ้วัด ได้ แก่ ความสนใจติดตามข่าวสารทางการเมือง การเข้ าร่วมกิจกรรมทางการเมือง และ การแสดง
ความคิดเห็นทางการเมือง
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2. การต่อต้ านเผด็จการ (Anti – dictator rule)
ในส่วนของความสัมพันธ์ กบั ความเคร่งศาสนา พบว่า ความเคร่งศาสนามีความสัมพันธ์
กับการนิยมใช้ กฎ ระเบียบ กล่าวคือ ในทางปฏิบตั ิผ้ ทู ี่เคร่ งศาสนามากมักจะยึดถือหลักการของ
ศาสนาอย่างเคร่งครัดในการประพฤติปฏิบตั ติ น และ พิธีกรรม (Altemeyer & Hunsberger, 1992;
Canetti-Nisim, 2005; Duriez, 2003) ซึ่งจัดเป็ นลักษณะหนึ่งของพฤติกรรมแบบเผด็จการ
(Afkhami, 2006; Canetti-Nisim, 2005) โดยเฉพาะผู้ที่เคร่ งศาสนาสุดโต่ง (Extremists &
Fundamentalists) จะมีทศั นคติ และ พฤติกรรมเข้ าได้ ดีกบั ผู้มีลกั ษณะเผด็จการ โดยพิจารณา
ประเด็นไม่มีเหตุผล ชอบการแบ่งกลุ่ม หรื อ พวก สองมาตรฐาน มีพฤติกรรมเสแสร้ ง ดื ้อดึง แข็ง
กร้ าว และ เห็นว่าตนเองเหนือ หรื อ ดีกว่าผู้อื่น (Altemeyer, 2006)
เผด็จการเป็ นลักษณะของการรวบอํานาจไว้ ที่แหล่งเดียว (Centralization) สิทธิสว่ นตัว
ของประชาชนจะถูกรบกวน (Dahl, 1963) ผู้มีอํานาจกระทําการทุกอย่างได้ ตามต้ องการ สามารถ
บังคับให้ ผ้ อู ื่นยอมรับในอํานาจนันแม้
้ ไม่เต็มใจ (Elst, 1989) รวมถึงพยายามกําหนดให้ ประชาชน
และ สังคมเดินไปในทิศทางที่ตนต้ องการ (Mueller, 1997)
อี ก มิ ติห นึ่ง มองใน 3 ด้ า น ได้ แก่ ด้ า นรั ฐ มี ลัก ษณะรวมศูน ย์ ด้ ว ยระบบราชการ ซึ่ง
ควบคุมข่าวสารทังหมด
้
ด้ านเศรษฐกิจ มีลกั ษณะที่แหล่งผลิตขนาดใหญ่เป็ นของรัฐแบบรวมศูนย์
และ จํากัดความสําเร็ จทางธุรกิ จของบุคคล ด้ านการดําเนินชีวิต จํากัดสิทธิ และ เสรี ภาพส่วน
บุคคล การต่อต้ านรัฐบาลกระทําไม่ได้ ปฏิเสธแนวคิด หรื อ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ขณะเดียวกับที่
พยายามสร้ างวัฒนธรรมเฉพาะของชาติขึ ้น รวมทังเห็
้ นว่าเสียงของประชาชนไม่มีความสําคัญมาก
นัก (Bàdescu, 2000)
ในเชิงทัศนคติ และ พฤติกรรม ผู้มีค่านิยมประชาธิปไตยต้ องปฏิเสธการมอบภาระทุกอย่าง
ไว้ ที่ผ้ นู ํา การใช้ อํานาจเด็จขาด ยอมจํานนผู้มีอํานาจอย่างไม่มีเหตุผล ไม่นิยมระบบเจ้ าขุนมูลนาย
และ ความไม่เสมอภาคของบุคคล (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546) อีกนัยหนึ่ง นิยมการดําเนินชีวิตตาม
ครรลองประชาธิ ปไตย ในอีกมุมมองหนึ่ง มองว่าทหารจะต้ องถูกควบคุมโดยพลเรื อน (Civitas,
1991) รวมทังเห็
้ นด้ วยกับการควบคุมอํานาจเผด็จการด้ วยวิธีตรวจสอบจากภายนอก เช่น องค์กร
อิสระ หรื อ ประชาชน เป็ นต้ น (Dahl, 1963)
กล่าวโดยสรุ ป ตัวแปรการต่อต้ านเผด็จการ ประกอบด้ วยตัว 4 ตัวชี ว้ ดั ได้ แก่ ปฏิเสธ
การมอบอํานาจเด็จขาดไว้ ที่ผ้ นู ําแต่เพียงผู้เดียว ปฏิเสธสิง่ ที่ไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้ ปฏิเสธการใช้
อํานาจเด็จขาดของผู้นํา และ คัดค้ านการปฏิวตั ทิ กุ วิถีทาง
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ความรู้สึกแปลกแยก (Alienation)
จากการศึกษาวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติทางการเมือง เรื่ องเสรี ภาพในการ
พูด และ การรวมชาติ (Olsen, 1965) และพบว่า ความรู้สกึ แปลกแยกนอกจากจะมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับองค์ประกอบความเคร่ งศาสนาแบบ Intrinsic (Ghorpade, Lackritz & Singh, 2006)
แล้ ว ยังมีผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั สําคัญกับทังพฤติ
้
กรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และ การ
ชอบติดต่อกับนักการเมือง (Liu, 2001) กล่าวได้ ว่า ความรู้สกึ แปลกแยกทางการเมืองมีผลกระทบ
ต่อความรู้ สึก และ ทัศนคติของบุคคลให้ แสดงพฤติกรรมเชิงลบทางการเมือง เช่น การปฏิเสธ
คัดค้ าน หรื อ เรี ยกร้ อง เป็ นต้ น (Citrin, 2004)
้
และ ลบจากความรู้สกึ แปลกแยกทางการเมืองระดับบุคคล จะ
ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นทังบวก
แสดงในรู ปของพฤติกรรมแยกตัว (Isolation) หรื อ ถอนตัวออก (Withdrawal) มีความรู้ สึกเป็ น
ปฏิปัก ษ์ (Hostility) หรื อ ในทางตรงข้ า ม เข้ า มี ส่วนร่ วมทางการเมื องจริ งจัง ด้ วยความกลัว ต่อ
ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Almond & Verba, 1963; Robson, 2003)
แนวคิด และ ความรู้ สึกแปลกแยก (Alienation) ได้ รับการกล่าวถึงจากผู้ร้ ู ด้านการเมือง
หลายท่าน (Goldsby, 1998) ซึง่ มุมมองขึ ้นกับประสบการณ์ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิต (Islam, n.d.) แต่
ส่วนใหญ่มีพื ้นฐานอยู่บนความรู้สกึ ไม่มีความต่อเนื่อง (discontinue) ความรู้สกึ อึดอัด ลําบากใจ
(frustration) ความรู้สกึ ไร้ อํานาจดําเนินการใด ๆ ที่ตนต้ องการ (powerlessness) และ ความรู้สกึ
เป็ นปฏิปักษ์ (hostility) การแยกตัวออก หรื อ ไม่ยอมรับค่านิยม (values) หรื อ ปทัสฐาน (norms)
ของสังคมที่ตนสังกัด (Gale, 2006, 2005; Gaski, 2000) รวมทังรู้ ้ สกึ ว่าตนไม่เป็ นส่วนหนึ่งของ
สังคมที่ตนสังกัด (Lipschultz, 2003)
ความรู้ สึกแปลกแยก เป็ นความรู้ สึกที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรู้ สึกที่
เกิดขึ ้นภายในจิตใจ กับ สิ่งแวดล้ อมที่ไม่ต้องการ หรื อ ไม่เห็นด้ วย องค์ประกอบหลักที่สง่ ผล ได้ แก่
เห็นว่าตนเองไม่มีความหมาย หรื อ คุณค่า (Meaningless) ไม่สามารถทําให้ เกิดผลลัพธ์ได้ ตามที่
ต้ องการ (Powerlessness) ต้ องแสดงพฤติกรรมที่ตนเอง หรื อ สังคมไม่ยอมรับ (Normlessness)
การแยกตัวออกจากผู้อื่น หรื อ สังคม (Isolation) รวมทังความรู
้
้ สึกไม่เป็ นมิตร (Estrangement)
(Dean, 1980; Seeman, 1982) ในอีกมิติหนึ่ง พิจารณาเป็ น 3 ประเด็น ได้ แก่ เป็ นผลลัพธ์จาก
สาเหตุในจิตใจ ปกติสง่ ผลเป็ นลบ และ ก่อให้ เกิดการถ่วงดุลขึ ้นภายในจิตใจ และ มีลกั ษณะเป็ นไป
ในทิศทางต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นได้ (Geyer, 1994) ลักษณะข้ างต้ น Answer.com
(2010) ได้ รวบรวมความหมาย และ ความเห็นของนักวิชาการไว้ หลายประการ ซึง่ ในภาพรวมจะให้
ความหมายในทํานองเดียวกัน คือ การแยกตัว ความรู้สกึ โดดเดี่ยว และ ความรู้สกึ ในเชิงปฏิปักษ์
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ผู้ที่เคร่งศาสนาจะมีลกั ษณะจิตใจ และ พฤติกรรมแตกต่างกันเป็ น 2 กลุม่ หลัก ๆ ได้ แก่
กลุ่มหนึ่ง มีความรู้ สึกแปลกแยก กล่าวคือ ต้ องการ หรื อ แสดงพฤติกรรมแยกตัวโดดเดี่ยวจาก
ผู้อื่น หรื อ กลุ่ม รวมทัง้ มีความรู้ สึก และ ทัศนคติเชิงปรปั กษ์ (Hostility) เกิ ดขึ ้นภายในจิตใจ
(Ghorpade, Lackritz & Singh, 2006; Islam, n.d.) ซึง่ เป็ นผลลัพธ์จากความรู้สกึ ไม่มีอํานาจ ต้ อง
ปฏิบตั ิ หรื อ ได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่มีบรรทัดฐาน หรื อ เป็ นไปตามค่านิยมของสังคม ซึง่ แตกต่างจาก
ค่านิยมของตน หรื อ กลุม่ ที่ตนสังกัดอยู่ รวมทังรู้ ้ สกึ ว่าตนเองไม่มีความหมาย (Debats, Drost &
Hansen, 1995) อันเป็ นสาเหตุหนึ่งของการหยุดความรู้สกึ เป็ นมิตร กลุม่ สอง มีความรู้สกึ ต้ องการ
อยู่ร่วมเป็ นกลุ่ม เพื่อกระทํากิจกรรมร่ วมกันเฉพาะกลุ่มตนเท่านัน้ (Alkire, 2004; Almond &
Verba, 1963; Saroglou, 2002) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีลกั ษณะของการแยกกลุม่ ตนออกจากกลุม่
อื่นที่แตกต่างในทํานองเดียวกัน ดังกล่าว ความเคร่ งศาสนาจึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่น่าจะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สกึ แปลกแยก
กล่าวโดยสรุ ป กลุ่มตัวแปรความแปลกแยกระดับบุคคล ประกอบด้ วย ตัวแปรสําคัญ 2
ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้สกึ โดดเดี่ยว และ ความรู้สกึ ไม่เป็ นมิตร ซึง่ จะกล่าวถึงดังนี ้
1. ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Isolation or Loneliness)
จัดเป็ นความรู้สกึ เชิงลบ เช่น การแยกตัวออกจาก หรื อ ไม่สนใจ รวมถึงการไม่เข้ ามี
ส่วนร่วม เช่น การมีสว่ นร่วมทางการเมือง (Almond & Verba, 1963) อีกนัยหนึ่งเป็ นลักษณะของ
การแยกตัว เนื่องจากไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงจากที่ตนเคยชิน (Intolerance) โดยเฉพาะ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรื อ ศาสนา (McCullough, Tsang & Brion, 2002) การปรับตัวให้
เข้ ากับสถานการณ์ได้ ยาก (Inflexibility)
ความเคร่ งศาสนามากไปส่งผลให้ ปิ ดตนเอง แยกตัว ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
หรื อ สิ่งที่แตกต่างจากแนวความคิดดังเดิ
้ มของตน โดยเฉพาะความแตกต่างทางวัฒนธรรม หรื อ
ศาสนา (McCullough, Tsang & Brion, 2002) ซึง่ สอดคล้ องกับลักษณะการปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ ไ ด้ ย าก ความต้ อ งการความมี ก ฎระเบี ย บชัด เจน และ การคาดคํ า นวณได้ ซึ่ง มี
ความสัม พัน ธ์ อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ กับ ความเคร่ ง ศาสนา โดยวัด ความเคร่ ง ศาสนาที่
การเห็นความสําคัญต่อการดํารงชีวิต และ การปฏิบตั ทิ างศาสนา เป็ นต้ น (Saroglou, 2002)
ในมิติหนึ่ง ความรู้ สึกโดดเดี่ยว (Isolation) อาจก่อให้ เกิดภาวะความกดดันให้
กลายเป็ นไม่ให้ ความสนใจ และ ถอยห่าง เช่น ถอยห่างจากกิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง และ
การเลือกตัง้ เป็ นต้ น (Almond & Verba, 1963; Macke, 1979) อย่างไรก็ตาม ในมิติตรงกันข้ าม
อาจส่งผลเป็ นบวกให้ เพิ่มความพยายามเข้ ารวมกลุม่ หรื อ ร่วมกิจกรรมในสังคม เพื่อลดความรู้สกึ
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โดดเดี่ยวของตนเองลง โดยเฉพาะ ในทางการเมือง (Robson, 2003) การไม่เข้ ามีสว่ นร่ วมทางการ
เมือง ทัง้ ระดับชาติ หรื อ ท้ องถิ่น ต่างเป็ นลักษณะหนึ่งของการโดดเดี่ยวตนเอง หรื อ แยกตัวจาก
การเมือง (Political Alienation) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในมิติตรงกันข้ าม ความไม่ไว้ วางใจ
นักการเมือง การได้ รับความไม่เสมอภาค ก็มีผลให้ เกิดการแยกตัวจากการเมืองเช่นกัน (O’Neill,
2003)
การไม่ค่อยติดต่อกับผู้อื่น การไม่มีกิจกรรมร่ วมในสังคม รวมทัง้ ไม่ค่อยมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง ต่างเป็ นสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้ สกึ โดดเดี่ยว ในอีกมิติหนึ่ง มองใน 2 รูปแบบ ได้ แก่
ความรู้ สึกโดดเดี่ยวทางสังคม และ ความรู้ สึกโดดเดี่ยวทางอารมณ์ เช่น การยอมรับว่าไม่ค่อยมี
เพื่อน มีปัญหากับเพื่อนบ่อยๆ ไว้ วางใจใครมากไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยชอบสนทนา หรื อ ไม่ค่อยมีใคร
สนใจสนทนาด้ วย (Dykstra & Fokkema, 2007) ซึง่ ความรู้สกึ และ พฤติกรรมดังกล่าวตรงข้ ามกับ
ผู้มีจิตสํานึกแบบประชาธิ ปไตย (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546; ลิขิต ธี รเวคิน, 2546; Almond &
Verba, 1963)
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรความรู้ สึกโดดเดี่ยว ประกอบด้ วย ตัวชี ้วัด 3 ตัว ได้ แก่
ความรู้สกึ โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อน การแยกตัวจากสังคม และ ความสามารถในการปรับตัว
2. ความรู้สกึ ไม่เป็ นมิตร (Estrangement or Hostility)
ความรู้ สึก ไม่ เ ป็ นมิ ต รเป็ นสาเหตุพื น้ ฐานหนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ มโยงถึ ง การแสดงออกของ
พฤติกรรมเชิงลบ เช่น การแสดงความรุ นแรง เป็ นต้ น ด้ านไม่ดีของความเคร่ งศาสนามากเกินไป
ได้ แก่ การส่งผลเชิงลบต่อทัศนคติ และ ค่านิยมของบุคคล โดยเฉพาะเมื่ออยู่ร่วมเป็ นกลุ่มศาสนา
เดียวกัน มักก่อให้ เกิดความเห็นแก่ตวั ของกลุ่ม ปฏิเสธคนนอกกลุ่มที่มีความศรัทธา หรื อ ค่านิยม
เชิงลบต่อ/หรื อ แตกต่างจากความศรัทธา หรื อ ค่านิยมของกลุม่ ตน (Cozzarelli & Karafa, 1998;
Saroglou, 2006) ซึง่ ความไม่สอดคล้ อง หรื อ เข้ ากันได้ ระหว่าง ความศรัทธา กับ ค่านิยมที่เกิด
จากความเคร่ งศาสนาที่แตกต่างกันจะเป็ นตัวชี ้วัดสําคัญที่สุดที่ทํานายถึงความรู้ สึกไม่เป็ นมิตร
(Bernard, Gebauer & Maio, 2006)
2000;
บ่อ ยครั ง้ ผู้ที่ เ คร่ ง ศาสนามากมัก เป็ นผู้ก่ อ ความรุ น แรง(Appleby,
Cavanaugh, 2004; Hansen & Norenzayan, 2006) การแบ่งแยกชนชัน้ รวมทังมี
้ คา่ นิยมแบบ
อนุรักษ์ (Alkire, 2004; Canetti-Nisim, 2005; Saroglou, Delpierre & Dernelle, 2004) ซึง่ เป็ น
พื ้นฐานของทัศนคติ และ พฤติกรรมแบบมีปัญหา หรื อ ไม่เป็ นมิตรต่อสิ่งที่แตกต่างจากความศรัทธา
ค่านิยม และ ทัศนคติเดิมของตน (Jessor, 2001) ส่งผลให้ ปิดตนเอง และ ปฏิเสธสิง่ ที่แตกต่างจาก
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ของเดิมที่ตนเคยชิน ซึง่ มีลกั ษณะตรงข้ ามกับผู้มีค่านิยมประชาธิปไตย (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546;
ลิขิต ธีรเวคิน, 2546; Almond & Verba, 1963)
เหตุการณ์ รุนแรงปั จจุบนั ที่เกิดทางการเมืองมักมีข้ออ้ างเกี่ยวเนื่องกับศาสนา แต่มี
ข้ อคิดที่วา่ ผู้กระทําให้ เกิดความรุนแรง หรื อ อยูเ่ บื ้องหลังความรุนแรงนัน้ ๆ มักมีความรู้น้อยในหลัก
คําสอนจริ งของศาสนาที่เกี่ ยวข้ องกับความรุ นแรงนัน้ ทําให้ ไม่อาจกล่าวได้ ชดั เจนว่าความรุ นแรงที่
เกิดขึ ้นมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความเคร่งศาสนา อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าบางศาสนา
มี พัฒ นาการจากหลัก การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความรุ น แรง เช่ น การบูช ายัน ต์ หรื อ การเข้ า ร่ ว มทํ า
สงครามในบางยุค เป็ นต้ น (Ariarajah, 2003)
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรความรู้ สึกไม่เป็ นมิตร ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ว้ ัด ได้ แก่
ความรู้ สึก ปิ ดตนเองปฏิ เ สธสิ่ง ที่ แตกต่า ง การแบ่ง กลุ่ม พวก หรื อ แยกชนชัน้ และ การแสดง
พฤติกรรมรุนแรง

ความเคร่ งศาสนา
ผลการวิจัย พบว่า ความเคร่ งศาสนามากไปส่งผลให้ ปิดตนเอง และ ไม่ค่อยยอมรั บ
การเปลี่ยนแปลง (Intolerance) มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับความสามารถในการปรับตัว (Brenen,
2004) และ อนุรักษ์ ทางการเมือง (Politically Conservative) (Pelz, 2004) ไม่ยอมรับความแตกต่าง
ในสังคมที่ต่างจากแนวความคิดตน (McCullough, Tsang & Brion, 2002) รวมทังนํ
้ าไปสู่
การแสดงออกของพฤติกรรมแบบเผด็จการ (Afkhami, 2006; Canetti-Nisim, 2005) ในมุมมองนี ้
แสดงว่า บุคคลเคร่ งศาสนามากขึ ้นเท่าใดก็จะยิ่งแสดงลักษณะเป็ นลบต่อแนวคิดประชาธิ ปไตย
มากยิ่งขึ ้น (Canetti-Nisim, 2003)
จากการศึก ษากลุ่มประเทศตะวัน ตก 15 ประเทศ พบว่า ผู้ที่ มี ความเคร่ ง ศาสนาใน
ระดับสูงส่วนใหญ่จะมีคา่ นิยมแบบอนุรักษ์ เก็บตัว (Saroglou, Delpierre & Dernell, 2003) และ
ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Huber, 2005) ดังกล่าว เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ แอลไคร์
(Alkire, 2004) ซึง่ เห็นว่าผู้ที่เคร่งศาสนามากไปโดยเฉพาะแบบสุดโต่ง (Extremist) มักก่อให้ เกิด
ความรุ นแรง สร้ าง และ แบ่งชนชัน้ แบ่งแยกเพศ ปลีกตัวไม่สงั คมกับผู้อื่น (Alienate) และ มี
ค่านิยมแบบอนุรักษ์ รวมทังมี
้ สหสัมพันธ์ เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญ กับ ลักษณะเผด็จการฝ่ ายขวา
(Altemeyer, 2006; Altemeyer & Hunsberger, 1992) ซึง่ ขัดแย้ ง กับ ค่านิยมประชาธิปไตย
(Canetti-Nisim, 2005)
จะเห็นได้ วา่ ความเคร่งศาสนามีบทบาทต่อค่านิยมของบุคคล โดยส่งผลต่อทัศนคติ และ
พฤติกรรมทางการเมืองของเขา ซึ่งสามารถศึกษาได้ จากผลงานทางวิชาการ และ การวิจัยของ
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นักวิชาการยุคเก่า และ ปั จจุบนั หลายท่าน (Alkire, 2004; Altemeyer & Hunsberger, 1992;
Becker & Hofmeister, 2001; Boyer, 2003; Canetti-Nisim, 2005; 2003; Duriez, 2003a;
Duriez, Fontaine & Luyten, 2001; Duriez & Soenens, 2003a; Duriez & Hutsebaut, 2003a;
Fox, 2001; Huber, 2005; Huntley & Peeters, 2005; Jones, 2002; Karpov, 2002; Loveland,
et. al, 2005; Patterson, 2004; Pelz, 2004; Saroglou, Delpierre & Dernelle, 2003; Stern,
2005; Tahirli, 2005; Thomas, 1986; White, Miller, Grødeland & Oates, 2000)
อิทธิพลของความเคร่งศาสนาต่อค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองในระดับ
บุคคล ซึง่ จะมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้ อมทางการเมือง หรื อ สังคม ได้ รับการ
ยอมรับมานาน (Almond & Verba, 1963; Weber, 1930) ทังเป็
้ นตัวสร้ างพฤติกรรมบางอย่างผ่าน
ค่านิยมที่เกิด และ ฝั งลึกในจิตใจของบุคคล (Dow, 2005) ทังในทางบวก
้
และ ทางลบ (Appleby,
2000) ในประเทศไทย ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2540) พบว่า ความเคร่ งศาสนามีอิทธิพลมากต่อ
ความเชื่อ ค่านิยม หรื อ ความรู้ สึก ทัศนคติ และ พฤติกรรมของทังเด็
้ ก และ ผู้ใหญ่ โดยถ่ายทอด
บางสิ่งซึ่งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความเชื่อ ค่านิยม และ จิตสํานึก ซึ่งจะกลายเป็ นพืน้ ฐานของ
ค่านิยมรู ปแบบหนึ่ง (Roccas, 2005) และ ท้ ายสุดจะกําหนดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล
(ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546)
องค์ประกอบที่ทําให้ บคุ คลเคร่งศาสนา ได้ แก่ ความต้ องการสังคมที่ดีงาม ความยุตธิ รรม
และ ความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม (Soeling & Voland, 2002) จากการศึกษา พบว่า ความเคร่ ง
ศาสนาส่งผลกระทบต่อสังคม ทัง้ ด้ านบวก และ ด้ านลบ กล่าวคือ ก่อให้ เกิดทัง้ ความสงบ และ
ความรุ นแรง (Appleby, 2000) อีกนัยหนึ่ง มีผลต่อค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมือง
ทังเชิ
้ งบวก และ เชิงลบ (Huber, 2005) ทังมี
้ พฤติกรรมชอบอยู่ร่วมกลุม่ ศาสนาเดียวกัน อย่างไรก็
ตาม การชอบอยู่ร่วมกลุ่มเฉพาะศาสนาเดียวกันอาจส่งผลต่อสังคมในเชิงลบเช่นกัน เช่น ปฏิเสธ
ศาสนา หรื อ กลุม่ อื่นที่มีแนวความคิด หรื อ การปฏิบตั ิที่แตกต่างจากกลุม่ ตน ดังกล่าวมีผลเชิงลบ
ต่อการยอมรับความแตกต่างในระบอบประชาธิปไตย (Alkire, 2004; Saroglou, 2003) ทังมี
้
ข้ อสังเกตว่าผู้ที่ไม่ชอบ หรื อ ไม่เคารพกฎ ระเบียบต่าง ๆ ซึ่งจัดเป็ นหนึ่งในค่านิยมของผู้มีจิตใจ
แบบประชาธิปไตย มักไม่ชอบพิธีกรรม หรื อ การปฏิบตั ทิ างศาสนา (Reiss, 2000b)
ในเชิ งบวก ผู้ที่เคร่ งศาสนามักแสดงพฤติกรรม เช่น ชอบบริ จาคทรัพย์ อาสาทํ างาน
ศาสนา งานเพื่อประโยชน์สาธารณะ ชอบเข้ าร่ วมกิจกรรมศาสนา และ กิจกรรมทางสังคม ทังชอบ
้
ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนา ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาวิจยั ของนักวิจยั หลายท่าน
(Bridges & Moore, 2002; Curry, Koch & Chalfant, 2004; Huntley & Peetera, 2005;
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McCullough, Tsang & Brion, 2002; Worthington Jr., et. al, 2003) ในอีกมุมหนึ่ง มองได้ ว่า
สอดคล้ องกับการยอมรับความแตกต่างในระบอบประชาธิปไตย
จากการศึกษา พบว่า ความเคร่ งศาสนาทําให้ สงั คมดีขึ ้น หากไม่มีเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยว
อาจส่ง ผลให้ สังคมไร้ ระเบี ยบ และ เสื่อมลง ซึ่งเป็ นผลลบต่อหลักนิ ติธรรม หรื อ กฎกติกาการ
ั นธรรมสังคมต่างกัน จะมี
ปกครองระบอบประชาธิปไตย (Paul, 2005) และพบว่า แต่ละประเทศที่มีวฒ
ระดับความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเคร่ งศาสนา กับ ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองต่างกัน
ด้ วย (Huber, 2005; Norris & Inglehart, 2004) นอกจากนี ้ การที่พบว่าค่านิยมทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์ กับระดับความเคร่ งศาสนา มากกว่า ความแตกต่างของศาสนาที่นบั ถือ (CanettiNisim, 2003) เป็ นการยํ ้าให้ เห็นความสําคัญของความเคร่ งศาสนาต่อการเมืองแม้ ในที่ต่าง
วัฒนธรรมกัน
อีกมิติหนึ่ง ความเคร่ งศาสนาส่งผลลบต่อความรู้ สึก จิตใจ และ พฤติกรรมของบุคคล
โดยเฉพาะความเคร่ งศาสนาแบบสุดโต่ง (Extremist or Fundamentalist) (Appleby, 2000;
Hunsberger & Jackson, 2005; Maddi, 2004; Salouglou, 2006; 2003) อย่างไรก็ตาม ในอีก
มุมมองหนึ่งเห็นว่ากลุม่ Extremists ไม่ใช่กลุ่มเคร่ งศาสนาที่แท้ จริ งแต่กลับจะเป็ นกลุ่มที่บนั่ ทอน
ศาสนาเสียมากกว่า (Abdulrahman Al Mu’alla Al Luaihi, n.d)
ในประเด็นของตัวแปรความเคร่งศาสนา จากการสํารวจวรรณกรรมในภาพรวม พบว่า มี
มุมมองความเคร่ งศาสนาในหลายมิติ เช่น มิติแรก แบ่งเป็ นความเคร่ งศาสนาทัว่ ๆ ไป (General
or Social Religiosity) และ ความเคร่งศาสนาส่วนบุคคล (Individual Religiosity) (Kendler, et.
al, 2003; Reitsma, Scheepers & Grotenhuis, 2005) มิติสอง แบ่งเป็ นความเคร่งศาสนาใน
ฐานะเพื่อเป้าหมายทางด้ านจิตใจที่ฝังลึก (Ends) เรี ยกว่า Intrinsic Religiosity และ ในฐานะเป็ น
วิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางสังคม หรื อ เพื่อประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะหน้ า (Means) เรี ยกว่า
Extrinsic Religiosity ซึง่ ปั จจุบนั นิยมใช้ รูปแบบในมิติ 2 ในการศึกษาวิจยั ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
ค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมือง (Donahue, 2004; 1985)
ในภาพรวมตัวแปรแฝง และ ตัวชี ้วัดความเคร่ งศาสนา พีน่า และ เฟรฮิลล์ (Peña &
Frehill, 1998) วัดความเคร่ งศาสนาจากความเชื่อ และ พฤติกรรม ด้ วยตัวชีว้ ดั 12 ตัวชี ้วัด
แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มพฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมส่วนบุคคล และ กลุ่มการสวดมนต์
จอห์นสัน เดลิ และ ลาร์ สนั (Johnson, De Li & Larson, 2000) วัดจากการไปวัด การเห็น
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิต การสวดมนต์ภาวนา ศึกษาพระคัมภีร์ และ เข้ าร่ วมกิจกรรมศาสนา
ฮูบเบอร์ (Huber, 2005) วัดจากกลุม่ ตัวแปรความเชื่อทางศาสนา และ กลุม่ ตัวแปรการปฏิบตั ิทาง
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ศาสนา คาเซม (Qasem, n.d.) วัดจากการเข้ าร่วมกิจกรรมศาสนา ความเชื่อในพระเจ้ า ชีวิตหลัง
ความตาย สวรรค์ นรก ความรู้สกึ ที่เกิดกับศาสนา รวมทังการบอกว่
้
าตนเคร่งศาสนา หรื อไม่
โดยภาพรวม การประพฤติป ฏิ บัติต นตามแนวทาง และ หลัก การศาสนากํ า ลัง มุ่ง สู่
ความเป็ นส่วนตัวมากขึ ้น เป็ น Intrinsic มากขึ ้น กล่าวคือ บุคคลจะถอยห่างจากการไปวัด ไม่แสดงตน
เป็ นสมาชิ ก ของศาสนาแต่ ยัง คงความเชื่ อ สวดมนต์ และ ปฏิ บัติ ต ามหลัก การศาสนาอย่ า ง
เคร่งครัด ( Greenberg, 2004; LüChau,, 2004; Norris, 2003; Pereira, 2005; Reiss, 2000b;
Ward, 2000) ซึ่งแสดงว่าการเป็ นสมาชิก และ การไปวัดอาจไม่เป็ นตัวชี ้วัดที่ดีของความเคร่ ง
้
ที่สดุ ว่าตนเคร่ ง
ศาสนา (Reiss, 2000b) ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อสังเกตที่ว่า ตนเองเท่านันทราบดี
ศาสนาอย่างแท้ จริ ง หรื อไม่ (Livesey, Lawson & Arnold, 2006) อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั มี
แนวโน้ มวัดความเคร่ งศาสนา ทังในรู
้ ปแบบของ Intrinsic และ Extrinsic Religiosity (Bouchard
Jr., et. al, 1999; Cohen, et. al, 2005; Groeneman & Tobin, 2004)
มีคําถามในประเด็น การใช้ ตวั ชี ้วัดความเคร่ งศาสนากลุ่มเดียวกันวัดข้ ามศาสนา หรื อ
ข้ ามวัฒนธรรมอาจก่อให้ เกิดความผิดพลาดของผลที่ได้ จากการวัด หรื อไม่ เนื่ องจากศาสนาที่
ต่างกัน หรื อ การมีวฒ
ั นธรรมพื ้นฐานต่างกันอาจเน้ น หรื อ ให้ ความสําคัญกับแต่ละพฤติกรรม หรื อ
ตัว ชี ว้ ัด ความเคร่ ง ศาสนาไม่ เ หมื อ นกัน ดัง กล่า วมี ผ ลศึก ษา เปรี ย บเที ย บ ความเคร่ ง ศาสนา
ระหว่าง ผู้ที่นับถื อศาสนาต่างกันโดยใช้ ตัวชี ว้ ัดมาตรฐานโดยตรงไม่ต้องให้ นํา้ หนักของแต่ละ
ตัวชี ้วัด และ แบบให้ นํ ้าหนักแต่ละตัวชี ้วัด โดยพิจารณาจากการให้ ลําดับความสําคัญ หรื อ ความถี่
ของพฤติกรรมการปฏิบตั ิ พบว่า ไม่มีผลลัพธ์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อใช้ สถิติ มัล
ติแวริ เอทท์โมเดล (Multivariate Models) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเคร่งศาสนา กับ ตัว
แปรทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมือง จึงกล่าวได้ ว่าสามารถใช้ ตวั ชี ้วัดมาตรฐานความเคร่ ง
ศาสนา เช่น การสวดมนต์ การอ่านพระคัมภีร์ หรื อ หนังสือคําสอนทางศาสนา การบริ จาคเงินให้
องค์การศาสนา และ การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางศาสนา เป็ นต้ น เป็ นตัวชี ้วัดความเคร่ งศาสนาข้ าม
ศาสนา หรื อ ข้ ามวัฒนธรรมได้ โดยตรง (Mockabee, Monson & Grant, 2001)
การวัดทางสังคมศาสตร์ ส่วนใหญ่ เป็ นการวัดความเห็น เกี่ ยวกับความรู้ สึก ค่านิ ย ม
ทัศนคติ และ พฤติกรรม หรื อ ความถี่ ของการแสดงพฤติกรรมของตัวอย่าง ในส่วนความเคร่ ง
ศาสนา ดังกล่าวข้ างต้ น จะพบว่าส่วนใหญ่วัดความคิดเห็น และ พฤติกรรมต่อ 3 ตัวแปรหลัก
ได้ แก่ ความเชื่อทางศาสนา การประพฤติปฏิบตั ติ นทางศาสนา และ การเห็นว่าตนเคร่งศาสนา
ปกติสเกลการวัดแบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ แบบแรก วัดความคิดเห็นแบบกําหนดความหมาย
ของแต่ละระดับการวัดไว้ ชดั เจน แบบสอง เป็ นการกําหนดคะแนนอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ 0 – 6 หรื อ 8
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หรื อ 10 โดย 0 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 6 หรื อ 8 หรื อ 10 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และ
แบบสาม เป็ นการสัมภาษณ์สอบถามความคิดเห็นในลักษณะ face to face สถิตทิ ี่ใช้ ปกติแบ่งเป็ น
2 ส่วน ได้ แก่ การทดสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูลด้ วย Cronbach Alpha หรื อ Pearson
Coefficient และ การวิเคราะห์ข้อมูล ปั จจุบนั นิยมใช้ การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรเป็ นหลัก ซึง่ มี
ตัวอย่างงานวิจยั ที่ใช้ สถิติดงั กล่าว เช่น Baker (2004); Corrigan (2003); Duriez (2003a, c);
Duriez, et. al. (2002); Fares (2002); Garza & Neuman (2003); Huntley & Peeters (2005);
McCullough, Tsang & Brion (2002); Saroglou, et. al. (2005) เป็ นต้ น
การศึกษาวิจยั นี ้ ใช้ รูปแบบความเคร่ งศาสนาในมิติสอง กล่าวคือ แบ่งความเคร่ งศาสนา
ออกเป็ น 2 ตัวแปร ได้ แก่ Intrinsic Religiosity และ Extrinsic Religiosity (Donahue, 2004;
1985) โดยกําหนดตัวชี ้วัดความเคร่งศาสนาออกเป็ น 3 กลุม่ ครอบคลุมทัง้ intrinsic และ extrinsic
Religiosity ได้ แก่ ความศรัทธาทางศาสนา การประพฤติปฏิบตั ิทางศาสนา และ การเห็นว่าตนเอง
เป็ นคนเคร่งศาสนา ซึง่ จะกล่าวถึงดังนี ้
1. ความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ (Intrinsic Religiosity)
ผู้มีความศรัทธาทางศาสนาอย่างมัน่ คง และ มีการปฏิบตั ิทางศาสนา เพื่อเป้าหมาย
ทางศาสนา เท่านัน้ จึงจัดได้ วา่ เป็ นผู้ที่เคร่งศาสนาแบบ Intrinsic (Earnshaw, n.d.) ซึง่ จะกล้ าบอก
ผู้อื่นได้ วา่ ตนเป็ นคนเคร่งศาสนา (Livesey, Lawson & Arnold, 2006)
้
(Boyer,
ความศรัทธาเป็ นผลสรุปของการรับรู้ และ พิจารณาด้ วยเหตุผลแล้ วทังหมด
2003; Gorsuch, 1986) ความศรัทธาทางศาสนาเป็ นความศรัทธาที่ฝังลึกในจิตใจ ส่งผลต่อถึงการ
ประพฤติปฏิบตั ิทางศาสนาที่เป็ นส่วนตัวเป็ นส่วนใหญ่ (Intrinsic) (Donahue, 2004; 1985) และ
พบว่า ควรใช้ เป็ นหลักในการวัดความเคร่ งศาสนา เนื่องจากการวัดในเชิงพฤติกรรมแต่เพียงอย่าง
เดียวอาจได้ ผลลัพธ์เบี่ยงเบนจากข้ อเท็จจริ งระดับหนึง่ (Reiss, 2004; 2000b)
ความศรั ท ธาเกี่ ย วกับ พลัง เหนื อ ธรรมชาติ สิ่ง ที่ อยู่เ หนื อ ธรรมชาติ (Paranormal
belief) พระเจ้ า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปี ศาจ สวรรค์ นรก และ ชีวิตหลังความตาย เป็ นความศรัทธาร่ วม
ขันพื
้ ้นฐานทางศาสนาที่เกิดขึ ้นในโลก และ เป็ นศูนย์กลางของศาสนามาเป็ นเวลาช้ านาน (Aarnio,
2007; Degelman & Lynn, 1995) ทังมี
้ ผลการศึกษาในหมู่นกั ศึกษามหาวิทยาลัย และ อาชีวะ
ศึกษาในประเทศฟิ นแลนด์ พบว่า ยิ่งมีความศรัทธาเรื่ องเหนือธรรมชาติมากเท่าไร ก็จะยิ่งเคร่ ง
ศาสนาเพิ่มมากขึ ้นในทิศทางเดียวกัน แต่จะมีผลตรงข้ ามสําหรับผู้ที่มีระดับความเคร่ งศาสนามาก
จริ ง ๆ (Aarnio, 2007) อย่างไรก็ตาม ความศรัทธาดังกล่าวไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ รองรับ
โดยเฉพาะคนไทย ปั จจุบนั ยังศรัทธาเรื่ องอิทธิปาฏิหาริ ย์ ของขลัง และ โชคชะตา ซึ่งเป็ นทังที
้ ่พึ่ง
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ทางใจ และ ความหวังของชีวิต (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546) จากการศึกษาวรรณกรรม พบว่า มีผล
การศึกษาทังที
้ ่สนับสนุน และ ไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเชื่อเรื่ องเหนือธรรมชาติ
กับ ความเคร่งศาสนา (Orenstein, 2002; Ellis, 2000; Rice, 2003 (in Tam & Shiah, 2004);
Rice, 2003 (in Aarnio, 2007); Hergovich, Schott, & Arendasy, n.d)
ความศรัทธาทางศาสนาแบ่งเป็ น 2 แนวทาง แนวทางแรก ยอมรับว่าพระเจ้ ามีจริ ง
และ ดํารงอยู่เหนือธรรมชาติ ทังยอมรั
้
บสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ แนวทางสอง ปฏิเสธสิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ ยอมรับความเป็ นธรรมชาติของสรรพสิ่ง กล่าวคือยอมรับความเป็ นวิทยาศาสตร์ ของสิ่ง
ต่าง ๆ (พุทธทาสภิกขุ อินทฺปญฺโญ, 2546) ซึง่ ความเหมือน ความแตกต่าง หรื อ ขัดแย้ ง ระหว่าง
ความศรัทธาของแต่ละบุคคลเปรี ยบได้ กบั การมองเรื่ องเดียวกันด้ วยเลนซ์ (Lens) ที่แตกต่างกัน
(Leach & Sabatier, 2003) เท่านัน้
ความศรัทธาทางศาสนาก่อให้ เกิ ดเป็ นค่านิยม หรื อ ความรู้ สึกขึน้ ในจิตใต้ สํานึก
ควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบตั ิตนตามแนวทางของศาสนานัน้ ถ่ายทอดเป็ นวัฒนธรรมระดับ
บุคคล (Alkire, 2004) และ กําหนดรูปแบบ ของ ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองระดับบุคคล
ให้ เป็ นไปในแนวทางที่สอดคล้ อง (Duriez, Luyten, Snauwaert & Hutsebaut, 2002) ซึง่ จะ
ปรับตัวให้ สอดรับซึง่ กัน และ กันตลอดเวลา (Lesthaeghe & Moors, 2000)
ในส่ว นของความศรั ท ธาทางศาสนา จากการศึก ษาทบทวนวรรณกรรม พบว่ า
ตัวชี ้วัด ส่วนใหญ่เป็ นความศรัทธาต่อหลักการศาสนา การเห็นความสําคัญของพระเจ้ า หรื อ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ หรื อ สิ่งที่เคารพทางศาสนา การเกิดใหม่ ชีวิตหลังความตาย สวรรค์ นรก และ การเห็น
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิต ความเชื่อเรื่ องพลังจิต การทายอนาคต โชคชะตาราศี การยึดมัน่ ที่จะ
ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ให้ ไว้ กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา หรื อ การสาบานตน เป็ นต้ น (Barro &
McCleary, 2003; 2002; Bierman, 2005; Chang, 2001; Clark & Schellenberg, 2006;
Cohen, Siegel & Rosin, 2003; Haraldson, 1995; Haworth, Hill & Glidden, 1996; Huntley &
Peeters, 2005; Lehmann, 2002; Lindeman, Pyysiäinen & Saarilouma, 2002; Miller &
Hoffman, 1995; Norenzayan & Hansen, 2006; Norris, 2003; Orenstein, 2002; Peña &
Frehill, 1998; Pollack & Pickel, 2000; Schumm, 2002; Wiseman & Watt, 2004; Yeung,
2004)
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ส่วนใหญ่ใช้ สถิติมลั ติเพิลรี เกรสชัน่ แอนนาลิซิส (Multiple
Regression Analysis) ครอนบัคแอลฟาโคเอฟิ เชียนท์ (Cronbach Alpha Coefficients) ใน
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การวิเคราะห์และทดสอบความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล รวมทังใช้
้ ลิเคอร์ ทสเกล (Likert Scale) ในการวัด
ความคิดเห็นต่อตัวแปรต่างๆของความเคร่งศาสนา
นอกจากที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ยังมีนกั วิชาการหลายท่านใช้ ตวั แปรตัวชี ้วัดอื่น ๆ เช่น
การยอมรับความสําคัญของพระเจ้ า (Haraldson, 1993) ระดับความศรัทธาในหลักการ และ คํา
สอนของศาสนา (Haworth, Hill & Glidden, 1996) การเห็นความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของตน
(Barro & McCleary, 2003; 2002; Clark & Schellenberg, 2006; Poppe, 2004; Voas, 2004;
WVS, 1995 - 1998; 1990; 1981 - 1983) การนําหลักปฏิบตั ิทางศาสนามาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวในการ
ดํารงชีวิต และ ยอมรับว่าพระเจ้ ามีจริ ง (Baker, 2004) ความรู้ สกึ ใกล้ ชิดสิ่งที่นบั ถือทางศาสนา
(Curry, Koch & Chalfant, 2004) ความศรัทธาต่อคัมภีร์ของศาสนา ศาสดา และ ศาสนสถาน
(Zapf, 2004) รวมทังจํ
้ านวนชิ ้นของวัตถุเคารพที่บชู าที่บ้าน หรื อ ห้ อยคอ (Peña & Frehill, 1998)
เป็ นต้ น
อย่ า งไรก็ ต าม มี ข้ อ สัง เกตว่ า ระดับ ความเคร่ ง และ ความศรั ท ธาทางศาสนาที่
เปลี่ยนไปส่งผลกระทบให้ ทศั นคติทางการเมืองของบุคคลเปลี่ยนไปด้ วย รวมทัง้ ผู้ที่เคร่ งศาสนา
น้ อยกว่าจะมีทศั นคติทางการเมืองมัน่ คงน้ อยกว่าผู้ที่มีความเคร่งศาสนามากกว่า (Sides, 1999)
ปั จจุบนั ความเคร่ งศาสนาในส่วนตัวแปรความศรัทธาทางศาสนาได้ รับความสนใจ
ศึกษามากจากนักวิชาการหลายท่านในมิตขิ องความสัมพันธ์ หรื อ อิทธิพลต่อค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย เช่น Canetti-Nisim (2003); Duriez, et. al (2002); Huber, (2005);
Huntington (1993); Huntley, Peeters (2005); Kapov (2002); Lesthaeghe & Moors (2000);
McCullough, Tsang & Brion (2002); Mockabee, Monson & Grant (2001); Patterson
(2004); Pelz (2004); Saroglou (2006); Saroglou, Delpierre & Dernelle (2003) เป็ นต้ น
การประพฤติปฏิบตั ิทางศาสนาแบบ Intrinsic เป็ นผลต่อเนื่องที่เกิดจากความเชื่อ
ความศรัทธาที่ฝังลึกในจิตใจ ปกติมีการปฏิบตั ิที่เป็ นส่วนตัวเพื่อ Ends ของจิตใจ (Donahue,
2004; 1985) จากการศึกษาผลงานวิชาการ และ งานวิจยั พบว่า ตัวแปร และ ตัวชี ้วัดความเคร่ ง
ศาสนาแบบ intrinsic เชิงปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย การฝึ กสมาธิเป็ นส่วนตัว การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็ นส่วนตัว การสวดมนต์เป็ นส่วนตัวที่บ้าน หรื อ ที่วดั รวมทังการอ่
้
านคัมภีร์ หรื อ หนังสือ
ของศาสนา เป็ นต้ น (Donahue, 2004; 1985) ซึง่ ปั จจัยจูงใจให้ ประพฤติปฏิบตั ติ นทางศาสนาแบบ
Intrinsic ดังกล่าว จะมีผลต่อสภาวะของจิตใจ (Intrinsic Motivations) ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความสามารถควบคุมตนเอง รวมทังค่
้ านิยม และ มีพฤติกรรมเชิงอนุรักษ์
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ด้ วยเหตุผลว่า ตนเองเท่านันทราบว่
้
าตนเคร่งศาสนาจริ งหรื อไม่ และ มีความเชื่อทาง
ศาสนาอย่างจริ งใจ หรื อไม่ (Livesey, Lawson & Arnold, 2006) สอดคล้ องกับที่ศกึ ษา พบว่า การ
ปฏิบตั ิทางศาสนามีแนวโน้ มเป็ นส่วนตัวมากขึ ้น (Greenberg, 2004; Pereira, 2005; Ward,
2000) จึงเป็ นเหตุผลที่ แสดงให้ เห็นได้ ว่า การระบุว่าตนเองเคร่ งศาสนาหรื อไม่เป็ นตัวแปร
ความเคร่งศาสนาหนึง่ หรื อ เป็ นตัวชี ้วัดความเคร่งศาสนาที่ดี ได้ (Greenberg, 2004) ซึง่ นักวิชาการบาง
ท่าน เห็นว่า การให้ บคุ คลพิจารณาว่าตนเองเป็ นคนเคร่งศาสนา หรื อไม่ เป็ นตัวชี ้วัดที่ดีที่สดุ ในการ
ั นธรรมต่างกัน (Fares, 2002; Stark, 2002)
วัดความเคร่ งศาสนาระดับบุคคล แม้ เป็ นกลุม่ ที่มีวฒ
อย่างไรก็ตาม มีข้อควรคํานึงว่าวัฒนธรรมไทยไม่สนับสนุนการแสดงออกโดยเปิ ดเผย และ ไม่นิยม
การโอ้ อวดตนเอง อาจมีผลให้ ความเคร่ งศาสนาที่สํารวจได้ ด้วยตัวแปรนี ้เบี่ยงเบน จึงต้ องกระทํา
อย่างรอบคอบ
มีผลงานศึกษาวิจัยที่เกี่ ยวกับค่านิยม ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองที่ใช้
ตัวแปรการเห็นว่าตนเองเป็ นคนเคร่ งศาสนา หรื อไม่เป็ นตัวแปรต้ น เช่น African Action (2002);
Barro & McCleary (2002); Berman & Iannaccone (2005); Canetti-Nisim (2005; 2003);
Fares (2002); Greenberg (1999); Loveland, et. al (2005); Patterson (2004); Paul (2005)
เป็ นต้ น ซึ่งจะวัดการเห็ นว่าตนเป็ นคนเคร่ งศาสนาในระดับใดหลายรู ปแบบ เช่น แบบให้ ตอบ
คําถามเป็ น 6 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง จนถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง (Baker, 2004) แบบให้ ตอบ
คําถามเป็ น 10 ระดับ โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เคร่งศาสนาเลย และ 10 หมายถึง เคร่งศาสนามากที่สดุ
( Barro & McCleary, 2003; 2002; Duch & Strøm, 2004) หรื อ แบบให้ ตอบคําถามเป็ น 4 ระดับ
โดยที่ 1 หมายถึง ไม่เคร่งศาสนาเลย และ 4 หมายถึง เคร่งศาสนามากที่สดุ (Patterson, 2004)
กล่าวโดยสรุ ป ความเคร่ งศาสนาที่ ฝังลึกภายในจิตใจ (Intrinsic Religiosity)
ประกอบด้ วย 7 ตัวชี ้วัด ความศรัทธาเรื่ องเหนือธรรมชาติ ความศรัทธาตามหลักการศาสนา การไป
วัดด้ วยความตังใจ
้ การประกอบกิจกรรมทางศาสนาเป็ นส่วนตัว การสวดมนต์เป็ นส่วนตัว การฝึ ก
สมาธิเป็ นส่วนตัว และ การเห็นว่าตนเป็ นคนเคร่งศาสนา
2. ความเคร่ งศาสนาที่เกิดจากปั จจัยจูงใจทางสังคม และ เพื่อตนเอง (Extrinsic
Religiosity)
เป็ นความเคร่ งศาสนาที่เกิ ดจากปั จจัยจูงใจภายนอกตัวตนของตนเอง ปกติเป็ น
ปั จจัยจูงใจทางสังคม (Extrinsic Motivations) การปฏิบตั ิทางศาสนาเป็ นไปเพื่อสนองตอบต่อ
ปั จจัยจูงใจทางสังคม หรื อ ความต้ องการส่วนบุคคลเป็ นหลัก เช่น ให้ เกิดความสุขทางใจ เป็ นต้ น มี
รูปแบบการปฏิบตั ิที่ต้องการให้ สงั คมรับรู้ว่าตนเคร่ งศาสนา (Braña-Garza & Neuman, 2003) ซึง่
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จะสัมพันธ์กบั ความเป็ นคนเปิ ดเผยยอมรับความแตกต่าง ชอบความหรูหรา มีความเฉื่อยชาต่อการ
เปลี่ยนแปลง และ เชื่อถือไว้ วางใจไม่ค่อยได้ ซึง่ จะส่งผลถึงการมีลกั ษณะส่วนตัวที่เป็ นคนปรับตัว
ยากโดยเฉพาะด้ านความคิดเห็ น ไม่ค่อยรั บผิดชอบ แลค่อนข้ างเป็ นเผด็จการ (Dictatorship)
เป็ นจุดสนใจของผู้อื่น และ สังคม (Fagan, 2006)
รวมทังชอบให้
้
การประพฤติปฏิบตั ติ นทางศาสนา เพื่อแสดงให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่าตนเคร่ งศาสนาจัดเป็ น
การสร้ างทุน สัง คม หรื อ เพิ่ม โอกาสการงาน ขณะเดียวกัน ก็ เ ป็ นข้ อสัง เกตเชิ ง ลบรู ปแบบหนึ่ง
กล่าวคือ การสร้ างทุนทางสังคม (Social Capital) ซึ่งมีอิทธิพลให้ บุคคลเสแสร้ งแสดงตนว่า
เคร่งศาสนาให้ ผ้ อู ื่นพบเห็น (Braña-Garza & Neuman, 2003) จากการศึกษา พบว่า การสร้ างทุน
ทางสังคมเป็ นมูลเหตุจูงใจทางสังคมที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ บุคคลเข้ าหาศาสนา อย่างไรก็
ตาม มีข้อสังเกตว่าการพิจารณาความเคร่ งศาสนาโดยใช้ ตวั แปร หรื อ ตัวชี ้วัดแบบ Extrinsic แต่
เพียงอย่างเดียวอาจทําให้ ได้ ผลลัพธ์ ที่ไม่เที่ยงตรง (Reiss, 2004; 2000b) สอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ นอร์ ริส (Norris, 2003) ที่พบว่า บ่อยครัง้ การไม่ไปวัดเกิดจากสาเหตุสว่ นตัว เช่น
สุขภาพไม่ดี หรื อ ความยากลําบากในการเดินทาง เป็ นต้ น แต่ยงั คงปฏิบตั ิศาสนกิจเป็ นส่วนตัว
ต่อไปอย่างจริงจัง และ สมํ่าเสมอ (Clark & Schellenberg, 2006)
ส่วนที่เป็ น Extrinsic Religiosity ของตัวแปรการประพฤติปฏิบตั ิทางศาสนา กับ
ตัวชี ว้ ัด พบว่า ประกอบด้ วยการปฏิ บัติที่เ นื่ องจากสิ่งจูงใจทางสัง คมเพื่ อบรรลุเ ป้าหมายส่ว น
ตัวบางประการ และ แสดงออกให้ ผ้ อู ื่นรับทราบ เช่น การไปวัด การร่ วมกิจกรรมทางศาสนา การ
ร่ ว มอุทิ ศ ตนปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ทางศาสนา การประกอบกิ จ กรรมทางศาสนาที่ วัด หรื อ สถานที่
สาธารณะ การสนทนาเกี่ยวกับศาสนากับผู้อื่น การร่ วมกลุม่ ฝึ กสมาธิ หรื อ สวดมนต์ภาวนาอย่าง
เป็ นทางการ การอาสาสมัครช่วยกิจกรรมการกุศลทางศาสนา การไปสักการะสถานที่สําคัญทาง
ศาสนา การอาสาเป็ นตัวแทน หรื อ ผู้นําประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมทังการบริ
้
จาคทรัพย์ให้
องค์กรทางศาสนา (Bader, et. al, 2006; Blume, Ramsel & Graupner, 2006; Braña-Garza &
Neuman, 2005; Corrigan, 2003; Greenberg, 2004; Lehmann, 2002; Livesey, Lawson &
Arnold, 2006; Norris & Inglehart, 2004; Peña & Frehill, 1998; Sides, 1999; Yeung, 2004)
กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ตัวแปรความเคร่ งศาสนาที่เกิดจากปั จจัยจูงใจทางสังคม และ
เพื่อตนเอง ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ การไปวัดตามประเพณี การประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ทัว่ ๆ ไป และ การสวดมนต์อย่างเปิ ดเผยในที่สาธารณะ
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ค่ านิยมประชาธิปไตย (Democratic value)
ค่านิยม เป็ นหลักการด้ านคุณธรรม และ จริยธรรม (Levinger, 2000) ที่ได้ รับการยอมรับ
ให้ ดํารงอยู่ในสังคม จะสะท้ อนถึงทัศนคติ และ พฤติกรรมที่สอดคล้ องกัน ทังในระดั
้
บ บุคคล กลุ่ม
ชุมชน และ สังคม (Boyatzis, et. al., 2000; Charon, 1992; Duriez & Soenens, 2003a; Duriez
& Hutsebaut, 2003a; Duriez, Luyten, Snauwaert & Hutsebaut, 2002; Duriez, Fontaine &
Luyten, 2001; Rokeach, 1996) เป็ นหลักการส่วนบุคคล ซึง่ นําไปสูก่ ารยอมรับ ทัศนคติ และ การ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์ตา่ ง ๆ (The lifelong behavioral pattern) (Parashar, Dhar & Dhar, 2004)
ซึ่งค่านิยมทางการเมืองโดยรวมของบุคคล จะแสดงถึงความรู้ สึกผูกพันต่อระบบการเมืองนัน้ ๆ
(Pye & Verba, 1965) ทัศนคติ และ พฤติกรรมทางการเมืองที่แสดงออกมาจึงเป็ นผลจากค่านิยม
ของ บุคคลนัน้ (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546; Boyatzis, Murphy & Wheeler, 2000; Duriez &
Hutsebaut, 2003a; Duriez & Sonens, 2003a; Duriez, 2003a; Duriez, Luyten, Snauwaert &
Hutsebaut, 2002; Duriez, Fontaine & Luyten, 2001)
จากการศึกษา พบความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญ ระหว่าง ค่านิยมเสรี ภาพ และ
ความเสมอภาค กับ พฤติกรรมทางการเมือง (Thomas Jr., 1986) อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมทาง
การเมืองระดับบุคคลซับซ้ อน และ เป็ นส่วนตัวมากขึ ้น (Dalton, 2000) เช่น ประชาชนไม่
จําเป็ นต้ องเป็ น active citizens อยู่ตลอดเวลา แต่เป็ น potentially active citizens ที่จะแสดง
ศักยภาพออกมาเมื่อจําเป็ น (Almond & Verba, 1963)
ค่า นิ ยมของบุคคลในสัง คมนับเป็ นศูน ย์ ก ลาง หรื อ หัวใจของระบบทางการเมื องทุก
รูปแบบ (Michaels, 2007) การมีลกั ษณะจิตใจ จิตสํานึก ความรู้สกึ หรื อ วัฒนธรรมทางการเมือง
เป็ นแบบประชาธิ ปไตยต่างเป็ นสิ่งเดียวกัน (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546; ลิขิต ธี รเวคิน, 2546;
Almond & Verba, 1963) กล่าวคือ มีความเชื่อ ค่านิยม และ ทัศนคติแบบประชาธิปไตยฝั งลึกใน
จิตใจของบุคคล (cognitive orientation) ซึง่ มีอิทธิพลต่อจิตใจในระดับลึก (Lebech, 2004) และ
แสดงออกเป็ นพฤติกรรมสนองตอบต่อเรื่ องราว และ เหตุการณ์ทางการเมืองโดยตรง (evaluative
orientation) (Almond & Verba, 1963) อีกนัยหนึ่ง ค่านิยมประชาธิปไตยจะแสดงถึงวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย (democratic way of life) กล่าวคือ ดําเนินชีวิตโดยยึดมัน่ รูปแบบประชาธิปไตยเป็ น
พื ้นฐาน (Talisse, 2003)
ค่านิยมทางการเมืองของบุคคลในสังคมมีลกั ษณะใด จะขึ ้นกับวัฒนธรรมทางการเมือง
ของสังคมนันในลั
้ กษณะ Integration และ มีแนวโน้ มเป็ นไปในทํานองเดียวกัน (Almond, Dalton
& Powel Jr., 2002) การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมที่เกิดได้ รับการยอมรับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญที่มี
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อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของทังประชาชนทั
้
ว่ ไป และ ผู้นําทางการเมือง (Sumbadze &
Tarkhan-Mouravi, n.d) ซึง่ บทความ เอกสาร หรื อ งานวิจยั ทางวิชาการต่างประเทศจะใช้ คําว่า
ค่านิยม หรื อ จิตสํานึกประชาธิปไตยทังสองแบบ
้
โดยสื่อความหมายเดียวกัน (ทินพันธ์ นาคะตะ,
2546; ลิขิต ธีรเวคิน, 2546)
ค่ า นิ ย มทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ น้ ในความรู้ สึก และ จิ ต ใจของบุค คลที่ ยัง คงดํ า รงอยู่
จนกระทัง่ ปั จจุบนั จะแสดงให้ เห็นถึงความรู้ สึกทางการเมืองในปั จจุบนั ว่ เป็ นอย่างไร (Almond,
Dalton & Powel Jr., 2002) ทังมี
้ ทศั นคติ และ แสดงพฤติกรรมต่อเหตุการณ์ทางการเมืองที่
สอดคล้ อง (Johnson, 2006; Leiserowitz, Kates & Parris, 2004; White, 2005) ซึง่ จะมี
ความสัมพันธ์ และ ปรับตัวระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง (Festinger, 1957; Fritzsche, 2004; Geller,
1996; Harris, 2004; Lesthaeghe & Moors, 2000)
ค่ า นิ ย มเปลี่ ย นแปลงยาก เนื่ อ งจากเป็ นผลของการสะสมข้ อ มูล และ อิ ท ธิ พ ลของ
สภาพแวดล้ อมตัง้ แต่แรกเกิ ด และ เลือ กที่ จะดํารงไว้ จึงฝั ง ลึก ในจิ ตใจ (Hofstede,
n.d.;
Sumbadze & Tarkhan-Mouravi, n.d) เป็ นต้ นกําเนิดความหลากหลาย และ ส่งผลกระทบต่อถึง
รู ปแบบการปกครองของสังคมนัน้ ๆ (Pye & Verba, 1965) หากสอดคล้ อง และ เข้ าได้ ดีกบั
ระบอบประชาธิปไตย ก็จะเป็ นพื ้นฐานให้ ระบอบประชาธิปไตยมัน่ คง (Schedler, 2001; 1997)
ทังนี
้ ้การมีประชาชนที่มีคา่ นิยม หรื อ จิตสํานึกที่เป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้ จริง จัดเป็ นรากฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้ จริ ง (Pye & Verba, 1965)
เฮกเกล (Hegel) ให้ แนวคิดว่า สังคมจะก้ าวเข้ าสู่มิติของเหตุผลมากขึ ้น ทังมี
้ จิตสํานึก
ยอมรับเรื่ องเสรี ภาพ ไม่แยกชนชันภายใต้
้
องค์ประกอบของประเพณี และ วัฒนธรรมที่มีศาสนา
เป็ นพื ้นฐาน (Fukuyama, 1989) ค่านิยมที่เกิดจากศาสนาจะมี อิทธิพลต่อจิตสํานึกของสมาชิกใน
สัง กัด เป็ นตัว กลางถ่ า ยทอดบางสิ่ ง จากความเชื่ อ ทางศาสนาไปเป็ นค่ า นิ ย ม ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมทางการเมือง (Almond, Dalton & Powell Jr., 2002; Almond, Powell Jr., & Mundt,
1993; Almond & Verba, 1963; Houlgate, 2001; Pye, 1966)
ค่านิยม ทัศนคติ และ การแสดงออกทางการเมืองเกิดจากความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นในจิตใจ
และ มักมีแนวโน้ มให้ แสดงพฤติกรรมออกทางการเมืองที่สอดคล้ อง (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546;
Pye, 1966; Thomas Jr., 1986) จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยทางวัฒนธรรมสัมพันธ์ อย่างใกล้ ชิด
(Sig.) กับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองทังในประเทศที
้
่ระบอบประชาธิ ปไตยมัน่ คง หรื อ เกิดใหม่
(Liu, 2001) ซึ่งค่านิยมสมัยใหม่จะเน้ นเรื่ องความเป็ นธรรม ยึดมัน่ ในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
การแก้ ไขปั ญหาเชิงสร้ างสรรค์ และ การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Duerr, Spajic-
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Vrkaš & Martins, 2000; Forrester, 2000) มีทศั นคติเชิงบวกต่อพฤติกรรมการแสดงออก ความคิดเห็น
การพูด และ การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง เช่น การรวมเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ การตัง้ หรื อ
สังกัดพรรคการเมือง รวมทังการตรวจสอบรั
้
ฐบาล (Pollack, et. al, 2003)
มีการศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมประชาธิปไตยของผู้นําท้ องถิ่น 4 ประเทศในเอเชียตะวันออก
ได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ เกาหลี และ ไต้ หวัน โดยเน้ นพิจารณาค่านิยมประชาธิปไตย เพียง 3 ตัวแปร ได้ แก่
การมีส่วนร่ วมทางการเมื อง การขจัดความขัดแย้ ง และ ความเสมอภาคทางเศรษฐกิ จ (Liao,
2000) สําหรับสหรัฐอเมริ กาที่เป็ นแม่แบบของระบอบเสรี ประชาธิปไตย มีวฒ
ั นธรรมทางการเมือง
ในลักษณะของการยึดถื อค่า นิ ยมหลัก ประกอบด้ วยเสรี ภาพ ความเสมอภาค ความยุติธรรม
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (Patterson, 2002; Titus, 1996) มีความเป็ นปั จเจกบุคคล อํานาจตาม
กฎหมายมาจากตัวบุคคล และ การให้ ความเคารพต่อความแตกต่างของบุคคล โดยเชื่อว่าค่านิยม
ดังกล่าวจะทําให้ สงั คมแข็งแกร่ ง (Patterson, 2002) ทังได้
้ บรรจุค่านิยมหลักแบบประชาธิปไตย
(The Core Democratic Values) ซึง่ จัดเป็ น Fundamental Beliefs ไว้ ใน The Declaration of
Independence ได้ แก่ การยอมรับความแตกต่าง เสรี ภาพ ความเสมอภาค อํานาจรัฐต้ องมาจาก
ประชาชน อิสรภาพการดําเนินชีวิต และ ความไว้ วางใจผู้อื่น (Alvaro & Vredevoogd, 2001;
MICHIGAN EPIC, n.d; MISD, 2004; Patterson, 2002)
อีก แนวความคิด หนึ่ง จะมองในรู ปของจิ ตสํา นึก ซึ่งประกอบด้ ว ย ศรั ทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย สํานึกในเรื่ องเสรี ภาพ ต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเอง และ เคารพสิทธิของผู้อื่น ยึดถือเสียง
ส่วนใหญ่ และ สิทธิ ของเสียงส่วนน้ อย มีจิตสํานึกในเรื่ องความเสมอภาค ความยุติธรรม และ
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง (ลิขิต ธีรเวคิน, 2546)
นิตธิ รรม รวมทัง้ อดทนอดกลันต่
กล่าวโดยสรุ ป กลุม่ ตัวแปรพื ้นฐานสําคัญที่แสดงถึงค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้ วย
7 ตัวแปร ได้ แก่ ศรัทธา และ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ มีความเชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ มี
ความเสมอภาค มีความไว้ วางใจซึง่ กัน และ กัน มีความเป็ นปั จเจกภาพ ยึดมัน่ เรื่ องประชาชนต้ อง
เป็ นใหญ่ และ อดทนอดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง ซึง่ จะกล่าวถึงดังต่อนี ้
1. ศรัทธา และ เคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ (Human dignity respect)
ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึง สถานภาพของความเป็ น
มนุษย์ ที่มีสิทธิ ที่จะได้ รับการเคารพ และ ได้ รับการพิจารณาแรกสุดในทางกฎหมาย (Lebech,
2004) เป็ นคุณค่าพื ้นฐานสําคัญที่สดุ ของความเป็ นมนุษย์ของมนุษย์ทุกคน (Wood, 2007;
Lebech, 2004) ที่เท่าเทียมกันมาแต่กําเนิดของการมีสิทธิ และ เสรี ภาพที่จะเลือกทางเลือก
กํ าหนดรู ปแบบของตนเอง ต่อต้ านการกระทํ าที่ ไม่ยุติธรรม และ เข้ ามีส่วนร่ วมในการกํ าหนด
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รูปแบบของสังคม (Liebenberg, n.d) เป็ นสถานภาพของความเป็ นมนุษย์ที่ต้องได้ รับเกียรติ ได้ รับ
การเคารพยกย่อง และ ยอมรับ (Bagnoli, 2006; Lebech, 2004; Wood, 2007)
คุณค่า และ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เป็ น ค่านิยมพื ้นฐานที่ฝังลึกอยู่ภายในตัวตน
ของบุคคล (Intrinsic) โดยไม่ขึ ้นกับสถานภาพด้ านความเชื่อ หรื อ ทัศนคติของผู้อื่น (Bagnoli,
2006) ในการที่จะได้ รับความเคารพ หรื อ ยกย่องจากทังตนเอง
้
และ ผู้อื่น หรื อ ต่อผู้อื่น (Azcona,
2007) เช่น ทางเลือกที่ได้ กระทําด้ วยตนเอง (Liebenberg, n.d) ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับคุณค่า
หรื อ ค่านิยมอื่น เนื่องจากเป็ นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล และ ไม่สามารถทดแทนได้ ด้วยสิ่งอื่น จะสนับสนุน
ให้ เ กิ ดสิ ท ธิ ข องผู้ที่ อ่อ นแอ เด็ ก คนแก่ รวมทัง้ ป้องกัน บุค คลจากการถูก กระทํ า อย่า งโหดร้ าย
(maletreatment) (Post, 2000; Wood, 2007) กล่าวในอีกมุมมองหนึ่งได้ ว่า เป็ นความศรัทธาใน
มนุษย์ เนื่องจากเป็ นสัตว์ประเสริฐ มีความรับผิดชอบ และ พูดกันรู้เรื่ อง
เป็ นผลลัพธ์ ที่เกิดจากค่านิยมเสรี ภาพ ความเสมอภาค และ ความไว้ วางใจระหว่าง
บุคคลโดยมีมิตรภาพ และ ความรักที่ มีต่อเพื่อนมนุษย์ เป็ นตัวเชื่อม ไม่สามารถต่อรองได้ เป็ น
สะพานเชื่อม ระหว่าง เสรี ภาพ กับ ความยุตธิ รรม ระบอบประชาธิปไตยทําให้ สงั คมให้ ความสําคัญ
และ ยึดมัน่ ในคุณค่า และ ศักดิ์ศรี ของบุคคล (Fuller, 2006; Lebech, 2004) ซึง่ แสดงออกให้ เห็น
ได้ ทงทางทั
ั้
ศนคติ และ พฤติกรรม (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007)
ผู้มีค่านิ ยมประชาธิ ปไตยต้ องพร้ อมที่จะเคารพ และ ต่อสู้เพื่อสิทธิ ขัน้ มูลฐานอัน
ชอบธรรมของตน พร้ อมทังให้
้ ความเคารพ และ ไม่ละเมิดสิทธิอนั ชอบธรรมของผู้อื่น (ลิขิต ธีรเวคิน,
2546) ซึง่ โพสท์ (Post, 2000) ได้ ให้ มมุ มองความสัมพันธ์ ระหว่าง ค่านิยมศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
อํานาจอธิปไตยของบุคคล และ ประชาธิปไตยไว้ หลายประการ
กล่าวโดยสรุ ป ตัวแปรศรัทธา และ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ประกอบด้ วย 3
ตัวชี ้วัดได้ แก่ เคารพตนเอง เคารพผู้อื่น และ มีความรับผิดชอบ
2. มีความเชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ (Right and Liberty)
เป็ นฐานสําคัญของการปกครองระบอบเสรี ประชาธิปไตย อีกนัยหนึ่งเป็ นผลผลิตที่
เกิดโดยอัตโนมัตจิ ากค่านิยมเสรี ภาพ (Machan, n.d) กล่าวคือบุคคลควรมีอิสระทางความคิด และ
การปฏิบตั ิใด ๆ ที่ตนเลือก โดยไม่รบกวนต่อเสรี ภาพ และ ความเป็ นปกติสขุ ของผู้อื่น (Patterson,
2004) โดยที่สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นจะบ่งชี ้ถึงเรื่ องเสรี ภาพอย่างเด่นชัดที่สดุ (ลิขิต ธีรเวคิน,
2546) และหมายถึง การที่บคุ คลสามารถกระทําการใดๆได้ ตามที่ตนปรารถนา โดยไม่มีสิ่งขัดขวาง
จากภายนอก เว้ นแต่ข้อจํากัดที่เลี่ยงไม่ได้ ตามธรรมชาติ ไม่ถกู ครอบงํา หรื อ ควบคุมจากอํานาจ
ใดๆ หรื อ ผู้ใด (Swan, 2003) นอกจากกฎหมายที่ยอมรับ และ เห็นชอบร่ วมกัน (Hobbes, 1651;
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Locke, 1680 - 1690) ต้ องปราศจากการรบกวน หรื อ แทรกแซงจากภาครัฐ (Shahin, 2005) ต่อ
สิท ธิ หรื อ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต หรื อ ความสํ า เร็ จ ส่ว นบุค คลตามที่ ต นตัง้ เป้ าหมาย อัน เป็ นผล
เนื่องมาจากการทํางานหนัก (Meek, 2003; Sitaraman & Buttigieg, 2005; Skaaning, 2006;
Teehankee, 2005) อีกมิตหิ นึง่ มองในรูปของเสรี ภาพ ของ โอกาส และ ทางเลือก (Beech, 2004)
สิทธิ และ เสรี ภาพ เกี่ยวกับ การพูด การรับ หรื อ การนําเสนอข้ อมูล ข่าวสาร การนับถือ
ศาสนา การเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน การมีข้อจํากัดน้ อย การแสดงความคิดเห็น การเข้ าร่ วม หรื อ
้
อกตัง้ ต่าง
จัดตังสมาคม
้
การโยกย้ ายที่อยู่ การได้ รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมทังการเลื
เป็ นสิ่งที่ระบุ หรื อ ชี ้วัดระดับการเป็ นประชาธิปไตยในระดับบุคคลของสังคมนัน้ (Morlino, 2002;
Skaaning, 2006; Wegner, 2002; Welzel, 2003) ทังนี
้ ้ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย (Dahl,
1986; Machan, 1977; Pye, 1966) รวมถึงความเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน (Kelly, 2006) การมี
ทางเลือกส่วนตัว มีการแลกเปลี่ยนอย่างอิสระ และ มีตลาดเสรี (Gwartney & Lawson, 2003)
การมีเสรี ภาพด้ านโอกาส ความสามารถที่จะกระทําการต่าง ๆ และ ความสามารถที่จะดําเนินการ
ได้ ตามที่ตงใจไว้
ั้
(Dowding & Hees, 2005)
ในอีกมิติหนึ่ง มองว่าบุคคลมีเหตุผล รับผิดชอบ และ อดทนต่อความแตกต่างของ
ผู้อื่น การจํากัดเสรี ภาพใดๆจึงต้ องมีเหตุผลดีพอ (Teehankee, 2005)
สหรัฐอเมริ กาเน้ นที่ การปกป้องสิทธิ ส่วนบุคคล เคารพความเป็ นส่วนตัว ยอมรับ
และ ให้ ความสําคัญ กับ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ ยอมรับแม้ กระทัง่ สิทธิที่จะผิดพลาด
(Karp, Tobin & Weinberg, 2004) รวมทังมี
้ เสรี ภาพอย่างเสมอกันในการกําหนดอนาคตของ
ประเทศผ่านทางการมีสว่ นร่ วม และ เคลื่อนไหวทางการเมือง (Sitaraman & Buttigieg, 2005)
สําหรับยุโรป พบว่า เงื่อนไขที่ส่งผลให้ ระบอบประชาธิปไตยมัน่ คง ได้ แก่ การที่ประชาชนยอมรับ
เสรี ภ าพในการแสดงออก การแสดงความคิด เห็ น การพูด การเลือ กตัง้ และ เสรี ภาพของสื่ อ
สาธารณะอย่างแท้ จริง (Pollack, Jacobs, Müller & Pickel, 2003)
กล่าวได้ ว่า เสรี ภาพการนับถื อศาสนา การใช้ ภาษา เพศ การพิมพ์ และ โฆษณา
รวมทังการแสดงออกได้
้
โดยอิสระปราศจากข้ อจํากัดต่างๆ เป็ นค่านิยมเสรี ภาพที่สําคัญมากต่อการ
เกิด และ ดํารงอยู่ของระบอบประชาธิปไตยที่ดี (Almond & Verba, 1963; Breytenbach, 2002;
Welzel, 2003) ผู้มีจิตใจประชาธิปไตยจึงต้ องยึดมัน่ ในค่านิยมเสรี ภาพ อย่างไรก็ตาม ต้ องปฏิบตั ิ
้ ้ภายใต้ พื ้นฐานของกฎหมายของ
ให้ สอดคล้ องกับหลักการของความเสมอภาคควบคู่ไปด้ วย ทังนี
สังคมนัน้ ๆ (Lucas, 1965)
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กล่าวโดยรวมได้ ว่า สิทธิ และ เสรี ภาพเป็ นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถกระทําการ
โดยอิสระของบุคคลตามสิทธิ ที่มีอยู่ตามกฎหมายโดยปราศจากการถูกบังคับ หรื อ รบกวนจาก
อํ า นาจใดๆในทุก กรณี เกี่ ย วกับ การไปสถานที่ ใ ดๆ การมี สิท ธิ หรื อ เกี ย รติที่ จ ะกระทํ า สิ่ง ใดๆ
้
่จะกระทํา หรื อ
ที่ต้องการ การเลือกที่จะปฏิบตั ิ หรื อ ตัดสินใจใดๆด้ วยตนเอง รวมทังการสามารถที
เป็ นในสิง่ ที่ต้องการเป็ น (Downing, Dedric & Rademacher, 2002)
กล่าวโดยสรุป ตัวแปรสิทธิและเสรี ภาพ ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ เสรี ภาพส่วน
บุคคล และ เสรี ภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (เสรี ภาพทัว่ ๆไป)
3. มีความเสมอภาค (Equality)
โดยธรรมชาติ บุคคลเกิดมาเท่าเทียมกันโดยสมบูรณ์ เว้ นแต่เมื่อเกิดความขัดแย้ งจึง
นํามาสูก่ ารตกลงยอมรับร่วมกันภายใต้ กฎหมายของสังคมนัน้ (Locke, 1680 - 1690) กล่าวคือ ใช้
กฎหมายฉบับเดียวกัน ทางการเมือง หมายถึง หนึ่งคนหนึ่งเสียง คนเดียว vote ได้ เสียงเดียว โดย
ไม่มี ส ภาพบัง คับ (ลิขิ ต ธี ร เวคิ น , 2546) และ ต้ อ งดํ า รงอยู่ โดยมี ก ฎหมายเป็ นพื น้ ฐานอย่า ง
เท่าเทียมกันทุกคน (Dahl, 1986; Lucas, 1965; Pye, 1966) ทุกคนต้ องมีอิสรภาพ และ ได้ รับการ
ุ ค่าทางจิตใจ และ
ปฏิบตั ิต่ออย่างเสมอภาค (MICHIGAN EPIC, n.d) กล่าวคือ แต่ละคนมีคณ
ต้ องยอมเสียสละเสรี ภาพของการดํารงชีวิตบางประการ เพื่อความเสมอภาค (Vladimirov, 1997)
รวมทังทุ
้ กคนจะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิตอ่ อย่างเป็ นธรรมภายใต้ กฎหมาย และ มีโอกาสเสมอกันทุก
ด้ าน (Patterson, 2002)
ในมิติหนึ่ง แนวทางที่ 1 พิจารณาเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ ความเสมอภาคของบุคคล
โอกาส และ ผลลัพธ์ (Burchardt, 2006; Flew, 1978) ซึง่ จะควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบ และ การ
ทํางานหนัก (Teehankee, 2005) และ ส่งผลเป็ นความสําเร็ จส่วนบุคคลอย่างไม่มีขีดจํากัด โดย
ไม่คํานึงถึงพื ้นฐานที่ไม่เสมอกันทางสังคม (Cohen, 2004) แนวทางที่ 2 พิจารณาเป็ น 2 กลุ่ม
ได้ แก่ ความเสมอภาคด้ านพฤติกรรม เช่น การพูด การแสดงความคิดเห็น การเข้ าร่ วม หรื อ จัดตัง้
กลุม่ การเป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน และ ความเสมอภาคในการใช้ โอกาส (Green, n.d.) ประเทศเสรี
ประชาธิ ปไตยไม่สนับสนุนความเสมอภาคของผลลัพธ์ เนื่องจากมีผลกระทบเชิงลบต่อเรื่ องสิทธิ
และ เสรี ภาพ (Sitaraman & Buttigige, 2005)
ในอีกมิติหนึ่ง มองความเสมอภาคภาคเรื่ องสิทธิตา่ ง ๆ 4 ด้ าน ได้ แก่ การเมือง เป็ น
ความเสมอในสิทธิตามกฎหมาย ด้ านบุคคล จะต้ องได้ รับการปฏิบตั ิต่ออย่างเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมายฉบับเดียวกัน ด้ านสังคม จะต้ องไม่แบ่งกลุม่ พวก หรื อ แยกชนชัน้ เช่นเชื ้อชาติ เพศ หรื อ
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ศาสนา เป็ นต้ น และ ด้ านเศรษฐกิจ ซึ่งความเสมอภาคทางเศรษฐกิจจะสนับสนุนอย่างมากต่อ
ความเสมอภาคทางการเมือง และ สังคม (CIVITAS, 1991)
กล่าวโดยสรุ ป ตัวแปรความเสมอภาค ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ ความเสมอภาค
ด้ านโอกาส ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง
4. มีความไว้ วางใจ ซึง่ กัน และ กัน (Mutual trust)
มีผลต่อการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองมากกว่าปั จจัยอื่น (Almond & Verba, 1963)
เป็ นหัวใจสําคัญให้ เกิดความร่ วมมือทางการเมืองร่ วมกันของกลุ่มบุคคล โดยเชื่อมโยงประชาชน
เข้ าด้ วยกัน ก่อให้ เกิดเครื อข่ายของสถาบันต่างๆในสังคม ทังที
้ ่เป็ นทางการ และ ไม่เป็ นทางการ
(Almond & Verba, 1963; Bird, 2005; Deutsch, 2005; Hoy, 1995; McKnight, Cummings &
Chervany, 1995; Mishler & Rose, 2001; Tschannen-Moran, 2001) นอกจากนี ้ ในระบอบ
ประชาธิปไตยที่สงั คมมีขนาดใหญ่ระดับหนึ่งจําเป็ นต้ องเลือกผู้มาปฏิบตั ิหน้ าที่แทนตนในจํานวน
หนึ่งที่เหมาะสม จึงจําเป็ นต้ องเลือกผู้ที่ตนไว้ วางใจมากที่สดุ เข้ าไปปฏิบตั ิหน้ าที่แทนตนในสภา
(Inglehart & Baker, 2000)
จากการสํารวจวรรณกรรม พบว่า องค์ประกอบหลักของค่านิยมความไว้ วางใจซึง่ กัน
และ กัน ได้ แก่ ความรู้ สกึ ไว้ วางใจผู้อื่นอย่างจริ งใจ ทําให้ คาดหวังอนาคตได้ และ มีความเชื่อต่อ
บทบาท และ พฤติกรรมของผู้อื่น (Dasgupta, 2009; Kidder, 2006; McKnight & Chervany,
1996) ปกติแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม1 ความไว้ วางใจทั่วๆไป เป็ นความรู้ สึกที่ เกิดขึ ้นภายใน
จิตใจ (Eisenberg, 2002; Kidder, 2006) และ เชื่อว่าผู้อื่นจะปฏิบตั ิในสิ่งที่ทําให้ ตนพอใจ โดยไม่
ต้ องมีเหตุผล (Castelfranchi & Falcone, n.d.) และ ไม่ขึ ้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมา จะมี
ความสัมพันธ์กบั บรรทัดฐานของสังคม และ ความยุตธิ รรมที่ยอมรับร่วมกัน (Uslaner, 2001) กลุม่
2 ความไว้ วางใจเชิงกลยุทธ์ ซึง่ มีข้อกําหนด และ เหตุผลบางประการมาพิจารณาประกอบ จึงเกิด
เป็ นความไว้ วางใจ เช่น พฤติกรรมด้ านความซื่อสัตย์ (Uslaner, 2002; 2001; 1999) หรื อ
บุคลิกลักษณะส่วนตัว (Chevalier, 2004; Geller, 2006; 1998)
ระบอบประชาธิ ป ไตยจะให้ ค วามสํ า คัญ เฉพาะกับ ค่า นิ ย มกลุ่ม 1 เท่ า นัน้ โดย
พิจารณาตัวชี ้วัดที่ความระมัดระวังตัวเมื่อต้ องติดต่อกับผู้อื่น การเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไว้ วางใจได้
หรื อไม่ (Soroka, Helliwell & Johnston, 2003; Uslaner, 1999) ลีชช์ และ แซบาไทเออร์ (Leach
& Sabatier, 2003) วัดด้ วยความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ คําพูด ความจริ งใจ การยอมรับฟั ง
ความคิดเห็น และ พฤติกรรมการตอบกลับต่อผู้อื่น มีผลการวิจยั พบว่า ความเชื่อทางศาสนาที่ตา่ งกัน
ไม่มีผลให้ มีความไว้ วางใจซึ่งกัน และ กันต่างกัน โดยใช้ มาตรวัดเป็ น 5 ระดับ ตังแต่
้ ไม่เชื่ อเลย
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ถึงเชื่อมากที่สดุ เว้ นแต่ เมื่อเกิดการแยกกลุ่มศาสนาออกจากกลุ่มเดิมจะมีผลให้ ความไว้ วางใจ
ระหว่างกลุม่ ลดลง (Uslaner, 2006)
กล่าวโดยสรุ ป ตัวแปรความไว้ วางใจซึ่งกัน และ กัน ประกอบด้ วย 2 ตัวชี ้วัด ได้ แก่
ความไว้ วางใจ ระหว่าง บุคคล และ ความไว้ วางใจสถาบัน
5. มีความเป็ นปั จเจกภาพ (Individuality)
ประชาธิปไตยอยู่ที่ใด ที่นนั่ ต้ องมีความเป็ นปั จเจกบุคคล กล่าวคือ เน้ นความเป็ นตัว
ของตัวเอง (Strunk & Chang, 1999) ผูกพันกับความเป็ นตัวตนของตนเอง (Patterson, 2002) มี
ความเชื่อมัน่ ต่อตนเอง และ เชื่อมัน่ ความเป็ นตัวตนของตนที่แตกต่างจากผู้อื่น (Goncalo & Staw,
้ าหนดแนวทาง และ
2005) ให้ ความสําคัญกับเป้าหมายส่วนบุคคลมากกว่าเป้าหมายกลุม่ รวมทังกํ
ริ เริ่ มสิ่งต่างๆด้ วยตนเอง (self-direction) และ ชอบความเป็ นอิสระไม่ถูกควบคุมโดยผู้อื่น
(Schwartz, 1994) โดยมี สรี ภาพส่วนบุคคลเป็ นตัวเชื่อม (Katep, 2003) ทางการเมือง ความเป็ น
ปั จเจกบุคคล หมายถึง การได้ รับความยกย่องสูงสุดในสิทธิส่วนบุคคล (Branden, 1994) การ
แสดงออกทางความคิด และ พฤติกรรมของบุคคล ซึง่ สนับสนุนคุณค่าของบุคคล เสรี ภาพในการ
เลื อ กทางเลื อ ก รวมทัง้ เสรี ภ าพที่ จ ะควบคุม หรื อ กํ า หนดแนวทางต่ า งๆในชี วิ ต ของตนเอง
(Veenhoven, 1999)
ความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individuality) เป็ นค่านิยมเด่นที่สดุ ของสหรัฐอเมริ กานับ
้ นรากฐานการปกครองแบบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริ กา
แต่ปลายปี 1700 ถึงต้ นปี 1800 ทังเป็
(Allik & Realo, 2004; Klein, 2001; Kruger, 2006; Svensson, 1979) ความเป็ นปั จเจกบุคคล
จะมีพื ้นฐานบนสิทธิในเชิงคุณธรรม (moral right) ที่จะแสวงหาสิ่งดีๆให้ ตนเองโดยอิสระ (Klein,
2001) เป็ นความเชื่ อ ด้ า นเสรี นิ ย มต่อ สิท ธิ ส่ว นบุค คลที่ จ ะเป็ นอิ ส ระจากชุม ชน หรื อ ส่ว นรวม
ภายนอกตนเอง (Grabb, Baer & Curtis, 1999)
ความเป็ นปั จเจกบุคคล หมายถึง การที่ บุคคลมีอิสระที่ จะกํ าหนดแนวทาง และ
แสวงหา แม้ แตกต่างจากผู้อื่น (Etzioni, n.d) ซึง่ เป็ นผลจากการให้ ความสําคัญสูงสุด ต่อ ศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ ความเชื่อมัน่ ตนเอง และ คุณค่าของบุคคล (Kruger, 2006) มีองค์ประกอบ ได้ แก่
้
ความเป็ นอิสระไม่ขึ ้นกับผู้ใด ไม่ยอมถูกครอบงํา และ รับผิดชอบตนเอง (Klein, 2001) ทังให้
ความสําคัญเรื่ องความสําเร็ จส่วนบุคคล (Achievement) ตามความสามารถ และ ความเสมอภาค
ของโอกาส (Nelson & Shavitt, 2002)
สังคมประเทศตะวันตกซึ่งเป็ นผู้นําระบอบประชาธิ ปไตยให้ ความสําคัญกับความเป็ น
ปั จเจกบุคคลมากขึ ้นเรื่ อยๆ การวัดความเป็ นปั จเจกบุคคล จะวัดที่การสนับสนุนคุณค่าของบุคคล
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โอกาสที่จะเลือก ความสามารถที่จะเลือก และ ความรู้ สึกถึงอิสรภาพของตนเอง (Veenhoven,
1999) ความเป็ นอิสระไม่ขึ ้นกับผู้อื่น เป้าหมาย การแข่งขัน ความเป็ นเอกลักษณ์ ที่แตกต่างจาก
ผู้อื่น ความเป็ นส่วนตัว และ ความชัดเจนของการสื่อสารระหว่างบุคคล (Oyserman, Coon &
Kemmelmeier, 2002)
ด้ วยวิธี Factor Analysis พบว่า แบ่งเป็ นหลายองค์ประกอบ ได้ แก่ ความเชื่อมัน่
ตนเอง ความเป็ นตัวของตัวเองที่แตกต่างจากผู้อื่น (Shin & Park, 2005; Triandis, et. al., 1988)
มีความรับผิดชอบ ชอบการติดต่อโดยตรง (direct communication) ยอมรับการมีระดับชันของ
้
บุคคลในสังคม และ การแข่งขัน ยอมรับเอกลักษณ์ที่แตกต่างของบุคคล รวมทังการชอบแสวงหา
้
คําแนะนํา (Shulruf, Hattie & Dixon, 2003) การไม่คํานึงถึงความเป็ นกลุม่ และ การเว้ นระยะห่าง
จากกลุ่ม (Triandis, et. al, 1988) ในอีกมุมหนึ่ง ให้ ความสําคัญมากในระดับบุคคล เกี่ยวกับ
การแข่งขัน การแสวงหาความสุข หรื อ ความพอใจส่วนตัว และ การพึ่งพาตนเอง (Triandis &
Gelfand, 1998)
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าโลกตะวันตก และ ไม่ใช่ตะวันตกมีความแตกต่างกัน
มากในเรื่ องความเป็ นปั จเจกบุคคล (Huntington, 1996)
กล่ า วโดยสรุ ป ตัว แปรความเป็ นปั จ เจกภาพ (Individualism) ประกอบด้ ว ย 4
ตัวชี ้วัด ได้ แก่ ความเชื่อมัน่ และพึงพาตนเอง มีอิสรภาพ หรื อ เป็ นตัวของตัวเอง ให้ ความสําคัญ
เรื่ องความสําเร็จส่วนบุคคล และ ความเป็ นส่วนตัว
6. อํานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน (Popular sovereignty) หรื อ ยึดมัน่ เรื่ อง
ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่
อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน (Popular Sovereignty) หรื อ ประชาชนต้ องเป็ น
ใหญ่ หมายถึง ประชาชนเป็ นแหล่ง หรื อ ที่มาของอํานาจทางการเมือง (Terfa, 2007) กฎหมาย
หรื อ กฎระเบียบต่าง ๆ หรื อ อะไรก็ตามที่จะเป็ นบรรทัดฐานของสังคมได้ ต้ องมีพื ้นฐานบนการ
ยอมรับร่ วมกันของประชาชนในสังคมนัน้ (Nabulsi, 2003; Wikipedia, 2008) อีกนัยหนึ่ง
ประชาชน คือ อํานาจสูงสุดเหนือรัฐบาล กล่าวคืออํานาจของรัฐบาลมาจากประชาชนผ่านทางการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ทัง้ ประชาชนจะเป็ นผู้ควบคุมกองทัพผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้
(Alvaro & Vredevoogd, 2001) ในอีกมุมหนึ่ง มองได้ ว่าหากยึดมัน่ เรื่ องประชาชนต้ องเป็ นใหญ่
ในทางการเมืองจะต้ องมีระบบตัวแทน (Representative) (Nabaulsi, 2004; 2003) ที่ประชาชน
สามารถใช้ อํานาจอธิ ปไตยของตนผ่าน เพื่อกําหนด แก้ ไข หรื อ ปรับปรุ งรัฐธรรมนูญ (Knutsen,
2003) กล่าวโดยรวม ภายใต้ ค่านิยมอํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน (Popular Sovereignty)
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รั ฐ บาล สภานิ ติ บัญ ญัติ และ ศาลยุติ ธ รรมต่ า งต้ อ งเป็ นตัว แทนของประชาชน และ ทํ า งาน
สนับสนุนซึง่ กัน และ กัน (Watkin, Jr., 2006)
ประชาชนผู้ถกู ปกครอง จะควบคุมรัฐด้ วยการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ที่จะทําหน้ าที่
ปกครองตนด้ วยตนเอง (Wikipedia, 2007) ดังกล่าว เป็ นแนวคิดเรื่ องการปกครองด้ วยเสียงข้ าง
มาก ทังนี
้ ้ ประชาชนต้ องมีสํานึกเรื่ องความรับผิดชอบ นิยม และ ยอมรับการตัดสินด้ วยเสียงข้ าง
มาก ในขณะเดี ย วกับ ที่ ย อมรั บ ฟั ง เสี ย งข้ า งน้ อ ย รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ เ สี ย งข้ า งน้ อ ยหาเสี ย ง
สนับสนุนความคิดเห็นของตน เพื่อให้ กลายเป็ นเสียงข้ างมาก (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546; ลิขิต
ธีรเวคิน, 2546) รวมทังเข้
้ าร่วมลงคะแนนเสียงแม้ ไม่มีการแข่งขัน (Almond, Powell Jr., & Mundt,
1993) ดังกล่าวแสดงถึงว่า การได้ รับการยอมรับ หรื อ ยินยอมจากประชาชนเป็ นสิ่งสําคัญที่สดุ ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
พฤติกรรม 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่ม 1 ใช้ ความรุ นแรง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง
กลุม่ 2 ปฏิเสธ หรื อ ขัดขวางการเลือกตัง้ หรื อ การใช้ สทิ ธิเข้ ามีสว่ นร่วมทางการเมืองของผู้อื่น และ
มีพฤติกรรมผิดกฎหมายเลือกตัง้ กลุ่ม 3 บอยคอต (Boycott) การเลือกตัง้ กล่าวคือ ไม่ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และ ไม่ยอมรับผลการเลือกตัง้ ต่างเป็ นพฤติกรรมที่ขดั แย้ งกับค่านิยม
ประชาธิปไตยที่ให้ ยดึ มัน่ ในการตัดสินของประชาชนส่วนใหญ่ หรื อ อํานาจของประชาชนจะเป็ นผู้
ตัดสินผิดถูกทางการเมืองทุกเรื่ อง (Lindberg, 2004; Schedler, 2001) ในอีกมุมมองหนึ่ง แม้ เป็ น
เสียงข้ างน้ อย ก็ยงั ดํารงอํานาจในฐานะประชาชนอย่างเสมอภาคที่จะเรี ยกร้ องความยุติธรรมที่จะ
ได้ รับการปฏิบตั ติ อ่ ในประเด็นต่างๆอย่างยุตธิ รรมเท่าเทียมเสียงข้ างมาก (MICHIGAN EPIC, n.d)
กล่าวโดยสรุป ตัวแปรยึดมัน่ ในเรื่ องประชาชนต้ องเป็ นใหญ่ ประกอบด้ วย 4 ตัวชี ้วัด
ได้ แก่ การเลือกตัง้ ตัว แทนประชาชน กระบวนการออกกฎหมาย ความรั บผิดชอบ ต่อ การไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และ การควบคุมกองทัพ
7. อดทนอดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง (Tolerance)
เป็ นการอดทนอดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง และ ไม่ก้าวก่าย
ตราบเมื่อยังคงอยูภ่ ายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย (ลิขิต ธีรเวคิน, 2546) เช่น ไม่บงั คับให้ ผ้ อู พยพเลิก
ใช้ ภาษา และ วัฒนธรรมเดิมของตน (Mellor, Kennedy & Greenwood, 2001) ทังนี
้ ้ ต้ องมีจิตใจ
เปิ ดกว้ างให้ ความร่ วมมือแม้ กับผู้มีความคิดเห็นขัดแย้ ง (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2546) อีกนัยหนึ่ง
ความแตกต่ า งของบุ ค คลควรได้ รั บ ความเคารพ และ ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ นที่ ม าของ
ความแข็งแกร่งในสังคม (Patterson, 2004)
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การโยกย้ ายถิ่นฐาน และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็ นไปได้ ง่าย และ รวดเร็ วในโลก
ยุคปั จจุบนั ส่งผลให้ ทุกสังคมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชือ้ ชาติ วิถีการดํารงชีวิต และ
ความเชื่อทางศาสนา การยอมรับอย่างเป็ นมิตรต่อความหลากหลา ต่างเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ
ของสังคมประชาธิปไตย ซึง่ ดังกล่าว ได้ รับอิทธิพลอย่างมากจากค่านิยมประชาธิปไตย (Sullivan &
Transue, 1999) หากประชาชนให้ ความสนับสนุนระบอบการปกครอง และ ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในระดับสูง ก็จะส่งผลให้ ระบอบประชาธิปไตยมีความมัน่ คงสูง (Seligson, 2000)
ดัง กล่า ว นอกจากส่ ง ผลให้ บุค คลอยู่ร่ ว มกัน ได้ แ ล้ ว ยัง ส่ง ผลบวกทางอ้ อ มต่อ ความไว้ ว างใจ
ระหว่าง บุคคลในสังคม (Uslaner, 2006) และยังพบว่า มีความสัมพันธ์ กับ ความเคร่งศาสนาด้ าน
มิตคิ วามเชื่อมากกว่าด้ านพฤติกรรม (Karpov, 2002)
จากการศึกษาความสัมพันธ์ เชิงต้ นเหตุ และ ผลลัพธ์ ของความอดทนอดกลันต่
้ อ
ความคิดเห็น และ พฤติกรรมทางการเมืองที่แตกต่าง โดยใช้ ความเคร่ งศาสนาเป็ นตัวแปรอิสระ
และ ใช้ Multivariate Model แสดงผลลัพธ์ในรูปของ Regression Analysis พบว่า มีความสัมพันธ์
กันในเชิงลบ (Todosijevic & Enyedi, 2002) และพบว่า ระดับความเคร่งศาสนา มี ความสัมพันธ์
กับการไม่ย อมรั บความแตกต่า งมากกว่า ความแตกต่า งของศาสนาที่ นับถื อ (Hansen
&
Norenzayan, 2006) ทังมี
้ ความสัมพันธ์เป็ นลบ กับ ความสามารถปรับตัว ซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดหนึ่งของ
ตัวแปรข้ างต้ นในส่วนของตัวแปรความเคร่ งศาสนาแบบ Extrinsic Religiosity ในกลุ่มอายุเกิน
วัยรุ่น (Brennan, 2004)
การวัดความอดทนอดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง แบ่งได้ เป็ น 2
กรณี ได้ แก่ วัดเป็ นคําตอบว่าใช่ หรื อไม่ และ วัดระดับความคิดเห็ นเป็ น 5 ระดับขัน้ (Gibson,
2004) โดยพิจารณาที่ตวั ชี ้วัด ความอยากรู้อยากเห็น การมีแนวความคิดใหม่ๆ ความสนใจสิ่งที่อยู่
รอบๆตัว และ ความรู้ สกึ ต่อความแตกต่างจากบรรทัดฐานเดิมของสังคมที่ตนสังกัดอยู่ (John &
Srivastava, 1999)
กล่าวโดยสรุ ป ตัวแปรอดทนอดกลัน้ ต่อความคิดเห็น และ พฤติก รรมที่ แตกต่า ง
ประกอบด้ วย 3 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ ความต้ องการเห็นสิ่งที่แตกต่าง หรื อ พัฒนาจากเดิม ความรู้ สกึ เชิง
สร้ างสรรค์ และ การมองโลกในแง่ดี

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ในสมัยปั จจุบนั ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ มี 2 ความหมาย (Brecht, 1967: in ทินพันธุ์
นาคะตะ, 2543, 39) ความหมายแรก หมายถึง ความคิด หรื อ การเพ่งมองไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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เพื่อให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสิ่งดังกล่าว เกี่ ยวกับสิ่งต่างๆที่ เป็ นอยู่ และ การอธิ บาย
สาเหตุต่างๆของมัน อีกความหมายหนึ่ง เป็ นความหมายที่แคบ หมายถึง ความคิดที่ใช้ อธิ บาย
กล่าวคือ เป็ นข้ อเสนอที่ ใช้ อธิ บายเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ บางสิ่ง บางอย่าง เกี่ ยวกับข้ อมูล หรื อ
ความสัมพันธ์ตา่ งๆที่ไม่ได้ เกิดจากการสังเกตเห็นโดยตรง ซึง่ จะถูก หรื อ ผิดก็ได้
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ ใช้ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เป็ นพื ้นฐาน ดังนี ้
1. ทฤษฎี เกี่ ย วกับ วัฒ นธรรมทางการเมื อ ง และ การถ่ า ยทอดวัฒ นธรรมทาง
การเมือง (Almond, Powell, Jr. & Mundt, 1993, 45 – 63) ได้ กล่าวเกี่ยวกับ วัฒนธรรมทาง
การเมืองไว้ ว่า “…A political culture is a particular distribution of political attitudes, values,
feelings, information, and skills. As people’s attitudes affect what they will do, a nation’s
political culture affects the conduct of its citizens and leaders throughout the political
system…” กล่าวคือ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และ ความรู้ สึกทางการเมืองของบุคคลจะเป็ น
พื ้นฐานชี ้นําบุคคลในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวกับการเมืองในท้ ายที่สดุ และ “…Political socialization
never really ceases, therefore, the political self is always changing…” กล่าวคือ การ
ถ่ายทอดดังกล่าว ไม่เคยหยุดนิ่ง และ จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดเวลา
2. ทฤษฎี เกี่ยวกับ ความเคร่งศาสนา (Alkire, 2004, 2 - 5) ได้ กล่าวเกี่ยวกับ ความ
เคร่ งศาสนาไว้ ว่า “…Professionals working in secular organizations and government may
also be motivated in part by religion, and see their engagement with development as an
outgrowth of theirs values. In some cases, their beliefs may impact their professional
behavior…” “…Religious people may be agents of advocacy, funding, innovation,
empowerment, social movements, and service delivery. Equally, religious people can
incite violence, model hierarchy, oppose empowerment, deflect advocacy, absorb
funding and cast aspirations on service delivery…” กล่าวคือ ความศรัทธาทางศาสนา
ก่อให้ เกิดเป็ นค่านิยม ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมระดับบุคคล ทังในเชิ
้ งบวก และ เชิงลบ
3. ทฤษฎี เกี่ยวกับ ความรู้ สกึ แปลกแยก (Seeman, 1982, 22) ได้ กล่าวเกี่ยวกับ
ความรู้สกึ แปลกแยกไว้ ว่า “…Alienation is examined as a pervasive theme in classical and
modern sociology. An organized view of alternative meanings of alienation is presented,
in a form oriented toward their modern empirical use. Five varieties of alienation are
identified: powerlessness, meaninglessness, normlessness, isolation and self –
estrangement…” กล่าวคือ ความรู้สกึ แปลกแยกมีพื ้นฐานบนความรู้สกึ ไร้ อํานาจดําเนินการใดๆ
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ที่ตนต้ องการ (powerlessness) ความรู้สกึ ว่าตนไม่มีความหมาย (meaninglessness) ความรู้สกึ
เกี่ยวกับความไร้ บนั ทัดฐาน (normlesness) ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (isolation) และ ความรู้ สกึ เป็ น
ปฏิปักษ์ (self-estrangement) ซึ่งเป็ นความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจที่แสดงตอบต่อสิ่งที่มา
กระทบจากภายนอก
4. ทฤษฎี เกี่ยวกับ ค่านิยม (Charon, 1992, 197 -198) ได้ กล่าวเกี่ยวกับค่านิยมไว้
ว่า “Culture is a set of values: A value is defined as that which we consider desirable,
that which we prefer, that which we consider important enough to guide much of our
action” กล่าวคือ กลุม่ ของค่านิยมในสังคมจะประกอบขึ ้นเป็ นวัฒนธรรมของสังคมนันๆ
้ ซึง่ ค่านิยม
จะหมายถึง สิ่งที่ ได้ รับการพิ จารณาว่าเป็ นสิ่ง ที่ ต้องการ ชอบ และ เป็ นสิ่งที่ พิจารณาแล้ ว ว่า มี
ความสําคัญเพียงพอที่จะเป็ นแนวทางชักนําให้ เกิดพฤติกรรมในทํานองเดียวกัน ขึ ้น
พิ จ ารณาจากวรรณกรรมที่ ไ ด้ ศึก ษา พบว่ า ในเรื่ อ งการปกครองจะมี อ งค์ ป ระกอบ
เกี่ ยวกับความดี คุณธรรม และ จริ ยธรรมของนักการเมือง และ ผู้ปกครองรั ฐเป็ นองค์ ประกอบ
สําคัญที่ ขาดไม่ได้ โดยมีประชาชนเป็ นศูนย์ รวมของอํ านาจอธิ ปไตยเสมอ (ทินพันธ์ นาคะตะ,
2543) โดยศาสนาจะเป็ นต้ นกําเนิดของแนวคิดด้ านคุณธรรม และ จริยธรรมของบุคคลในสังคม ทัง้
เป็ นฐานรองรับ และ มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของสังคมตลอดมาตังแต่
้ โบราณ จนกระทัง่ ปั จจุบนั
(Jordan, 2006; Fukuyama, 1989; Weber, 1931)
นอกจากนี ้ ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยมี
ความสัมพันธ์กบั ความรู้สกึ แปลกแยก ความเคร่งศาสนา และ ค่านิยมประชาธิปไตย ทังความรู
้
้ สกึ
แปลกแยก ความเคร่งศาสนา และ ค่านิยมประชาธิปไตย ต่างมีความสัมพันธ์ ซึง่ กัน และ กัน (ทิน
พันธ์ นาคะตะ, 2546; ลิขิต ธีรเวคิน, 2546; Afkhami, 2006; Alkire, 2004; Almond & Verba,
1963; Altemeyer, 2006; Altemeyer & Hunsberger, 1992; Brennen, 2004; Carnetti- Nisim,
2005; Canetti-Nisim, 2003; Charon, 1992; Citrin, 2004; Delpierre & Dernell, 2003; Duriez
& Hutsebaut, 2003a; Ghorpade, Lackritz &Singh, 2006; Huber, 2005; Liu, 2001;
Patterson, 2004; Pelz, 2004; Robson, 2003; Rokeach,1996; Saroglou, Delpierre &
Dernell, 2004)
ผลการทบทวนวรรณกรรม ยัง สนับ สนุน แนวความคิด ที่ ว่ า ความเคร่ ง ศาสนา และ
ค่านิยมประชาธิ ปไตยน่าจะส่งผลกระทบทางตรงในการแสดงออกทางการเมือง โดยมีความรู้ สึก
แปลกแยกเป็ นตัวแปรแทรกซ้ อน นอกจากนี ค้ วามเคร่ ง ศาสนาในฐานะจุดเริ่ ม ต้ น จุด หนึ่งของ
วัฒนธรรมทางการเมืองน่าจ ยังส่งผลกระทบทางอ้ อมถึงพฤติกรรมทางการเมืองผ่านทางค่านิยม
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ประชาธิ ปไตย และ ความรู้ สึก แปลกแยกที่ ฝัง ลึก ในจิ ต ใจของบุค คลในอี ก ทางหนึ่ง ด้ ว ย การ
ศึกษาวิจยั นี ้ สนใจศึกษาตัวแปรพฤติกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 2 ตัวแปร ได้ แก่ การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และ การต่อต้ านเผด็จการ
ซึง่ ได้ แสดงในรูป ของ กรอบแนวความคิดสมมุตฐิ านเชิงทฤษฎี ดังนี ้

ความเคร่งศาสนา
(RELIGIO)

ความแปลกแยก (ALIEN)
1.ความรู้สกึ โดดเดี่ยว (Isol)
2.ความรู้สกึ ไม่เป็ นมิตร (Est)

พฤติกรรมประชาธิปไตย
(DEMB)
การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
(Polpar)

1.1 ความเคร่งศาสนา
แบบ Extrinsic
(Extr)
1.2 ความเคร่งศาสนา
แบบ Intrinsic
(Intr)

การต่อต้ านเผด็จการ
(Andr)
ค่านิยมประชาธิปไตย (DEMV)
1. ศรัทธา และ เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ (Hdr)
2. มีความเชื่อในเรื่ องสิทธิ และ
เสรี ภาพ (Lib)
3. มีความเสมอภาค (Equ)
4. มีความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน (Mt)
5. มีความเป็ นปั จเจกภาพ (Ind)
6. อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน
(Popso)
7. อดทน อดกลันต่
้ อความคิดเห็น
และ พฤติกรรมที่แตกต่าง (Toler)

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
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โดยที่ตวั แปรประจักษ์ ในกรอบแนวความคิด ประกอบด้ วย ตัวชี ้วัดต่างๆ ดังนี ้
ตัวแปรการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ประกอบด้ วยตัวชีว้ ดั ความสนใจติดตามข่าวสาร
การเมือง การเข้ าร่วมกิจกรรมการเมือง และ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ตัวแปรการต่อต้ านเผด็จการ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ได้ มาจากการเลือกตัง้
และ ปฏิเสธการใช้ อํานาจเด็ดขาดของผู้นํา
ตัวแปรความรู้ สึกโดดเดี่ยว ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด การไม่มีเพื่อน การแยกตัวจากสังคม
และ ความสามารถในการปรับตัว
ตัว แปรความรู้ สึก ไม่ เ ป็ นมิ ต ร ประกอบด้ ว ยตัว ชี ว้ ัด ปิ ดตนเองปฏิ เ สธสิ่ ง ที่ แ ตกต่า ง
การแบ่งกลุม่ พวก หรื อ แยกชนชัน้ และ การแสดงพฤติกรรมรุนแรง
ตัวแปรความเคร่ งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ (Intrinsic Religiosity) ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด
ความศรัทธาเรื่ องเหนือธรรมชาติ ความศรัทธาตามหลักการของศาสนา การไปวัดด้ วยความตังใจ
้
การประกอบกิจกรรมทางศาสนาเป็ นส่วนตัว การสวดมนต์เป็ นส่วนตัว การฝึ กสมาธิเป็ นส่วนตัว
และ การเห็นว่าตนเป็ นคนเคร่งศาสนา
ตัวแปรความเคร่ งศาสนาที่เกิดจากปั จจัยจูงใจทางสังคม และ เพื่อตนเอง (Extrinsic
Religiosity) ประกอบด้ วยตัวชีว้ ดั การไปวัดตามประเพณี การประกอบกิจกรรมทางศาสนาทัว่ ๆ ไป
และ การสวดมนต์อย่างเปิ ดเผยในที่สาธารณะ
ตัวแปรศรัทธาและเคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์ ประกอบด้ วยตัวชี ้วัดการ เคารพตนเอง
การเคารพผู้อื่น และ มีความรับผิดชอบ
ตัวแปรเชื่ อเรื่ องสิทธิ และเสรี ภาพ ประกอบด้ วยตัวชี ว้ ัด เสรี ภาพเรื่ องสิทธิ ส่วนบุคคล
เสรี ภาพเรื่ องการแสดงออก และ เสรี ภาพทัว่ ๆ ไป
ตัวแปรมีความเสมอภาค ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด ความเสมอภาคด้ านโอกาส ความเสมอภาค
ทางสังคม และ การเมือง และ ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
ตัวแปรมี ความไว้ วางใจซึ่งกัน และ กัน ประกอบด้ วยตัวชี ว้ ัด ความไว้ วางใจระหว่าง
บุคคล และ ความไว้ วางใจสถาบัน
ตัวแปรมีความเป็ นปั จเจกภาพ ประกอบด้ วยตัวชี ว้ ัด ความเชื่ อมั่นและพึ่งพาตนเอง
ความเป็ นตัวของตัวเอง ให้ ความสําคัญเรื่ องความสําเร็จส่วนบุคคล และ ความเป็ นส่วนตัว
ตัว แปรอํ า นาจอธิ ป ไตยเป็ นของปวงชน หรื อ ยึ ด มั่น เรื่ อ งประชาชนต้ อ งเป็ นใหญ่
ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด การเลือกตังตั
้ วแทนประชาชน การออกกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ และ การควบคุมกองทัพ
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ตัวแปรอดทนอดกลันต่
้ อความคิดเห็น และ พฤติกรรมที่แตกต่าง ประกอบด้ วยตัวชี ้วัด
ความต้ องการเห็นสิ่งต่างๆภายนอกตนเองที่แตกต่าง หรื พฒ
ั นาจากเดิม แลสิ่งที่เกี่ยวกับตนเอง
ได้ แก่ ความรู้สกึ เชิงสร้ างสรรค์ และ การมองโลกในแง่ดี
กําหนดสัญลักษณ์ตวั อักษรแทนตัวแปรแฝง ตัวแปรประจักษ์ และตัวชี ้วัด ดังนี ้
DEMB
= Democratic behaviors
= พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (ตัวแปรแฝง)
Polpar
= Political participation
= การมีสว่ นร่วมทางการเมือง
Andr
= Anti – Dictator rule
= การต่อต้ านเผด็จการ
ALIEN
= Alienation
= ความรู้สกึ แปลกแยก (ตัวแปรแฝง)
Isol
= Isolation
= ความรู้สกึ โดดเดี่ยว
Est
= Estrangement
= ความรู้สกึ ไม่เป็ นมิตร
RELIGIO
= Religiosity
= ความเคร่งศาสนา (ตัวแปรแฝง)
Intr
= Intrinsic religiosity
= ความเคร่งศาสนาที่ฝังลึกในจิตใจ
Extr
= Extrinsic religiosity
= ความเคร่งศาสนาที่เกิดจากปั จจัยจูงใจ
ทางสังคม และ เพื่อตนเอง
DEMV
= Democratic values
= ค่านิยมประชาธิปไตย (ตัวแปรแฝง)
Hdr
= Human dignity respect
= ศรัทธาและเคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์
Lib
= Liberty
= เชื่อเรื่ องสิทธิ และ เสรี ภาพ
Equ
= Equality
= มีความเสมอภาค
Mt
= Mutual trust
= มีความไว้ วางใจซึง่ กัน และ กัน
Ind
= Individuality
= ความเป็ นปั จเจกภาพ
Popso
= Popular sovereignty
= อํานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน หรื อ
ประชาชนต้ องเป็ นใหญ่
Toler
= Tolerance
= อดทน อดกลัน้ ต่อ ความคิดเห็น
และ พฤติกรรมที่แตกต่าง
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Iso

Est

ALIEN
Polpar
Intr
DEMB

RELIGIO

Andr

Extr
Popso

DEMV

Toler

Ind

Lib

Mt

Equ
Hdr

ภาพ 2 แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร
จากกรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร และ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น พบว่า สถิตทิ ี่นํามาใช้ ในงานวิจยั ที่ผา่ นมาส่วนใหญ่ใช้
สถิตติ วั แปรพหุ (Multivariate) และ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ซึง่ แสดงว่า
การแจกแจงของตัวแปรที่เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่มีลกั ษณะการแจกแจงปกติ (Normal distribution)
และ มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะเส้ นตรง จึงได้ นําความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กล่าวถึงข้ างต้ น
มาสร้ างเป็ นแบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model) โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วน
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ที่ 1 เป็ นสมการหลักแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง และส่วนที่ 2 เป็ นสมการแสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรตามสมมุตฐิ าน ดังนี ้
สมการหลักแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง
DEMB

=

f 0 (ALIEN, RELIGIO, DEMV) (1)

สมการแสดงความสัม พัน ธ์ ระหว่ า ง ตัว แปรแฝงตามโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ต าม
สมมุตฐิ าน
DEMV

=

ALIEN

=

f 1 (ALIEN, RELIGIO)
f 2 (RELIGIO)

(2)
(3)

สมการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรแฝง กับ ตัวแปรประจักษ์
DEMB

=

ALIEN

=

RELIGIO

=

DEMV

=

f 3 (Polpar, Andr)
f 4 (Isol, Est)
f 5 (Intr, Extr)
f 6 (Hdr, Lib, Equ, Mt, Ind,
Popso, Toler)

(4)
(5)
(6)
(7)

