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A Study of Political Cultures among Four Generation: A Case Study of Wong Noi 

District of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province aims at: (a) studying political cultures of 

four generations comprising of Baby Boomers, Generation X (Gen. X), Generation Y (Gen. 

Y), and Generation Z (Gen. Z); and (2) comparing four generations’ political 

cultures.  The research made use of qualitative methods through documentary 

research, interview and observation.  About 20 key informants who gave interviews 

were from those four generations in which each generation comprised 5 key informants 

with various careers. 

A study has found that all four generations have both similar and different 

political cultures.  While each generation has the subject-participant political culture, 

Gen. Y and Gen. Z incline to become the participant political culture.  This difference 

derived from their political socializations that created their political beliefs, values and 

attitudes.  Moreover, these political socializations have fashioned their different 

patterns of political behavior.  In the meantime, the social and political cultural 

 



 

changes have affected the similarity and dissimilarity of each generations’ political 

culture.  
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บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญ 

ระบบการเมืองการปกครองหนึ่งจะดำรงอยู่หรือพัฒนาขึ้นได้ ย่อมต้องอาศัยความมี
วัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ืออำนวยต่อระบบการเมืองการปกครองนั้น ๆ ดังคำกล่าวของ สมบัติ ธำรง
ธัญวงศ์ (2549, น.728) ว่า  “...วัฒนธรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาทาง
การเมือง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพัฒนาทางการเมืองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคม ซึ่งวัฒนธรรมทาง
การเมืองจะเป็นดัชนีชี้ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของสังคมนั้น...” 

นับตั้งแต่การปฏิวัติโดยคณะราษฎร์เมื่อ พ.ศ. 2475 จวบจนปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 84 ปี ที่
ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) 
สู่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยนำรูปแบบการปกครอง
จากสังคมตะวันตก เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลก ด้วยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวหน้า
เหมือนต้นแบบเหล่านั้น ทว่าประชาธิปไตยในบริบทของสังคมไทยกลับมิได้สร้างความก้าวหน้าพัฒนา
ให้สังคมไทยแบบที่ควรจะเป็นได้ เพราะยังคงล้มลุกคลุกคลาน ไร้เสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง
มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการตกอยู่ภายใต้เผด็จการอำนาจนิยม การเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน 
การปฏิรูปการปกครอง การปฏิวัติและรัฐประหารที่กระทำสำเร็จ 13 ครั้ง (ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย, 2557) 
หลังจากการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยในเวลาไม่ถึงศตวรรษ กอปรกับพฤติกรรม ความเชื่อ 
ค่านิยม และความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครอง วัฒนธรรมของคนไทยไม่สอดคล้องกับวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย ยิ่งบั่นทอนความม่ันคงของการปกครองรูปแบบดังกล่าวนี้ลงไปทุกขณะ แสดงให้เห็นถึง
ทิศทางของการเมืองการปกครองที่ซึ่งมีวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมแต่ละแห่งเป็นสิ่งกำหนด
ความเป็นไปนั่นเอง 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เป็นความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมในทาง
การเมือง ซึ่งเป็นมิติทางด้านจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) และวัฒนธรรมทางสังคม (Social 
Culture) เปรียบเสมือนผลผลิตทางประวัติศาสตร์ของการเมืองและสังคม ที่ได้รับผ่านกระบวนการ
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ถ่ายทอด ปลูกฝังจากครอบครัว เพ่ือน ศาสนา สื่อ และสภาพแวดล้อมทางสังคม ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม จนเกิดการยอมรับและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
 นักรัฐศาสตร์และนักวิชาการหลายท่านได้สรุปลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยได้ 10 ลักษณะ (รัชนก ต๊ะกัน, 2553, น.15) ดังนี้ 1) มีจิตใจที่ต้องการการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย 2) มีความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคคล 3) เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 4) 
เชื่อมั่นในความเสมอภาคของมนุษย์ 5) ยึดถือกติกาการปกครองแบบประชาธิปไตย 6) สนใจในการมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 7) มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและความ
เชื่อมั่นในตนเอง 8) มองโลกในแง่ดี 9) มีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่และสถาบันของทางราชการ และ 
10) ต้องรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลในทางสร้างสรรค์   ขณะเดียวกันทินพันธุ์ นาคะตะ 
(2555, น.127-132) ได้สรุปวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยโดยทั่วไปว่า ประกอบด้วย อำนาจ
นิยม ระบบพวกพ้อง การยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ระบบเจ้าขุนมูลนาย รักอิสระ ขาด
ระเบียบ ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม เฉื่อยชา ไม่สนใจกิจกรรมทางการเมือง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
ขาดความไว้วางใจผู้อ่ืน รักสงบและประนีประนอม หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมทางการเมืองใน
สังคมไทย ที่ผสมผสานระหว่างประชาธิปไตยแบบตะวันตกและค่านิยมดั้งเดิมของการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งแม้ว่ารูปแบบทางการเมืองจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย แต่แนวคิดของ
ประชาชนยังคงเดิมตามกรอบวัฒนธรรมในอดีต ที่เอนเอียงไปทางอำนาจนิยมมากกว่าประชาธิปไตย 
จะเห็นได้จากการดำรงอยู่ของระบบอุปถัมภ์ การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การทุจริตคอรัปชั่น การผูกขาดทาง
การเมือง การใช้อำนาจทางการเมืองแทรกแซงองค์กรอิสระ การครอบงำประชาชนให้ยอมรับใน
อำนาจและความไม่เท่าเทียม ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง และขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในสังคมไทยจึงกลายเป็นเพียงโครงสร้าง
อำนาจทางการเมือง ประชาชนกลับมิได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่อย่างใด 
 กาลเวลาที่ผลัดเปลี่ยนยุคสมัยจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในมิติต่าง ๆ 
ทางสังคม อาทิ มิติทางการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางสังคมไทยหลายประการ ทั้งรูปแบบการดำ เนินชีวิต 
แนวความคิดที่แปรเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง
ในสังคมไทยด้วย จากเหตุการณ์ทางการเมืองหลาย ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนการ
ปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น เรื่อยมา 
นับตั้งแต่ยุคสมัยเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร ที่มีการใช้อำนาจ
ของผู้ปกครองเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ยิ่งทำให้สังคมไทยอยู่ภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยม 
(สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2549, น.705) ต่อมากลุ่มนิสิตนักศึกษาจำนวนมากได้รวมพลังกันโค่นล้มอำนาจ
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เผด็จการ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 กลายเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน ทำให้ประชาชนเริ่มเข้า
มามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น แต่ยังคงจำกัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางของสังคมเท่านั้น กลุ่ม
ชนชั้นล่างและประชาชนที่อาศัยในชนบทจึงยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง จนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพ่ือปฏิรูปแก้ไขปัญหาระบบการเมืองไทย ซึ่งได้มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น ทว่าก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้
ประชาธิปไตยม่ันคงได้เท่าท่ีควร  
 ในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา การเมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายหลายครั้ง ไม่
ว่าจะเป็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลของกลุ่มต่าง ๆ การเคลื่อนไหวทางการเมือง การรัฐประหาร ไป
จนถึงการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนพฤติกรรม ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้และความเข้าใจในหลักการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย จนอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนแปรผันไป
ตามกาลเวลาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่อง  
Making Democracy Work: Civil Traditions in Modern Italy ของ Putnam (1993 อ้างถึงใน 
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555, น.338) พบว่า “การเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเมืองนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติทางการเมือง เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมือง”   
 งานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสังคมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ พบว่า
วัฒนธรรมในแต่ละสังคม มีความแตกต่างกันไปตามบริบทและเงื่อนไขต่าง ๆ ทางสังคม ระดับ
การศึกษาและอาชีพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน นอกจากนี้คนที่
อยู่ในช่วงอายุที่ต่างกัน วัฒนธรรมก็มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันด้วย ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาตามรูปแบบลักษณะ เงื่อนไขทางสังคมที่ต่างกันในฐานะ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมทางการเมืองได้ดีขึ้น 

อำเภอวังน้อย เป็นพ้ืนที่อำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจำนวน
ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ประชากรรวมทั้งสิ้น 76,199 คน (ข้อมูลเมื่อปี 2563) โดยเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายของอาชีพด้วยการผสมผสานระหว่างเกษตรกรรม ทั้งการปลูกข้าว และสวนผลไม้ 
กับอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อำเภอวังน้อยจึงกลายเป็นแหล่งของผู้คนที่มีอาชีพที่
หลากหลาย นอกจากนี้ในประเด็นทางการเมืองนั้น อำเภอวังน้อยเป็นอำเภอหนึ่งที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอยู่สม่ำเสมอ และจากการศึกษาของ บรรเจิด อนุเวช (2543) ก็พบว่า 
ประชาชนในอำเภอวังน้อยมากกว่าครึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ทั้งการร่วมแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง การร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับกลุ่ม 
นปช. (การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553) อันเป็นผลให้
คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพ้ืนที่อำเภอวังน้อย 
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อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมาก สอดคล้องกับสถิติผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อ 
มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอบาง
ไทร และอำเภอวังน้อย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 183,250 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 150,541 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.15 มากเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2562) ดังนั้นแล้ว อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็น
พ้ืนที่ทีมีความน่าสนใจในการศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น
แต่ละรุ่น เพ่ือศึกษาถึงความหลากหลายในแต่ละช่วงวัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยศึกษาถึง
พฤติกรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนว่ามีลักษณะใด มี
ความแตกต่างกันหรือไม่ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามช่วงอายุ ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส (ผู้ที่เกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2489-2506), เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2507-2523), เจเนอเรชั่นวาย (ผู้ที่เกิด
ระหว่าง พ.ศ. 2524-2537), และ เจเนอเรชั่นแซด (ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2538 และอายุ 18 ปีขึ้นไป) 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของแต่ละกลุ่มจะมีอาชีพแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังศึกษาองค์ป ระกอบที่
ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละกลุ่ม และเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนต่อระบอบประชาธิปไตย อันจะช่วยให้ประชาธิปไตยในสังคมไทยมีเสถียรภาพ
และม่ันคงมากยิ่งข้ึน 

1.2 คำถามวิจัย 

พลเมืองทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส, เจเนอเรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย, และ เจเนอเรชั่น
แซด ที่มีอาชีพแตกต่างกันในพ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพฤติกรรม ความเชื่อ 
ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมทางการเมืองลักษณะใด มีความแตกต่างกันหรือไม่ เพียงใด และมี
องค์ประกอบใดบ้างที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น  

1.3 วัตถุประสงค์ 

1.3.1 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส, เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย, และ เจเนอเรชั่นแซด ในพ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยฉบับนี้ ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา  ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองต่อระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการกล่อมเกลา ความเชื่อ ค่ านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และวัฒนธรรมทางการเมือง 

1.4.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาพลเมือง 4 กลุ่ม โดยแบ่งตามปีที่เกิด ได้แก่ เบบี้บูม
เมอร์ส (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2506), เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2507-2523), 
เจเนอเรชั่นวาย (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2537), และ เจเนอเรชั่นแซด (ผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2538 
และอายุ 18 ปีขึ้นไป) จำนวน 20 คน (กลุ่มละ 5 คน) ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มนี้ ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มจะมี
อาชีพแตกต่างกัน โดยสาเหตุที่เลือกศึกษาพลเมือง 4 รุ่น เนื่องจากประชากรที่เกิดก่อนช่วงเวลา พ.ศ. 
2489 อยู่ในวัยชรา (อายุ 70 ปีขึ้นไป) สามารถหาผู้ให้ข้อมูลได้ยาก อีกทั้งหลายท่านยังมีอาการ
เจ็บป่วยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ และกลุ่ม เจเนอเรชั่นแซด  ที่อายุไม่เกิน 18 
ปี เนื่องจากในช่วงวัยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นประถม มัธยม ยังไม่มีโอกาสได้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองเท่าที่ควร กอรปกับ
ข้อจำกัดบางประการในการวิจัย จึงเลือกศึกษาประชากรเพียง 4 กลุ่มตามที่กล่าวข้างต้น 

1.4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาเฉพาะประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ และอาศัยอยู่ใน
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเหตุที่เลือกศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากอำเภอวังน้อย
เป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรจำนวนมาก หลากหลายอาชีพ การขยายตัวของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อม ๆ กับการขยายตัวของอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทำให้มีการผสมผสานระหว่างความ
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมแบบดั้งเดิม และอุตสาหกรรมไว้ด้วยกัน นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้าน จึงทำให้อำเภอวังน้อยเป็นพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับความต้องการใน
การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองบนพื้นฐานของความหลากหลายของสังคม  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทราบถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส, เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย, และ เจเนอเรชั่นแซด ในพ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.5.2 ทราบถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
 



 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้รวบรวมและค้นคว้าแนวคิด ทฤษฏีจากตำรา เอกสารทาง
วิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยนำเสนอตามลำดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
  2.2 แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย  
 2.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับพลเมือง 4 รุ่น 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 

2.1.1 ความหมาย ลักษณะ และหน้าที่ของวัฒนธรรม 
2.1.1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
ในสังคมหนึ่งสังคมใดนั้นประกอบไปด้วย ระบบโครงสร้าง-หน้าที่ และองค์ประกอบ

ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน ซึ่งวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบในสังคมที่มี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อระบบอื่น ๆ ในสังคมด้วยวัฒนธรรมและสังคม จึงมีความใกล้ชิดสัมพันธ์
กันอย่างผสมผสาน คำว่า “วัฒนธรรม” นั้นถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคม มีอิทธิพลต่อ
ระบบอ่ืน ๆ ในสังคมและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม มีผู้ให้ความหมายหรืออธิบายไว้
มากมาย เช่น Taylor, Bierstedt, Meehan และ Samuelson (1964), Broom และ Zelznick 
(1969 อ้างถึงใน สุพัตรา สุภาพ, 2528), ให้ความหมายในทำนองเดียวกันว่า วัฒนธรรมเป็นส่วน
ทั้งหมดที่ซับซ้อน ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี  และ
ความสามารถอ่ืน ๆ ที่มนุษย์ได้มาในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม 

ส่วนความหมายของวัฒนธรรมในภาษาไทยนั้น ตามพจนานุกรมราชชบัณฑิตยสถาน 
พุทธศักราช 2554 ได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ "วัฒนธรรม" หมายถึง สิ่งที่ทำความเจริญงอกงาม
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ให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย  วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2532, น.183) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง 
ลักษณะที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของ
ชาติ การกระทำหรือในวิถีชีวิตทุกด้านของมนุษย์รวมทั้งด้านการเมือง 

อานนท์ อาภาภิรมย์ (2542, น.33-35) ได้สรุปไว้ว่า “วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พัฒนาอันมี
ลักษณะซับซ้อน ซึ่งรวมเอาความรู้ ความเชื่อ ศีลธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรดา
นิสัยความประพฤติอ่ืน ๆ อันบุคคลได้ไว้ในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกคนหนึ่งแห่งสังคมและวัฒนธรรมจะมี
ลักษณะเด่น คือ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นมรดกทางสังคมและเป็นวิถีชีวิตหรือแบบอย่างในการ
ดำรงชีวิต” 

โดยสรุป วัฒนธรรมเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคลในสังคม  เป็นแบบอย่างการ
ดำรงชีวิตของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง เป็นแบบอย่างทางพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติคล้อยตามกันในกลุ่ม
คนจำนวนหนึ่ง ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นแบบอย่างที่มีแบบแผนชัดเจน 
ปฏิบัติตามแบบอย่างที่งดงาม ความประพฤติ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติที่รวมกันเป็น
แบบแผนของชีวิตของหมู่คณะนั้นติดต่อกันไปเป็นเวลาช้านาน  แบบแผนของความประพฤตินั้นจะ
กลายเป็นวัฒนธรรม 

2.1.1.2 ลักษณะของวัฒนธรรม 
ลักษณะบางประการของวัฒนธรรมมีดังนี้ (พัชราภรณ์ โรจนบุรานนท์, 2552, น.8-

11) 
1. วัฒนธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมมนุษย์ กล่าวอีก

นัยหนึ่งคือ มนุษย์จะอยู่โดยปราศจากวัฒนธรรมไม่ได้ 
2. วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาโดยกำเนิด และไม่ใช่สิ่ งที่อาจถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม นิสัยและความสามารถต่าง ๆ ของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ทั้งสิ้น 
3. วัฒนธรรมของแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน และความแตกต่างนี้ไม่อาจนำมา

เปรียบเทียบพิจารณาว่าวัฒนธรรมใดดีกว่า เพราะแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีความเหมาะสมถูกต้องตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม แนวความคิดที่ทุกวัฒนธรรมมีส่วนดีเป็นของตนเองเรียกว่า วัฒนธรรม
สัมพันธ์ (cultural relativism) แนวความคิดนี้มุ่งที่จะลบล้างความคิดเห็นที่ว่าวัฒนธรรมของตนดีกว่า
วัฒนธรรมของคนอ่ืน (ethnocentrism) 

4. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ (adaptive) ความจริงข้อนี้ปรากฏอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักจะเป็นไปได้ 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่งการ
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมเอง เช่น การประดิษฐ์คิดค้น วิธีที่สอง คือ การเปลี่ ยนแปลง
ที่มาจากภายนอก เช่น การติดต่อกับวัฒนธรรมอื่นเป็นการลอกเลียนแบบแผนจากวัฒนธรรมอื่นมาใช้ 

5. วัฒนธรรมเป็นผลรวมของหลาย ๆ สิ่ง หมายความว่า วัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง
เป็นผลรวมของแบบแผนหรือแนวทางการดำเนินชีวิตของหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน ด้านส่วนต่าง ๆ 
หรือวัฒนธรรมของแต่ละแขนง แต่ละสาขาเหล่านี้ได้รวมกันเป็นวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบของแต่ละ
สังคม แต่ถ้าวัฒนธรรมหรือแบบแผนกฎเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวนี้ สมาชิกในสังคมยึดถือเป็นแบบ
เดียวกันจะเรียกว่า “วัฒนธรรมใหญ่” หรือ “วัฒนธรรมรวม”  

2.1.1.3 หน้าที่ของวัฒนธรรม 
ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ (2543 อ้างถึงใน เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง, ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึง

หน้าที่ของวัฒนธรรมไว้ว่า 
1. วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัว หาก

ศึกษาดูสังคมต่าง ๆ จะทำ ให้เห็นได้ว่าลักษณะของครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป ทั้งนี้เนื่องมาจาก
วัฒนธรรม 

2. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น พฤติกรรมการตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของเพศหญิงและเพศชาย 

3. วัฒนธรรมเป็นวิถีควบคุมสังคม (Social Control) ได้แก่ การมีประเพณีต่าง ๆ ผู้
ที่ฝ่าฝืนก็จะได้รับการตำ หนิจากสังคมกลุ่มนั้น สังคมโบราณจะมีข้อห้าม (taboo) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นสิ่งที่ควบคุมก็มีลักษณะเป็นทางการและแยกเป็นหน้าที่เฉพาะมากข้ึน 

วิเชียร รักการณ์ (2529, น.32 ) กล่าวถึงหน้าที่ของวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 
1. วัฒนธรรมสร้างมนุษย์ (Culture Creates Men) หมายความว่า วัฒนธรรมจะ

กำหนดเป้าหมายของชีวิตว่าควรมีเป้าหมายอย่างไร กำหนดรูปแบบของครอบครัว อะไรผิด อะไรถูก 
เป็นต้น 

2. วัฒนธรรมจะควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น กำหนดปทัสถานต่าง ๆ ทางสังคม
และกำหนดได้แม้เรื่องที่เกี่ยวกับชีวภาพ เช่น จะรับประทานอาหารกี่มื้อ จะแต่งงานในอายุเท่าใด 
กำหนดความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพของเพศหญิงและเพศชาย 

วัฒนธรรมเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ในแต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับความถูกต้องเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมของแต่ละสังคม วัฒนธรรมไม่ได้ติดตัว
มนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด วัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดและเรียนรู้ได้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
(Socialization Process) ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความเชื่อ (Belief) ค่านิยม 
(Value) และทัศนคติ (Attitude) อันนำไปสู่เงื่อนไขของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ที่
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สำคัญคือวัฒนธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นสิ่งที่กำหนดรูปแบบ และ
พฤติกรรมของคนในสังคม มนุษย์จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากปราศจากวัฒนธรรม 

 
2.1.2 แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมของสังคม (Social 

Culture) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล ที่มาจากความเชื่อ (Beliefs) ค่านิยม 
(Values) และทัศนคติทางการเมือง (Attitude) ของบุคคลซึ่งได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังสืบต่อกันมา 
จนกระทั่งบุคคลยอมรับและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติการเมืองของสังคม วัฒนธรรมทางการเมืองเกิด
จากกระบวนการปลูกฝังอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สืบต่อกันมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน จนทำให้บุคคลในสังคมมีความรับรู้ทางการเมือง ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมทาง
การเมือง (Political Behavior) ของบุคคลในสังคมและเมื่อบุคคลในสังคมมีพฤติกรรมทางการเมือง
เป็นแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นแบบแผนแล้ว ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของ
บุคคลในสังคมนั้น (สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2549, น.649-650) 

2.1.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมือง 
การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองได้รับความสนใจจากนักวิชาการตะวันตกมาเป็น

เวลาเกือบ 70 ปีแล้ว ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานักวิชาการเหล่านี้ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจ ได้แก่ 

Almond (1956 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์, 2549, น.652) เป็นผู้ริเริ่มใช้คำว่า 
“วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture)” เพ่ืออธิบายแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของ
บุคคลในสังคมต่าง ๆ โดย Almond อธิบายว่า วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของความ
เชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง  

ต่อมา Almond และ Powell (1966, น.229-230 อ้างถึงใน วิฑูรย์ วีรศิลป์, 2556, 
น.14) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า เป็นแบบแผนของทัศนคติหรือความโน้มเอียง
ทางการเมืองของปัจเจกชนแต่ละคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของระบบการเมือง  

Pie (1966 อ้างถึงใน อุไรวรรณ ธนสถิตย์, 2552, น.1) นักวิชาการรัฐศาสตร์ได้ให้คำ
นิยามของวัฒนธรรมทางการเมือง ว่าหมายถึง ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้สึกเกี่ยวกับกระบวนการทาง
การเมือง ถือเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมของบุคคลในระบบการเมืองโดยครอบคลุม ทั้งอุดมการณ์ทาง
การเมืองและปทัสถานในทางปฎิบัติของบุคคลในระบอบการเมืองนั้น วัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็น
รูปแบบรวมของมิติทางด้านจิตวิทยา และด้านความรู้สึกนึกคิดของการเมือง แนวคิดดังกล่าว
ครอบคลุมไปถึงประเด็นของแนวคิดทางการเมืองคืออุดมการณ์ทางการเมืองความชอบธรรมในการ
ปกครองอำนาจธิปไตยความเป็นชาติการปกครองโดยยึดหลักกฏหมายและมติมหาชน 
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Parson (อ้างถึงใน อมร รักษาสัตย์ , 2544, น.149) ได้อธิบายวัฒนธรรมทาง
การเมืองไว้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นการอบรมกล่อมเกลาที่มีต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง 
การอบรมกล่อมเกลา ถือได้ว่าเป็นช่องทางที่จะนำไปสู่การแสดงออกทางการเมือง และการอบรม จะ
ถูกกำหนดโดยขนบธรรมเนียม ประสบการณ์ แรงจูงใจ ระเบียบทางสังคม และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 

Dahl (1966 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์, 2549, น.652) อธิบายว่า วัฒนธรรม
ทางการเมืองเป็นปัจจัยที่ใช้ในการอธิบายแบบแผนต่าง ๆ อันแตกต่างกันของความขัดแย้งทาง
การเมือง ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่เด่น ๆ ได้แก่ ความรู้สึก หรือการกล่อมเกลาของบุคคลที่มี
ต่อระบบการเมือง 

ลิขิต ธีรเวคิน (2529, น.116) อธิบายว่าวัฒนธรรมทางการเมือง คือ แบบในการคิด
เรื่องการเมือง หรือ อำนาจของคนในสังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งความรู้ ความเชื่อ อุดมการณ์ ค่านิยมทาง
การเมือง เป็นแบบในการกระทำหรือดำเนินการทางการเมือง ทั้งยังเป็นวัฒนธรรมทางสัญลักษณ์ สรุป
ได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ อุดมการณ์ ค่านิยม บรรทัดฐานและ
สัญลักษณ์ รวมทั้งวัตถุทางการเมืองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง  

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550, น.52) นิยามว่า วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นแบบแผนของ
ความเชื่อ ค่านิยมและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมืองหรือ
วิถีชีวิต วิถีความคิดและค่านิยมของสังคมนั้น ๆ และมองเห็นว่า อำนาจที่ชอบธรรมนั้นต้องสัมพันธ์กัน 
นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญของไทยนั้นมีอยู่สองฉบับ คือ ฉบับกฎหมายทางการ และฉบับ
วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีความหมายกว้าง และเน้นในเรื่องของข้อกำหนดซึ่งความสัมพันธ์เชิงอำนาจ หรือ
อาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง คือ รัฐธรรมนูญที่แท้จริงของรัฐ และก็มีความเปลี่ยนแปลงได้
ตามเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าถูกฉีกโดยรถถัง หรือถูกร่างขึ้น ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองนั้น
ไม่ใช่เรื่องของการประเมินค่า แต่เป็นเรื่องของพัฒนาการที่สืบทอดยาวนาน 

ทินพันธุ์ นาคะตะ (2546, น.18) วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของ ค่านิยม 
ทัศนคติ และความเชื่อทางการเมือง ซึ่งเป็นมิติทางด้านจิตวิทยาสังคมและวัฒนธรรมสังคมของระบบ
การเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองของระบบการเมืองหนึ่ง ๆ ย่อมเป็นผลผลิตทั้งของประวัติศาสตร์
ของระบบการเมืองและประวัติชีวิตของสมาชิกในระบบการเมืองนั้น 

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2549, น.7) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองว่า 
วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) หมายถึง แบบแผนของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและต่อส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง 

ในหลายทัศนะท่ีได้กล่าวในข้างต้น สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบ
แผนของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบ
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การเมือง และแสดงออกมา ซึ่งได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังสืบต่อกันมา จนกระทั่งบุคคลยอมรับและ
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางการเมืองของสังคม 
 

2.1.2.2 กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง 
กระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง เหมือนกับกระบวนการเกิดวัฒนธรรมทาง

สังคม เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) คือ ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางสังคม 
(Social Culture) โดยวัฒนธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวข้องเฉพาะการเมืองเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็น
จริงจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมอย่างใกล้ชิด โดยมีกระบวนการเกิดดังนี้ (สมบัติ 
ธำรงค์ธัญวงศ,์ 2549, น.653) 

1. กระบวนการปลูกฝังอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง (Political Socialization 
Process) บุคคลในสังคมจะผ่านกระบวนการปลูกฝังอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมาแต่แรกเกิด โดย
เริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่ทำงาน และจากสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยกระบวนการนี้จะ
เกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. ความรู้ทางการเมือง (Political Knowledge) จากกระบวนการปลูกฝังอบรม 
กล่อมเกลาทางการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้บุคคลเกิดความรู้ทางการเมือง จากความรู้ทาง
กว้างจนถึงความรู้ทางลึก อาทิ ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ของระบอบการเมืองต่าง ๆ ได้แก่ ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบเผด็จการทหาร ระบอบคอมมิวนิสต์ ระบอบสังคมนิยม และระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นต้น หรือความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจาก
การปลูกฝังจากครอบครัว โรงเรียน องค์กร ที่ทำงาน และจากสื่อต่าง ๆ กระบวนการนี้จะทำให้บุคคล
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองในมุมมองที่หลากหลาย 

3. ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง (Political Beliefs, Values, 
Attitudes) เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นความรู้แค่
ผิวเผินหรือแบบลึกซึ้ง กระบวนการรับรู้ (Perception Process) ของแต่ละคนจะทำหน้าที่ในการ
กลั่นกรอง หากเห็นว่าสิ่งใดไม่ดีจะเกิดการปฎิเสธ แต่ถ้าเห็นว่าดีเพราะเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปหรือ
หลักการที่ดี กระบวนการรับรู้จะทำให้เกิดการยอมรับจนกลายเป็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ 
ทางการเมืองของบุคคล ซึ่งมีลักษณะดังนี้ (สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์, 2549, น.655-657) 

1) ระบบความเชื่อ (Beliefs) เป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ดำรงอยู่ว่าเป็นสิ่งที่
ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ผิด เป็นการประเมินค่าถึงสิ่งที่เป็นอยู่ว่าดีหรือเลว หรือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับวิธี
หรือเป้าหมายของการกระทำว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่ ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของ
บุคคลเมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับการเมือง และเห็นว่าการเมืองระบบใดดีก็จะยอมรับและยึดถือ
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กลายเป็นความเชื่อทางการเมืองของตน อาทิ ความเชื่อเกี่ยวกับระบอบการเมืองต่าง ๆ ของบุคคล
และกลุ่มบุคคล 

2) ค่านิยม (Values) เป็นความเชื่อที่ยึดถือสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน เป็นความเชื่อเกี่ยวกับวิธีหรือเป้าหมายการกระทำของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะยืน
ยงถาวรต่างกันกับสมัยนิยม (Fashion) ที่ไม่ยืนยงถาวร เป็นความเชื่อที่มีผลต่อการกระทำในระยะสั้น
แล้วเลือนหายไป ค่านิยมทางการเมืองจึงเป็นการแสดงออกของความเชื่อทางการเมืองในรูปของการ
กระทำที่สามารถมองเห็นได้ อาทิ ค่านิยมเผด็จการและค่านิยมประชาธิปไตย เป็นต้น การกระทำต่าง 
ๆ ของบุคคลและกลุ่มบุคคลจะทำให้รู้ว่าบุคคลเหล่านี้มีความเชื่อทางการเมืองอย่างไร 

3 ) ทั ศน คติ  (Attitude) เป็ น ค วาม รู้ สึ กของบุ คคลที่ สั่ งสมม าจาก
ประสบการณ์อันยาวนานและมีผลต่อการตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ด้วยลักษณะของความรู้สึกและความ
พอใจของตน ดังนั้นทัศนคติทางการเมืองจึงเกิดขึ้นจากกระบวนการรับรู้ทางการเมืองของบุคคล
จนกระทั่งทำให้เกิดความเชื่อทางการเมืองเกี่ยวกับลัทธิหรือระบอบการเมืองต่าง ๆ และการแสดงออก
ในรูปแบบของความรู้สึกทางการเมือง อาทิ รู้สึกพอใจกับระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในเรื่อง
เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมของคนในสังคม และความรู้สึกไม่พอใจกับระบอบ
การเมืองที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล เป็นต้น 

4) พฤติกรรมทางการเมือง (Political Behaviors) เมื่อบุคคลมีความเชื่อ 
ค่านิยมและทัศนคติทางการเมืองอย่างไรก็จะสงผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองอย่างนั้น เช่น 
บุคคลใดมีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย บุคคลนั้นก็จะเคารพในสิทธิเสรีภาพทั้งของตนเองและ
ผู้อ่ืน จะเห็นคุณค่าของความเสมอภาคและความยุติธรรมของสังคม ถ้ามีการเลือกตั้งก็จะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการแสดงความคิดเห็นก็จะเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล พฤติกรรมการเมืองเหล่านี้จะเกิดจากอิทธิพลของความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคล 

5) วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมทาง
การเมืองจนกลายเป็นแบบแผน (Pattern) คือ กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถคาดหมายได้ เช่น 
บุคคลที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสมอ บุคคลที่กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมา และ
บุคคลที่เคารพในความเสมอภาคของผู้อ่ืน พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นแบบแผนเช่นนี้ จะกลายเป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลนั้นหรือกลุ่มนั้น 

2.1.2.3 องค์ประกอบของวัฒนธรรมทางการเมือง 
Almond และ Powell (1966, น.229-230 อ้างถึงใน วิฑูรย์ วีรศิลป์ 2556, น.14) 

ได้อธิบายถึงแบบแผนของทัศนคติหรือความโน้มเอียงทางการเมืองของปัจเจกชนแต่ละคน ในฐานะที่
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เป็นสมาชิกของระบบการเมือง ความโน้มเอียงทางการเมือง (Political Orientation) แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ 

1. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive Orientation) เป็นความรู้ความ
เข้าใจและความเชื่อที่มีต่อระบบการเมืองและส่วนต่าง ๆ ของระบบการเมือง 

2. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้สึก (Affective Orientation) เป็นความรู้สึกที่มี
ต่อส่วนต่าง ๆ  ของระบบการเมืองและองค์กรทางการเมือง 

3. ความโน้มเอียงเกี่ยวกับการประเมินค่า (Evaluative Orientation) เป็นการ
ตัดสินใจและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อกิจการทางการเมืองและปรากฎการณ์ทางการเมือง 
  ขณะที่ Rosenbaum (1975, น.5-7 อ้างถึงใน วาริทพงษ์ ภู่สง่า, 2559, น.12-13) 
ได้แบ่งองค์ประกอบร่วม (Core Components) ของวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งจะมีความสำคัญโดย
เป็นพ้ืนฐานในการสร้างระเบียบแบบแผนทางการเมือง ของคนในชาติหนึ่ง ๆ ส่วนประกอบที่เป็นแกน
ของแนวโน้ม ทัศนคติ หรือความโน้มเอียงที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ในทางการเมืองนี้ ประกอบด้วย 

1. ความโน้มเอียงที่มีต่อโครงสร้างการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1 ความโน้มเอียงที่มีต่อระบบการปกครอง (Regime Orientation) เป็น
ความรู้สึกท่ีปัจเจกชน ประเมินค่าและสนองตอบต่อสถาบันการปกครองหลักของสังคม 

1.2 ความโน้มเอียงที่มีต่อปัจจัยนำเข้าและปัจจัยผลผลิต (Orientation 
toward Governmental Inputs and Outputs) เป็นเรื่องที่ปัจเจกชนรู้สึก และสนองตอบข้อ
เรียกร้องต่าง ๆ ซึ่งมุ่งหวังให้ได้มาซึ่งนโยบายสาธารณะและการตัดสินนโยบายโดยรัฐบาล โดยจะ
ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของบุคคลเกี่ยวกับการดำเนินหรือกระบวนการเรียกร้องต่อรัฐบาล 
  2. ความโน้มเอียงที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในระบอบการเมือง แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 
   2.1 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง (Political Identification) 
คือ ความรู้สึกที่มีต่อหน่วยทางการเมือง เช่น รัฐ ชาติ ชุมชน เมือง โดยที่ต้องมีความจงรักภักดี ผูกพัน 
มีภาระหน้าที่ ด้วยความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม 
   2.2 ความไว้วางใจทางการเมือง (Political Trust) คือ ขอบเขตของทัศนคติ
ที่อดทนอดกลั้น ร่วมมือ ใจกว้างในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะของพลเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การแสดงออกถึงความเชื่อของบุคคลว่า บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนมีความหมายต่อตนในทางบวกของชีวิต
ทางการเมอืง 
  3. ความโน้มเอียงที่มีต่อกิจกรรมทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 
   3.1 ความมีสมรรถนะทางการเมือง (Political Competence) คือ บุคคล
เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะที่ตนเป็นพลเมืองบ่อยครั้งเพียงใด และใช้ทรัพยากรทางการเมือง
รวมทั้งการประเมินค่าในความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางการเมืองอย่างไร 
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   3.2 ความรู้สึกสัมฤทธิ์ทางการเมือง (Political Efficacy) คือ ความรู้สึกว่า
กิจกรรมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลสามารถ จะทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทางการเมืองซึ่ง
หมายความถึง ความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ อันหมายถึงบุคคลที่มี
ความสำนึกในประสิทธิภาพทางการเมือง 

2.1.2.4 ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง 
Almond และ Verba (1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2536, น.19-20) ได้

ทำการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ  ในสังคม สามารถ
จำแนกวัฒนธรรมทางการเมืองออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

1. วัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบ  (The Parochial Political Culture) เป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมือง  ไม่มีการรับรู้ ไม่มี
ความเห็น ไม่ใส่ใจต่อระบบการเมือง และไม่คิดว่าตนเองมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง 
วัฒนธรรมทางการเมืองเช่นนี้แสดงว่า ประชาชนมีความสำนึกทางการเมืองต่ำ และขาดการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมักปรากฎในสังคมที่ล้าหลังหรือสังคมแบบจารีตประเพณี พบได้ในกลุ่มคนที่ยากจนและ
ไร้การศึกษา เป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสในการรับรู้และเข้าใจบทบาทของตนต่อระบบการเมือง และมักจะ
ถูกปลูกฝังด้วยความเชื่อดั้งเดิมแต่โบราณว่าการปกครองเป็นเรื่องของเจ้านาย ทำให้ผู้ปกครอง
สามารถครองอำนาจโดยไม่ถูกตรวจสอบจากประชาชน เช่น ในประเทศด้อยพัฒนา สังคมชนเผ่าใน
แอฟริกาที่มีลักษณะการปกครองที่เรียบง่าย เป็นต้น 

2. วัฒ นธรรมการเมื อ งแบบไพร่ ฟ้ า  (The Subject Political Culture) เป็ น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองทั่ว ๆ ไป แต่ไม่มีความรู้สึก
ว่าตนเองมีความหมายหรือมีอิทธิพลต่อระบบการเมือง  และจะไม่สนใจเข้าร่วมทางการเมืองในทุก
กระบวนการ บุคคลเหล่านี้จะถือว่าอำนาจทางการเมืองเป็นอำนาจของผู้ปกครอง จึงยอมรับอำนาจรัฐ 
และเชื่อฟัง ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ ลักษณะการเมืองแบบไพร่ฟ้าจะพบได้ในประเทศกำลังพัฒนา 
กลุ่มคนชั้นกลาง เป็นกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจกับระบบการเมืองโดยทั่วไป แต่มีความเชื่อว่าอำนาจ
รัฐเป็นของผู้ปกครองประชาชนทั่วไปควรมีหน้าที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น  

3. วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political Culture) เป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับระบบการเมือง  เห็นคุณค่า
ความสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้วยมุ่งกำกับตรวจสอบ ควบคุม ให้รัฐ หรือผู้ปกครองทำ
การปกครองเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน วัฒนธรรมทางการเมืองลักษณะนี้จะเห็นได้
จากชนชั้นกลางส่วนใหญ่ของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง 
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ตารางที่ 2.1 ประเภทของวัฒนธรรมทางการเมือง โดยแสดงความโน้มเอียงในทางวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เชื่อมโยงกับประเภททางการเมือง และวัตถุทางการเมืองส่วนต่าง ๆ 

ประเภทของ 
วัฒนธรรมทางการเมือง 

ความรู้ระบบ
โดยทั่วไป 

ความเข้าใจ
ปัจจัยนำเข้า 

ความเข้าใจ
ต่อผลผลิต 

การประเมิน
ค่าของ
ตนเอง 

วัฒนธรรมการเมืองแบบคับแคบ 

(The Parochial Political 
Culture) 
วัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้า 
(The Subject Political Culture) 
วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม  
(The Participant Political 

Culture) 

0 
 
 
1 
 
1 

0 
 
 
0 
 
1 

0 
 
 
1 
 
1 

0 
 
 
0 
 
1 

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ชุตินารถ พูลดาวทอง, 2549, น.13 

จากตารางที่ 2.1 ชี้ให้เห็นว่าเป็นการยากที่สังคมใดก็ตามจะประกอบด้วยวัฒนธรรมแบบใด
แบบหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแบบเดียว เพราะในแต่ละสังคมมีส่วนผสมของความล้าหลังและความ
ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ Almond และ Verba (1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2549, 
น.667-668) ซึ่งได้ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของประเทศประชาธิปไตยใน 5 
ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี และเม็กซิโก พบว่าเป็นความลำบากที่จะชี้ให้เห็น
ว่าในสังคมต่าง ๆ ประชาชนทั้งประเทศมีวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ 
เนื่องด้วยประชาชนในสังคมนั้น ๆ มักมีแนวความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งจะเป็นผลต่อความรู้ความเข้าใจ ทางการเมืองของบุคคลเหล่านั้นด้วย Almond และ Verba 
(1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ , 2549, น.667-668) จึงสรุปว่า ในสังคมต่าง ๆ ประชาชนมี
ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมผสาน ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมไพร่ฟ้า (The Parochial-Subject 
Culture) เป็นแบบที่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับอำนาจของผู้นำในสังคมนั้น ๆ ประชาชนได้พัฒนา
ความจงรักภักดีไปสู่ระบบการเมืองที่มีขอบเขตกว้างกว่าในอดีต โดยยอมรับอำนาจของรัฐบาลกลาง 
แต่ประชาชนก็ยังไม่คิดว่าตนจะมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อระบบการเมืองไม่สนใจเรียกร้องสิทธิทางการ
เมือง ยังคงความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม แต่หันมายอมรับระเบียบกฎหมายของรัฐบาลแทนและไม่ยอมรับ
อำนาจเด็ดขาดของผู้นำ 
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2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ าผสมการมีส่วนร่วม (The Subject-
Participant Culture) เป็นแบบที่ประชาชนบางส่วนเริ่มมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเมือง โดยมองว่าตนมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ ส่งผลให้เกิดการ
เรียกร้องสิทธิทางการเมืองขึ้น ขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนที่เมินเฉยและไม่สนใจที่จะมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ระยะแรกอาจทำให้ระบบการเมืองไม่มั่นคง แต่หากดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จะมี
อิทธิพลทำให้กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าหรือแบบอำนาจนิยมเปลี่ยนท่าทีและ
ทัศนคติหันมาสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในที่สุด 

3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมแบบมีส่วนร่วม (The Parochial 
Participant Culture) เป็นรูปแบบที่ เกิดขึ้นในประเทศเกิดใหม่ และเป็นปัญหาในการพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมือง กล่าวคือ ประชาชนในประเทศเหล่านี้ส่วนมากจะมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบคับแคบ แต่จะถูกปลุกเร้าในเรื่องผลประโยชน์เฉพาะตัว หรือเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ ทำให้เกิดความ
สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือรักษาประโยชน์ของตน อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทาง
การเมือง ที่มักไม่มีการประนีประนอมระหว่างกัน โดยกลุ่มหนึ่งอาจมีแนวคิดเอนเอียงไปทางอำนาจ
นิยม ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งอาจเอนเอียงไปทางประชาธิปไตย ลักษณะความขัดแย้งทำให้โครงสร้าง
ทางการเมืองไม่อิงอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
   หากแบ่งวัฒนธรรมทางการเมืองตามกระบวนการทางการเมืองอาจจำแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมหรือแบบเผด็จการ และวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองทั้ง 2 อย่างนี้มีลักษณะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง 
กล่าวคือ (สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์, 2536, น.315-318) 
   1. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยม (Authoritative Political Culture) 
เป็นลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายใต้สังคมที่มีการปกครองแบบอำนาจนิยมหรือแบบ
เผด็จการ เช่น การปกครองแบบสังคมคอมมิวนิสต์ การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ
เผด็จการทั้งทหารและพลเรือน เป็นต้น ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมมีลักษณะ
ที่สำคัญคือ อำนาจการปกครองทั้งหมดเป็นของผู้ปกครองหรืออาจเรียกว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของ
ผู้ปกครอง โดยที่การบริหารประเทศล้วนเป็นไปตามอารมณ์และความต้องการของผู้ปกครองเป็นหลัก 
ประชาชนถูกตัดขาดจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะ
เกิดได้เฉพาะกรณีที่เป็นคำสั่งของผู้ปกครองเพ่ือแสดงการสนับสนุนเจตนารมณ์ของผู้ปกครองเท่านั้น 
นอกจากนี้ประชาชนถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าประชาชนที่ดีจะต้องเชื่อฟังยอมรับ และปฎิบัติตาม
กฎระเบียบที่ผู้ปกครองกำหนด ซึ่งหน้าที่ในการบริหารประเทศของผู้ปกครอง ประชาชนไม่ควรเข้ามา
ยุ่งเกี่ยว ประชาชนที่ดีต้องมีวินัยและไม่กระทำการเรียกร้องอันจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายต่อ
ประเทศ ซึ่งลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมหรือเผด็จการนี้นอกจากจะพบเห็น
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โดยทั่วไปในประเทศที่ปกครองแบบอำนาจนิยมหรือเผด็จการแล้ว อาจจะเห็นได้ในประเทศที่
เปลี่ยนแปลงจากอำนาจนิยมไปเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่นานนัก โดยเฉพาะประเทศที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ยากจนและความรู้น้อย แม้โครงสร้างการปกครองจะมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจระบอบประชาธิปไตยก็ยังคงยึดถือค่านิยมหรือ
ทัศนคติทางการเมืองแบบอำนาจนิยมอยู่ดั้งเดิม และจะเป็นปัญหาอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยรวม ทั้งเป็นสาเหตุให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยขาดความมั่นคง โดย
อาจเกิดการปฎิวัติและรัฐประหารอยู่เสมอ 
   2. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Political Culture) 
เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือว่าเป็นการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน มีลักษณะที่สำคัญคือ เป็นการปกครองของ
ประชาชน คือ การที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของ
ประชาชน และการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยประชาชน คือ ประชาชนเป็นผู้
กำหนดผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบฉันทะจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ในการ
ปกครอง และการที่ผู้แทนประชาชนได้รับมอบฉันทะให้เข้ามาทำหน้าที่ปกครอง จะต้องใช้อำนาจ
ปกครองกระทำการบริหารเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 

2.1.2.5 ความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง 
   ความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมือง สามารถแบ่งความสำคัญออกได้ 3 ประการ 
คือ (วิวัฒน์ เอ่ียมไพรวัน, 2540, น.154-155 อ้างถึงใน พลรบ เตจ๊ะสิงห์, 2555, น.14) 
   1. วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสริมความชอบธรรมทาง
การเมือง (Political Legitimacy) ให้ระบบการเมืองอันเป็นผลทำให้ระบบการเมืองสามารถดำรงอยู่
ได้ ประชาชนจะให้ความร่วมมือกับรัฐโดยการเชื่อฟังคำสั่งของประมุข และปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือ
เป็นการรักษาระเบียบของสังคมการเมือง 
   2. วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญในการริเริ่มทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางวัฒนธรรมทางการเมืองสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มประเทศตะวันตก เพ่ือแก้ไขปัญหาของชาติและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาการทางการเมือง หาก
สังคมการเมืองใดประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่สอดคล้องกับเป้าหมายของอุดมการณ์ทาง
การเมืองของสังคมนั้น ก็จะสามารถนำอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นมาชี้นำเป็น แนวทางปฏิบัติ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชน เพ่ือบรรลุเป้าหมายของอุดมการณ์ทางการเมือง
นั้นได ้
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2.2 แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 

วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมและการถ่ายทอด
ของสังคม ภายใต้การปกครองแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งวัฒนธรรม
ทางการเมืองของไทยได้มีผู้ทำการศึกษา และสรุปไว้หลายท่าน โดยในที่นี้จะหยิบยกแนวคิดของ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และทินพันธุ์ นาคะตะ มาใช้ประกอบแนวคิดในการศึกษา
วัฒนธรรมการเมืองของไทย 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2550, น.18-20) ได้สรุปว่า ลักษณะทางวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยมีลักษณะสำคัญ 14 ประการ ได้แก่  

1. ความยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการหรือเหตุผล  
2. ความยกย่องผู้ที่มีความรู้หรือมีเกียรติสูง  
3. ความเคารพและคล้อยตามผู้มีวัยวุฒิสูง  
4. ความนิยมเรื่องเงินคือแก้วสารพัดนึก เงินซื้อได้ทุกอย่างและเงินคือพระเจ้า  
5. ความรักความอิสระ  
6. ความนิยมในอำนาจเป็นลักษณะอำนาจนิยม  
7. ความเชื่อในโชคลางของคลังและไสยศาสตร์  
8. ความนิยมการเล่นพรรคเล่นพวก  
9. เฉื่อยชาและความไม่กระตือรือร้นในทางการเมือง  
10. นิยมระบบเจ้านาย กับลูกน้อง  
11. มีการจัดลำดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
12. ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม  
13. ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง มองโลกแง่ร้าย ขาดความไว้วางใจผู้อื่น และ  
14. รักสงบและประนีประนอม 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยในทัศนะของ ทินพันธุ์ นาคะตะ (2546, น.162-
173) นั้น ประกอบด้วยลักษณะ 9 ประการ ได้แก่ 

1. อำนาจนิยม คนไทยส่วนใหญ่ชอบใช้อำนาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟังและอ่อนน้อม
ต่อผู้มีอำนาจ รวมทั้งมอบอำนาจและความรับผิดชอบทุกอย่างไว้กับผู้นำ ทั้งนี้จะเห็นได้จากการ
ปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ จะนิยมใช้อำนาจบังคับให้ปฎิบัติตาม
มากกว่าการใช้หลักการและเหตุผลหรือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะนิยมรวม
อำนาจไว้ในตัวผู้นำ การทำงานจึงเป็นลักษณะสั่งจากเบื้องบนลงมา มากกว่าการริเริ่มมาจากเบื้องล่าง 
ผู้น้อยต้องเคารพเชื่อฟัง และอ่อนน้อมยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจ มีหน้ารับคำสั่งและปฏิบัติตามเท่านั้น  
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2. นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง ในสังคมไทยการเป็นเจ้านายได้รับการเคารพนับถือ
มาก เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอ ลูกน้องต้องตอบแทนด้วยการสนับสนุน
และให้บริการแก่เจ้านาย ขณะที่เจ้านาย ผู้นำ ผู้มีอำนาจวาสนา ผู้มีบารมีต้องสามารถดูแล คุ้มครอง
และให้ผลประโยชน์แก่ลูกน้องได้  ความสัมพันธ์เช่นนี้มีในทุกแห่งที่ เช่น ในระบบราชการ และระบบ
พรรคการเมือง คนไทยจึงมักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอำนาจเพ่ืออาศัยบารมีปกป้อง และรักษา
ผลประโยชน์ส่วนตัว ข้าราชการมีแนวโน้มที่จะให้บริการ รับใช้ผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจมากกว่าการให้บริการ
ประชาชนทั่วไป อีกทั้งประชาชนก็ยังถือว่าข้าราชการเป็นเจ้านายของประชาชน ตำแหน่งหน้าที่การ
งานเปรียบเสมือนเป็นสมบัติส่วนตัว นอกจากนี้การยึดถือระบบพวกพ้อง เมื่อผู้เป็นผู้นำคนเก่าพ้น
ตำแหน่งไป บรรดาลูกน้องทั้งหลายก็จะแสวงหาเจ้านายคนใหม่  

3. ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ ความสัมพันธ์และการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันแบบส่วนตัวยังมีความสำคัญมากในการประกอบกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง การรวมกลุ่ม
ในทางการเมืองหรือสังคมจึงยึดบุคลิกภาพของผู้นำ ยิ่งกว่านั้นคนไทยยังเล็งผลที่ดีในทางปฎิบัติ
มากกว่าในทางอุดมการณ์ กล่าวคือ จะสนใจกับสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฎิบัติ โดยปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมหรือสภาพความเป็นจริงได้โดยไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ตนทำได้หรือให้
ผลประโยชน์ส่วนตนอย่างชัดเจน 

4. มีการจัดลำดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คนไทยมีสิทธิไม่เท่าเทียมกัน 
จากระบบเจ้าขุนมูลนายทำให้มีการแบ่งชั้นวรรณะกันระหว่างคนไทย ซึ่งถือว่าทุกคนต้องรู้จักที่ต่ำที่สูง 
ไม่ควรตีเสมอผู้ใหญ่ คนไทยยึดถือสิ่งที่ติดตัวคนมา เช่น คุณสมบัติที่มีอยู่ตามชาติวุฒิ วัยวุฒิ และ
คุณวุฒิ รวมถึงความสำเร็จของบุคคล ผู้น้อยจะต้องเคารพเชื่อฟัง ยกย่อง และนับถือผู้ใหญ่ คนไทยจะ
ยกย่องนับถือผู้ที่เกิดในตระกูลสูง ผู้ใหญ่ผู้มีฐานะตำแหน่งทางสังคมสูง มีอายุมาก ทำงานมานาน จะ
ได้รับความเคารพนับถือ เพราะมีประสบการณ์ในชีวิตมามาก ย่อมฉลาด สุขุม และเข้าใจโลกดีกว่า 
การถืออาวุโสมากกว่าผลงานและความสามารถ เป็นสิ่งที่คนไทยนำมาใช้พิจารณาความชอบและการ
เลื่อนตำแหน่งในทางการเมืองและราชการ ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรจึงเป็นใบเบิกทางที่ดีใน
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคล เนื่องจากคนไทยยังนิยมยกย่องผู้ที่ผ่านการศึกษาสูง ๆ 
มากกว่าจะสนใจในความรู้ที่แท้จริงของบุคคล จากค่านิยมนี้ จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะให้คนไทยยอมรับใน
เรื่องความเสมอภาคของบุคคลได้ 

5. ความเป็นอิสระนิยม คนไทยรักความเป็นอิสระ ชอบทำอะไรโดยลำพังตนเอง ไม่
อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับตนมากนัก ไม่ชอบการถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของคน
อ่ืน คนไทยส่วนมากขาดระเบียบกฎเกณฑ์ในการดำเนิ นชีวิต ไม่ชอบการอยู่ใต้กฎเกณฑ์หรือ
กฎระเบียบของสังคม ไม่ค่อยมีระเบียบวินัย เช่น การบังคับให้นักเรียนสวมเครื่องแบบนักเรียนไป
จนถึงข้าราชการ การบังคับให้คนอยู่ในวินัย จะได้ผลดีเฉพาะต่อหน้า ลับหลังก็มักละเมิดกัน เข้า
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ทำนอง “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” โดยเฉพาะในท้องที่ห่างไกลความเจริญ การรวมกลุ่มในทาง
การเมืองเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นไปได้ยาก ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
จึงมีน้อย 

6. การยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยม 
ทัศนคติ และประเพณีเก่า ๆ อยู่ กล่าวคือ ยังเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ของขลังและโชคลาง มักฝาก
อนาคตไว้กับดวงชะตา สิ่งเหล่านี้เป็นที่พ่ึงทางใจ หรือความหวังของชีวิตโดยเฉพาะเมื่อประสบปัญหา
หรือความเดือดร้อน จึงเป็นการยากที่คนไทยโดยทั่วไปจะยึดหลักการณ์และเหตุผลมาวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือมองโลกในความเป็นจริงโดยทั่วไปแล้วคนไทยส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะ
อนุรักษณ์นิยม สนใจพิธีกรรมมากกว่าการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง ในขณะเดียวกันก็
ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและการเสี่ยง รวมถึงเชื่อว่าการเมืองเป็นเรื่องของหลวง ประชาชนทั่วไปไม่
ควรมีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งคนเหล่านี้ยังมีความคิดอ่านคับแคบ ยังผูกพันอยู่กับกลุ่มเดิมของตน เห็น
ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

7. ความเฉื่อยชา ไม่มีความกระตือรือร้นหรือสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง 
โดยทั่วไปคนไทยจะพอใจในสถานภาพที่เป็นอยู่ของตนเอง ยอมรับความไม่เท่าเทียม หรือเสียเปรียบ
ของตนเอง ไม่กระตือรือร้น ขวนขวาย จะทำงานเท่าที่จำเป็นสำหรับการครองชีพเท่านั้น ส่วนใหญ่จะ
ชอบความสะดวกสบาย สนใจอบายมุข งานรื่นเริง แต่ไม่ชอบจริงจังในชีวิตและงาน ขาดความมุ่งมั่น
ในเรื่องความสำเร็จของงาน รวมถึงในเรื่องของกิจกรรมบ้านเมือง แม้แต่การประท้วงหรือนัดหยุดงาน
มักก็จะมีการดนตรีสลับกับการแสดงต่าง ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองก็จะถือว่าเป็นเรื่องสกปรก ไม่
ก่อให้เกิดผลดีกับตนเอง ยิ่งกว่านั้นคนส่วนใหญ่มักไม่สนใจการเข้าร่วมการเมือง และเห็นว่าชนชั้น
ปกครองมีหน้าที่ในการแก้ปัญหาสังคมมิใช่หน้าที่ของตน  

8. ขาดความเชื่อมั่นในตนเองมองโลกในแง่ร้ายและขาดความไว้วางใจผู้อ่ืน เมื่อต้อง
เผชิญกับภัยธรรมชาติ ความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และถูกเอาเปรียบจากกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลผู้ใช้
อำนาจทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม คนไทยจำนวนมากมักขาดความเชื่อมั่นตนเองในการแก้ไขปัญหา
หรือเอาชนะสิ่งแวดล้อม จึงต้องแสวงหาคำแนะนำ ความช่วยเหลือ ไม่คิดว่าความทุกข์ยากต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับตนเองจะมีทางแก้ไขได้ ต้องขอให้มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วย ส่วนใหญ่จะระแวง ไม่
ไว้วางใจคนนอก แต่ไว้วางใจคนในกลุ่มของตน จะช่วยปกปิดหรือมองข้ามความผิด ความไม่ดีงามของ
คนในเหล่านั้น แต่ในทางการเมืองแล้วมักจะมอบความไว้วางใจให้ตัวผู้นำ ในขณะที่บรรดาผู้นำกลับ
ขาดความศรัทธาและความไว้วางใจในตัวประชาชน  

9. การรักสงบและการประนีประนอม คนไทยไม่นิยมการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน 
หรือการใช้ความรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่วนใหญ่จะค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่มีการเสีย
เลือดเนื้อมากนัก คนไทยมักหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มีความอดทนต่อการเอารัดเอาเปรียบ นิสัยทำตัว
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เกรงใจผู้อ่ืน รวมทั้งความสุภาพ ทำให้คนไทยไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืนต่อหน้า นอกจากนี้การยึด
หลักทางสายกลาง แม้จะมีส่วนดีที่ช่วยให้คนไทยรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ชอบการประนีประนอม
มากกว่าการหักหาญน้ำใจ แต่ก็มีอยู่บ่อยครั้งที่นำเอาหลักนี้มาใช้ในทางที่ผิดเป็นผลให้ไม่มีการ
ตัดสินใจให้เด็ดขาดอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป จึงทำให้การตัดสินแก้ปัญหาทำได้ยาก 

โดยสรุปแล้ว วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมไทยจะมีส่วนที่เกิดจากลักษณะนิสัยและการ
ดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งวิถีชีวิตทางการเมืองของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จน
ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนทุกระดับในสังคมไทย อาทิ แนวคิดอำนาจนิยมมากกว่าความเสมอภาค 
ระบบเจ้านายลูกน้อง เล่นพรรคพวก ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการและเหตุผล  ยึดถือประเพณี 
ความเชื่อดั้งเดิม ทำอะไรตามใจตนเอง เฉื่อยชาต่อการเมือง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และผู้อ่ืน อีก
ทั้งยังรักสงบด้วย 

2.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 

การเปลี่ยนแปลงถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการดำรงชีวิต มนุษย์จำเป็นต้องดิ้นรนต่อสู้และ
เมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
ไปจนถึงการเมืองการปกครอง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพ่ือสนอง
ความต้องการทั้งกาย จิตใจของตน ทำให้ตนเองสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้างได ้

Nisbet (อ้างถึงใน เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง, ม.ป.ป. , น.3) ได้กล่าวถึงข้อสมมติของการ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างหลากหลาย ดังแยกพิจารณาได้ ต่อไปนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของธรรมชาติ เพราะไม่มีใครที่จะสามารถยับยั้งการ
เปลี่ยนแปลงได้ นักศาสนาจึงมักอธิบายว่าการเกิดแก่เจ็บตายคือความเปลี่ ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ 

2. การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็น ในที่นี้จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ รัฐบาลริเริ่มวางแผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจ เป็นต้น 

3. การเปลี่ยนแปลงเป็นการต่อเนื่อง เพราะมองว่าการเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุสืบต่อ
กันมา เช่น สังคมมีการเปลี่ยนแปลงผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 

4. การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเดียวกัน สังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงทุกสังคมในโลกจะมี
การเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน เพียงแต่ว่าบางสังคมเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าบางสังคมเท่านั้น ทว่าใน
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ปัจจุบันข้อสมมตินี้ได้รับการคัดค้าน เพราะไม่จำเป็นที่ทุกสังคมจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเดียวกัน
เสมอไป 

5. การเปลี่ยนแปลงเป็นอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดจะ
เกิดจากปัจจัยที่ผลักดันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

2.3.1 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Theories of culture change) 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีผู้ให้ความหมายไว้หลายอย่าง ซึ่งสอดคล้องกัน ดังนี้  
กาญจนา แก้วเทพ (2538, น.130) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เกิดจากการ

ปะทะสังสรรค์กันระหว่างวัฒนธรรม คือ 
1. วัฒนธรรมที่ถือตัวว่ามีความเหนือกว่า เจริญกว่าวัฒนธรรมอ่ืน ๆ แล้วทำการ

ครอบงำ (Dominate) หรือดูดกลืน (Assimilation) วัฒนธรรมที่เจริญน้อยกว่าด้อยกว่าให้เข้ามาอยู่ใต้
อาณาจักรของตน ทำให้เกิดการกลืนกันทางวัฒนธรรม และทำให้วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าไม่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีแต่วัฒนธรรมอันที่ด้อยกว่าเท่านั้นที่จะต้องดัดแปลงปรับปรุงตัวเองเพ่ือ
ยกระดับวัฒนธรรมของตนให้สูงขึ้น 

2. การที่วัฒนธรรมทั้งหลายอยู่บนระนาบเดียวกัน ทุกวัฒนธรรมมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกันและทุกวัฒนธรรมต่างแลกเปลี่ยนสังสรรค์กันอย่างประสานกลมกลืนกัน (Articulation) 
ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดมา และการเปลี่ยนแปลงนั้น 
อาจเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นผลก่อให้เกิดความก้าวหน้า ผู้คนให้ความยอมรับ ทว่าบางครั้งอาจ
เป็นไปในทางลบเป็นผลให้สังคมหยุดชะงักหรือลดความก้าวหน้าลง ณรงค์ เส็งประชา (2541, น.209-
210) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่า 

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียง
อย่างเดียว แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุดมคติ เทคโนโลยี ศาสนา 
ค่านิยม เศรษฐกิจ 

2. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อาจเป็นไปอย่างช้า ๆ หรือเป็นไปอย่างรวดเร็วก็
ได้ ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ปัจจัยที่เป็นแรงเสริมหรือต้านการเปลี่ยนแปลง เช่น ความเชื่อเดิม ความผูกพันอยู่
กับวิถีชีวิตแบบเดิม การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น แต่ที่แน่นอน คือ สังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและ
เกิดขึ้นตลอดไป 

3. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เปรียบเสมือนภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางสังคมใน
ระยะหนึ่ง ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนั้นจะไม่ปรากฏในลักษณะรูปแบบเดิมอีก 
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4. พฤติกรรมของแต่ละบุคคลย่อมก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมากข้ึน  

5. พฤติกรรมฝืนสังคม หรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมย่อม
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เพราะสังคมย่อมจะมีการปรับตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
การไม่ยอมรับการปกครองแบบเผด็จการของผู้คนในระยะใด จะทำให้สังคมต้องปรับรูปแบบของการ
ปกครอง  

6. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ สังคมจะต้องมีปัจจุบันอยู่
เสมอ  

7. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อาจเกิดขึ้นจากการกระทำต่อกันทางสังคมและ
ปฏิกิริยาโต้ตอบกัน เช่น ลูกจ้าง พนักงานเรียกร้องค่าจ้างสวัสดิการเพ่ิม หากนายจ้างปฏิบัติตามข้อ
เรียกร้องก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

8. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ย่อมมีทิศทางและเป้าหมาย อย่างน้อยที่สุดก็
เปลี่ยนจากของเก่าไปเป็นของใหม่ 

9. ถ้าเราสามารถทราบเป้าหมาย (Goal) และอุดมการณ์ (Ideology) ของผู้คนใน
สังคม เราจะทราบทิศทางของการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าสังคมมีอุดมการณ์ที่จะสร้างประเทศให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรม สังคมก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมมีการ
สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการปลูกฝังความสนใจสร้างศรัทธาในงานอุตสาหกรรม 

งามพิศ สัตย์สงวน (2545, น.26-27) ให้ความหมายว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงในครอบครัว เครือ
ญาติเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การขัดเกลาทางสังคม การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ การแพทย์ 
การสาธารณสุข การสื่อสาร ศิลปะและนันทนาการ ค่านิยม ความเชื่อ อุดมการณ์ ประเพณีพิธีกรรม 
สัญลักษณ์ สถานภาพและบทบาท โลกทัศน์ รวมทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ การค้นพบ การแพร่กระจายเกิดจากการติดต่อทาง
วัฒนธรรม ภาวะความทันสมัยและนวัตกรรม 

ลิขิต ธีรเวคิน (2558) กล่าวว่า เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) 
ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (cultural change) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ และส่งผลต่อค่านิยม ความเชื่อ
และปทัสถาน 
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2.3.1.1 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นเป็นผลที่เกิดจากการค้นคิดและการ

เรียนรู้มนุษย์จังต้องพัฒนาให้ดีที่สุด สุพัตรา สุภาพ (2528 , น.42) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไว้ว่า เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
   1. การค้นพบ (discovery) หมายถึง การได้ค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้ว และ
สามารถนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้เป็นประโยชน์ได้ เช่น การค้นแหล่งแร่ธาตุ นํ้ามัน ก็าซ ระบบการ
หมุนเวียนของกระแสโลหิต ไวรัส เป็นต้น การค้นพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม นอกจากนี้มีการนำเอาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้สิ่งที่ค้นพบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   2. การประดิษฐ์ (invention) เป็นการนำเอาความรู้ทางวิชาการหรือ
เทคโนโลยีมาประดิษฐ์สิ่งใหม่บางอย่างขึ้นมา เช่น การนำเอาส่วนประกอบของเครื่องจักรกลต่างมา
ประกอบเป็นรถยนต์ ซึ่งการประดิษฐ์นี้ก็มีการประดิษฐ์ทางวัตถุ (material invention) ได้แก่ 
โทรศัพท์ เครื่องบิน จรวดดาวเทียม คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และการประดิษฐ์ทางสังคม เช่น คณะ
รัฐบาล องค์การสหประชาชาติ โดยทั่วไปสังคมส่วนใหญ่จะสนับสนุนการประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์
ตลอดจนกระตุ้นให้มีการประดิษฐ์ที่ทันสมัยเพื่อมนุษย์ชาติโดยส่วนรวม 
   3. การเผยแพร่ (diffusion) ส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจาก
การเผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการกระจายตัวของวัฒนธรรมจากชนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกชนกลุ่มหนึ่ง การ
เผยแพร่แบบนี้เกิดได้ทั้งภายในสังคมเดียวกันหรือระหว่างสังคมก็ได้ถ้ามีความสัมพันธ์ต่อกัน 
  ส่วน ณรงค์ เส็งประชา (2541, น.52-53) กล่าวถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ว่า 
   1. เนื่องจากการทะนุบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือปรุงแต่งวัฒนธรรมสังคม
ของตนให้เจริญงอกงามขึ้น มีการคิดค้นวัฒนธรรมใหม่ มีการปรับปรุงดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมให้เหมาะ
กับสังคมปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
   2. การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สภาพของดินฟ้าอากาศซึ่งเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ เช่น การเสื่อมสภาพของคุณภาพดิน อุทกภัย วาตภัย ความผันผวนของอุณหภูมิ การ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทำให้มนุษย์ต้องประดิษฐ์สิ่งใหม่  เพ่ือควบคุม และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ เช่น ปลูกพืช หรือผลิตสารสังเคราะห์เพ่ือช่ วยให้ดินอุดม
สมบูรณ์ขึ้น ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศเพ่ือลด หรือเพ่ิมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่พอดี ทำให้วิถีชีวิต
หรือวัฒนธรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป 
   3. การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของมนุษย์ ความนึกคิดของมนุษย์
เป็นไปอย่างกว้างขวาง เพราะมนุษย์มีเชาวน์ปัญญาสูงกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ มนุษย์เป็นทาสของความนึก
คิดของตนเองอยู่ตลอดเวลาและความนึกคิดนี้ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของมนุษย์ 
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ฉะนั้นมนุษย์จำเป็นต้องแสวงหาสิ่งตอบสนองความต้องการของตนที่เพ่ิมขึ้นโดยลำดับ เช่น คิดค้นสิ่ง
ใหม่ และวิธีการใหม่ข้ึนมา อันเป็นผลให้วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไป 
   4. การเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทางสังคม สั งคมมนุษย์มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ไม่คงท่ี เช่น จำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน มีการแข่งขันกันสูงขึ้น 
เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้น (Class conflict) กลายเป็นปัญหาที่มนุษย์ต้องแสวงหาวิธีและสร้าง
แนวทาง หรือระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหายุ่งยากดังกล่าว  
   5. การแลกเปลี่ยน หรือหยิบยืมทางวัฒนธรรมในวงกว้าง ด้วยเหตุที่มนุษย์
ในสังคมมีการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ การสื่อสาร การคมนาคม
ระหว่างกันเป็นไปอย่างง่ายดาย สะดวกรวดเร็ว  
   6. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้จากพัฒนาการของความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่สังคมกำหนดขึ้นเอง เช่น จากการที่ผู้คนมีความรู้มากขึ้น ทำให้เปลี่ยนทัศนคติและความรู้
เดิม 
   7. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากความประสงค์ของผู้มีอำนาจใน
สังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ช่วงปี พ.ศ.2481-2487 ที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  
   8. เกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรมการใช้เครื่องมือเครื่องจักช่วยในการผลิต 
การผลิตระบบโรงงาน (Factory system) เนื่องจากการเล็งเห็นในประโยชน์์ และความจำเป็นของสิ่ง
นั้น ๆ ทำให้ผู้คนรับเอาวัฒนธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น มีประชากรมากข้ึน  
  นอกจากนี้ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540, น.7-8) ได้แบ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
เป็นสองกลุ่มใหญ่ โดยยึดเอาความสัมพันธ์กับสังคมเป็นหลัก คือ สาเหตุจากภายใน และสาเหตุจาก
ภายนนอก ดังนี้ 
   1. สาเหตุจากภายใน (internal) คือ สิ่งต่าง ๆ ภายในสังคมที่เป็นตัวเหตุทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม อาทิ 
    1.1 ปัจจัยธรรมชาติ คือ ความอุดมสมบูรณ์ หรือไม่สมบรูณ์ของ
ธรรมชาติในยามปกติ และภัยธรรมชาติในยามไม่ปกติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ไฟป่า 
    1.2 ปัจจัยทางสังคม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี การเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงของจำนวนประชากร ความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ การแข่งขัน ความขัดแย้ง ความเข้มแข็งหรือ
อ่อนแอของพลเมือง 
    1.3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น ความต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การผลิตสินค้าและบริการ การประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ 
    1.4 ปัจจัยทางการเมือง การออกกฎหมาย การบริหาร การทหาร 
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    1.5 ปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น อุดมการณ์ ศาสนา เทคโนโลยี 
   2. สาเหตุจากภายนอก (external) สิ่งต่าง ๆ ภายนอกสังคมเป็นตัวเหตุทำ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคม อาทิ 
    2.1 ในยามสงบ มีการติดต่อระหว่างสังคมหลากหลายประเภท 
เช่น การติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว การเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาอบรม  เป็นต้น 
    2.2 ในยามสงคราม มีการกระทบกระทั่งระหว่างสังคม ตั้งแต่การ
ขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ ความไม่สงบระหว่างประเทศ สงครามแบบต่าง ๆ ตั้งแต่
ระดับประเทศจนถึงระดับโลก 

2.3.1.2 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สามารถจำแนกได้เป็น 3 แบบ ดังต่อไปนี้ (วัชรา 
คลายนาทร, 2530 อ้างถึงใน เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง, ม.ป.ป., น.8-9) 
  1. การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง ความพยายามที่จะ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันส่วนใหญ่ในสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมสำคัญของสังคม
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว เช่น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปฏิวัติ มักเกิดข้ึนในกรณีที่สมาชิกเกิด
ความรู้สึกไม่ พึงพอใจต่อสภาวะในสังคมของตนเมื่อเปรียบกับคว ามเป็นอยู่ ในอดีต หรือเมื่อ
เปรียบเทียบกับสังคมอ่ืน ความรู้สึกเช่นนี้ เรียกว่า Relative Deprivation ทั้งนี้ Karl Marx ได้เน้น
ความสำคัญของ Relative Deprivation ว่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยใน
สังคมทุนนิยม กรรมกรจะมีความสุขกับชีวิตในเมืองตราบจนกลุ่มคนดังกล่าวเริ่มเปรียบเทียบตนเอง
กับชนชั้นอื่น และเริ่มตระหนักว่าตนเองเปรียบเสมือนวัตถุท่ีถูกใช้ประโยชน์ จึงควรแสวงหาแนวทางที่
ดีขึ้น โดยการเปลี่ยนระบบโครงสร้างของสังคม ซึ่งแสดงว่า กรรมกรได้เกิด Relative Deprivation 
การปฏิวัติต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ให้คงที่ เช่น ปรับปรุงกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคมต่อวัฒนธรรมใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมของ
สมาชิกด้วยกระบวนการสื่อสารต่าง ๆ 
  2. การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Trends) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทีละเล็กละน้อยในระยะเวลาอันยาวนาน โดย  Durkheim 
อธิบายการเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบ Mechanical Solidarity อันเป็นสังคมเรียบง่ายแบบชนบท มี
ค่านิยมจารีตประเพณีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไปสู่สังคมแบบ Organic Solidarity ที่มีโครงสร้างทาง
สังคมซับซ้อนมากขึน้ 
  3. การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (Everyday Change) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ไม่ค่อยได้สังเกต ดูเหมือนมีอิทธิพลน้อย เพราะสมาชิกไม่รู้ตัว สังคมในยุคปฏิวัติ
การเกษตร หรือในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม คนในยุคนั้นไม่ได้ตระหนักว่ายุคของตนมีการปฏิวัติ
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อุตสาหกรรมเกิดขึ้น แต่คนในยุคหลังได้สังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้น จน
เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การคมนาคม การ
ติดต่อสื่อสาร 
 สรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นเป็นผลที่เกิดจากการค้นคิดและการ
เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม คือ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการฝึกอบรมเป็นสื่อ
ในการถ่ายทอดความรู้ และกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงนำไปสู่วัฒนธรรม
ของสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้ งทาง
วัฒนธรรมวัตถุและวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป  

2.3.2 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 
 วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมจึงส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย เช่น ถ้าวัฒนธรรมมีความ
เชื่อว่ามนุษย์มี พ้ืนฐานเป็นคนชั่ว ต้องใช้กำลังบังคับ ก็จะนำไปสู่ระบบการปกครองที่ ไม่เป็น
ประชาธิปไตยเพราะขาดความศรัทธาในความมีเหตุมีผลของมนุษย์ หรือถ้ามองดูว่ามนุษย์เกิดมาไม่
เท่ากันเนื่องจากความเชื่อในทางศาสนา หรือความเชื่อที่สืบต่อกันมา วัฒนธรรมการเมื องเรื่องความ
เสมอภาคก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าวัฒนธรรมสังคมเชื่อว่าต้องอยู่กับธรรมชาติไม่ควรฝืนธรรมชาติ ก็อาจ
นำไปสู่การไม่พยายามใช้อำนาจทางการเมือง เพ่ือใช้งบประมาณควบคุมธรรมชาติ เช่น การสร้าง
เขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งหลายทั้งปวงนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมการเมือง อันได้แก่ 
ค่านิยม ความเชื่อและแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย์ในวิถีทางการเมือง มีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับ
วัฒนธรรม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมสังคมเมื่อใดย่อมส่งต่อการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
การเมืองเมื่อนั้น และในทางกลับกันหากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมื องการปกครองโดย
วัฒนธรรมการเมืองมีอิทธิพลแข็งแกร่งขึ้น ก็จะส่งผลถึงความเชื่อ ค่านิยมและปทัสถานของมนุษย์ใน
สังคม ในกรณีนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสังคมโดยวัฒนธรรมการเมือง 

2.3.2.1 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 
  การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (cultural change) ได้ส่งผลให้สังคมเปลี่ยนแปลง
เกิดจากหลายเหตุผล ตัวอย่างเช่น การเพ่ิมของปริมาณ เช่น จำนวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นย่อมส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น การค้นพบเครื่องจักรไอน้ำ 
การค้นพบน้ำมัน หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ย่อมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
สังคม โดยมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงทางโลกทัศน์ ความสัมพันธ์มนุษย์ วิถีการดำเนินชีวิต ฯลฯ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียังเป็นตัวแปรสำคัญในการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น 
เทคโนโลยีทางเครื่องจักรไอน้ำนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการผลิตทางอุตสาหกรรมจนมีการปฏิวัติ
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อุตสาหกรรม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวัฒนธรรมสังคม และเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง  (ลิขิต 
ธีรเวคิน, 2558) 
  โดยในทัศนะของ ลิขิต ธีรเวคิน (2553) เห็นว่า กระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่
สิบปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาในเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่การผลิต
ทางเศรษฐกิจ รูปแบบของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง หรืออาจมากกว่าผลิตผลทางอุตสาหกรรม 
และที่สำคัญที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงในแง่ข่าวสารข้อมูลและความรู้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติของ
ประชาชน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมการเมืองและระบบการเมืองการปกครอง  ใน
ยุคโลกาภิวัตน์โลกแคบลงจนบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นหมู่บ้านโลก (global village) เป็นโลกไร้พรมแดน 
ข่าวสารข้อมูลข้ามพรมแดนซึ่งเป็นสิ่งสมมติที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยผ่านสื่อที่ทันสมัย ตั้งแต่โทรทัศน์ที่
ส่งผ่านดาวเทียม เว็บไซต์ รวมตลอดทั้งการสื่อสารในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในทางข่าวสารข้อมูลดังกล่าวนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
สำคัญ นั่นคือ การรับรู้ข่าวสารข้อมูล การได้รับความรู้และความคิดจนนำไปสู่ทัศนคติทางการเมือง 
โดยมีการเรียกร้องทางการเมืองมากขึ้น  
  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น
ระบอบประชาธิปไตยนั้น ทว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป กอรปกับรัฐธรรมนูญ 
นโยบาย แนวทางในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัยก็มีส่วนสำคัญเป็นสาเหตุที่ทำให้
วัฒนธรรมทางการเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

2.3.2.2 มิติของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง 
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองมักจะถูกมองที่การเปลี่ยนแปลงในระบบ
การเมืองการปกครอง เช่น จากระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไปสู่การปกครองแบบ
ประชาธิปไตย แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงในหมู่ประชาชน ซึ่ง 
ลิขิต ธีนเวคิน (2553) ได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองเป็น 2 มิติ ได้แก่  
  มิติที่หนึ่ง คือ การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทไปสู่ในเมืองจนเกิดชุมชนเมือง
มากขึ้น และบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นบุคคลกลุ่มใหม่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในแง่คะแนนเสียง ทำให้
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครจำเป็นต้องให้ข้อพิจารณาเป็นพิเศษกับกลุ่มบุคคลนี้ ซึ่งอาจจะมาจาก
ภูมิภาคเดียวกัน มีศาสนาร่วมกัน เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ย่อมนำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในการกำหนดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมตลอดทั้งนโยบายพรรคที่อาจต้องมีการเสนอ
มาตรการที่จะดูแลบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษ 
  มิติที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงในแง่ความคิด ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
มองสถานภาพของตัวเองว่าเป็นใครในระบอบการปกครอง มีสิทธิเสรีภาพมากน้อยเพียงใด มีสิทธิที่จะ
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เรียกร้องอะไรจากระบบการเมืองการปกครองได้ แต่ที่สำคัญคือ การรู้ถึงสมรรถนะทางการเมืองว่าจะ
สามารถผลักดันให้มีผลทางการเมืองเพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อกลุ่มของตน หรือเพ่ือให้ถูกต้องตาม
หลักการที่ตนมีความเชื่อ 
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองดังที่กล่าวข้างต้น เป็นการเปลี่ยนในแง่ของ
ความคิด วิธีคิด การมองสถานะของตัวเอง การเข้าใจถึงสมรรถนะทางการเมือง การตระหนักถึงสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคล ซึ่งได้ถูกแปรเปลี่ยนไป
ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวนั่นเอง 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพลเมือง 4 รุ่น 

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่ต่างกันออกไป 
กล่าวคือ คนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมรุ่นหนึ่ง จะได้รับการปลูกฝังความคิด ความเชื่อ ค่านิยม 
วัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นแบบแผนพฤติกรรม ต่างกับคนอีกรุ่นหนึ่งที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพ
สังคมในแต่ละช่วงเวลา ทำให้คนรุ่นหนึ่งของสังคมมีลักษณะที่ต่างออกไปจากคนอีกรุ่นหนึ่ ง 
(Billingham, 2007 อ้างถึงใน ชานนท์ ศิริธร, 2554: 113)   นักวิชาการหลายท่านได้แบ่งประชากร
ในแต่ละยุคสมัยออกเป็นเจเนอเรชั่น (Generation) ได้แก่  พรี-ดีเพรสชั่น เจเนอเรชั่น (Pre-
Depression Generation) ดีเพรสชั่นเจเนอเรชั่น (Depression Generation) เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด (McCrindle & Hooper, 2007; Behrstock & 
Clifford, 2009; Van den Bergh & Behrer, 2011)  

เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ได้สร้างผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต
ของผู้คน อันส่งผลต่อแบบแผนพฤติกรรมของผู้คนในแต่ละยุคสมัยให้แตกต่างกันออกไป ดังนั้นใน
การศึกษาถึงคุณลักษณะ และลักษณะทางสังคมของแต่ละเจเนอเรชั่นจึงต้องพิจารณาบริบททาง
ประวัติศาสตร์ สังคมในขณะนั้นประกอบด้วย โดยงานวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาวัฒนธรรมทางการเมือง
ของเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ในฐานะที่เป็นเจเนอเรชั่นที่
มีจำนวนมากที่สุดและมีบทบาททางสังคมมากกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืนๆ (Van den Bergh & Behrer, 
2011) 

 
2.4.1 เบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomers) 
เจเนอเรชั่น บี หรือชื่อเต็มคือ เบบี้บูมเมอร์ส เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1946 – 

1963 (ตรงกับช่วงปี พ.ศ. 2489 – 2506) ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่าง ๆ เร่ง
ฟ้ืนฟูประเทศ พร้อมกับสนับสนุนนโยบายเพ่ิมจำนวนประชากร ปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้จะมีอายุ
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ระหว่าง 53-70 ปี (Macunovich, 2002; วรากรณ์ สามโกเศศ, 2013; สมศรี ขันธะกิจ, 2014; U.S. 
Census Bureau, 2015)   

ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส  
Alsop (2008 อ้างถึงใน พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน 2557, น.21) ได้อธิบายถึงผลจากการเลี้ยงดูใน

ครอบครัวและเหตุการณ์ที่ประสบในชีวิตหล่อหลอมให้คนรุ่นนี้มีโลกทัศน์ ความเชื่อและคุณค่าหลัก 
คือ มีอุดมคติ สู้งานหนัก ชอบการแข่งขัน ต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพ่อแม่ สนใจและเชื่อมั่นใน
ตนเอง ถึงขนาดเป็นคนหลงตัวเองต้องการความสุขสงบในจิตใจ มากกว่าความพรั่งพร้อมด้วยวัตถุ
ภายนอกเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันทางสังคมและต้องการเปลี่ยนแปลงโลก 

Kane (2016) ลักษณะทั่วไปของเบบี้บูมเมอร์ส จะมุ่งมั่นในการทำงานหนัก มีความอดทน มี
ความเสียสละ พ่ึงพาตนเองได้ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มองว่าตนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ กล้า
ที่จะเผชิญหน้า และกล้าท้าทายสิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังมีลักษณะของความเป็นอนุรักษ์นิยม มีความ
จงรักภักดี และยังแสวงหาความเป็นธรรมทางโครงสร้างและโอกาสที่เท่าเทียมกัน 

สมศรี ขันธะกิจ (2557, น.13) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลง เช่น 
การมีโทรทัศน์ การเริ่มเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิพล เมือง ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญมั่งคั่ง เป็นแรงบันดาลใจให้รู้สึกถึงความมั่นคง โอกาสและ
ความเจริญก้าวหน้า เช่น สุขภาพ การเจริญเติบโต และการอุ้มชูดูแล คนในรุ่นเบบี้บูมเมอร์สมีความ
เข้าใจในหลักการทำงานหนักเพ่ือการเลี้ยงชีพและมีแนวโน้มในการเป็นผู้บ้างาน บางทียอมให้
ความสำคัญกับการทำงานมากกว่าเรื่องครอบครัว 

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2557) ได้สรุปลักษณะโดยรวมที่มีความคล้ายคลึงกันของกลุ่ม เจเนอ
เรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส ไว้ 7 ลักษณะ ได้แก่ 

1. อนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยนิยม เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สเกิดมาในช่วง
ภาวะภายหลังสงคราม และมีอัตราการขยายตัวของประชากรสูง ซึ่งเป็นยุคสมัยที่อยู่ในช่วงที่ลำบาก
ประชากรกลุ่มนี้ จึงเติบโตมาพร้อมกับการเรียนรู้ความยากลำบาก เป็นคนที่มีชีวิตเพ่ือการทำงาน 
เคารพกฎเกณฑ์กติกาสังคมอดทน ให้ความสำคัญกับการทำงาน แม้ว่าผลลัพธ์ของความสำเร็จจะใช้
ระยะเวลานาน และยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานหนักเพ่ือสร้างเนื้อสร้างตัว  จึงมีความทุ่มเทการ
ทำงานเพ่ือองค์กรและให้ความสำคัญกับครอบครัวมาก รองลงมาจากอาชีพการงาน และเป็นกลุ่มที่ไม่
เปลี่ยนงานบ่อย มีความจงรักภักดีกับบริษัทสูง ดังนั้นกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส จึงมีความเป็นกึ่ง
อนุรักษ์นิยมกับความทันสมัย ขึ้นอยู่ว่าแต่ละบุคคลเผชิญกับความยากลำบากจากสภาวะหลัง
สงครามโลกมากน้อยเพียงใด 

2. เชื่อมั่นในตัวเอง ความเชื่อมั่นในตัวเองของคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส  มาจาก
การผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นช่วงหลัง
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สงครามโลกที่หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก การที่พวกเขาสามารถเอาตัวรอดมาได้ทำให้เกิดความ
มั่นใจในตัวเองสูง สามารถตัดสินใจดำเนินงานต่าง ๆ ได้ชัดเจน รวดเร็ว และเด็ดขาด โดยมีความ
เชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งได้อย่างไม่ยากเย็น ด้วยประสบการณ์ที่ผ่าน
มามากแล้ว 

3. มีประสบการณ์สูง จากประสบการณ์ชีวิตและการดำเนินชีวิตและการทำงานที่
ยาวนานทำให้เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สมีความคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ประสบการณ์สูง 

4. รักครอบครัว จุดเด่นของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สจะเกิดมาในครอบครัว
ใหญ่และเป็นครอบครัวขยายจากผลกระทบจากสภาวะหลังสงครามโลก ทำให้กลุ่มคนเจนเนอร์ชั่นนี้มี
ความผูกพันธ์กับครอบครัวใหญ่ที่มีคนค่อนข้างมาก แม้ในปัจจุบันสังคมจะเริ่มกลายเป็นครอบครัว
เดี่ยวมากขึ้น และมีการย้ายถิ่นอาศัยกระจัดกระจายกันมากขึ้นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สก็ยังมี
ความรักและเอาใจใส่ครอบครัวเหมือนเดิม 

5. ต้องการให้ตัวเองดูดี กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส นอกจากจะรักครอบครัว
แล้วยังรักตัวเองและต้องการทำให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอ โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งสำหรับคนกลุ่มนี้คือ 
Young at Heart คือ กลุ่มคนที่มีหัวใจหนุ่มสาวอยู่เสมอ ทำให้มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเอง การ
เข้าสังคมที่เพ่ิมความภูมิใจและคุณค่าให้กับตัวเอง เช่น ไปออกกำลังกายร่วมกัน เป็นต้น 

6. ใช้ชีวิตเรียบง่าย เนื่องจากจะต้องผ่านเหตุการณ์ความวุ่นวายมากมาย ทำให้กลุ่ม
คนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เลือกที่จะมองหาการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน โดยมองหากิจกรรมที่
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนในการเข้าร่วมมากนัก 

7. ทรงอิทธิพลทางความคิด เนื่องจากกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์สผ่านช่วงเวลา
และเหตุการณ์มาค่อนข้างมาก ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่มคนเจนเนอร์ชั่น
อ่ืน พอสมควรทั้งในด้านทัศนคติ มุมมอง และความเชี่ยวชาญ 

โดยสรุป เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส (Baby boomers) เป็นกลุ่มคนที่เกิดช่วงระหว่างปี ค.ศ. 
1946 – 1963  (ตรงกับช่วงปี พ.ศ. 2489 – 2506) ปัจจุบันมีช่วงอายุระหว่าง 53-70 ปี ลักษณะของ
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส คือ มีความอนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยนิยม เชื่อมั่นในตัวเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การทำงาน มีประสบการณ์สูง รักและให้ความสำคัญกับครอบครัวงมาก ใส่ใจดูแลตนเอง ใช้ชีวิตเรียบ
ง่ายไม่ซับซ้อน อีกท้ังยังถือเป็นเจเนอเรชั่นที่ทรงอิทธิพลทางความคิดต่อเจเนอเรชั่นอื่นด้วย  

 
2.4.2 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) 

 Coupland (1991 อ้างถึงใน พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน 2557, น.24) เป็นผู้ที่ริเริ่มเรียก เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ จากหนังสือ Generation X : Tales for an Accelerated Culture  เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
คือ กลุ่มคนที่เกิดหลังจากเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส เกิดในระหว่าง ค.ศ. 1964 – 1980 (ตรงกับช่วงปี 
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พ.ศ. 2507–2523) โดยจะเรียกคนในรุ่นเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นี้ว่า เจนเอ็กเซอร์ (Gen Xers) หรือ เบบี้
บัสท์ เจเนอเรชั่น (Baby Bust Generation) เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ถูกตั้ งขึ้น เนื่ องด้วยการใช้ชีวิต 
พฤติกรรม และรูปแบบการดำเนินชีวิตต่าง ๆ แตกต่างจากกลุ่มคนรุ่นก่อนหน้า (เบบี้บูมเมอร์ส ) และ
รุ่นหลังจากนี้ (เจเนอเรชั่นวาย) อย่างชัดเจน ปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้จะมีอายุระหว่าง 36-52 ปี (ศรี
กัญญา มงคลศิริ , 2005; Kaylene C. Williams & Robert A. Page, 2011; Kristen C. Power, 
2015) 
 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
  Asthana และ Thorpe (2005 อ้างถึงใน พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน 2557, น.25) อธิบายว่า 
คุณลักษณะเด่นของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ คือ มีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น นิยมแฟชั่นแบบ
แปลก ๆ ต่างจากเบบี้บูมเมอร์สอย่างเห็นได้ชัด ชอบฟังวิทยุ ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ชอบฟังดนตรีร็อค 
ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี ด้วยคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นี้เองจึงทำให้มี
ผู้เรียกคนกลุ่มนี้ว่า “Mods” ซึ่งมาจากคำว่า Modernist หมายถึง กลุ่มคนสมัยใหม่ของสังคม ซึ่งมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สก่อนหน้า 
 สริตา อ่ึงสกุล (2552) ได้อธิบายเกี่ยวพฤติกรรมของคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ไว้ว่าเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ หรือที่เรียกว่าพวกยิฟฟ่ี (Yiffies) นั้น เป็นกลุ่มวัยกลางคน ปัจจุบันมีอายุประมาณ 30 – 50 ปี 
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบการเลียนแบบ มีพฤติกรรมที่ยากจะคาดเดาได้ จึงถูกนำไป
เปรียบเทียบกับ X คือ ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่ไม่รู้ค่า จึงเรียกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ นอกจากนี้เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์มักเป็นนักวางแผนชีวิต เพราะคนกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาดี มีความทะเยอทะยาน เนื่องจาก
เกิดในยุคของการแข่งขัน ทั้งยังเป็นคนที่เปิดรับและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ รู้จักสร้างสมดุลให้กับชีวิต
ทั้งในเรื่องการทำงานและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีนิสัยรักอิสระ ไม่ชอบการผูกมัด ดังนั้นอายุเฉลี่ย
ของการแต่งงานจึงสูงกว่าคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส 
 ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548, น.160-161) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สามารถสรุปได้ว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญและแตกต่างไป
จากลักษณะของเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ 11 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   1. ขี้เกียจ (Lazy) เมื่อนำนิสัย พฤติกรรมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเบบี้บูมเมอร์สมา
เปรียบเทียบกัน จะพบว่ามีความแตกต่างกันมาก เพราะเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ถูกมองว่าขี้เกียจ มีเป็นตัว
ของตัวเองสูง เน้นการคิดมากกว่าการปฏิบัติ และเป็นพวกสุขนิยม ต่างจากเบบี้บูมเมอร์สที่เป็นคนมี
ระเบียบมาก ขยัน มีวินัยในการใช้ชีวิตและการทำงาน 

 2. รักอิสระ (Love Freedom - Independent) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ไม่ชอบการถูก
บังคับให้อยู่ในกรอบ รักอิสระและเสรีภาพอย่างมาก ส่ งผลให้เกิดแฟชั่นที่ต่างจากยุคก่อน ๆ มี
พัฒนาการของการแต่งกายที่สำคัญ 3 แบบ ได้แก่ (1) Unisex เสื้อผ้าที่ใส่ได้ทั้งชายและหญิง (2) 
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Miniskirts & Hot Pants จากกระแสความนิยมการเต้นดิสโก้ เกิดเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าแนวรัดรูป เปิดให้
เห็นสัดส่วนมากขึ้น และ (3) Hippie เน้นอิสระในการแต่งกาย สีสดใส ใช้ของประดับรุงรัง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมของคนผิวสี 
 3. รักการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneur by Nature) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์รัก
อิสระ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของกิจการเอง ถือเป็นลักษณะสำคัญที่เป็นแตกต่างระหว่างเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์กับเบบี้บูมเมอร์ส เพราะเบบี้บูมเมอร์สกลับเลือกทำงานแบบเป็นลูกจ้างตลอดชีวิต 
(Lifetime Employee) แทนการเป็นเจ้าของกิจการ 
 4. กล้ าแสดงออกและต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืน  (Outspoken & Need 
Recognition) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์เป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออก และต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับในการ
แสดงออกของตน ขณะเดียวกันจะสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ออกมาโดยไม่สนใจธรรมเนียมปฏิบัติ เพราะความ
ใจร้อนและเชื่อมั่นในตนเองสูง 

 5. ไม่ ชอบขั้ นตอนและกฎระเบี ยบ  แต่ชอบความจริง (Love Facts, Hate 
Protocols) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์หลงใหลในสุขนิยม (Hedonist) และชื่นชอบความจริง แต่ไม่ชอบ
ขั้นตอนและกฎระเบียบต่าง ๆ การเรียนลัด คือ บริการหนึ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการนี้ 
  6. เปลี่ยนงานบ่อย (Change Jobs Frequently) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์รักความท้าทาย 
(Challenge Lovers) ประกอบกับมีทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานที่ต่างไปจากคนเจเนอเรชั่นอ่ืน คือ 
หากงานนั้นไม่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ก็จะตัดสินใจเปลี่ยนงานเพ่ือไปสะสมทักษะใหม่ให้
เพ่ิมมากข้ึน เพราะเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มองว่าการทำงานเป็นการสะสมทักษะ (Skills Increment)  
   7. หลงใหลเทคโนโลยี (Techno - Savvy) ในช่วงเวลาของการพัฒนาเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดดนั้น ตรงกับช่วงเวลาเกิดและเติบโตของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เจเนอเรชั่นเอ็กซ์จึงตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาครอบครอง 
   8. ห่วงใยสุขภาพ (Health Conscious) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ให้ความสนใจและห่วงใย
ในเรื่องสุขภาพตั้งแต่เยาว์วัย มักเลือกทานอาหารตามหลักโภชนาการ ออกกำลังกาย เพ่ือรักษารูปร่าง
และสุขภาพของตน ซึ่งแตกต่างจากเบบี้บูมเมอร์สที่เริ่มสนใจสุขภาพเมื่ออายุใกล้ 50 ปี 
   9. ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก (Only the Best for My Kids) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์จะ
พยายามชดเชยสิ่งที่ตนขาดในวัยเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มากนัก ด้วยการเอาใจใส่และตามใจ
ลูก ทั้งการเสริมทักษะและความสามารถพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนนานาชาติ  ของเล่น 
เสื้อผ้าราคาแพง เป็นต้น 
   10. หลงใหลในตนเองและตราสินค้า (Narcissus & Brand Mania) เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์จะใส่ใจกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ตนดูดีขึ้น เพราะสนใจดูแล
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รูปร่างหน้าตาของตนมาก เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ชื่นชอบในตราสินค้าที่มีชื่อเสียง มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับ
ของแต่ละคน อาจเรียกได้ว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ชื่นชอบตราสินค้าฉาบฉวยตามกระแสความนิยม แบบ
แนวกว้าง หรือ Horizontal และชอบตราสินค้านั้นอย่างจริงจัง จนกลายเป็นสาวที่มีความภักดีต่อตรา
สินค้าสูงแบบแนวดิ่ง หรือ Vertical  
   11. มีกำลังซื้อ (Purchasing Power) กำลังซื้อของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความแตกต่าง
ไปจากเบบี้บูมเมอร์ส กล่าวคือ เบบี้บูมเมอร์สมีประชากรขนาดใหญ่ จึงมีกำลังซื้อสูง แต่เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์เป็นผู้บริโภคสมบูรณ์แบบ (Perfect Consumers) ที่มีกำลังซื้อสูง คือ ซื้อทุกอย่างเท่าที่จะซื้อได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพ่ือใช้ในปัจจุบัน หรืออนาคต ซื้อเพ่ือใช้งานหรือใช้เล่น ทำให้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์สุข
ใจที่ได้ครอบครอง (Happy to Own) ขณะที่เบบี้บูมเมอร์สสุขใจที่ได้ใช้ (Happy to Use) 
 โดยสรุป เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) คือ กลุ่มคนที่เกิดหลังจากเจเนอเรชั่นเบบี้บูม
เมอร์ส เกิดในระหว่าง ค.ศ. 1964 – 1980 (ตรงกับช่วงปี พ.ศ. 2507 – 2523) ปัจจุบันประชากรกลุ่ม
นี้จะมีอายุระหว่าง 36-52 ปี ลักษณะของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่โดดเด่น คือ การยอมรับความแตกต่างที่
เกิดขึ้นร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ และมีความเป็นปัจเจกชนที่สูง 
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบการเลียนแบบ เน้นการคิดมากกว่าการปฏิบัติ รักอิสระ ต้องการ
เป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น นิยมแฟชั่นแบบแปลก ๆ ทั้งยังเป็นคนที่
เปิดรับและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ หลงใหลในตราสินค้า และแป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง 
 

2.4.3 เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
 กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981 – 1994 (ตรงกับช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2537) เรียกว่า เจ
เนอเรชั่นวาย (เจเนอเรชั่นวาย) มักเป็นรุ่นลูกของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส (เบบี้บูมเมอร์ส) และเป็นน้อง
ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในยุคนี้เป็นช่วงที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการหลาย ๆ ด้าน ทั้งเทคโนโลยี
ดิจิทัล คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตอย่างก้าวกระโดด การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก อีกทั้ง
เศรษฐกิจยังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตลาดหุ้น กลุ่มธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประชากร
กลุ่มนี้จะมีอายุระหว่าง 22-35 ปี (Stock 2008; Solomon, Tapscott, 2009; Robinson, Lyons, 
2016) 
 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นวาย 
 สิ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิคของเจเนอเรชั่นวาย ส่งผลให้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง
ไปจากเจเนอเรชั่นอื่น ๆ คือ พัฒนาการสำคัญทางเทคโนโลยี จนเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ
เจเนอเรชั่นวาย (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548, น.172-173) ได้แก่ 
   1. อินเตอร์เน็ต เจเนอเรชั่นวายมีมุมมองที่กว้างกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นอื่น ๆ เนื่องจาก
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในยุคของเจเนอเรชั่นวายถือเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ และเป็นสิ่ง
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ธรรมดาปกติสำหรับคนในยุคปัจจุบัน ต่างจากในยุคของเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ที่ถือว่าเป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ 
   2. การสื่อสารแบบทันทีด้วยโปรแกรมสนทนา จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจึงทำให้เกิดระบบการสื่อสารแบบทันที ผ่านรูปแบบการ Chat online เกิดรูปแบบการพูดคุย
ที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น 
   3. โทรศัพท์มือถือ ในสังคมของเจเนอเรชั่นวายถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ทุกคน
สามารถเป็นเจ้าของได้ และส่วนใหญ่มักมีในครอบครอง 
 Stock (2008 อ้างถึงใน พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน 2557, น.31) ได้อธิบายว่าเจเนอเรชั่นวายมี
ลักษณะที่ต่างออกไปจากรุ่นพ่อแม่ เพราะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่งผลให้เจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันทั่วโลก ได้แก่ การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดนในเวลาอันรวดเร็ว มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถเชื่อมต่อกับ
ผู้คนอย่างง่ายดายทั่วทุกมุมโลก  
 Solomon (2009 อ้างถึงใน ชานนท์  ศิริธร, 2554, น.113) ได้มองว่า เจเนอเรชั่นวาย
เจริญเติบโตขึ้นพร้อมกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล จึงทำให้คนเหล่านี้มีรูปแบบ
การใช้ชีวิตที่ต้องการการเชื่อมต่อกับผู้อ่ืนตลอดเวลา ทั้งยังคุ้นเคยกับการทำกิจกรรมหลายอย่างพร้อม
กันผ่านอุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่าง ๆ จนเรียกได้ว่าเป็น มัลติทาสเกอร์ (Multitaskers) เช่น การ
พิมพ์ หรือรับส่งข้อความในสมาร์ทโฟน การดาวน์โหลดวิดีโอ การพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  
 Yarrow และ O’Donnell (2009 อ้างถึงใน พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน 2557, น.31) กล่าวไว้ว่า มี
เจเนอเรชั่นวายจำนวนมากที่ถูกเลี้ยงโดยพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว จากการที่พ่อแม่แยกกันอยู่หรือหย่าร้าง 
ผู้ปกครองจึงเลี้ยงดูเจเนอเรชั่นวายเป็นอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก อีกท้ังการอยู่ในโลกดิจิทัล (Digital World) 
ยุคที่เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต มีการพัฒนาไปมาก ทำให้เจเนอเรชั่นวายมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างไปจากเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ โดยมีลักษณะเด่น 4 ประการ ได้แก่ มีความมั่นใจในตัวเอง
สูง มุ่งเน้นความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม มักประเมินทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และต้องการความ
รวดเร็ว 
 Tapscott (2009 อ้างถึงใน พรจันทร์ วงค์คุ้มสิน 2557, น.31) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเจ
เนอเรชั่นวายพบว่าเจเนอเรชั่นวาย คือ ในช่วงของการพัฒนาทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นช่วงเวลาเกิดและเติบโตของเจเนอเรชั่นวาย จึงนับได้ว่าเป็นกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ที่มีทักษะหลายด้าน มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อประเภทต่าง ๆ สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน อาทิ การใช้โทรศัพท์มือถือในการรับส่งข้อความ เข้าเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล เส้นทางการ
เดินทาง ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ และแบ่งปันให้กลุ่มเพ่ือน และสังคมผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ นอกจากนี้
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ยังเปิดใช้โปรแกรมการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา จากการศึกษาเจเนอเรชั่นวาย จำนวน 
6,000 คน ในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีทัศนคติและพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 8 ประการ ดังนี้ 
 1. อิสรภาพ (Freedom) อัตราการลาออกของเจเนอเรชั่นวายค่อนข้างสูง เนื่องจาก
มีอิสระในการตัดสินใจเลือกทำงานที่ตนพอใจ และไม่ต้องการทนอยู่กับงานที่ไม่พึงพอใจ นอกจากนี้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ยังช่วยให้เจเนอเรชั่นวายมีอิสระในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สามารถศึกษา ตรวจสอบ
รายละเอียดของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
 2. ดัดแปลงให้ เป็นแบบที่ ชอบ (Customization) เจเนอเรชั่นวายมักเป็นให้
ความสำคัญกับความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ชอบเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ให้มี
ลักษณะเฉพาะของตนเอง เช่น การแต่งรถ การสร้างพ้ืนที่ของตนบนเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ การ
เลือกชมรายการในเวลาที่ตนสะดวกผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 3. พินิจพิเคราะห์ (Scrutiny) เจเนอเรชั่นวายมักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
ค้นหาข้อมูลสินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ด้วยการ
อาศัยประโยชน์จากสังคมท่ีมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสูง  
 4. ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ (Integrity) เจเนอเรชั่นวายเปิดกว้างทางความคิด 
สามารถยอมรับความแตกต่างได้มาก และมีความคิดตรงไปตรงมา ในการวิจัยพบว่า ร้อยละ 40 บอก
ว่าจะเลิกซื้อสินค้าของบริษัทที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และร้อยละ 71 ของคนรุ่นนี้จะยังคง
สนับสนุนบริษัทที่ดำเนินการผิดพลาด หากออกมากล่าวขอโทษสังคม 
 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration) เจเนอเรชั่นวายชื่นชอบการสร้ าง
ความสัมพันธ์ต่อกัน มีการรักษาความสัมพันธ์ด้วยการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างกัน การมีอิทธิพลต่อกันในสินค้า บริการ และองค์กร เรียกได้ว่าเป็นเครือข่าย N-fluence 
(Net generation - influence) 
 6. ความบันเทิง (Entertainment) เจเนอเรชั่นวายเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิด หรือ
เสียหายที่จะทำงานไปพร้อม ๆ กับการเข้าอินเตอร์เน็ตด้วย ตราบที่งานนั้นสำเร็จลุล่วง จึงมักไม่
แบ่งแยกชัดเจนระหว่างการทำงานและความบันเทิง  
 7. ความเร็ว (Speed) ผลการวิจัยพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ยอมรับว่าไม่มี
ความสามารถในการอดทนรอคอย เนื่องด้วยเจเนอเรชั่นวายเติบโตขึ้นในโลกดิจิทัลที่แทบทุกสิ่ง
สามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั้งการพูดคุย การเล่นเกม การทำงาน หรือแม้แต่การค้นหา
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ทำให้คาดหวังการมีปฏิสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ใช้เวลาไม่นาน 
 8. นวัตกรรม (Innovation) เจเนอเรชั่นวายมีความต้องการสินค้าและบริการใหม่ ๆ 
อยู่ตลอด เช่น การเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต โทรศัพท์มือถือ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้
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ผู้คนสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเก่ียวข้องกับนวัตกรรมในที่ทำงาน
ด้วย เช่น เจเนอเรชั่นวายมักปฏิเสธการสั่งการและควบคุมจากลำดับบังคับบัญชาแบบเก่า 
  กานต์พิชชา เก่งการช่าง (2556 , น.17) ได้กล่าวว่า เป็นกลุ่มประชากรที่กำลังเป็นอัตรากำลัง 
หรือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ มีวิถีการดำเนินชีวิต
ที่รวดเร็ว เป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการยอมรับและความเข้าใจ ชอบอะไรที่ท้าทาย มีความอยากรู้
อยากเห็น แต่แอบแฝงไว้ด้วยความอ่อนไหวต่อสถานการณ์และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ มักเป็นคนช่างซักช่างถาม และมีเงื่อนไขในการทำงานเสมอ ไม่ค่อยวางแผนในระยะยาว หรือ
ไม่ได้คำนึงถึงอนาคตมากนัก ไม่ชอบอยู่ในกรอบ ไม่ชอบกฎกติกา ไม่ชอบกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อย
ไป ชอบความท้าทาย ต้องการให้คนอ่ืนเห็นว่าตนเองเป็นคนสำคัญ ต้องการให้คนอ่ืนเข้าใจทั้งความคิด
และความรู้สึก อยากได้ผลตอบแทนสูง ๆ อีกทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าการท่องจำ
หรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดตามคำสั่ง และเป็นกลุ่มประชากรที่เปิดใจยอมรับและปรับตัว
ให้เข้าสถานการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายในแง่มุมต่าง ๆ มีความสนใจใฝ่รู้ทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
มาก ทำให้มีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ในการปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยความ
รวดเร็ว สามารถทำงานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน 
 โดยสรุป เจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981 – 1994 
(ตรงกับช่วงปี พ.ศ. 2524 – 2537) ปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้จะมีอายุระหว่าง 22-35 ปี เจเนอเรชั่น
วายเติบโตขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมากมาย  ในยุคของการพัฒนา
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นคนที่มีทักษะหลากหลาย มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ
หลากชนิด สามารถทำกิจกรรมหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารอย่างไร้พรมแดน และสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนได้ทั่วโลก มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการ
การเชื่อมต่อกับผู้อ่ืนตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ตนเองอาจจะไม่
คุ้นเคยมาก่อนแต่พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เรียนรู้ได้เร็ว มีความทะเยอะ
ทะยาน และความต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ชอบงานท้าทายมีความมุ่งมั่น และการ
ยอมรับนับถือ มีข้อจำกัดในเรื่องความอดทนอดกลั้น เป็นคนช่างสงสัยและช่างซักถาม มีความเป็นตัว
ของตัวเองสูง และแสดงออกอย่างชัดเจน ไม่สนใจผู้อื่นที่มีระดับอาวุโสกว่า หรือไม่คำนึงถึงผลกระทบ
อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา มีความสนใจใฝ่รู้ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสูง ทำให้มีความเฉลียว
ฉลาด และมีความคิดสร้างสรรค์ในการปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
 

2.4.4 เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) 
เจเนอเรชั่นแซด คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน มีอายุระหว่าง 1-

24 ปี เป็นลูกของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ หรือเบบี้บูมเมอร์ส ในปี 2562 ข้อมูลประมาณการจำนวน
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ประชากรขององค์การสหประชาชาติ (World Population Prospects) พบว่าในปี 2562 กลุ่มเจเนอ
เรชั่นแซดมีจำนวน 2,464 ล้านคน หรือร้อยละ 32 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด 7,700 ล้านคน 
และในปี 2562 จะเป็นปีแรกท่ีประชากร เจเนอเรชั่นแซด มีจำนวนมากกว่าประชากร เจเนอเรชั่นวาย 
(ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย , 2562) สำหรับประเทศไทยตามสถิติของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2561 มีประชากรไทยที่เป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดอยู่ราว 19.4 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ส่วนใหญ่อยู่ในวัยศึกษาเล่า
เรียน และมีจำนวนไม่น้อยที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทำงาน เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในอนาคต เพราะจะเป็นกลุ่มบริโภคหลัก และเป็น New Voter (กลุ่มผู้ที่จะได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก)  
 ลักษณะเฉพาะของเจเนอเรชั่นแซด  
 Ivanova and Smrikarov (2009 อ้างถึงใน นิพนธ์ ชาญอัมพร 2557, น.27) กล่าวว่า 
Generation Z หรืออีกชื่อหนึ่งว่า The Digital Kids คือผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1994-2004 ส่วนใหญ่
ถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่อยู่ในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนที่พ่ึงพาตนเอง
มากกว่า มีความเป็นปัจเจกบุคคล และเน้นความเป็นทีมน้อยกว่าเจเนอเรชั่นวาย ความเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาการทางเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลทำให้เจเนอเรชั่นแซดต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีในทุก 
ด้านมากว่าเจเนอเรชั่นอื่น 
 Spire Research and consulting (2010) Net Generation หรือ เจเนอเรชั่นแซด คือกลุ่ม
คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1995-2004 คนกลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการดาวน์โหลด
ข้อมูล หรือสร้างข้อมูลบนโลกออนไลน์ ธรรมชาติของกลุ่มคนนี้คือการใกล้ชิดกับเทคโนโลยี เพราะ
พวกเขาเติบโตพร้อมกับหนังสืออนไลน์ (E-Book) ผู้ปกครองของเจเนอเรชั่นแซดคือ เบบี้ บูมเมอร์
ตอนปลายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่เกิดในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีอนาล็อกไปสู่เทคโนโลยี
แบบดิจิตอล เจเนอเรชั่นแซดจึงถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กให้เป็นคนที่มีความเป็นเลิศทางสื่อสังคม เทคโนโลยี
ต่าง ๆ 
 จากรายงานของ Grail Research (2014 อ้างถึงใน สรรเพชญ มโนรส 2558, น.6) ในหัวข้อ 
“Consumers of Tomorrow Insights and Observations About Generation Z” พบว่าเจเนอ
เรชั่นแซดมีพฤติกรรมและแนวโน้มดังต่อไปนี้ คือ  
  1. เติบโตมากับอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อ่ืน ๆ โดยในปี พ.ศ.2553 การสำรวจพบว่า ร้อยละ 31 ของเด็กที่อายุ 6-12 ปี ในสหรัฐอเมริกา
ต้องการไอแพดเป็นของขวัญคริสมาส ตามมาด้วยคอมพิวเตอร์ร้อยละ 29 โลกสำหรับเจเนอเรชั่นแซด
เป็นโลกของดิจิตอลและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ทำให้คนกลุ่มนี้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว 
เช่น ประมาณร้อยละ 20 ของเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปีและต่ำกว่าเข้าชมเว็บไซต์ขายของออนไลน์เป็น
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ประจำ และร้อยละ 13 ของเด็กผู้หญิงมีการซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้เจนเนอเรชั่นแซดไม่
นิยมชมโทรทัศน์แบบเดิมแต่เปลี่ยนเป็นการรับชมทางออนไลน์ (Streaming Video-on-Demand) 
โดยร้อยละ 51 ดูผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และร้อยละ 43 ดูผ่านมือถือ เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อ
วิธีการเรียนรู้ของเจนเนอเรชั่นแซด โดยร้อยละ 43 ชอบเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 38 ชอบที่จะ
เรียนรู้ควบคู่กันระหว่างหนังสือและอินเตอร์เน็ต และมีเพียงร้อยละ 16 ที่ชอบเรียนรู้จากหนังสือ 
   2. เจนเนอเรชั่นแซดชอบสื่อที่ใช้ง่ายและมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เช่น ไอแพด 
อีกทั้งเจนเนอเรชั่นแซดชอบทำงานหลาย ๆ อย่าง ดังนั้น จึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำให้พวกเขาทำงาน
หลาย ๆ อย่างในอุปกรณ์เครื่องเดียวและยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับอุปกรณ์เหล่านั้น 
   3. เจเนอเรชั่นแซดมีแนวโน้มความรับผิดชอบทางสั งคมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถเข้าถึงข้อมูลในโลกออนไลน์ ทำให้เจเนอเรชั่นแซดมีความตระหนักต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น 
การก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยร้อยละ 
74 ของวัยรุ่นมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อนเป็น ภัยคุกคาม
มากกว่ายาเสพติด ความรุนแรงหรือสงครามเสียอีก อีกทั้งวัยรุ่นและครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการซื้อโดยเลือกซ้ือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ร้อยละ 75 ของวัยรุ่นในสิงคโปร์ใส่
ใจในการเลือกซ้ือสินค้าสีเขียว นอกจากนั้น 2 ใน 3 มีการรีไซเคิลมากเท่าที่ทำได้ 
   4. มีการติดต่อสื่อสารกันกับผู้อ่ืนตลอดเวลาผ่านทางอินเตอร์เน็ต การส่งข้อความ
แบบทันที (Instant/text messaging) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์ก โดย
ร้อยละ 79 ของเด็กที่ถูกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์โซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น แล็ปท็อป โทรศัพท์เคลื่อนที่
รู้สึกเป็นทุกข ์ 
 ทีฆทัศน์  สุวรรณเครือ (2555, น.10) กลุ่มเจเนอเรชั่นแซด หรือในอีกหลายชื่อ อาทิ  
iGeneration, Generation@ และ Net Generation คือกลุ่มคนที่เกิดช่วงหลังปี พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน 
เป็นกลุ่มคนที่ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ มีกระบวนการเรียนรู้ 
แบ่งปันความรู้ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถออนไลน์ได้ทุกที่
ตลอด 24 ชั่ ว โมง (Always connected หรือ Always on) ซึ่ งเป็นผลมาจากการเติบ โตของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์พกพา โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนที่สามารถ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ตามต้องการไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ทำให้คนสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่าน
เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ข่าวสาร ไปจนถึงสื่อบันเทิงทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนในรุ่นก่อนไม่
สามารถคาดเดาได้ในทศวรรษก่อน ขณะที่ความรวดเร็ว และง่ายดายเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เจเนอเรชั่นแซด
ปรารถนา นอกจากนี้ เจเนอรชั่นแซดเติบโตขึ้นมาพร้อม ๆ กับเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 
ปรากฎการณ์การตื่นตัวจากกระแสโลกร้อน และภัยธรรมชาติครั้งใหญ่หลายครั้ง ทำให้คนรุ่นนี้จำนวน
มากมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาและใส่ใจกับสังคมผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกทำให้มีประสิทธิภาพ
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มากขึ้นเมื่อผ่านการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายออนไลน์ที่คนรุ่นนี้ถนัด ผสานกับปัจจัยที่ว่าเจเนอเรชั่น
แซดเป็นวัยที่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น และด้วยความท่ีเป็นคนรุ่นใหม่เกิดมาพร้อม
กับยุคโลกาภิวัฒน์ จึงทำให้การสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ หรือผู้คนที่หลากหลายไม่ใช่เรื่องน่าแปลก
ใจอีกต่อไปสำหรับคนรุ่นนี้  

ณัฎฐิรา อําพลพรรณ (2554 อ้างถึงใน เอมิการ์ ศรีธาตุ 2559, น.39) ได้กล่าวถึงเจเนอ
เรชั่นแซด (เจเนอเรชั่นแซด) ว่า เป็นกลุ่มประชากรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถึงร้อยละ 21 ของจํานวน
ประชากรโลกท้ังหมดในปี 2009 หรือมีจํานวนสูงถึง 1.4 พันล้านคน ซึ่งลักษณะของกลุ่ม เจเนอเรชั่น
แซด สรุปไว้ 5 ลักษณะดังนี้ 

1. Individualistic กลุ่มเจเนอเรชั่นแซด มักจะทํางานหลาย ๆ อย่างด้วยตนเอง อัน
เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่สนับสนุนการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างอิสระ ทั้งในครอบครัว 
โรงเรียน และในอินเตอร์เน็ต ตรงข้ามกับคนกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จะชอบการทํางานเป็นทีมมากกว่า 

2. Tech-Savy เจเนอเรชั่นแซดมีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวกับข้อมูลจํานวน
มากได้ในเวลาเดียวกันเนื่องจากคนกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดเติมโตมาในยุคดิจิตอลใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความรวดเร็ว และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา  

3. Older than their years หรือที่ เรียกว่าปรากฏการณ์  KGOY (Kids Getting 
Older Younger) คือการที่คนกลุ่มนี้มีการเจริญเติมโตทางความคิดเหมือนเด็กวัยรุ่ย (Teenagers) ซึ่ง
มีความเฉลียวฉลาดมากกว่าเด็กในอดีต และมีระดับไอคิวที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนรุ่นก่อน  

4. Brand-aware คนกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดจะมีความเป็นกลุ่มวัตถุนิยมและให้ความ
สนใจในเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์สูง นอกจากนี้ เพ่ือนยังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างมากใน
หลาย ๆ เรื่องของคนกลุ่มนี้ 

5. Open and Fair เจเนอเรชั่นแซดเป็นกลุ่มคนที่ดํารงชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เป็นจริงมากกว่า เจเนอเรชั่นก่อน มีความใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น และมีการยอมรับถึงความ
หลากหลายของผู้คน ทั้งในแง่เชื้อชาติ รสนิยม ความคิด เป็นต้น 

วิทยา ชีวรุโนทัย (2555) อธิบายถึงกลุ่มเจเนอเรชั่นแซดไว้ว่า เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลัง 
พ.ศ. 2539 พ่อแม่เป็นคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ หรือเบบี้บูมเมอร์สที่มีลูกช้า เจเนอเรชั่นแซดอยู่ในวัยเรียน 
บางกลุ่มกำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น การเติบโตของเจเนอเรชั่นแซดควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในทุก ๆ 
ด้าน เช่น พัฒนาการสื่อสารจากกระบบอนาล็อก (Analog) กลายเป็นระบบดิจิตอล (Digital) ถือเป็น
กลุ่มคนที่ เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยแท้ จนมีชื่อเรียกเจเนอเรชั่นแซดอีกอย่างว่า “Digital 
Natives” หรือ “Digital Generation” แตกต่างจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่เกิดและเติบโตไปในยุค
ของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มคนเจเนอเรชั่นแซดนั้น ไม่
สามารถเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตการทำงานที่ไร้เทคโนโลยีแบบในปัจจุบันได้เลย 
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 โดยสรุป เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) คือกลุ่มคนที่เกิดในช่วง ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน 
คนกลุ่มนี้ในปี พ.ศ. 2562 มีอายุระหว่าง 1-24 ปี เป็นรุ่นลูกของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้ บูมเมอร์ที่
มีลูกช้า จากการเปลี่ยนทางเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมที่ผ่านมา ทำให้เจเนอเรชั่นแซด มีลักษณะที่
แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนอย่างมาก สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ ความสามารถในการใช้งาน และเข้าถึง
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ผูกติดกับเจเนอเรชั่นแซดแทบทุกวันในการ
ใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นข้อมูล ซื้อสินค้า การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางมากมาย รวมทั้งการรับรู้ 
ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นด้วยเหตุที่เจเนอเรชั่นแซดได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ไม่จำกัดเพียง
ในประเทศของตน แต่ยังรวมถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นบนโลกได้อย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้เจเนอเรชั่น
แซดเป็นกลุ่มคนที่มีความรับผิดชอบทางสังคมมากขึ้น ตระหนักรู้ต่อปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ความใส่ใจโลก การเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายแตกต่างในสังคมมากขึ้น ทั้งความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ความคิดความเห็น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะสำคัญของเจเนอเรชั่นแซดนี้ ได้สร้างความ
เปลี่ยนแปลงหลายประการในสังคม และในอนาคตจะกลายเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมด้วย 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี้ได้รวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยนำเสนอประเด็นวัฒนธรรม
ทางการเมือง และพลเมือง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอ
เรชั่นแซด ดังนี้ 

 
2.5.1 งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง 
ซึ่งมีงานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าวหลากหลายผลงาน ได้แก่ 

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยม 
(Authoritative political culture) คือคนในสังคมเห็นว่าผู้มีอำนาจมีความชอบธรรมถูกต้อง ผู้ถูก
ปกครองจะต้องปฏิบัติตาม เคารพ เชื่อฟัง ยกย่อง และเกรงกลัว ดังการศึกษาของ กมล สมวิเชียร, 
2514, น.35-70) ที่พบว่าวัฒนธรรมการเมืองของคนไทยมีลักษณะอำนาจนิยม แต่ต่างที่มีการผสมปน
กับอิสระนิยมด้วย โดยลักษณะอิสระนิยมปนกับอำนาจนิยม วัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย มี
ลักษณะเป็นลูกตุ้มแกว่งที่ขัดแย้งกันเองระหว่างอิสระนิยมที่ปรารถนาที่จะมีวิถีชีวิตซึ่งไม่มีสิ่งเหนี่ยวรั้ง
จำกัด กับอำนาจนิยมที่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของบุคคลที่เหนือกว่า  

รังสรรค์ ชนะพรพันธุ์ (2536) ศึกษาเกี่ยวกับวิถีแห่งวัฒนธรรมในสังคมไทย พบว่า วัฒนธรรม
ทางการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย คือ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมและระบบ
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อุปถัมภ์ ซึ่งมีลักษณะแนวโน้มที่สมาชิกในสังคมเห็นว่า “อำนาจคือธรรม” หรือ “อำนาจคือความ
ถูกต้อง” ความเห็นของผู้มีอำนาจย่อมถูกต้องเสมอและจำเป็นที่ผู้ถูกปกครองจะต้องปฏิบัติตาม 
เคารพ เชื่อฟัง ยกย่องและเกรงกลัวผู้มีอำนาจ เพราะการมีอำนาจเป็นผลมาจาก “บารมี” ที่ได้สั่งสม
มาตั้งแต่อดีต และระบบอุปถัมภ์จะประกอบด้วยผู้อุปถัมภ์และผู้รับการอุปถัมภ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ของ 2 ฝ่ายที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยฝ่ายหนึ่งยอมรับอิทธิพลและการคุ้มครองของฝ่ายที่มีอำนาจ
เหนือกว่า 
 อย่างไรก็ตามงานศึกษาในช่วงระยะหลังกลับพบความแตกต่างออกไป กล่าวคือ งานศึกษาใน
ระยะหลังช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่พบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนั้น ได้แปร
เปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากขึ้น สามารถแบ่งออกได้ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
ช่วงเวลาแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2540–2549 และช่วงเวลาที่สอง ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2559 โดยในช่วง
แรกมีการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในไทยหลายงานวิจัย ที่ปรากฏผล
การศึกษาว่า สังคมไทยมีทัศนคติต่อวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง อาทิ  

สุรพงษ์ สายวงศ์ (2544, น.73) ได้ทำการวิจัยเรื่องทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม  ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการตำรวจในกอง
ปราบปราม มีทัศนคติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง  

ปณีธี สุวรรณปิณฑะ (2546, น.78-79 ) ได้ทำการวิจัยเรื่องทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของเยาวชนในสถานสงเคราะห์ ศึกษากรณีบ้านปากเกร็ดและบ้านราชวิถี ผลการวิจัย
พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง เพศ และความรู้
พ้ืนฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของเยาวชน ส่วนอายุ ระดับชั้นเรียน การเข้าร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา การอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมือง การรับข่าวสารทางการเมือง และความสำนึกทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กันทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของเยาวชน 

ณัฐธิดา ทองแผ่น (2549, น.62) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย: ศึกษา
เฉพาะกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า สำหรับการอบรมกล่อม
เกลาทางการเมืองนั้น มีการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย โดยภาพรวมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า มีวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งนักศึกษามีการเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนในการแสดงความคิดเห็นและ
การแสดงออก ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นเหล่านั้นก็ตามมากที่สุด ส่วนนักศึกษาที่เห็นว่า
การเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบายของรัฐบาลนั้นมีน้อยที่สุด 

สำหรับช่วงเวลาที่สอง ใน พ.ศ. 2550-2559 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยใน
ไทยอยู่ในระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจ ความสนใจ และมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่มากกว่าใน
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อดีต ดังปรากฏในผลการศึกษาของ พงษ์ศักดิ์ อินทรเนตร (2550, น.53) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการสังกัดกรมการทหารช่าง  ผลการศึกษาพบว่า ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 58. 7 ขณะที่ร้อยละ 40.6 มี
ความรู้ในระดับปานกลาง และมีความรู้ในระดับต่ำมีเพียงร้อยละ 0.7 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง 10 คำถาม จาก 15 คำถาม คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีคนที่สามารถตอบ
คำถามถูกท้ังหมดจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และกลุ่ม ตัวอย่างที่ทำคะแนนได้ตํ่าที่สุดเพียง 5 
คะแนน มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ซึ่งจากผลการศึกษาระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของข้าราชการกรมการทหารช่าง ยังพบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่า การเมืองเป็น
เรื่องของประชาชนทุกคนทุกอาชีพ แม้แต่อาชีพทหารเองก็ควรให้ความสนใจเรื่องการเมืองด้วย และ
ควรให้การยกย่องคนดีมีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศ 

ทรงกต พิลาชัย (2552, น.52) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ข้าราชการเรือนจำ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ข้าราชการเรือนจำจังหวัดมหาสารคามมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย อยู่ในระดับสูง จำนวน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการมีความสำนึกในหน้าที่
พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง (2) ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย (3) ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล และ 
(4) ด้านการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์  

บุษบง ภูโคกเนิน (2556, น.96-97) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย
พบว่า ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับสูงพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูงรวม 4 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยดังนี้ (1) ด้านการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง (2) ด้านการเคารพในกติกาและกฎระเบียบ
ที่เป็นประชาธิปไตย (3) ด้านการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และ (4) ด้านการเห็น
คุณค่าของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจากงานใน 2 ช่วงเวลาแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลานั้นเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย 

สำหรับรูปแบบของวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนั้น จากการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า เป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นลักษณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มมีความ
สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมือง โดยคิดว่าตนมีบทบาทและมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ จึงเกิดการเรียกร้องสิทธิทางการเมืองขึ้น ในขณะเดียวกัน ประชาชน
บางส่วนยังคงเมินเฉยและไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังผลการศึกษาของ สุรสิทธิ์ อุตบุรี 
(2541, น.66) ได้ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
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เชียงราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือนให้ความสนใจทางการเมือง โดยติดตามข่าวสารอยู่
ตลอดเวลาและเห็นด้วยว่า รัฐธรรมนูญใหม่มีความเหมาะสมกับการปกครองประเทศไทย  จาก
การศึกษายังพบอีกว่า ในชนชั้นกลางของจังหวัดเชียงราย มีความโน้มเอียงที่วัฒนธรรมทางการเมือง
จะเป็นรูปแบบไพร่ฟ้าผสมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 

สอดคล้องกับงานศึกษาของ กรณิศ ดวงใบ (2542, น.107-116) ได้ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรม
ทางการเมืองของพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน” พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองลำพูนมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองมากขึ้น แต่พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังไม่มาก  ส่วนเพศ ระดับการศึกษา 
ประเภทพนักงาน รายได้ ประสบการณ์ทำงาน ระดับตำแหน่งงานที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ต่างกันด้วย 
 รัชนก ต๊ะกัน (2553, น.82) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนหลังการยก
ฐานะของเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
สันโป่ง มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบผสมระหว่างไพร่ฟ้ากับมีส่วนร่วม  (Subject-Participant 
Political Culture) ปัจจัยสำคัญที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบดังกล่าว คือ การกล่อมเกลาทาง
การเมือง นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย 
และความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติรัฐธรรมณูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ใน
ระดับปานกลาง 

ขณะที่ วิฑูรย์ วีรศิลป์ (2556, น.62) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ก็พบว่า หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบผสมระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้ากับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม  
กล่าวคือ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองโดยทั่วไป แต่
การปฏิบัติหรือพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อย โดยการเข้าไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองจะเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่อยู่ในระดับต่ำของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแต่ระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงจะมีน้อย 

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร โดย กัมลาศ เยาวะนิจ (2558, น.199) ผลการวิจัย 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานครโดยรวมมีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมสูงสุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบการมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการที่มี
ส่วนร่วม และด้านความถี่ของการมีส่วนร่วม ซึ่งด้านความถี่นี้มีค่าน้อยที่สุดเพราะขาดการส่งเสริมการ
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มีส่วนร่วมโดยภาคส่วนต่าง ๆ ประชาชนขาดความต้องการที่จะมีส่วนร่วม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 
ความต้องการของประชาชนที่จะมีอิทธิพล ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเชื่อมั่นในอิทธิพลของ
ตนเอง และ การยึดมั่นในตัวบุคคล 2) ปัจจัยภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาคส่วนต่าง ๆ และการรับรู้ข้อมูล  และ 3) ปัจจัย
ทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความสามารถในการบริหาร การเปลี่ยนแปลง และความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง  
โดยทั้ง 3 ปัจจัยข้างต้น สามารถอธิบายความผันแปรของการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ร้อยละ 70 
นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่านอกจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ  ส่งมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 1) ความผูกพันต่อท้องถิ่น 2) ความเป็นปัจเจกบุคคล 3) 
การสื่อสารกับประชาชน 4) บทบาทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต่อประชาชน 5) เวลาในการ มี
ส่วนร่วม 6) ความเจริญของพ้ืนที่ และ 7) จำนวนประชากร 

อย่างไรก็ตามยังมีงานศึกษาที่ไม่สอดคล้อง เนื่องด้วยผลการศึกษาพบว่า ในบางกลุ่ม บาง
พ้ืนที่ โดยเฉพาะชนเผ่าต่าง ๆ มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมไพร่ฟ้า ประชาชนส่วนใหญ่
ยอมรับอำนาจของผู้นำ หรือรัฐบาลกลางให้อยู่เหนือกว่า แต่ประชาชนก็ยังไม่สนใจเรียกร้องสิทธิ
ทางการเมือง หรือแม้ได้รับสิทธิก็ยังไม่สนใจ รวมถึงไม่คิดว่าตนจะมีบทบาทหรืออิทธิพลต่อระบบ
การเมือง ซึ่งงานศึกษาของ โชคชัย สินศุภรัตน์ (2543, น.73) ได้ทำการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมทาง
การเมืองของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านมณีพฤกษ์ จังหวัดน่าน จากการศึกษาพบว่า เผ่าม้ง มีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบคับแคบผสมแบบไพร่ฟ้าที่ยังติดอยู่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม  แม้จะมีชาวม้งรุ่นใหม่
ได้รับวัฒนธรรมกล่อมเกลาจากสังคมไทยพ้ืนราบบ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชนเผ่า
ตนไว้ ด้านความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองมีน้อยมาก แต่กลับมีทัศนคติท่ีดีต่อระบอบการเมือง ส่วน
ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองยังอยู่ในระดับต่ำ 

ส่วน ภิชณุ แก้วยอด (2549, น.75) ได้ศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน เรื่อง “วัฒนธรรมทาง
การเมืองของชุมชนกะเหรี่ยงในตาบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่า ชุมชน
กะเหรี่ยงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสมแบบไพร่ฟ้า กล่าวคือ ด้านแนวความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปกครอง ชาวกะเหรี่ยงยังคงเชื่อและประพฤติในแบบดั้งเดิมของตน  ด้านความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย อยู่ในระดับมีความรู้มาก และด้านการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองระดับชาติ อยู่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ  

ฐานันดร พรหมปัญญา (2557, น.74) ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวไต (ไทใหญ่) ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแต่เดิมเป็นแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
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ดั้งเดิมจำกัดวงแคบกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่ขาดความสำนึก
ทางการเมือง ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นสังคมแบบจารีตประเพณีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย 
ต่อมามีพัฒนาการทางการเมือง จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมกับวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประชากรได้เข้ามามีส่วนร่วมและเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การเมืองการปกครอง มีจิตสำนึกทางการเมือง มีความสนใจทางการเมือง และเข้ามามีบทบาททาง
การเมือง 

ในงานศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองจำนวนมาก พบว่า “อายุ” กลายเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่มีผลต่อความคิด ทัศนคติต่อการเมืองของบุคคลที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ 
โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีอายุมากจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ในทาง
ตรงกันข้ามผู้ที่มีอายุน้อยมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า ดัง
ปรากฏในผลการศึกษาของ สมศักดิ์ พัวพันธ์ (2531, น.107-108) ได้ศึกษาปัจจัยบางประการที่มี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณะเทศมนตรี  พบว่า อายุของคณะ
เทศมนตรีมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยพบว่าคณะเทศมนตรีที่มี
อายุน้อยจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงกว่าคณะเทศมนตรีที่มีอายุมาก  

อย่างไรก็ตามงานศึกษาของ พิชาย รัตนดิลก และคณะ (2553, น.7-3, 7-15) กลับพบว่า 
ในช่วงวัยของนักศึกษาอายุโดยเฉลี่ย 20-21 ปี นักศึกษามีส่วนรวมในทางการเมืองต่ำในทุกรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็น การติดตามข่าวสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมรูปแบบกระแสหลัก การใช้พลังบริโภคเชิง
การเมือง และการชุมนุมกดดัน อีกทั้งส่วนใหญ่มีทัศนคติโน้มเอียงเชิงบวกต่อระบอบประชาธิปไตย ไม่
ยอมรับการซื้อเสียง คาดหวังการการทำงานที่โปร่งใส และการใช้อำนาจตามกฎหมายของรัฐบาล 

นอกจากนี้ อีกหลายงานศึกษาที่ไม่เพียงแต่สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเด็นข้างต้น แต่
ยังพบว่า “อายุ” ยังมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามแนวคิดของ McCosky (1968 อ้าง
ถึงใน สุวรา ประทานวรปัญญา , 2557, น.30) ที่ ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
ปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน และขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ มากมาย ซึ่งได้แบ่งชุดของตัวแปรต่าง ๆ 
ออกเป็น 3 ปัจจัย โดยอายุจัดอยู่ใน ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social environment) 
ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การเลื่อนฐานะทางสังคม และถิ่นที่อยู่
อาศัย ซึ่งงานศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า ผู้ที่มีอายุน้อยมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 

งานศึกษาของ สุรพงษ์ สายวงศ์ (2544 , น.74) ได้ทำการวิจัยเรื่องทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรด้านอายุ 
อายุราชการ ชั้นยศ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายได้ มีผลต่อทัศนคติต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ส่วนตัวแปรด้านสถานภาพสมรส ภูมิลำเนา และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อทัศนคติต่อ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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สอดคล้องกับ ภูวน อุ่นจันทร์ (2548, น.177) ได้ทำการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนิสิต นักศึกษา ศึกษาเปรียบเทียบนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคำแหงมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับปานกลาง  และผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ตัวแปรต่าง ๆ คือ สถาบันการศึกษา อายุ รายได้ต่อเดือน ความรู้เรื่องการเมืองไทย
เป็นปัจจัยที่จำแนกความแตกต่างของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย แต่ไม่พบว่า เพศและ
ภูมิลำเนา เป็นปัจจัยที่จำแนกความแตกต่างของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  เป็นไป
ในทางเดียวกับผลการศึกษาของ บุษบง ภูโคกเนิน (2556, น.97) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และค่านิยมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบของค่านิยมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  

เปรมศักดิ์ แก้วมากฎ (2558, น.1) ศึกษาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นใน
สังคมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบว่า ลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการใช้สิทธิเลือกตั้ง การพูดคุยเรื่องการเมือง โดยส่วน
ใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญ ด้านลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
วัยรุ่นพึงประสงค์ ได้แก่ 1) ต้องการพื้นที่เพ่ือใช้ในการแสดงออกทางการเมือง 2) การเลือกตั้ง 3) การ
มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง สำหรับแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ 1) ครอบครัว ปลูกฝังจิตสำนึกทางการเมือง 2) โรงเรียน ให้ความรู้
เกี่ยวกับการเมือง 3) ชุมชน ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมา 4) ศาสนา ต้องปลูกฝังเรื่องความ
ดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติ 5) หน่วยงานทางการปกครองมีส่วนสำคัญ เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น ได้แก่ 1) 
การศึกษาที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ห่างไกล 2) วัยรุ่นติดยาเสพติดจนทำตัวนิ่งเฉยเรื่อง
บ้านเมือง 3) สภาพเศรษฐกิจครอบครัว รายได้ไม่พอเลี้ยงชีพทำให้วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปากท้องและ
การทำงาน 4) การพนันฟุตบอลที่แพร่หลาย 5) เกรงกลัวอันตราย จนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ทางการเมือง เพราะกลัวจะตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม 

 
2.5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับพลเมือง 4 รุ่น 

ประกอบไปด้วย เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ซึ่งมี
งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าวหลากหลายผลงานที่แสดงถึงความแตกต่างกันของแต่ละเจเนอ
เรชั่น ได้แก่ 
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ในมิติของเทคโนโลยีมีการศึกษาไว้มากมาย โดยสรุปได้ว่า เจเนอเรชั่นวายมีการเปิดรับสื่อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ มากกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ เนื่องจากการที่เจเนอเรชั่นวายเติบโด
ขึ้นมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยสื่อต่าง ๆ จึงมี
การบริโภคสื่ออย่างกว้างขวาง คนกลุ่มนี้จึงคุ้นเคยและยอมรับความหลากหลายได้เป็นอย่างดี 
แตกต่างไปจากพ่อแม่ หรือพ่ีน้องของพวกเขา ซึ่งเป็นเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นอ็กซ์ที่
ต้องอาศัยการปรับตัวในการใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลได้ (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2548, น.136) 
 ชานนท์ ศิริธร (2554, น.180) ศึกษาการยอมรับนวัตกรรมระหว่างเจเนอเรชั่นเอ็กซ์กับเจเนอ
เรชั่นวาย มีกลุ่มตัวอย่าง 413 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทั้งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่น
วายมีความแตกต่างกันในเรื่องการยอมรับนวัตกรรม โดยเจเนอเรชั่นวายเปิดรับสื่อมากกว่าเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ และมีการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล
มากกว่าเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

เอมิการ์ ศรีธาตุ (2559, น.124) พฤติกรรมการใช้และการรับรู้อิทธิพลของสื่อดิจิทัล ต่อเจ
เนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดในเขต  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 400 คน ผล
การศึกษา พบว่า ทั้งเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซด มีการใช้สื่อดิจิทัลอยู่ในระดับมาก ซึ่งเฟชบุ๊ค 
ยังเป็นประเภท สื่อดิจิทัลที่มีความนิยมสูงสุด และเจเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้สื่อ
ดิจิทัลมากกว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นแซด ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุดและส่วนใหญ่
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จากการใช้สัญญาณ WIFI จากที่พัก ในด้านการรู้สื่อดิจิทัล พบว่า กลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายมีระดับการ รับรู้ทักษะมากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นแซดในทุกทักษะ ยกเว้นทักษะการประเมิน
เนื้อหาสารโดยทั้ง 2 เจเนอเรชั่นมีการรับรู้ทักษะในการรู้สื่อมากที่สุดคือ เข้าถึงสื่อดิจิทัล รองลงมา  
เป็นทักษะการวิเคราะห์สื่อดิจิทัล ส่วนอันดับ 3ของเจเนอเรชั่นวาย คือ การรับรู้ทักษะการมีส่วนร่วม 
ในขณะที่เจเนอเรชั่นแซด คือทักษะการประเมินเนื้อหาสาร ซึ่งโดยรวมมีการรับรู้ทักษะด้านการรู้สื่อ
ดิจิทัลอยู่ในระดับมาก และด้านการรับรู้อิทธิพลด้านลบของสื่อดิจิทัล พบว่า  เจเนอเรชั่นวายมีระดับ
การรับรู้อิทธิพลด้านลบของสื่อดิจิทัลด้านอันตรายจากการสื่อสาร และด้าน สุขภาพ/ร่างกายมากที่สุด 
รองลงมา คือด้านการศึกษา/ความรู้ และด้านครอบครัว ในขณะที่เจเนอเรชั่นแซดมีระดับการรับรู้
อิทธิพลด้านลบของสื่อดิจิทัลในด้านอันตรายจากการสื่อสาร  มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการศึกษา/
ความรู้ และด้านสุขภาพ/ร่างกาย โดยทั้ง 2 เจเนอเรชั่นมีระดับการรับรู้อิทธิพลด้านลบของสื่อดิจิทัล
ในด้านการเรียนน้อยที่สุด และเจเนอเรชั่นวายยังมี ระดับการรับรู้อิทธิพลด้านลบของสื่อดิจิทัลในทุก
ด้าน คือ ด้านการศึกษา/ความรู้ ด้านอันตรายจาก การสื่อสาร ด้านครอบครัว ด้านการเรียน และด้าน
สุขภาพ/ร่างกาย มากกว่าเจเนอเรชั่นแซด ยกเว้นด้านความบันเทิง ที่เจเนอเรชั่นแซดมีระดับการรับรู้
อิทธิพลด้านลบของสื่อดิจิทัลมากกว่าเจเนอเรชั่นวาย  
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ณัฐพล จิตประไพ (2550) ได้ศึกษารูปแบบการดำเนินชีวติของกลุ่ม Gen M ในอีกชื่อหนึ่งว่า 
เจเนอเรชั่นแซด ซึ่งได้ทำการ สำรวจผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ทำการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม ตัวอย่างจำนวน 400 คน เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบ ด้วยวิธี AIO 
Inventories และได้สรุปรูปแบบการดำเนินชีวิต ของกลุ่ม Gen M ออกมาเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
Techno Computer เป็นกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สื่อสารระหว่างเพ่ือนและใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
สิ่งต่าง ๆ เพ่ือประกอบการเรียนและเพ่ือความบันเทิง  2) Entertainment เป็นกลุ่มที่ชอบความ
สนุกสนาน 3) Luxury เป็นกลุ่มชอบความสะดวกสบายและแสวงหาสิ่งที่ทำให้ชีวิตตนเองดูดี 4) Gang 
เป็นกลุ่มที่ชอบทำกิจกรรมร่วมกับเพ่ือน ๆ 5) Freedom เป็นกลุ่มที่ชอบความอิสระไม่ขึ้นอยู่กับ
บรรทัดฐานที่เคยมีมาในอดีต 6) Future Plan เป็นกลุ่มที่เริ่มมีการวางแผนอนาคตของตนเอง 7) 
Education เป็นกลุ่มที่สนใจศึกษาเล่าเรียนและพยายามศึกษาต่อในระดับ  ที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 8) 
Intrend Fashion เป็นกลุ่มผู้นำแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี เสื้อผ้าและทรงผ และ 9) Socialize 
กลุ่มท่ีให้ความสนใจกิจกรรมที่เป็นสาธารณสังคม เช่น การบริจาคโลหิต การรณรงค์ในโครงการต่าง ๆ 
 ประจักษ์ ปฏิทัศน์ (2558, น.58) ได้ทำการศึกษาเรื่องความเชื่อใจในการปฏิสัมพันธ์กับ
คอมพิวเตอร์ของคนเจเนอเรชั่นแซด Generation’s Trust during Interacting with Computer 
กลุ่มตัวอย่าง 436 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างหรือเจเนอเรชั่นแซดส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมกู
เกิล (Google) มากที่สุด รองลงมา ได้แก่โปรแกรมเฟสบุ๊ค (Facebook) และโปรแกรมไลน์ (line) 
เฉลี่ยวันละ 3-5 ชั่วโมง โดยใช้สมาร์ทโฟนของตนเองเพ่ือดูหนัง/ฟังเพลง/ ดูละคร เพ่ือหาข้อมูลทำ
การบ้าน เพ่ือคุยกับเพ่ือน/หาเพ่ือนใหม่ ใช้เล่นเกม และใช้เป็นเพ่ือนคลายเหงา  ตามลำดับ โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน จึงเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานติดต่อกันนานที่สุดในแต่ละวัน อีกทั้งเจเนอเรชั่นแซด
ส่วนใหญ่ “ค่อนข้างไม่ไว้ใจในการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์” พวกเขาคิดว่า กฎระเบียบทางสังคมมี
อิทธิพลต่อความเชื่อใจในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนในระดับค่อนข้างน้อย  

ในด้านการทำงานมีการศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร โดยสมศรี ขันธะกิจ (2557, น.
70) พบว่า เบบี้บูมเมอร์สมีความผูกพันต่อองค์กรสูงที่สุด ในขณะที่เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่น
วายไม่แตกต่างกันมากนัก สอดคล้องกับการศึกษาของ Steers และ Porter (1983 อ้างถึงใน สันต์
ฤทัย ลิ่มวีรพันธ์, 2550, น.18) และดำรงฤทธิ์ จันทมงคล (2550, น.76) ที่พบว่า อายุที่ต่างกันของแต่
ละช่วงวัย มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงหลายปัจจัยได้แก่ ความรู้สึกวางใจและ
เชื่อมั่นในองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้พฤติกรรมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันยัง
ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556, น.42) ได้ทำการศึกษา “ค่านิยมในการทำงาน
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ” พบว่า ในปัจจุบันองค์กร
เป็นที่รวมตัวกันระหว่างคนหลากหลายเจเนอเรชั่น ตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอ
เรชั่นวาย ซึ่งมีลักษณะเด่นด้านค่านิยม ความคิด ทัศนคติ มุมมองที่แตกต่างกันออกไป 
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2.5.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการเมืองในพื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งานวิจัยที่ศึกษาในประเด็นดังกล่าวหลากหลายผลงาน ได้แก่ 
บรรเจิด อนุเวช (2543, น.116) ได้ทำการศึกษาการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชนเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. ในทุกกิจกรรม 
โดยมากกว่าครึ่งมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ชักชวนให้ผู้อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมที่ 
อบต. จัดขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นต่อ อบต. และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. ถูกต้อง นอกจากนี้ เพศ การศึกษา รายได้ ภูมิลำเนา และการ
รับรู้ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. ยกเว้นในเรื่องอายุและสถานที่
ประกอบอาชีพ และภูมิหลังของประชาชน ขณะที่เพศ สถานที่ประกอบอาชีพ รายได้ ภูมิลำเนา และ
การรับรู้ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กับการมีความรู้ตวามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. ยกเว้นในเรื่อง
อายุ ละการศึกษา 

ขวัญชัย ประสพสม (2551, น.100) ทำการศึกษาการเปรียบเทียบการใช้บริการและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า ประชาชนในเขต อบต.พยอมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ในแต่ละรายด้าน โดยด้านการ
ตัดสินใจ เป็นเรื่องในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับ อบต. และผู้นำ
ชุมชน ด้านการดำเนินการเป็นเรื่องการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อบต. และชุมชนจัดขึ้นในวันสำคัญทาง
ศาสนา และประเพณีต่าง ๆ ด้านการประเมินผล เป็นเรื่องการร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือสรุปผลงานการ
ประเมินผลการพัฒนาในชุมชน สอดคล้องกับ สุนีย์ สลัดทุกข์ (2551, น.77) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วน ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง โดยในด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีสูงสุด รองลงมาคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ นอกจากนี้ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกันด้วย  
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่าวัฒนธรรมทางการเมืองมีความ
แตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ของสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ช่วงเวลาถือเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองของสมาชิกใน
สังคม จึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น : กรณีศึกษา 
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในสังคมไทยที่มีความหลากหลายในแง่
ของอายุประชากรทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่น
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แซด ว่ามีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะใด รวมถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม และองค์ประกอบ
ใดที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของทั้ง 4 รุ่น 



 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการศึกษาที่ดำเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Approach) ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนในการดำเนินการศึกษาไว้
ดังนี้  

3.1 วิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
3.3 แนวประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการวิจัย  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.5 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 

3.1 วิธีการศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสังเกตการณ์ โดยได้กำหนดแนวทางศึกษาและวิธีการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ 
รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย คือแนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย วัฒนธรรมการเมืองของ
ไทย แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประวัติความเป็นมาและข้อมูลของ
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3.1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แนวคำถาม (Interview Guideline) เป็นเครื่องมือใน

การสัมภาษณ์ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในบรรยากาศที่ไม่เป็น
ทางการ เนื้อหาที่สัมภาษณ์จะเกี่ยวข้องกับแบบแผนพฤติกรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติทาง
การเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรม
ขณะให้ข้อมูลในระหว่างการสัมภาษณ์จากบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 
3.1.3 การสังเกตการณ์ (Observation) 
ใช้สำหรับการสังเกตความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในอำเภอวังน้อย โดยในฐานะของคนใน

พ้ืนที่ทำให้การศึกษานี้สามารถสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และสามารถเข้าไป
สังเกตการณ์คลุกคลีอยู่ในพ้ืนที่ท่ามกลางกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การร่วมรับประทานอาหาร ร่วมวง
สนทนา พูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นทั่วไปทางสังคม พร้อมกับสังเกตการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนของ
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นกลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ 

 
3.1.4 กลุ่มเป้าหมายสำคัญ 

คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 คน  
 

3.1.5 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ในการศึกษาในครั้งนี้คัดเลือกจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาพลเมือง 4 กลุ่ม โดยแบ่งตามปี

ที่เกิด ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2506), เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 
พ.ศ. 2507-2523), เจเนอเรชั่นวาย (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2537), และ เจเนอเรชั่นแซด (ผู้ที่
เกิดในปี พ.ศ. 2538 และหลังปี พ.ศ. 2538 และอายุ 18 ปีขึ้นไป) จำนวน 20 คน (กลุ่มละ 5 คน) ทั้ง 
4 กลุ่มนี้ ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มจะมีอาชีพแตกต่างกัน ประกอบด้วย 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ข้าราชการ
หรือพนักงานราชการ ผู้ดำรงตำแหน่ งทางการเมืองหรือเกี่ยวข้อง พนักงานบริษัทเอกชน 
ผู้ประกอบการธุรกิจ และรับจ้างทั่วไป แต่ในกลุ่ม เจเนอเรชั่นแซด  จะมีความแตกต่าง โดย
ประกอบด้วย ข้าราชการหรือพนักงานราชการ นิสิตนักศึกษา 2 คน พนักงานบริษัทเอกชน และ
ผู้ประกอบการธุรกิจหรือรับจ้างทั่วไป เนื่องด้วยในกลุ่ม เจเนอเรชั่นแซด ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่า
เรียนมากกว่าครึ่ง จึงกำหนดความแตกต่างของ เจเนอเรชั่นแซด  ไว้ดั งข้างต้น นอกจากนี้
กลุ่มเป้าหมายทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ หรืออยู่ในสถานะนั้น ๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี รวมถึงมี
ภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้
แนวประเด็นการสัมภาษณ์เป็น 2 ชุด ได้แก่ 1) แนวการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตายตัว และ 2) 
แนวการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ดังนี้ 

 
3.2.1 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างตายตัว 
เป็นการพูดคุยกันธรรมดา ในขณะที่สัมภาษณ์นั้นจะไม่มีการจดบันทึกทั้งนี้เพ่ือให้การสัมภาษณ์

เป็นธรรมชาติมากที่สุดให้เหมือนกับเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั่วไป การพูดคุยให้ข้อมูล
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกอึดอัดในขณะที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เพ่ือจะได้
รับรู้อารมณ์ความรู้สึกจากการสนทนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ อาจใช้การจดจำและบันทึกย่อ
เฉพาะหัวข้อที่สำคัญแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นบันทึกฉบับสมบูรณ์ภายหลัง ในส่วนนี้จะถามข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล หรือข้อมูลทั่วไปที่อาจไม่ลงลึกในประเด็นที่ศึกษามากนัก 

 
3.2.2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
โดยมีการตั้งคำถามไว้ล่วงหน้า มีประเด็นคำถามตามวัตถุประสงค์เตรียมไว้แล้ว ถามในเชิง

เจาะลึก พร้อมขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลบันทึกเสียง จดบันทึก ถ่ายภาพ รวมถึงการถ่ายวีดีโอต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างครบถ้วนโดยจะมุ่งคำถามที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ การขัดเกลาทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนทางการเมือง 
พฤติกรรม ความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ให้ข้อมูล โดยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ประมาณ 60-90 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูล จะทำการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบ
ข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดข้ึนที่เรียกว่าข้อมูลอิ่มตัว (Data Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์ 

ในส่วนของประเด็นหลักที่ใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบ
ไปด้วย 5 ส่วน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้  
ส่วนที 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ  

1) อายุ และระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอวังน้อย  
2) ระดับการศึกษา  
3) อาชีพ 
4) ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในทางการเมือง  
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ส่วนที่ 2 กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง อาทิ 
 1) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
 2) การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
 3) การได้รับการอบรมสั่งสอน/สืบทอดวัฒนธรรมทางการเมืองจากบุคคลใกล้ชิด 
 4) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทางการเมือง 
ส่วนที่ 3 ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง  
 1) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทั่วไปเก่ียวกับการเมือง ระบอบการปกครอง 
 2) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติต่อนักการเมือง/พรรคการเมือง/กลุ่มผลประโยชน์ทาง
การเมือง 

3) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติต่อการทำหน้าที่พลเมือง/การแสดงออกทางการเมือง 
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมทางการเมือง 
 1) การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง 
 2) การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

3) การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการผ่านวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งจะทำ
ความเข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง แล้วนำมาจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตามประเด็นต่าง ๆ โดย
เริ่มวิเคราะห์ควบคู่กับการรวบรวมข้อมูลในขณะที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา การพยายามสังเกตความ
สอดคล้องเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และตั้งคำถามเพ่ิมเติม พร้อมหา
ความกระจ่างในแต่ละประเด็น ตลอดจนทบทวนข้อมูลที่ได้ ทำความเข้าใจกับความหมายของประเด็น
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน ตีความและหาความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น พร้อมกับวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับ
บริบทของพ้ืนที่ศึกษา แล้วนำไปเปรียบเทียบกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่ข้อสรุปที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัย 
 

3.4 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมือง และ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส, เจเนอ
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เรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย, และ เจเนอเรชั่นแซด ในพ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยกำหนดแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา คือ การศึกษาถึงการกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญทั้ง 20 คน ซึ่งมีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง ร่วมกับการเกิดแบบแผน
พฤติกรรมทางการเมือง อันนำไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละรุ่น ที่อาจมีทั้งความแตกต่างและ
คล้ายคลึงกันได้ ดังแผนภาพที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกล่อมเกลาทางการเมือง 
(Political Socialization) 

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
(Generation X) 

เจเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) 

เบบี้บูมเมอร์ส 
(Baby boomers) 

เจเนอเรชั่นแซด 
(Generation Z) 

วัฒนธรรมทางการเมือง 
(Political Culture) 

ความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติทางการเมือง 

พฤติกรรมทางการเมือง 

ภาพที่ 3.1 แนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 



 

 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 
รุ่น ได้แก่  เบบี้บูมเมอร์ส , เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ , เจเนอเรชั่นวาย , และ เจเนอเรชั่นแซด  รวมถึง
เปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น โดยดำเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาทำให้ทราบถึงลักษณะ 
องค์ประกอบ และความแตกต่างของวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ สามารถแบ่งได้เป็น 6 ส่วน ดัง
จะเห็นได้จากผลการศึกษาดังต่อไปนี้  

4.1 พ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4.2 กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
 4.3 ความเชื่อ และค่านิยมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
 4.4 พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
 4.5 วัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
 4.6 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
 

4.1 พื้นที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

"เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์" คำขวัญของอำเภอวังน้อย 1 ใน 16 
อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอำเภอวังน้อยได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 
2450  โดยมีชื่อว่า “อำเภออุทัยน้อย” มีนายอำเภอคนแรกคือ หลวงอุทัยบำรุงรัฐ ต้นตระกูล 
บุญญานันต์ ซึ่งเป็นสกุลหนึ่งที่ได้รับพระราชทานโดยตรงจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ต่อมาปี พ.ศ. 2458 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น" อำเภอวังน้อย" ปัจจุบันมีนายพิรุณ วิมลอักษร 
เป็นนายอำเภอของอำเภอวังน้อย โดยรวมพ้ืนที่บางส่วนของอำเภอข้างเคียง จากอำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลลำไทร ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลพยอม และตำบล
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ภาพที่ 4.1 แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วังน้อย จากอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 5 ตำบล คือตำบลข้าวงาม ตำบลวังจุฬา ตำบลชะ
แมบ ตำบลสนับทึบ และตำบลหันตะเภา จากอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ตำบล
คือ ตำบลลำตาเสา รวมมีเนื้อที่ 219.2 ตารางกิโลเมตร อำเภอวังน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ทั้งอำเภออ่ืน ๆ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี ดังภาพที่ 4.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ประชากรในพ้ืนที่อำเภอวังน้อย มากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองจาก
อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยจำนวนประชากรของอำเภอวังน้อยทั้งสิ้น จำนวน 
76,199 คน แบ่งเป็น จำนวนประชากรชาย 37,136 คน จำนวนประชากรหญิง 39,063 คน (ข้อมูลปี 
พ.ศ. 2563 ที่มา : สำนักทะเบียน เขตพ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนัก
ทะเบียน เขตพ้ืนที่ ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำตาเสา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ความหนาแน่น
ประชากร 347.6 คน/ตารางกิโลเมตร 
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 โดยแบ่งจำนวนประชากรออกเป็นตามช่วงอายุ ใน 4 รุ่น คือ เบบี้บูมเมอร์ส (ผู้ที่เกิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2489-2506), เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2507-2523), เจเนอเรชั่นวาย (ผู้ที่เกิด
ระหว่าง พ.ศ. 2524-2537), และ เจเนอเรชั่นแซด (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป และอายุ 18 ปีขึ้น
ไป) สรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนประชากรในพ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งตามเพศ 
และช่วงอายุ 4 รุ่น 

              ช่วงอายุ 4 รุ่น                     เพศชาย            เพศหญิง                 รวม 

เบบี้บูมเมอร์ส 
(ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2506)           4,798              5,706                10,504 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
(ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2507-2523)            10,558            11,538                22,096 
เจเนอเรชั่นวาย 
(ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2537)             7,844              8,097                15,941 
เจเนอรชั่นแซด 
(ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป 
และอายุ 18 ปีขึ้นไป)                             4,197              4,017                  8,214 

ที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2563 
 
 การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง โดยแบ่งเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 9 
แห่ง ดังแผนภาพที่ 4.2 แผนที่อำเภอวังน้อย  
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ภาพที่ 4.2 แผนที่อำเภอวังน้อย 
ที่มา : สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
 
 

อำเภอวังน้อยแต่เดิมเป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าว และสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ แต่
ในปัจจุบันด้วยการเข้ามาของกลุ่มทุนจำนวนมากอำเภอวังน้อยในหลายพ้ืนที่กลายเป็นเขต
อุตสาหกกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมวังน้อยแฟคตอรี่แลนด์ จึงกลายเป็นแหล่งที่แรงงานเคลื่อนย้ายมา
อาศัยเป็นจำนวนมาก โดยอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม แรงงาน รับจ้าง ค้าขาย และ
อาชีพเสริม ได้แก่ อตุสาหกรรมในครัวเรือน 

ในประเด็นทางสังคมและการเมืองนั้น ประชาชนในอำเภอวังน้อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งกิจกรรมทางสังคม และทางการเมืองอยู่สม่ำเสมอ โดยมีผลการศึกษาวิจัยหลายประเด็นที่พบว่า 
ประชาชนในอำเภอวังน้อยเกินครึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาของ บรรเจิด อนุเวช (2543) ที่พบว่า ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อบต. 
ในทุกกิจกรรม โดยมากกว่าครึ่งมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ชักชวนให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วม
กิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้น มีการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นต่อ อบต. และประชาชนส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ อบต. นอกจากนี้การศึกษาของ ขวัญชัย ประสพสม 
(2551) และสุนีย์ สลัดทุกข์ (2551) ยังสอดคล้องกัน โดยพบว่าประชาชนในอำเภอวังน้อยมีส่วนร่วม
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ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลในระดับกลาง ที่มากไปกว่านั้นคือ ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองของกลุ่ม นปช. หรือการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ประชาชนในพ้ืนที่อำเภอวังน้อยมีการแสดงออกทางการเมืองที่หลากหลายในวงกว้าง ไม่ว่าจะ
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ การแสดงความเห็นในประเด็นทางการเมือง รวมไปถึงการรวมกลุ่มเคลื่อนไหว
และเข้าร่วมชุมนุมร่วมกับกลุ่ม นปช. ในกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งเป็นผลให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขต
พ้ืนที่อำเภอวังน้อย และอำเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยเหตุผลว่ามีการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย และความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมถึงกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ  

นอกจากการมีส่วนร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็น และการร่วมชุมนุมกิจกรรมทางการเมือง
ของประชาชนในอำเภอวังน้อยนั้น ประชาชนในพ้ืนที่ยังให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งมาก ซึ่งจะเห็น
ได้จากสถิติผู้ ใช้สิทธิ เลือกตั้ งเมื่ อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ ผ่ านมา โดยในเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ้ืนที่อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร และอำเภอวังน้อย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
183,250 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 150,541 คน คิดเป็นร้อยละ 82.15 มากเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2562) ซึ่ง
ทั้งจากการแสดงออก การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในพ้ืนที่อำเภอวัง
น้อย เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ประการหนึ่งว่าประชาชนในพ้ืนที่นี้ให้ความสำคัญกับประเด็นต่าง ๆ ทาง
การเมืองในทุก ๆ ช่วงอายุ 

4.2 กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 

กระบวนการกล่อมเกลานี้ ถือเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมทางสังคมในมิติต่าง ๆ ขึ้น 
ซึ่งกระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางสังคม ก็เป็นวัฒนธรรมที่หมายรวมถีงวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย 
โดยวัฒนธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวข้องเฉพาะการเมืองเป็นหลัก ซึ่งโดยความเป็นจริงจะเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมอย่างใกล้ชิด โดยกระบวนการเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองนี้ 1 ใน
กระบวนการสำคัญคือการกล่อมเกลาทางการเมือง ผ่านกระบวนการปลูกฝัง อบรม กล่อมเกลาทาง
การเมืองในแต่ละช่ วงเวลา ทั้ งในทางตรง และทางอ้อม ซึ่ งอาจมีจุด เริ่มต้นที่ ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สิ่งแวดล้อมโดยรอบ การประกอบอาชีพ คนรอบข้าง และในปัจจุบันที่ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้เลย คือ กระบวนการกล่อมเกลาที่ เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในโลกออนไลน์ 
อินเตอร์เน็ตตามช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท้ัง 20 คน 
ต่างสอดคล้องไปกับกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้   



 62 

4.2.1 เบบี้บูมเมอร์ส 
รัศมี อาชีพรับจ้างทั่วไป วัย 67 ปี กล่าวว่า  
“...เรื่องการเมือง ป้าตามมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยวัยรุ่น กับกลุ่มเพ่ือน กลุ่มญาติ 

ในครอบครัวก็มีคุยกับลูกกับหลานเวลาวันหยุดพร้อมหน้าพร้อมตากัน ฟังจากพวกเด็ก
รุ่นใหม่สนุก ข้อมูลพวกนี้มันเยอะ หาได้ง่ายจะตาย อยากรู้อะไร หาแปปเดียว คนสมัยนี้
มีมือถือ มี Wifi ใช้กันทั้งนั้น อยากหาอ่านตอนไหนก็ได้ มันไม่ยากเหมือนแต่ก่อนที่ต้อง
รออ่านหนังสือพิมพ์ รอดูข่าวตอนเย็น อย่างตอนประชุมสภา เลือกนายก ป้ายังดูไลฟ์สด
ในเฟซบุ๊กเลย...” (รัศมี, สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ สุชาติ ข้าราชการ วัย 59 ปี ที่กล่าวว่า “...ลุงเป็นข้าราชการใกล้
เกษียณคนนึงที่รับข้อมูลข่าวสาร สนใจเรื่องการเมือง ดูข่าวตามทีวี อ่านข่าวอยู่ตลอด 
คุยกับพวกข้าราชการในหน่วยงาน เพ่ือนลุงหลายคนเป็นตำรวจ ทหาร ก็คุยกันบ่อย 
สำหรับลุงตอนนี้มันอาจจะไม่มีผลกับลุงมาก เพราะอยู่อีกไม่นานหรอก แต่ลุงมองใน
ระยะยาว ในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า เพราะมันเกี่ยวกับลูกหลานลุง ในวงสนทนาที่
บ้านก็คุยการเมืองกันอยู่บ่อย ตั้งแต่สมัยพ่อของลุงท่านยังอยู่ก็พูดคุยกันตลอด ท่านรู้จัก
คนในหลายแวดวงเยอะ ลุงก็เลยสนใจการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว...” (สุชาติ , 
สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2562) 

ต่างจาก สุจิตรา ผู้ประกอบการ วัย 62 ปี ซึ่งกล่าวไว้ว่า “...ครอบครัวโกเป็น
ครอบครัวค้าขายมาหลายรุ่น เครือญาติ ค้าขายกันหมด เรียนจบบริหารมา การเมืองใน
ครอบครัวก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไร เพราะโกว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็คอรัปชั่นกันหมด 
ต่างกันที่ใครมันพัฒนาประเทศได้ ทำให้เศรษฐกิจดีได้ จะมีเรื่องเศรษฐกิจแหละที่พอจะ
สนใจ เพราะมันเกี่ยวกับปากท้อง ก่อนนี้หลานก็สอนให้โกเล่นเฟซบุ๊ก เริ่มเปลี่ยนมาอ่าน
ข่าวในอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก มันง่ายดี...” (สุจิตรา, สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2562) 

จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของเบบี้บูมเมอร์ส พบว่า สถาบันครอบครัว มีส่วนสำคัญอย่างมาก
ต่อเบบี้บูมเมอร์สในความสนใจทางการเมือง โดยในผู้ที่ผ่านการกล่อมเกลาทางการเมืองโดยตรงจาก
ครอบครัว แม้จะผ่านเวลานานแล้วก็ตาม แต่การกล่อมเกลานั้นได้ถูกฝั่งรากลงไปในบุคคลนั้นแล้ว 
ประกอบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ อาทิ การประกอบอาชีพ กลุ่มเพ่ือน รวมไปถึงสื่อต่าง ๆ ยิ่งตอกย้ำ
ความยึดแน่นของรากการกล่อมเกลาทางการเมืองในบุคคลนั้น และพร้อมจะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน
ของตนต่อไป อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้าม สถาบันครอบครัวที่มิได้มีการกล่อมเกลาทางการเมือง
มากนัก ก็มีส่วนสำคัญท่ีทำให้บุคคลเลือกท่ีจะมองผ่านการเมืองไปด้วย 
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4.2.2 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
อรรถพล พนักงานบริษัทเอกชน วัย 53 ปี กล่าวว่า “...เดี๋ยวนี้ในโรงงานคุยกัน

เยอะเรื่องการเมือง เพราะว่าข่าวสารมันไปเร็วมาก ยิ่งในเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์ จริงบ้างไม่
จริงบ้าง พอรับมาเราต้องคิดละ ต้องหาข้อมูลก่อนจะเชื่อ เพราะแต่ละคนเขาก็จะมีข่าว
มาจากที่แต่ละคนตาม ๆ ไว้มาคุยกัน เวลาคุยก็มักจะเป็นช่วงพักเที่ยง กับช่วงเย็นที่บาง
วันก็นัดสังสรรค์กัน แต่กับครอบครัว สมัยพ่อแม่ยังอยู่ แทบไม่เคยคุยเรื่องนี้เพราะเคยคุย
แล้วทะเลาะกัน เห็นไม่เหมือนกัน ญาติพ่ีน้องก็มีบ้างที่รุ่น ๆ เดียวกัน คุยกันรู้เรื่อ จะมี
คุยกับภรรยาบ้าง เน้นไปที่เรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ เพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันเอาแน่เอา
นอนไม่ได้เลย...” (อรรถพล, สัมภาษณ์ 22 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ วีระพงษ์ ข้าราชการครู วัย 48 ปี กล่าวไว้ว่า “...เรื่องการเมืองมี
คุยกันบ้างในครอบครัว แต่ช่วงหลังมาแทบไม่คุยเรื่องนี้ในบ้านเลย เพราะเห็นต่างกัน คน
ละขั้ว ไม่อยากมีปัญหาให้ทะเลาะ เปลี่ยนไปคุยกับญาติสนิท เพ่ือน หรือครูที่โรงเรียน
บ้าง อ่านข่าวตามอินเตอร์เน็ตบ้าง มีเรื่องน่าสนใจอะไรช่วงไหน จะตามอ่านหลาย ๆ 
แหล่ง เพราะตอนนี้อ่านแหล่งเดียวไม่ได้ ความน่าเชื่อถือแต่ละสื่อมันลดลง...” (วีระพงษ์, 
สัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 2562) 

ขณะที่ โชคชัย อาชีพรับเหมาก่อสร้าง วัย 50 ปี กล่าวว่า “...ตั้งแต่วัยรุ่น กลุ่ม
เพ่ือนที่เรียนด้วยกัน คนรอบตัวญาติพ่ีน้องอายุใกล้ ๆ กันสนใจให้ความสำคัญกับ
การเมือง ตอนนั้นเราก็เลยสนใจไปกับเขาด้วย เริ่มจากตรงนั้น แต่ก่อนติดตามมาตลอด
ตั้งแต่ยุคพฤษภาทมิฬ ยุคสีเสื้อ แต่พอมายุคทหารยุคนี้จบ เพราะคนธรรมดาอย่างเราตัว
เล็กเกินไปสำหรับยุคนี้  เปลี่ยนอะไรไม่ได้ เบื่อมาก ได้แค่รอเปลี่ยนกลับมาเป็น
ประชาธิปไตยจริง ๆ มีดูข่าวทางทีวี อ่านข่าวผ่าน ๆ ตามอินเตอร์เน็ต จะมีก็ลูกชายลูก
สาวคุยกัน เราได้ฟังมาบ้าง เห็นเด็กรุ่นนี้สนใจการเมืองกันเยอะขึ้น แต่รุ่นนี้แก่ ๆ ก็เบื่อ
กันเยอะ เหมือนเปลี่ยนไปอีกยุคแล้ว...” (โชคชัย, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2562)  

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ข้างต้นนี้ เห็นคล้องไปในทางเดียวกันว่า 
สถาบันครอบครัว ไม่ใช่ส่วนสำคัญต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของคนรุ่นนี้เท่ากับในคน
รุ่นเบบี้บูมเมอร์สที่สถาบันครอบครัวมีส่วนสำคัญเป็นอันดับแรก ทว่า คนรอบข้างทั้งกลุ่มเพ่ือน กลุ่ม
เพ่ือนร่วมอาชีพ และญาติพ่ีน้องในวัยเดียวกัน กลับมีอิทธิพลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง
เป็นอันดับต้น ๆ โดยหลายคนเลือกท่ีจะไม่พูดคุยเรื่องการเมืองกับคนในครอบครัว เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ความคิดความเห็นที่ตรงข้ามกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในครอบครัวได้ คนในรุ่นเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์นี้จึงเลือกที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องการเมืองกับคนรอบข้างแทน โดยเฉพาะเพ่ือนร่วมงาน ส่วนใหญ่
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ให้เหตุผลว่า การแบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน สามารถทำได้สะดวกท้ังเวลาในการพูดคุยในที่
ทำงาน หรือเวลางานได้ และเพ่ือนร่วมงานส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานระดับการศึกษาที่ใกล้เคียงกัน แม้ว่าอาจ
มีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง แต่การได้พูดคุยกับคนที่ใกล้เคียงกันทั้งวัย และการศึกษานั้น สามารถ
แลกเปลี่ยนกันได้ ด้วยการโต้เถียงตามหลักการ หรือชุดความคิดที่มี เหตุและผลมากกว่าการ
แลกเปลี่ยนกับคนที่อาวุโสกว่าอย่างเช่น พ่อแม่ ครอบครัว ที่บางครั้งไม่สามารถแสดงออกได้เต็มที่ 
นอกจากนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ยังมีการเลือกรับสื่อผ่านอินเตอร์เน็ตในช่องทางต่าง ๆ มากกว่าคนรุ่นเบ
บี้บูมเมอร์ส อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล ไลน์ โดยจะเลือกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ และหาข้อมูลหลาย ๆ ทาง 
ก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลนั้น ๆ 

4.2.3 เจเนอเรชั่นวาย 
กิตติพศ สมาชิกสภาเทศบาล วัย 37 ปี กล่าวว่า “...พ่ีโตมากับการเมืองท้องถิ่น จำ

ความได้ก็ไปวิ่งเล่นอยู่ อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) เจอนักการเมือง ข้ าราชการ ผู้คน
มากหน้าหลายตา คุยเรื่องการเมืองกับปู่ (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ลุงก็เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล พ่อเป็นข้าราชการ และบ้านเป็นครอบครัวใหญ่อาศัยในบ้านเดียวกัน ได้
ใช้เวลาช่วงอาหารเย็น ช่วงวันหยุดพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ประเด็นเรื่องการเมืองในบ้านก็
ค่อนข้างดุเดือด คือปู่กับลุงมองทางหนึ่ง พ่อมองทางหนึ่ง พ่ีเองก็มองทางหนึ่ง เลยได้พูดคุย
กันในเรื่องการเมืองเยอะมาก แลกเปลี่ยนกัน เห็นเหมือนกันบ้าง ขัดใจกันก็หลายครั้ง เพราะ
ต่างคนก็เอาข้อมูลมาสนับสนุนความคิดนั้นกันเต็มที่ พ่ีก็เอาความรู้ที่เรียนมา ค้นคว้าอะไรมา
ก็เอามาดีเบตกัน แล้วในเน็ตช่วงนี้ข้อมูลรวดเร็ว และเยอะมาก เวลาคุยกันทีช่วงหลังนี้ ก็
เรียกว่าดุเดือดเลย ในเฟซบุ๊กพ่ีกดถูกใจติดตามหลายเพจ ทั้งเพจนักการเมือง สื่อ คนดัง และ
เพจการเมืองเยอะ ส่วนทวิตเตอร์ก็มีบ้างเหมือนคอยอัพเดทว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น...” (กิตติพศ , 
สัมภาษณ์ 4 กันยายน 2562) 

เป็นไปในทางเดียวกับ ศิริวรรณ ผู้ประกอบการ วัย 31 ปี ที่กล่าวว่า “...เราเป็นคน
เปิดประเด็นการเมืองในบ้านอยู่ตลอด ชอบชวนพ่อแม่ พ่ีสาวคุย มีเรื่องอะไรใหม่ ๆ ก็มา
อัพเดทกัน อย่างเราพอรู้การเมืองบ้าง เพราะเรียนทางสายนี้มา ถึงจะจบมานานแล้ว แต่ก็
ตามข่าวตลอด เวลาคุยกับพ่อที่ท่านไม่ได้เรียนด้านนี้มา แต่คลุกคลีกับนักการเมืองโดยตรง 
เห็นความขัดแย้ง อำนาจ ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจริง ก็ได้ข้อมูลความคิดมุมมองใหม่ ที่
เปิดโลกเราอยู่บ่อยครั้ง อีกอย่างกลุ่มเพ่ือนเราก็จัดเต็มเรื่องการเมืองกัน ประเด็นอะไรมาก็คุย 
อัพเดทกันตลอด หรืออย่างกลุ่มในเฟซบุ๊กที่เราเลือกกดถูกใจไว้ ถือว่ามีผลต่อความคิด
ความเห็นทางการเมืองของเรามาก เพราะเหมือนเป็นการที่เราเลือกแล้วว่าจะรับข่าวสาร
อะไร รูปแบบมุมมองไหนบ้าง แต่เราก็ตามหลายเพจ ทั้ง 2 ฝ่ายแหละ ชอบเข้าไปอ่าน จะได้รู้
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ว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายคิดอะไรกัน แต่ฝ่ายที่ชอบก็ตามเยอะหน่อย...” (ศิริวรรณ, สัมภาษณ์ 
28 กันยายน 2562) 

สายสุนีย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น วัย 33 ปี กล่าวว่า “...ด้วยความที่ทำงานเป็น
ข้าราชการในเทศบาลมาหลายปี แต่ก่อนไม่ค่อยสนใจ เพราะเราทำหน้าที่เกี่ยวกับภาษี 
เกี่ยวกับตัวเลข แต่ว่าในเทศบาลเขาคุยกันเยอะ มันซึมซับมาเอง ตอนนี้ก็เปลี่ยนความคิด 
เพราะจริงแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก กับครอบครัวคุยเรื่องการเมืองมากขึ้น และอาศัยอ่าน
ข่าวตามเฟซบุ๊กเอา แต่หลักแล้ว ก็เป็นการคุยกันในเทศบาลมากกว่า นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล หลายท่านก็มาคุยด้วยบ่อย อีกอย่างได้ลงพ้ืนที่ ไป
ช่วยงานนายกฯ หลายครั้ง...” (สายสุนีย์, สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2562) 

ต่างจาก อริสรา รับจ้างทั่วไป วัย 27 ปี ซึ่งกล่าวว่า “...เรื่องนี้กับเพ่ือน หรือ
ครอบครัวไม่ค่อยคุยเท่าไร ที่บ้านไม่สนใจ ตอนเรียนก็ไม่ค่อยสนใจการเมือง เน้นไปสายอาชีพ 
ทางศิลปะที่ชอบมากกว่า พอมาช่วงหลังกระแสมันแรง ขึ้นมาบนหน้าเฟซบุ๊ก เพ่ือนในเฟซบุ๊ก
กันเยอะ ในทวิตเตอร์ก็เยอะ เลยได้เข้าไปอ่านบ้าง ก็พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่อาจจะไม่ได้
เจาะลึก หรือรู้ลึกมาก...” (อริสรา, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562) 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของเจเนอเรชั่นวาย พบว่า สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่มีผลต่อการ
รับรู้ ความใคร่รู้ทางการเมือง ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นในครอบครัว คล้ายคลึงกับเบบี้บูม
เมอร์ส สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือ แม้ว่าสถาบันครอบครัวจะมีส่วนสำคัญต่อเจเนอเรชั่ นวาย แต่
ความคิดความเห็นทางการเมืองอาจไม่เป็นไปในทางเดียวกับคนในครอบครัวก็ได้ และคนรุ่นนี้พร้อมที่
จะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ชุดความคิดของตนเอง โดยไม่หวั่นเกรงถึงความขัดแย้งทางความคิดที่
เกิดขึ้นในครอบครัว สิ่งสำคัญอีกประการของเจเนอเรชั่นวายในการกล่อมเกลาทางการเมือง คือ การ
ได้รับการศึกษา การประกอบอาชีพ การค้นคว้าหาข้อมูลผ่านสื่อในช่องทางที่หลากหลาย อันมีส่วนให้
ชุดความคิดของคนรุ่นนี้มีจำนวนมาก และหลากหลาย จึงไม่แปลกนักที่เจเนอเรชั่นวายกล้าที่จะ
แลกเปลี่ยนเรื่องการเมืองกับคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดบนความเชื่อมั่นในความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่ตนมีอยู่ 
 

4.2.4 เจเนอเรชั่นแซด 
ภัทรานิษฐ์ นักศึกษาวัย 20 ปี กล่าวว่า “…หนูเลือกเรียนด้านรัฐศาสตร์ เพราะ

ชอบ สนใจเรื่องการเมือง อ่านข่าวในเน็ตมาเยอะ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองที่พัฒนาขึ้นแบบประชาธิปไตยจริง ๆ การเมืองเป็นเรื่องที่อยู่กับหนูตลอด เวลา
ไปเรียนเพ่ือนที่คณะฯ อาจารย์หลายคนพูดคุย แสดงความคิดเห็นกัน อภิปรายกันใน
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หลายวิชา เวลาว่างหนูก็จะเปิดข่าวอ่านตลอด ช่วงที่ผ่านมาข่าวเยอะมาก หลายเรื่อง
ต้องติดตามหาข้อมูล อ่านหลายสำนักข่าว เพราะไปกดถูกใจหลายเพจ ในทวิตเตอร์หนูก็
ตามนักการเมืองหลายคน อย่างคุณธนาธร #ฟ้ารักพ่อ อีกอย่างหนูมีอินสตาแกรม ที่
เอาไว้โพสต์รูปภาพหรือเหตุการณ์ข่าวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการเมือง มีคนติดตาม
ประมาณ 20,000 คน ส่วนที่บ้านก็มีคุยกันบ้างแต่หนูกับพ่อชอบเถียงกันเพราะอยู่กันคน
ละฝั่ง...” (ภัทรานิษฐ์, สัมภาษณ์ 11 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ ภรัณยู พนักงานราชการวัย 24 ปี ซึ่งกล่าวว่า “...พ่อผมเป็น
ตำรวจ แม่เป็นเลขานายกเทศมนตรี ผมเลยได้ฟังเรื่องการเมืองมาตลอด ค่อนข้างสนใจ
เลย เรื่อง ๆ หนึ่ง มันมีหลายมุมมองที่เราคิดให้ดี ผมชอบศึกษาหาอ่านข่าวการเมืองใน
อินเตอร์เน็ตอยู่ตลอด ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยเรียนสายสังคมไม่ได้เรียนสายการเมือง
โดยตรง แต่ก็มีหลายวิชาเกี่ยวกับการเมือง ผมก็สนใจติดตามตลอด เพ่ือน ๆ ชอบคุยกัน
เรื่องนี้ การเมืองประเด็นเหตุการณ์ในสังคม ตอนนี้เป็นพนักงานราชการ การทำงานของ
ผมเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นมาก ในหน่วยงาน พ่ี ๆ จะพูดคุยกันเรื่องนี้บ่อย หรือใน
อินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊กเป็นแหล่งที่ผมคอยตามข่าวเป็นหลักเลย มีสื่อหลายแหล่งน่าเชื่อถือ
บ้าง ไม่น่าเชื่อถือบ้างก็รับมา แล้วคิดต่อว่าควรเชื่อแบบไหน...” (ภรัณยู, สัมภาษณ์ 16 
กันยายน 2562) 

ต่างจาก ชัชชญา ผู้ประกอบการ วัย 20 ปี ที่กล่าวว่า “…พ่อแม่ไม่ค่อยคุยเรื่อง
การเมืองนี้เลย ส่วนใหญ่ก็เรื่องทำมาหากิน จะได้ฟังมาบ้างจากอาเจ็ก หนูเลยไม่ค่อยได้รู้
เรื่องนี้จากที่บ้านเท่าไร ตอนเรียนก็ไม่ค่อยสนใจ แต่เดี๋ยวนี้จะมีบ้างในเฟซบุ๊กที่ตามอ่าน 
เพ่ือนในเฟซแชร์กันเยอะ เรื่องไหนดังก็เข้าไปอ่าน เวลาคุยกับเพ่ือนจะได้พอรู้เรื่องคุยกัน
ได้ อาจจะไม่บ่อยเท่าไร วัน ๆ หนึ่งไม่ค่อยมีเวลาว่าง ก็เข้าไปอ่านไปดูเท่าที่มีโอกาส...” 
(ชัชชญา, สัมภาษณ์ 11 กันยายน 2562) 

 
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์เจเนอเรชั่นแซดข้างต้นนี้ ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมืองที่เกิดขึ้นของคนรุ่นนี้มีปัจจัยสำคัญมาจาก สื่ออินเตอร์เน็ตหลากหลายช่องทาง ด้วยเหตุที่เจ
เนอเรชั่นแซดผู้ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแบบก้าวกระโดดนั้น 
ได้รับอิทธิพลจากสื่อในช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในโลกออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ไลน์ เป็นต้น ซึ่ง
เป็นคลังข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ หลากหลายแหล่ง ให้คนรุ่นนี้สามารถเลือกรับได้มากเท่าที่ต้องการ 
นอกจากนี้การศึกษาก็มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองเช่นกัน โดยการได้รับการ
ปลูกฝังผ่านการเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง การทำงานทางการเมือง การพูดคุย
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แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพ่ือนที่สนใจการเมืองก็เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าสถาบันครอบครัว สำหรับเจเนอเรชั่นแซดจะมีผลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองน้อย
กว่าเจเนอเรชั่นอื่น ๆ แต่ครอบครัวก็ยังมีอิทธิพลอยู่บ้าง ในแง่มุมที่เป็นแรงผลักทางอ้อมให้เจเนอเรชั่น
แซดเลือกที่จะเข้าหาข้อมูลทางการเมืองมากน้อยต่างกันไป 
 จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทั้ง 4 รุ่น ต่างก็บอกเล่าถึงการกล่อมเกลาทาง
การเมืองของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป ทว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วจะเห็นว่า นอกจากความสนใจและไม่
สนใจการเมืองแล้ว กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองนั้น ก็สามารถแบ่งได้ชัดเจน 2 รูปแบบ คือ 
กระบวนการกล่องเกลาทางการเมืองในทางตรง และทางอ้อม กระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งในทางตรง 
อาทิ การพูดคุย ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ผู้ร่วมงาน อีกทั้ง
ประสบการณ์ทางการเมือง การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง การเลือกรับข่าวสาร
ทางการเมืองในช่องทางต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม ขณะที่
กระบวนการในทางอ้อม เป็นการถ่ายโอนระหว่างบุคคล การซึมซับเรื่องราวทางการเมือง  
 ในระหว่างการสังเกตการณ์ หลาย ๆ ช่วงเวลาต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในการทำงาน 
หรือช่วงเวลาว่าง ผู้ใข้อมูลสำคัญหลายคนมีการพูดคุย มีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองกับคนรอบข้ าง ทั้ง
คนในครอบครัว ญาติสนิท เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน หรือแม้แต่ลูกค้า ผ่านการแสดงความคิดเห็นในทาง
การเมืองบ่อยครั้ง ซึ่งมีทั้งการพูดถึงการทำงานของภาครัฐ ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไปจนถึงเรื่อง
เศรษฐกิจ ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจนี้เป็นประเด็นที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างค่อนข้าง
มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ที่มากไปกว่าการพูดคุยกับคนรอบข้างนั้นคือการแสดงความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางบนโลกออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม โดยการโพสต์ข้อความ รูปภาพ 
และการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืนที่มิได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่มี
ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน จากการสังเกตการณ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของผู้ให้ข้อมูลหลายคน มี
วิธีการแสดงความคิดเห็นนี้จะมีการแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำภาษาที่ไม่เป็นทางการผสมรวมกับ
อารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลในขณะนั้น และการแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
พร้อมกับการแสดงความคิดเห็นควบคู่ไป 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ เลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองทั้งทางตรง 
และทางอ้อม หรือการเลือกรับอย่างเต็มใจหรือโดยบังเอิญก็ตาม เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว 
พบว่า เทคโนโลยี ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการรับรู้ หรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ต่างมี
ส่วนสำคัญท่ีทำให้ผู้คนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด หากเลือกที่จะรับต่างก็ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
นี้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่าง ๆ ในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่
กล่าวมาข้างต้นนี้ได้กลายเป็นระบบความเชื่อ และค่านิยมของแต่ละบุคคลในทางการเมืองที่แตกต่าง
กันไป 
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4.3 ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 

จากกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลนั้น ได้ส่งผลให้บุคคลเกิด
การรับรู้ การยอมรับที่กลายเป็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคล โดย
กระบวนการที่เกิดขึ้นอาจต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งความแตกต่างนี้จะนำไปสู่ความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติทางการเมืองในที่อาจคล้ายคลึง หรือต่างกันไปตามมุมมอง ความคิดความเห็นของแต่ละ
บุคคลในการกลั่นกรอง พิจารณาว่าสิ่งใดคือสื่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดี สิ่งใดถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม 
อาทิ ความเชื่อเกี่ยวกับระบอบการเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตย หรือเผด็จการ ซึ่งความเชื่อ
ที่เกิดขึ้น และยึดถือกันมาเป็นระยะเวลานานนั้น จะนำไปสู่การสร้างค่านิยมที่แสดงออกมาในการ
กระทำรูปแบบต่าง ๆ ที่สื่อให้เห็นถึงความเชื่อทางการเมืองในรูปของการกระทำที่สามารถมองเห็นได้ 
เช่น ค่านิยมประชาธิปไตย ค่านิยมเผด็จการ เป็นต้น  

นอกจากนี้ความเชื่อที่ยึดมั่นถือมั่นในทางการเมืองเกี่ยวกับลัทธิหรือระบอบการเมืองต่าง ๆ 
นั้น ไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดค่านิยมที่แสดงออกให้เห็นอย่างชัดแจ้งผ่านการกระทำของแต่ละบุคคล
แล้ว ทว่ายังก่อเกิดเป็นทัศนคติทางการเมืองควบคู่ไปด้วย ในลักษณะของความรู้สึก ความพอใจของ
บุคคลต่อการเมือง อาทิ รู้สึกพอใจกับระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค 
และความยุติธรรมของคนในสังคม และความรู้สึกไม่พอใจกับระบอบการเมืองที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคล เป็นต้น 
 จากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 20 คน โดยในแต่ละคนต่างบอก
เล่าถึงความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองที่ต่างกันไป ซึ่งแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
1) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง 2) ความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ และ 3) ความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 
20 คน ได้แสดงทัศนะไว้ ดังนี้ 

4.3.1 เบบี้บูมเมอร์ส 
เบบี้บูมเมอร์ส ถือเป็นช่วงอายุที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองในไทยหลายเหตุการณ์

มากกว่ารุ่นอ่ืน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้บอกเล่าถึงความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติในทางการเมืองของพวกเขา
ไว้ ดังนี้ 
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1) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง 
 โดย รัศมี อาชีพรับจ้างทั่วไป วัย 67 ปี กล่าวว่า “...ป้าคิดว่าประชาธิปไตยมันเหมาะ

กับการปกครองที่สุด เพราะมันเป็นการปกครองที่ให้สิทธิประชาชนตาดำ ๆ แสดงออกได้ ป้า
ดีใจนะที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมา เพราะเอาเข้าจริงป้าก็ไม่เอารัฐประหารหรอก เสียใจด้วยนะ
ที่เป็นคนหนึ่งที่ไปชุมนุมเรียกแขกตอนนั้น มันไม่ใช่หน้าที่ของทหารที่จะมาจัดการ แต่อย่าง
ว่ามันเป็นการหาทางออกจากทางตันในตอนนั้นด้วย ที่จริงการชุมนุมการประท้วงมันก็
ธรรมดาของประชาธิปไตย มีประเทศประชาธิปไตยที่ไหนไม่เคยมีชุมนุมประท้วงล่ะ ประเทศ
พัฒนาแล้วเขาก็ประท้วง แต่รัฐประหารที่มันตั้ง 5 ปีเนี่ย ไม่เอาแล้ว...” (รัศมี, สัมภาษณ์ 28 
กันยายน 2562) จากคำสัมภาษณ์ข้างต้นชี้ว่าเบบี้บูมเมอร์สเห็นว่าประชาธิปไตยเหมาะสมกับ
การปกครองประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีอีก 2 ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีความ
แตกต่างออกไปในแง่ที่ว่า เบบี้บูมเมอร์สเชื่อในการปกครองประชาธิปไตยที่อาจมีรูปแบบไม่
เหมือนในตำรา แต่เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และสร้างความสงบ
เรียบร้อยให้สังคมได้  

โดยสุจิตรา ผู้ประกอบการ วัย 62 ปี กล่าวว่า “...ประชาธิปไตยดีแล้วแหละ แต่โก
ขอแบบสงบเรียบร้อย ถ้ามันตีกันวุ่นอีกก็เข้าอีหรอบเดิมทหารมายึดอำนาจ ถ้าสงบเรียบร้อย 
โกว่าแบบไหนก็ได้ ประชาธิปไตย หรือเผด็จการได้หมด ดูจีน ดูรัสเซียสิเขาเจริญเอา ๆ 
เพราะผู้นำเขาเก่ง ระบอบไหนก็ได้ แต่เศรษฐกิจต้องดี คนต้องมีกินมีใช้ ...” (สุจิตรา, 
สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2562)  

สอดคล้องกับ อภิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล วัย  58 ปี  ที่ กล่ าวว่า“...ก็ต้อง
ประชาธิปไตย แต่เป็นในรูปแบบไหนอย่างไรเท่านั้นเอง อย่างประเทศไทยในปัจจุบันนี้ก็เป็น
ประชาธิปไตยรูปแบบหนึ่ง ที่หลายคนมองว่าเป็นแบบไทย ๆ มันก็เป็นไปตามบริบท
สังคมไทยด้วย แต่บางทีประชาธิปไตยอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลายเรื่อง อย่างสีเสื้อ 
ความขัดแย้งได้... การรัฐประหารก็เป็นทางออกหนึ่งที่ทำให้ประเทศสงบสุขได้ ยุติความ
ขัดแย้ง พอมันสงบลงก็มีการเลือกตั้ง เหมือนจะเป็นปกติของไทยไปแล้ว ทุกวันนี้รัฐบาล ทีม
บริหารก็มีความพยายามพัฒนาประเทศไปในหลาย ๆ ด้าน มีโครงการเยอะ บัตรคนจน 
โครงการชิมช้อปใช้ สร้างรถไฟฟ้าหลายสาย อย่างแถวบ้านเราอยู่มาตั้งนานก็เพ่ิงมีทางด่วน
ตัดผ่านไปโคราช เป็นการพัฒนาการคมนาคมที่ดี...” (อภิชัย, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 
2562) 

 จากคำให้สัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า เบบี้บูมเมอร์สมองว่าระบอบประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้ว แม้ว่าในรายละเอียดบางอย่างจะแตกต่างไปจาก
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ตำรา แต่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เหมาะสมแก่บริบทสังคมไทย และความต้องการของคนในสังคม
ที่ต้องการความสงบสุขในสังคม 

2) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง 
และกลุ่มผลประโยชน์ 

สุชาติ ข้าราชการ วัย 59 ปี กล่าวถึงนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์ไว้ว่า “...ลุงมองว่ามันเป็นการมารวมกันเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน เอ้ือกัน ช่วยกัน 
ฝ่ายหนึ่งได้ตำแหน่ง อีกฝ่ายได้เงินได้กำไร ที่ผ่านมาลุงก็เห็นมาเยอะเนอะ ที่นักการเมือง
หลายคนก็มีพวกนักธุรกิจมาสนับสนุนให้เงินหาเสียงบ้าง เงินทอนใต้โต๊ะกันบ้าง มันเหมือน
เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ถูกต้องไปแล้ว แต่มันก็เป็นระยะหนึ่งนะ พอหมดผลประโยชน์ก็แยก
ย้ายกัน ขัดผลประโยชน์กัน ยิงกันตายก็มี เป็นความสัมพันธ์กันบนอำนาจเงิน ตรงนี้ควรมีการ
ทำงานของหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงให้มากขึ้นเพ่ือไม่ให้มีการคอรัปชั่นกัน..” (สุ
ชาติ, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2562) 

สอดคล้องกับ สมจิตร พนักงานบริษัทเอกชน วัย 58 ปี ที่กล่าวไว้ว่า “...นักการเมือง
แต่ละพรรคเขาก็กลุ่มเดียวกับคนรวย ๆ สนับสนุนกัน...” (สมจิตร, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 
2562) 
ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์สทุกคน ต่างก็มีความเชื่อ ค่านิยม และ

ทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ไปในทางเดียวกันว่า 
ทั้ง 3 ส่วนนี้ต่างเป็นการรวมตัวกันเพ่ือผลประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งสิ้น 

3) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  

อภิชัย สมาชิกสภาเทศบาล วัย 63 ปี ได้กล่าวถึงพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
ไว้ว่า “...พลเมืองคือคนที่รู้หน้าที่ตัวเอง เหมือนเด็กที่มีค่านิยมว่าเป็นเด็กดีควรเป็นยังไงแบบ
นั้น พลเมืองก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเอง รักษาสิทธิตัวเอง ไม่ไปล้ำเส้นสิทธิของคนอ่ืน ในทาง
การเมืองหลัก ๆ คงเป็นการเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็นออกมา การออกมาชุมนุม ซึ่ง
เรื่องชุมนุม ประท้วงไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกมันวุ่นวาย และพลเมืองก็ต้องทำตามกฎหมาย ทำ
ตามศีลธรรมของสังคม ไม่เป็นพวกต่อต้านไปเสียทุกอย่าง...” (อภิชัย, สัมภาษณ์ 16 
กรกฎาคม 2562) 

เป็นไปในทางเดียวกับ รัศมี อาชีพรับจ้างทั่วไป วัย 67 ปี ได้แสดงความเห็นว่า “...
ป้านี่แหละ พลเมือง ป้ารู้หน้าที่ ว่าต้องทำอะไรบ้าง ป้าเสียภาษีให้รัฐ ป้าไปเลือกตั้ง ระหว่าง
รัฐบาลทำงานป้าก็คอยติดตามข่าวตลอด อะไรที่ป้าเห็นว่าดีก็สนับสนุน ไม่ดีป้าก็ตำหนิ เวลา
มีคนมาแย้งป้าก็รับฟังเขานะ ว่าอีกมุมหนึ่งเขาคิดยังไง อะไรทำให้เขาคิดแบบนั้น แล้วที่เรา
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คิดอยู่นี่มันถูกมันควรจริงมั้ย เพราะป้ามีบทเรียนเห็นการรัฐประหารมาหลายครั้งในชีวิต เรา
ต้องตรองให้ดี พลเมืองที่ดีอย่าวู่วาม อย่าเอาแต่เถียง สาดโคลนหรือเอาแต่ด่ากัน...” (รัศมี, 
สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2562) 
โดยสรุปแล้ว ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ

ทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ที่เห็นพ้องกันว่า หน้าที่สำคัญของพลเมือง
คือการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย สำหรับความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติต่อการเมืองไปในทางเดียวกัน คือ ต่างยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิให้
เสียงแก่พลเมืองเท่าเทียมกัน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดไปตามบริบทของสังคมไทย ซึ่ง
การปกครองในระบอบนี้ควรได้ผู้นำที่มีความรู้ความสามารถที่จะบริหารประเทศให้พัฒนา และสงบ
เรียบร้อยปราศจากความวุ่นวายได้ ในประเด็นนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์ ถูกมองว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง บนผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย และ
เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน พร้อมที่จะยุติลงได้ทุกเมื่อ หากเกิดความขัดกันของผลประโยชน์ ซึ่ง
ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ในหลายครั้งเป็นการทุจริต คอรัปชั่นผลประโยชน์ของประเทศโดยตรง  

4.3.2  เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เป็นช่วงวัยที่ ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองมาหลายเหตุการณ์สำคั ญ

รองลงมาจากเบบี้บูมเมอร์ส ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้ได้แสดงความเห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ 
3 ประเด็น ดังนี้ 

 1) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง 
วีระพงษ์ ข้าราชการครู วัย 48 ปี กล่าวว่า “...คนไทยถูกทำให้เชื่อว่าการเมือง

สกปรก การเมืองไม่ใช่เรื่องของเรา ไม่ควรไปยุ่ง ซึ่งจริง ๆ มันผิด การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว 
เป็นเรื่องของเราต่างหาก โดยเฉพาะในประชาธิปไตย ยิ่งต้องรู้ให้มาก เพราะประชาชนได้รับ
สิทธิเสรีภาพที่จะรู้มาแล้ว แค่ตื่นมาการเมืองก็มีผลกับเราแล้ว สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขมาก
น้อยแค่ไหนจากรัฐบาล ค่าครองชีพล่ะ ค่าโดยสาร ราคาน้ำมัน ค่าน้ำค่าไฟ โรงเรียนเด็กได้
เรียนฟรีถึงไหน คุณภาพการศึกษา เจ็บป่วยค่ารักษาพยาบาลแพงไหม แก่ตัวไปก็สวัสดิการ
ผู้สูงอายุรัฐดูแลแค่ไหน มันใกล้ตัวมาก แต่คนมีอำนาจเขาไม่อยากให้มายุ่ง ไม่อยากให้รู้มาก 
เพราะถ้ารู้เยอะอำนาจเขามันจะสั่นคลอนได้ ประชาชนอย่างเราต้องใช้สิทธิเสรีภาพให้คุ้มกับ
การมีประชาธิปไตย... คิดว่าประชาธิปไตยเหมาะกับเมืองไทยมากกว่าเผด็จการ เพราะเผด็จ
การจะพัฒนาได้ผู้นำ แกนนำต้องเก่งต้องดี ซึ่งมันยากคนเราอยู่ในอำนาจมักหลงในอำนาจจน
ไม่สนว่าใครจะเป็นยังไง แต่ต้องรักษาอำนาจของตนไว้ก่อน...” (วีระพงษ์, สัมภาษณ์ 10 
สิงหาคม 2562) 
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ขณะที่ อรรถพล พนักงานบริษัทเอกชน วัย 53 ปี กล่าวว่า “...เชื่อในประชาธิปไตย 
เชื่อในเสียงของประชาชนส่วนมาก มากกว่าเสียงของผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง ที่มันเป็น
ประชาธิปไตยที่ควรจะเป็น แต่มันยากที่ประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้น เพราะอะไร? ก็เพราะ
เสียงของอำนาจมันดังกลบเสียงชาวบ้าน ยิ่งหลังเลือกตั้งที่ผ่านมายิ่งชัดเจนตรงนี้ หลายเรื่อง
มันเพ้ียนไปหมด ทั้งคน ทั้งวิธีการ ประชาธิปไตยในบ้านเรามันถอยหลังลงคลองจะจมแล้ว ที่
มีทุกวันนี้ก็ปลอม ชาวบ้านก็ดูออก พยายามตะโกนบอกแล้วว่าปลอมนะ ไม่ถูกต้องนะ แต่ไม่
มีคนมีอำนาจคนไหนรับฟัง หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพราะมัวแต่หลงอยู่กับการสืบทอดรักษา
อำนาจ มันจะพัฒนาขึ้นได้อย่างไร...” (อรรถพล, สัมภาษณ์ 22 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ กรรณิการ์ ผู้ประกอบการ วัย 40 ปี ที่กล่าวไว้ว่า “...ประชาธิปไตย 
เผด็จการทหารไม่เอา ประเทศมีแต่ถอยหลัง ตอนนี้เหมือนประเทศเราหายไป 5 ปี อ่ะ... 
ประชาธิปไตยเนี่ยมันยังให้ชาวบ้านคนธรรมดา ได้มีสิทธิมีเสียง มันดีกว่าเผด็จการที่ใครพูด
อะไรก็โดนเรียกละ แค่แสดงความคิดเห็นยังไม่ปลอดภัย...” (กรรณิการ์, สัมภาษณ์ 6 
สิงหาคม 2562) 

 จากตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ
ทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง พบว่า ทุกคนต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ประชาธิปไตยเป็น
ระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย ด้วยความเชื่อมั่นในกลไกของประชาธิปไตยที่จะ
นำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้าได้กว่าระบอบการปกครองอ่ืน โดยเฉพาะเผด็จการที่ล้วนแต่จะฉุดดึง
ประเทศให้ถอยหลังลงไป 

2) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง 
และกลุ่มผลประโยชน์ 

โชคชัย รับเหมาก่อสร้าง วัย 50 ปี ได้แบ่งปันประสบการณ์โดยตรงของตนเองไว้ว่า 
“...การทำงานรับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการเห็นบ่อยมาก เอาง่าย ๆ บางโครงการ 
วัสดุอุปกรณ์บางอย่าง จะมีการบอกระบุมาเลยจากข้างบนว่า ให้เอาเฉพาะแบบนี้ ที่บริษัทนี้ 
เพ่ือจะได้ผลประโยชน์ทั้งข้างบน และบริษัทที่ติดต่อกันไว้ อันนี้บอกตามตรงการดำเนินการ
ให้ราบรื่นก็มีการให้เงิน เพ่ือเวลาตรวจงานมันลื่นไหล ผ่านง่าย ไม่จุกจิก แบบช่วยกันได้
ประโยชน์ทั้คู่ แต่ถ้าบริษัทก่อสร้างใหญ่ ๆ นั้น เขาเอ้ือกันอยู่แล้ว บริจาคให้พรรคหลายล้าน 
พรรคก็ช่วยกลับมาทั้งเงื่อนไขสัญญา ระยะเวลา ค่าปรับงานล่าช้า มีอยู่ 2 ครั้งที่ทำงานกับ
ภาครัฐนี่แหละ พอเสร็จงานก็โดน สตง. (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เรียกไปพบ เรา
ไม่ได้ผิดอะไรก็ชี้แจงไปตามตรง แต่หน่วยงานที่ทำนี่วุ่นเลย ก็คงโดนตรวจสอบกันเยอะ ที่จริง
อยากให้ตรวจสอบจริง ๆ จัง ๆ กันทุกงาน พวกนักการเมือง ข้าราชการจะได้ฉวยโอกาสหา
ผลประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้...” (โชคชัย, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2562) 
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สอดคล้องกับ วีระพงษ์ ข้าราชการครู วัย 48 ปี กล่าวว่า “...นักการเมือง พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ก็เป็นกลุ่มที่ตกลงร่วมกัน ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน win-win ทั้ง 2 
ฝ่าย กลุ่มทุน กลุ่มธุรกิจ ก็เป็นคนสนับสนุนเงินให้นักการเมือง พรรคการเมืองต่าง ๆ เพ่ือที่
พรรคนั้นจะออกนโยบายที่เอ้ือต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของแต่ละกลุ่ม มีการติดสินบน ซึ่ง
มันยึดกันแน่น ขาดกันไม่ได้เลย มีนักการเมือง ก็ต้องมีนายทุน ต้องมีผลประโยชน์ ...” (วีระ
พงษ์, สัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 2562) 

ขณะที่ สุธี รองนายกเทศมนตรี วัย 45 ปี กล่าวว่า “...สำหรับพ่ีที่ทำงานใกล้ชิด
การเมืองมองว่ามันก็เป็นธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่ ได้ประโยชน์กัน ช่วยเหลือกัน 
สนับสนุนกัน การกำหนดนโยบายหรือระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือพวกพ้อง กลุ่มผลประโยชน์ มัน
เป็นเรื่องปกติ เพราะถ้านักการเมืองไม่ทำตรงนี้ ก็ไม่มีผู้สนับสนุนโดยเฉพาะด้านการเงิน หรือ
ฐานเสียงด้วย เพราะบางกลุ่มที่สนับสนุนก็เป็นผู้กว้างขวางในพ้ืนที่ มีชาวบ้านให้ความเคารพ
นับถือเยอะ มันเป็นเรื่องของการตอบแทนกัน เพียงแต่นักการเมืองต้องไม่ทำอะไรที่ขัดกับ
กฎหมาย...” (สุธี, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562) 
จากตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ

ทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น ผู้ให้ข้อมูลต่างเห็นไป
ในทางเดียวกันว่า เป็นการรวมกลุ่มที่เอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่างนักการเมือง สถาบันทางการเมือง 
และกลุ่มผลประโยชน์ โดยต่างก็ได้รับประโยชน์กันทั้ง 2 ฝ่าย ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุน
ทางการเงิน การเปลี่ยนแปลง หรือออกข้อบังคับกฏหมายที่กลุ่มผลประโยชน์ต้องการ  

3) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

วีระพงษ์ ข้าราชการครู วัย 48 ปี กล่าวว่า “...พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย คือ
คนที่ยึดหลักประชาธิปไตย อยู่ในกรอบของสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย คนที่รักษาสิทธิของ
ตนเอง รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ของส่ วนรวม และแสดงออกตามหลักของ
ประชาธิปไตย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ยอมรับความต่างได้ ไม่มาใส่
รา้ยป้ายสีโจมตีกัน...” (วีระพงษ์, สัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 2562) 

สอดคล้องกับ โชคชัย ผู้รับเหมาก่อสร้าง วัย 50 ปี ที่กล่าวว่า “...พลเมืองเหมือน
เป็นหน้าที่ของประชาชนในประชาธิปไตย ที่พอจะเห็นภาพก็พวกการเลือกตั้ง การชุมนุม การ
คิด การพูด แสดงออกมาทางการเมือง ตรวจสอบรัฐบาลอะไรทำนองนี้ คนเดี๋ยวนี้เขาเป็นกัน
มากขึ้น เห็นสนใจเรื่องการเมืองกันเยอะ แสดงออกกันเยอะ วัยรุ่นอย่างลูกชายลูกสาวก็สนใจ 
หรือหลานได้ยินคุยกันบ่อย ความคิดเห็นเด็กรุ่นนี้บางทีได้ยินยังตกใจว่า เด็กเดี๋ยวนี้มันไม่ได้
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มองแบบฉาบฉวยแต่มองลึกเข้าไปแล้ว คนแก่อย่างเราก็ท่ึงในความคิดของเด็กสมัยนี้...” (โชค
ชัย, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2562) 
จากการให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ประเด็นของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สรุปได้ว่า ความเชื่อ ค่านิยม และ

ทัศนคติทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความเห็นว่า 
หน้าที่หลักของพลเมืองคือการยึดหลักประชาธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพอยู่ภายใต้กฏหมาย การแสดงออก
ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ถือเป็นการทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ขณะที่ ความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง พบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์คิดเห็นไปในทางเดียวกันกับเบ
บี้บูมเมอร์สในแง่ที่ว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทย เชื่อมั่นว่า
ประชาธิปไตยจะทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้ อีกทั้งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังมีทัศนคติไปในทางลบต่อระบอบ
เผด็จการที่ดึงรั้งการพัฒนาของประเทศไทย สำหรับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อ
นักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น ต่างเห็นว่า 3 ส่วนนี้เป็นการรวมกลุ่มกัน
เพ่ือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน 

 
4.3.3 เจเนอเรชั่นวาย 
 เจเนอเรชั่นวาย เป็นช่วงวัยที่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองมาหลายเหตุการณ์สำคัญ

รองลงมาจากเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้ได้แสดงความเห็นถึงความ
เชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ 3 ประเด็น ดังนี้ 

1) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง  
กิตติพศ สมาชิกสภาเทศบาล วัย 37 ปี กล่าวว่า “...พ่ีไม่เชื่อในเผด็จการว่าจะพัฒนา

ประเทศได้เลย แต่ประชาธิปไตยทำได้ โดยหลัก ๆ ประชาติปไตย พ่ีมองว่าเป็นการเรียนรู้
ร่วมกัน บนฐานคิดว่าเรามีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นเจ้าของร่วมกัน รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่ เท่ากัน การมี เสรีภาพที่จะคิด จะพูด ตั้ งคำถามภายใต้กรอบของกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ ถ้าอยากได้ประชาธิปไตย ประชาชนต้องตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตัวเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ในสิทธิเสรีภาพ การเคารพในความเห็นต่าง ยอมรับเสียงข้างมาก 
เคารพในเสียงข้างน้อย การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย การเลือกตั้ง การลงประชามติ 
หรือแม้แต่การชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะโดยสงบและปราศจากอาวุธ ต้องบูรณาการ
กันทุกภาคส่วนให้ประเทศเดินไปตามระบอบประชาธิปไตยได้...” (กิตติพศ , สัมภาษณ์ 4 
กันยายน 2562) 

คล้ายคลึงกับ ศิริวรรณ ผู้ประกอบการ วัย 31 ปี ที่กล่าวว่า “...เราเชื่อมั่น ยึดใน
หลักการของประชาธิปไตย ถึงไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดในโลก แต่ว่า ณ ตอนนี้ไม่มีอะไรดีกว่า
ประชาธิปไตยแล้ว เพราะประชาธิปไตยทำให้เรายังมีอธิปไตยเหนือชีวิตเรา ไม่ใช่ให้ใครมา
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ครอบชีวิตเราไว้ เราเชื่อในสิทธิ เสรีภาพของทุกคนที่มันควรจะเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย 
เรามีสิทธิที่จะแสดงออกทางการเมือง การชุมนุมได้ เพราะประชาธิปไตยมันไม่ได้จบลงเพียง
แค่การปิดหีบ แต่มันยังมีกระบวนการต่อจากนั้นอีกเยอะ เป็นหน้าที่ของเราที่จะขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยให้ไปต่อได้ ส่วนตัวเราไม่ยอมรับเผด็จการ การยึดอำนาจ การรัฐประหาร  ไม่
เห็นด้วยกับคนที่สนับสนุนการรัฐประหาร ในประเทศเราน่าจะมีการรัฐประหารมากเป็น
อันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งทุกครั้งผลจากการรัฐประหารไม่เคยทำให้พัฒนาประเทศต่อได้เลย 
มันแช่แข็งประเทศ เข้ามาโดยไร้ความชอบธรรมแล้ว ยังทำให้กลไกมันบิดเบี้ยว ไม่พัฒนา
อะไรเลย มุ่งแต่หาทางรักษาอำนาจเอาไว้ ประเทศไม่ได้สงบสุขจริง ๆ  ที่จริ งแล้วมันผลิตซ้ำ
ความขัดแย้งออกมาต่างหาก แค่เปลี่ยนจากเสื้อสี เป็นเอากับไม่เอาทหาร คนรุ่นเก่ากับคนรุ่น
ใหม่ ที่ในแง่ของความคิดไม่ใช่อายุนะ เผด็จการครั้งนี้ถือว่ายาวนานมากตั้ง 5-6 ปี ประเทศ
แย่ลงในทุกด้าน การคอรัปชั่นที่ไม่มีการตรววจสอบ การผ่านร่างกฎหมายที่เอ้ือต่อการอยู่ต่อ
ของ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) เศรษฐกิจก็พัง คนจนไม่หมดประเทศนะ มีแต่จน
มากขึ้น ๆ มันชี้ให้เห็นเลยว่าประชาธิปไตยที่แม้จะโกลาหลบ้าง แต่ประเทศยังไปต่อได้ตาม
ทางของมัน การยุบสภา เลือกตั้ง มันก็มีกฏกติกา มีกฎหมาย ยังดีกว่าการเงียบสงบใต้ทหาร 
ใต้มาตรา 44 ที่ใช้อำนาจตามใจ... เรื่องการเมืองสำหรับเรามันคืออำนาจ ผลประโยชน์ มีอยู่
ทุกที่เลย แค่ 2 คนตกลงผลประโยชน์ หรือใช้อำนาจต่อรองกัน ก็คือการเมืองแล้ว แต่ภาพ
ของการเมืองแบบนี้มันเห็นชัดกว่าเรื่องทั่วไป การเมืองมันมีความขัดแย้งกัน การแย่งชิง
อำนาจ ทรัพยากรที่จำกัด ต่อรองผลประโยชน์ การถ่วงดุลของแต่ละฝ่าย ส่วนนักการเมือง 
หรือพรรคการเมืองก็เป็นตัวผู้ เล่นที่ขับเคลื่อนภาพการเมืองนี้ ให้ชัดขึ้น...” (ศิริวรรณ, 
สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ อริสรา อาชีพรับจ้างทั่วไป วัย 27 ปี ซึ่งกล่าวไว้ว่า “...ถึงหนูจะไม่อิน
กับการเมือง แต่หนูว่าประชาธิปไตยโอเคท่ีสุดแล้ว ประชาธิปไตยแบบจริง ๆ นะ ไม่ใช่แบบที่
เป็นตอนนี้ ทหารเต็มสภาไปหมด คนนั้นเลือกคนนี้ ให้คนนี้มาเลือกคนนั้น มันไม่แฟร์ ดูไม่
ค่อยสนใจชาวบ้าน เหมือนเห็นชาวบ้านเขาโง่มากอ่ะ...” (อริสรา, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 
2562)  

 จากการตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ข้างต้นของเจเนอเรชั่นวาย เห็นได้ชัดว่า ทุกคนต่างเชื่อมั่นใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศดีขึ้นได้มากกว่าระบอบเผด็จ
การที่รังแต่จะพาประเทศถอยหลังผ่านการใช้อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชน 
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2) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง 
และกลุ่มผลประโยชน์ 

กิตติพศ สมาชิกสภาเทศบาล วัย 37 ปี กล่าวว่า “...3 อย่างนี้ ต้องไปด้วยกัน 
ขาดกันไม่ได้ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เงิน เป็นส่วนสำคัญในการหาเสียง ลงพ้ืนที่ ถ้าไม่
มีเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนการหาเสียงของนักการเมือง หรือพรรค พรรคก็มีโอกาสชนะ
น้อย เพราะคนไม่รู้จัก แต่ถ้ามีเงิน มีการประชาสัมพันธ์หาเสียงที่ดี ก็มีโอกาสชนะมากขึ้น 
เมื่อได้ตำแหน่ง ก็ตอบแทนผู้สนับสนุนเงินตามตกลงกันไว้ ออกนโยบาย กฎหมายเอ้ือ
ประโยชน์ กอบโกยผลประโยชน์ ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน...” (กิตติพศ , สัมภาษณ์ 4 
กันยายน 2562) 

ตรงกับความเห็นของ สายสุนีย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น วัย 33 ปี ทีก่ล่าวว่า “...กลุ่ม
เดียวกันนะ ต่างคนต่างได้ ได้เงิน ได้งาน บางทีก็เป็นญาติพ่ีน้องกัน ที่เคยเห็นชัด ๆ ก็พ่อเป็น
กำนัน ลูกมีตำแหน่งสูงในเทศบาล พ่ีชายรับเหมาก่อสร้าง เวลามีงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละที 
บ้านนี้ก็กินเรียบได้งานไป เงื่อนไข คุณสมบัติตรงพอดีเป๊ะ พี่ว่าถ้ามันไม่ผิดกฏหมายเขาก็ทำ
ได้ เพราะคนเรามันก็เอาพวกพ้องกันทั้งนั้น แต่ถ้าผิดก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ควรทำ...” (สายสุนีย์, 
สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2562) 

สอดคล้องกับ ภคมน พนักงานบริษัทเอกชน วัย 28 ปี ที่กล่าวว่า “...คอรัปชั่น พวก
เดียวกัน ได้ประโยชน์ด้วยกัน รวยกันทุคน ยกเว้นชาวบ้านจนเหมือนเดิม กฎหมายน่าจะเอา
มาใช้กับพวกนี้บ้าง...” (ภคมน, สัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 2562)  

 จากตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของเจเนอเรชั่นวาย เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ
ทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เห็นพ้องกันว่าเป็นกลุ่มที่
มีแลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างต่อกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในบางครั้ง ทั้ง 3 กลุ่มนี้อาจเกี่ยวโยงกัน
ไม่เพียงแค่ผลประโยชน์ แต่ยังเก่ียวโยงกันผ่านทางความสัมพันธ์เครือญาติด้วย  

3) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อหน้ าที่พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

โดย ศิริวรรณ ผู้ประกอบการ วัย 31 ปี กล่าวว่า “...พลเมืองคือประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย ถ้าไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีพลเมือง เป็นคนที่มีสำนึกทางการเมือง มี
เจตจำนงค์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คนที่ตระหนักว่าตนเองมีหน้าที่ สิทธิอะไร 
เสรีภาพมีขอบเขตแค่ไหน คนที่พร้อมกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งการเลือกตั้ง การมี
ส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยอมรับฟังความเห็น
ทางการเมืองที่แตกต่างด้วย และเป็นคนที่พร้อมจะตั้งคำถามกับกลไกที่มันบิดเบี้ยว หรือ
ความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมา ไม่ติดกับดักวังวนการ
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สร้าง Fake News (ข่าวปลอม) หรือ Hate speech (ประทุษวาจา) และหลงเชื่อไปกับ 
Propaganda (การโฆษณาชวนเชื่อ) ที่มุ่งสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม...” (ศิริวรรณ, 
สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2562)  

ขณะที่ สายสุนีย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น วัย 33 ปี กล่าวว่า “...พลเมืองที่เข้าใจคือ 
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินตามกรอบของกฎหมาย รัฐธรรมนูญ มีเสรีภาพ 
เคารพกฎหมาย ทำหน้าที่ของตนเอง เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย เสียภาษี เกณฑ์ทหาร การ
เลือกตั้ง การร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยที่เขายึดถือประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง...” (สายสุนีย์, 
สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2562) 

จากการให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ประเด็นของเจเนอเรชั่นวาย สรุปได้ว่า ความเชื่อ ค่านิยม และ
ทัศนคติทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น เจเนอเรชั่นวายมีความเห็นว่า 
หน้าที่สำคัญของพลเมืองคือการตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย ใช้สิทธิ
เสรีภาพที่มีภายใต้กรอบกฏหมาย การมีส่วนร่วมทางการเมืองก็เป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองเช่นกัน 
นอกจากนี้ในประเด็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง ต่างยึดถือ
ในระบอบประชาธิปไตย มิใช่ระบอบเผด็จการในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ในส่วนของความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เจเนอเรชั่น
วายเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน โดยมีผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง โดยในบางครั้ง 
ทั้ง 3 กลุ่มนี้อาจเกี่ยวโยงกันไม่เพียงแค่ผลประโยชน์ แต่ยังเกี่ยวโยงกันผ่านทางความสัมพันธ์เครือ
ญาติด้วย 

 
4.3.4 เจเนอเรชั่นแซด 
เจเนอเรชั่นแซด เป็นช่วงวัยที่อายุน้อยที่สุด และมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยที่สุดเช่นกัน 

หากเทียบกับคนในรุ่นอ่ืน ๆ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มนี้ได้แสดงความเห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ 
3 ประเด็น ดังนี้ 

1) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง  
ภรัณยู พนักงานราชการวัย 24 ปี กล่าวว่า “...สำหรับผมการเมืองคือเรื่องใกล้ตัวเรา

โดยเฉพาะในประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิในการออกความคิดเห็นได้ แสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ทางการเมืองได้ ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ และที่ สำคัญคือประชาชนมี
สิทธิเลือกผู้นำที่จะบริหารประเทศได้เอง อันนี้สำคัญมาก เพราะประเทศจะไปทางไหนก็อยู่ที่
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การเลือกตั้ ง ซึ่ งการเลือกตั้ งนั้นต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม สำหรับผมคิดว่า
ประชาธิปไตยดีท่ีสุด ที่สำคัญผมไม่เอาเผด็จการ...” (ภรัณยู, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2562) 

ไปในทางเดียวกับ ภัทรานิษฐ์ นักศึกษาวัย 20 ปี ที่กล่าวว่า“...การปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน คือประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการปกครองแบบ
กลุ่มคนจำนวนมาก เป็นการปกครองที่คนกลุ่มใหญ่มีส่วนร่วมในทางการเมืองผ่านการ
เลือกตั้ง ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย นี่คือประชาธิปไตยแท้จริง แต่ในไทยมัน
ผิดเพ้ียนไปหมดเลย ประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจจริง ๆ เพราะมันไม่ไปกับหลักการ
ประชาธิปไตยเลย โดยหลักการประชาธิปไตย หลัก ๆ คือ ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน สิทธิ
เสรีภาพในการพูดการแสดงออก โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อ่ืน ยอมรับเสียงข้างมาก การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง และทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายประมาณนี้ ประเทศจะเจริญได้
ต้องเป็นประชาธิปไตยให้สิทธิให้เสียงประชาชน มีไม่กี่ประเทศในโลกที่เผด็จการแล้วเจริญ 
แต่มีหลายประเทศมากที่ประชาธิปไตยแล้วประเทศเขาเจริญ...” (ภัทรานิษฐ์, สัมภาษณ์ 11 
กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ ปิติภัทร นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 วัย 18 ปี กล่าวไว้ว่า “...ผมเอา
ประชาธิปไตย และไม่เอาเผด็จการทุกรูปแบบ ผมว่าการปกครองที่ให้โอกาสคนธรรมดาได้มี
สิทธิเสรีภาพ ได้เลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศมันดีกว่าการให้ทหาร หรือคนมี
อำนาจกลุ่มหนึ่งมาบริหารประเทศ เราต้องตื่นตัวเรื่องนี้โดยเฉพาะวัยรุ่นแบบผม ที่ใน
โรงเรียนเพ่ือน ๆ ตื่นตัวกันเยอะ พวกเราสนใจการเมืองคอยติดตาม จับตาดูการทำงาน
รัฐบาลตลอด ผมอยากเห็นการเมืองที่มันสร้างสรรค์ ไม่เลือกปฏิบัติคือต้องเท่าเทียมกัน...” 
(ปิติภัทร, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2562) 
จากตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของเจเนอเรชั่นแซด เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ

ทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ระบอบประชาธิปไตย เป็น
ระบอบการปกครองที่ดีสำหรับประเทศไทย ระบอบที่ซึ่งให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันบริหาร
ประเทศ และเผด็จการคือการปกครองที่ไม่ได้ทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้  

2) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง 
และกลุ่มผลประโยชน์ 

โดย อรินทร์พร พนักงานบริษัทเอกชน วัย 22 ปี ได้บอกเล่าประสบการณ์ไว้ว่า “...
คอยช่วยเหลือสนับสนุนกัน ในที่ทำงานน้องเห็นนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนมาหาเจ้าของ
บริษัทบ่อย คิดว่าเขาน่าจะเป็นเพ่ือนกัน ช่วยเหลือกัน เพราะที่บริษัททำอะไร ๆ ก็ง่ายหมด 
แต่บริษัทอ่ืนจะยากหน่อย เช่น พวกเรื่องงานมักจะมียอดสั่งซื้อเยอะ ๆ จาก อบต.(องค์การ
บริหารส่วนตำบล) เทศบาลในอำเภอหลายที่บ่อย ๆ น้องเลยคิดว่าเขาคงช่วย ๆ กัน บริษัทได้
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กำไร นักการเมืองก็คงได้ค่าคอม เคยอ่านในข่าวบริษัทใหญ่ ๆ ได้สัมปทานพ้ืนที่ขายของ ละ
บริษัทนั้นก็บริจาคให้พรรคนั้นเยอะ ก็คงคล้ายกับที่บริษัทแค่เงินไม่เยอะเท่าบริษัทใหญ่ ๆ ...” 
(อรินทร์พร, สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2562)  

สอดคล้องกับ ชัชชญา ผู้ประกอบการ วัย 20 ปี ที่กล่าวว่า “...บ้านอาเจ็กหนูนี่น่าจะ
เรียกว่านายทุนนักการเมืองได้เลยนะ เวลารวมญาติทีผู้ใหญ่เขาคุยกันเลยได้ฟัง ๆ มา แบบ
เอาเงินให้นักการเมืองส่วนใหญ่ก็ในจังหวัดนี้แหละ เป็นทุนตอนเลือกตั้ง ตั้งตัวเลยมั้ง พวกนั้น
ก็ช่วยอาเจ็กหนูเรื่องธุรกิจ พวกจัดซื้อจัดจ้างเยอะแยะ แต่หนูไม่ชอบหรอกนะ เลยพาลไม่
ค่อยสนใจการเมืองเท่าไร มันสกปรกโกงกินมีแต่ผลประโยชน์...” (ชัชชญา, สัมภาษณ์ 11 
กันยายน 2562) 
จากตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของเจเนอเรชั่นแซด เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ

ทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ ผ่านการเล่าประสบการณ์โดยตรงของตน ที่สะท้อนให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของ 3 กลุ่มนี้ 
ทั้งนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ พ่ึงพาอาศัย 
แลกเปลี่ยนกัน หากความต้องการในจุดมุ่งหมายตรงกัน ความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน และข้อมูลข่าวสาร 

3) ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ชัชชญา ผู้ประกอบการ วัย 20 ปี กล่าวว่า “...หน้าที่ต้องไปเลือกตั้ง ทำตาม
กฎหมาย ต้องเสียภาษีด้วยยิ่งค้าขายก็เสียเยอะกว่าคนทั่วไป...” (ชัชชญา, สัมภาษณ์ 11 
กันยายน 2562) 

ขณะที่ ปิติภัทร นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 วัย 18 ปี กล่าวว่า “สำหรับผมการเมือง
ไม่ใช่เรื่องสกปรก แต่เป็นคนที่ไม่ดีทำให้มันสกปรกต่างหาก ในฐานะพลเมืองเราต้องกำจัด
ความคิดนี้ก่อน แล้วหันมาใส่ใจการเมือง การเมืองเป็นเรื่องของเรา ต้องแสดงจุดยืนทาง
การเมืองที่ชัดเจน ว่าเราต้องการให้ประเทศเป็นแบบไหน แล้วช่วยกันทำอย่างสร้างสรรค์ 
ปรองดองกัน ที่สำคัญคือต้องรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนด้วย ผมอายุ 18 แล้ว ถึงจะพลาดการ
เลือกตั้งครั้งนี้ (การเลือกตั้ง เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) แต่เพ่ือนบางคนก็ได้เลือกตั้งเป็น 
New Voters ผมก็รู้สึกว่าเขาได้ทำหน้าที่พลเมืองไปอีกขั้นหนึ่ง เห็นพลังทางการเมืองเด็กรุ่น
ใหม่ ส่วนผมก็ทำหน้าที่อย่างอ่ืนไปแทน รอเลือกตั้งครั้งหน้า จะไม่พลาดแน่นอน ...ผมอยาก
ให้ผู้ใหญ่หันมาฟังเสียงของพวกผมบ้าง...” (ปิติภัทร, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2562) 
จากการให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ประเด็นของเจเนอเรชั่นแซด สรุปได้ว่า ความเชื่อ ค่านิยม และ

ทัศนคติทางการเมืองต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น เห็นว่าพลเมืองตามระบอบ
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ประชาธิปไตย ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตามกฏหมาย การใช้สิทธิเสรีภาพของตน รวมถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ส่วนความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบ
การปกครอง ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า ระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ดี
สำหรับประเทศไทย ระบอบที่ซึ่งให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันบริหารประเทศ และเผด็จการคือการ
ปกครองที่ไม่ได้ทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ และในประเด็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการ
เมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เจเอนเรชั่นแซด เห็นว่า
ความสัมพันธ์ของ 3 กลุ่มนี้ ทั้งนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เป็น
ความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาอาศัย แลกเปลี่ยนกัน หากความต้องการในจุดมุ่งหมายตรงกัน ความสัมพันธ์ก็จะ
เกิดข้ึนได้โดยง่าย ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน และข้อมูลข่าวสาร 

ในการศึกษาเรื่องความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ 
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ไม่เพียงทำการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 20 คน แต่ยังมีการสังเกตการณ์ในบางเหตุการณ์ร่วมด้วย อาทิ การร่วมวงสนทนา 
พบปะพูดคุยในสถานการณ์อ่ืนนอกเหนือการสัมภาษณ์ โดยจากการศึกษาร่วมกันทั้ง 2 รูปแบบ ทำให้
มองเห็นเพียงความพร่าเลือนในความแตกต่างทางความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของ
พลเมืองทั้ง 4 รุ่นนี้ ด้วยเหตุที่ ทั้ง 4 รุ่น ต่างมีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติในทางบวกต่อระบอบ
การปกครองประชาธิปไตยเหมือนกัน ซึ่งมองว่าประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสม
สำหรับประเทศไทยมากกว่าการปกครองแบบเผด็จการ ประชาธิปไตยที่ขับเคลื่อนโดยพลเมืองจะ
นำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมอารยะประเทศได้ เพราะประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้คนที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศ คนธรรมดาทั่วไปสามารถทำหน้าที่พลเมืองได้ผ่านการ
เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การทำงานของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐยังสามารถถูก
ตรวจสอบได้ตามสิทธิหน้าที่ของพลเมือง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังให้สิทธิพลเมืองในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง การชุมนุมประท้วงทางการเมืองโดยสงบ การลงชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองที่ประพฤติมิชอบ และสิทธิอันชอบธรรมอีกหลายประการที่ประชาธิปไตยได้มอบให้
ประชาชนในฐานะพลเมืองนี้ จึงไม่แปลกใจที่ผู้ให้ข้อมูลต่างก็เชื่อมั่น และยึดถือในประชาธิปไตยที่
แม้ว่าระหว่างทางอาจจะขรุขระ และเปราะบางไปบ้างก็ตาม แต่ส่วนใหญ่แล้วมองว่าความไม่ราบรื่นนี้
ย่อมดีกับประเทศมากกว่าระบอบเผด็จการที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพและความเป็นพลเมืองหลงเหลือเลย
ขณะเดียวกันความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 4 รุ่น ต่อนักการเมือง สถาบัน
ทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ในระบอบประชาธิปไตยนี้กลับเป็นไปในทางลบเสียมาก ทั้ง 4 รุ่น 
แม้จะต่างอายุ ต่างประสบการณ์ แต่ก็เห็นตรงกันว่าเป็นความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานการมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างตอบแทนกันในรูปแบบของเงิน และทรัพยากรที่จำกัด เพ่ือให้ได้สิ่งที่ปรารถนา 
โดยอาจมิได้คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาในการสูญเสียผลประโยชน์ของประชาชน ผู้ซึ่งลงคะแนนเลือก
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พวกเขามาก็ตาม การมีผลประโยชน์ร่วมกันนี้ถูกกระทำผ่านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมาย
บางประการ การละเมิดกฎหมาย การเจรจาต่อรอง การติดสินบน การบริจาคเงินสนับสนุนพรรค
การเมือง อย่างไรก็ตามแม้ความสัมพันธ์นี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันมากมาย ทว่าความสัมพันธ์
ระหว่างนักการเมือง สถาบันการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์สามารถตัดขาดกันโดยง่ายหากความ
ต้องการไม่สอดคล้องกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไร้ซึ่งสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการแล้ว ในทัศนะของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญหลายคนมองว่าความเกี่ยวโยงกันบนผลประโยชน์ของทั้ง 3 กลุ่มนี้ เป็นการกระทำที่ขัดต่อ
กฎหมาย และขัดขวางการพัฒนาประเทศ จึงต้องการให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากข้ึน เพื่อเงิน
ภาษีของประชาชนจะไม่สูญเปล่า 

4.4 พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 

เมื่อบุคคลได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เกิดการรับรู้ การยอมรับ 
กลายเป็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคล ที่ซึ่งผ่านการกลั่นกรอง 
พิจารณาแล้วว่าสิ่งใดคือสื่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี สิ่งใดถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้ เป็น
กระบวนการที่ส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมทางการเมืองอย่างนั้น เช่น บุคคลใดมีความเชื่อ ค่านิยมใน
ระบอบประชาธิปไตย บุคคลนั้นจะเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน บุคคลจะเห็นคุณค่าของ
ความเสมอภาคและความยุติธรรมของสังคม หากมีการเลือกตั้งก็จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ 
มีการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล พฤติกรรมการเมืองเหล่านี้จะเกิดจาก
อิทธิพลของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคล 
 ในการศึกษาผ่านการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 20 คน แต่ละคนได้
แบ่งปันประสบการณ์ในทางการเมืองของตน คล้ายกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง ตามกระบวนการกล่อม
เกลา ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคล ซึ่งในการศึกษาถึงพฤติกรรมทาง
การเมืองนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง และ 2) 
พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 20 คน ได้แสดงทัศนะไว้ ดังตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 

4.4.1 พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
4.4.1.1 เบบี้บูมเมอร์ส 

รัศมี รับจ้างทั่วไป วัย 67 ปี กล่าวว่า “...เป็นเรื่องในกลุ่มไลน์ป้าคุยกับเพ่ือน
แทบทุกวัน เพราะเพ่ือนป้าแต่ละคนก็เมียนักการเมือง ตำรวจทหาร ข้าราชการ เป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็มี พวกนี้เค้าจะคุยกันเรื่องการเมืองเยอะ ข้อมูลเขา
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แน่น เรียกว่าวงในเลย บางเรื่องป้าคุยกันก่อนออกข่าวอีก ในอินเตอร์เน็ตป้าก็จะคอย
อ่าน คอยตามอยู่ตลอด ลูกสอนไว้หมดเล่นเฟซยังไง เข้ากลุ่มยังไง ป้าเลยได้ตามข่าวจาก
ทางนี้ตลอด ทีวีก็ดูบ้าง แต่ไม่ค่อยได้ดูหรอกมันนำเสนอกันไม่ค่อยหมด กั๊ก ๆ ไว้ คงมีคน
ใหญ่คนโตคุมอยู่แหละ ไม่ได้นำเสนอความจริงทั้งหมด เลยไม่ค่อยเสียเวลาดู...” (รัศมี, 
สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ สุชาติ  ข้าราชการวัย 59 ปี  ที่ กล่ าวว่า “...ลุ งดูที วี  อ่าน
หนังสือพิมพ์ แต่ส่วนมากก็อ่านตามในอินเตอร์เน็ต ใช้เฟซบุ๊กเป็นแล้ว อยากรู้ข่าวอะไรก็
มีให้อ่านครบ และหลายแหล่งที่มา ถ้าในไลน์จะมีกลุ่มที่อำเภอคอยส่งข่าวหากันอยู่บ่อย 
ติดตามหลาย ๆ ทาง จากเพ่ือนลุงคุยกัน เราอาศัยอ่านตรงนั้นด้วย...” (สุชาติ, สัมภาษณ์ 
14 กรกฎาคม 2562) 

ขณะที่ สุจิตรา ผู้ประกอบการ วัย 62 ปี กล่าวว่า “...โกติดตามบ้าง ไม่ตามบ้าง 
เยอะไปบางทีก็เบื่อ มันก็หน้าเดิม ๆ ทำเหมือนเดิม แต่เวลาในบ้านลูกหลานมันคุยกัน
เรื่องนี้ โกเลยได้ฟังมา แต่จะมานั่งติดตามทุกวันนี้ไม่ใช่ ส่วนมากจะดูข่าวจากโทรทัศน์ 
อ่านตามหนังสือพิมพ์ อ่านในเฟซบุ๊ก บางทีคนนั้นคนนี้ก็ส่งข่าวมาในไลน์เครือญาติ...” 
(สุจิตรา, สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2562) 

สมจิตร พนักงานบริษัทเอกชน วัย 58 ปี กล่าวว่า “...ติดตามข่าวบ้าง เวลาที่ที่
ทำงานเขาดูข่าว หรือคุยกัน ส่วนใหญ่จะฟังอย่างเดียว แต่หลังเลิกงานก็มีแค่บางวันที่ดู
ข่าวทางทีวี อินเตอร์เน็ตก็ไม่ค่อยได้กดเข้าไปอ่าน เสียแต่ว่าเลื่อน ๆ เจอ ถ้าน่าสนใจก็จะ
เข้าไปอ่าน มีไลน์ที่ญาติพ่ีน้องส่งมาให้อ่านบ้าง...” (สมจิตร, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 
2562) 

 จากบทสัมภาษณ์เบบี้บูมเมอร์ส เกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมืองของ
แต่ละบุคคลนั้น พบว่า คนในรุ่นนี้มักมีพฤติกรรมในการติดตามข่าวสารผ่านการพูดคุยกับบุคคลใกล้ชิด 
เช่น ลูกหลาน เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งการพูดคุยซึ่งหน้า และการพูดคุยผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ นอกจากนี้โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อที่คนรุ่นเบบี้บู ม
เมอร์สนี้เลือกท่ีจะรับข่าวสารทางการเมืองอยู่บ้าง 

4.4.1.2 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
สุธี รองนายกเทศมนตรี วัย 45 ปี กล่าวว่า “...เรื่องการเมือง เป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงาน จึงต้องติดตามข่าวสารการบ้านการเมืองอยู่แล้ว เพราะ
ต้องใช้ในการทำงานกับนายกเทศมนตรีโดยตรง ต้องคอยช่วยอัพเดทให้ท่านในบางเรื่อง 
ข่าวที่ตามก็จากข่าวทางทีวี ทางอินเตอร์เน็ตเวลาอยากหาข่าว หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมา 
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ถ้าข่าวใหม่ทันเหตุการณ์ก็ตามจากเฟบุ๊คบ้าง แฟนเพจข่าวดัง ๆ เยอะ ก็หาข้อมูลจาก
ตรงนั้นส่วนหนึ่ง ในเทศบาลก็มีกลุ่มไลน์ที่ เอาไว้ส่งข่าวสาร แลกเปลี่ ยนเรื่องราว
เหตุการณ์ต่าง ๆ กัน...” (สุธี, สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562) 

 ต่างจาก โชคชัย รับเหมาก่อสร้าง วัย 50 ปี ที่กล่าวว่า “...ความเบื่อหน่าย
การเมืองหลายอย่างตั้งแต่หลังรัฐประหาร ปี 57 ทำให้เลิกติดตาม มีแค่ดูข่าวทางทีวี 
อ่านข่าวผ่าน ๆ ในอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก มีบ้างที่ลูกหลานคุยกัน หรือเพ่ือน ๆ คุยกันใน
กลุ่ม พอได้ฟังมาบ้าง แต่ก็เบื่ออยู่ดี คิดว่ารอเปลี่ยนกลับมาเป็นประชาธิปไตยจริง ๆ จะ
กลับมาติดตามเหมือนแต่ก่อนแน่นอน...” (โชคชัย, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2562)  

ไปในทางเดียวกับ กรรณิการ์ ผู้ประกอบการ วัย 40 ปี ซึ่งกล่าวว่า “...ไม่ค่อย
ตามอะไรหรอก บางเรื่องตามไปก็เท่านั้น ทำอะไรไม่ได้ จะสนใจอ่านก็เรื่องเกี่ยวกับ
นโยบายเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่อ่านตามเฟซบุ๊ก ตามเพจข่าวใหญ่ ๆ มีดูข่าวทางทีวี และคุย
กับเพ่ือน ๆ บ้าง...” (กรรณิการ์, สัมภาษณ์ 6 สิงหาคม 2562) 

จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ในข้างต้น ของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมในการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า มีการเลือกรับ และติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองผ่านการ
รับชมทางโทรทัศน์อยู่บ้างเหมือนกับรุ่นเบบี้บูมเมอร์ส แต่โดยหลักแล้วการติดตามนี้เกิดขึ้นบนโลก
ออนไลน์เสียมากกว่า ทั้งการเลือกกดถูกใจ และติดตามแฟนเพจของสำนักข่าวชื่อดังทางเฟซบุ๊ก โดย
ให้เหตุผลไว้ว่าข่าวสารทางเฟซบุ๊กนั้นค่อนข้างรวดเร็วมากกว่าทางโทรทัศน์ นอกจากนี้การพูดคุยผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นไลน์กับครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มเพ่ือนก็เป็นช่องทางที่ทำให้ มีการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองมากขึ้นด้วย 

4.4.1.3 เจเนอเรชั่นวาย 
ศิริวรรณ ผู้ประกอบการ วัย 31 ปี กล่าวว่า “...อย่างที่บอกว่าเราค่อนข้างสนใจ

เรื่องการเมือง เลยติดตามอยู่ตลอด อ่านข่าว ตามข่าวอยู่แทบทุกวัน ความที่โลก
อินเตอร์เน็ตตอนนี้มันไวมาก กว้างมาก เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม เราเลยได้ทราบ
ข่าวแบบแทบจะทันที คือทุกอย่างมัน Real Time ในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์คือทันทีและ
ข้อมูลเยอะมากด้วย ตรงนี้ต้องเลือกเสพสื่อที่น่าเชื่อถือ ทางทีวีก็ดูบ้าง หนังสือพิมพ์ไม่ได้
อ่านมานานแล้ว...” (ศิริวรรณ, สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ สายสุนีย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น วัย 33 ปี กล่าวไว้ว่า “...ตอนนี้
ติดตามเรื่องการเมือง เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก  โดยตามจากคนในเทศบาล ข่าว
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ถ้าเป็นเหตุการณ์ใหม่ ๆ จะตามจากอินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊ก 
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แล้วเอามาคิดต่อ เลือกเชื่อในสิ่งที่มันมีเหตุผล ดูไม่ผิดปกติเกินไป เห็นในบางข่าวเรื่องใส่
ร้ายกันหรือโอเวอร์เกินไปก็ไม่สนใจแล้ว..” (สายสุนีย์, สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2562) 

และ ภคมน พนักงานบริษัทเอกชน วัย 28 ปี กล่าวว่า “...ติดตามข่าวอยู่เรื่อย 
เพราะที่ทำงานจะเปิดทีวีไว้ตลอด เลยได้ตามข่าวบ้าง ส่วนใหญ่อ่านจากเพจในเฟซบุ๊ก 
หรือที่เพ่ือนในเฟซบุ๊กแชร์ไว้ ก็อ่านข่าวพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง...” (ภคมน, สัมภาษณ์ 
10 สิงหาคม 2562)  

จากตัวอย่างบทสัมภาษณ์ที่ได้หยิบยกมา เจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้นมีพฤติกรรมในการติดตาม
ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์อย่าง เฟซบุ๊กเป็นหลัก ด้วยเหตุผล คือช่องทาง
ออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ทางการเมืองได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งแต่ละคนก็จะเลือก
รับจากสื่อที่ตนได้ติดตามไว้ นอกจากนี้การติดตามข่าวจากเพ่ือนร่วมงาน หน่วยงานก็เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งของเจเนอเรชั่นวายด้วย อย่างไรก็ดีการติดตามข่าวจากทางโทรทัศน์ ยังพอมีบ้างสำหรับเจเนอ
เรชั่นวาย ส่วนหนังสือพิมพ์ไม่ใช่สื่อที่เจเนอเรชั่นวายเลือกรับ  

4.4.1.4 เจเนอเรชั่นแซด 
ภรัณยู พนักงานราชการวัย 24 ปี กล่าวว่า “...การทำงานของผมคลุกคลีกับ

การเมืองท้องถิ่นตลอด ผมเจอประชาชนหลายคน หลากหลายปัญหา เราก็ต้องติดตาม
ข่าวสารการเมืองตลอด หรือการออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ก็ต้องคอยอ่านคอยดู
อยู่ตลอด ให้เรามีข้อมูลอัพเดทในหัว จะได้ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ นอกเหนือจาก
การทำงานก็ติดตามการเมืองมากเหมือนกัน เพราะสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เรียนแล้ว การตาม
ข่าวส่วนมากตามจากทางอินเตอร์เน็ต ไม่ค่อยได้ดูทีวี เน้นทางออนไลน์มากกว่า อย่าง
พวกเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ พ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่ผมสามารถหาข้อมูลได้ทุกอย่างเท่าที่ต้องการ
เลย และไม่ได้มีแค่แหล่งเดียว แต่เยอะมาก อย่างโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้เขาก็มา
เล่นพ้ืนที่ออนไลน์ตรงนี้กันหมด อยากอ่านข่าวไหนตอนไหนก็แค่ค้นหาในเฟซบุ๊ก กูเกิลก็
เจอแล้ว สำคัญตรงที่เมื่อได้ข่าวมาแล้ว เราต้องนำมาคิดต่อถึงความเป็นไปได้ ข่าว
น่าเชื่อถือแค่ไหน ประเภทที่ด่ากัน เอาเรื่องเพศสภาพ รูปลักษณ์ หรือเอาเรื่องในอดีตที่
ไม่จบสิ้นมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองดูดี มาโจมตีกันเรื่องเก่า ๆ จะไม่สนใจเลย มันไร้สาระ 
คนรุ่นใหม่ไม่เอาแล้วเรื่องแบบนี้มันไม่สร้างสรรค์ อีกอย่างที่ได้ยินมาบ่อยผู้ใหญ่คนรุ่นเก่า 
หมายถึงเก่าที่ความคิดนะ พวกนี้ชอบว่าวัยรุ่นไม่สนใจการเมือง อันนี้ผมเถียงเลย วัยรุ่น
เดี๋ยวนี้สนใจการเมืองกันมากข้ึนกว่าเดิมเยอะมาก แต่เขาอาจไม่ได้ลงถนนให้เห็นกันแบบ 
14 ตุลา เพราะว่าพ้ืนที่การแสดงออกตอนนี้มันเปลี่ยนแล้ว เราแสดงพลังได้ถึงแม้ว่านั่ง
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อยู่หน้าคอมที่บ้านก็เถอะ อีกอย่างคือหลายคนไม่กล้าแสดงจุดยืนทางการเมือง เพราะรัฐ
ทำให้เรากลัวการแสดงออกไปที่ตรงข้ามกับรัฐ แกนนำวัยรุ่นหลายคนถูกจำ ถูกทำร้าย 
วัยรุ่นหลายคนก็กลัวตรงนี้ แต่ไม่ใช่พวกเขาไม่สนใจการเมือง เขาคอยดูรัฐบาลอยู่
มากกว่า ไปดูในทวิตเตอร์เด็กมัธยม มหาวิทยาลัยแฮชแท๊กการเมืองเยอะมาก ติดเทรนด์
อันดับต้นตลอด เขาตามข่าวกันตลอด...” (ภรัณยู, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2562) 

เป็นไปในทางเดียวกับ ปิติภัทร นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 วัย 18 ปี กล่าวว่า “ผม
ติดตามตลอดครับที่บ้านคุยกันเรื่องการเมืองเป็นปกติ พ่อผมเป็นหนึ่งในนักศึกษา ตอน 
14 ตุลา ผมว่าท่านเลยปลูกฝังผมมาแต่เด็กให้สนใจการเมือง เพราะมันคือเรื่องของเรา
ทุกคน ไม่ใช่เรื่องที่จำกัดอยู่แค่ผู้ใหญ่ หรือนักการเมือง โรงเรียนผมก็เปิดกว้างเรื่องการ
แสดงความคิดเห็น คนรอบตัว เพ่ือนก็สนใจเรื่องนี้มันยิ่งทำให้เราอยากติดตามการเมือง
เพ่ิมขึ้นอีก ผมจะตามในเพจการเมือง เพจสำนักข่าวใหญ่ ๆ ในเฟซบุ๊ก ตามคนดัง
นักการเมือง ในทวิตเตอร์ ที่ส่วนใหญ่ตามทางอินเตอร์เน็ตเพราะว่าข่าวมันเร็วมาก ถ้าแต่
ก่อนต้องรอข่าวเย็น แต่ในอินเตอร์เน็ตมันไม่ต้องรอ นำเสนอข่าวได้ตลอดเวลา ในกลุ่ม
ไลน์จะมีน้าของผมทำงานการเมือง ท่านก็จะส่งข่าวมาในกลุ่มไลน์ญาติกันตามทางนี้ด้วย 
ทีวีผมไม่ได้ดูเลยครับ ถ้าดูจะดูผ่านไลฟ์สดในเฟซบุ๊กของช่องนั้น...” (ปิติภัทร, สัมภาษณ์ 
16 กันยายน 2562) 

ขณะที่ อรินทร์พร พนักงานบริษัทเอกชน วัย 22 ปี กล่าวว่า “...ก็ติดตามบ้าง 
อ่านบ้าง แต่ไม่ได้ขนาดเกาะติด ลงลึกเท่าไร จะอ่านข่าวแบบที่เราพอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
บ้าง นายกทำอะไร ฝ่ายค้านทำอะไรคร่าวๆ หรืออันไหนเกี่ยวกับเศรษฐกิจ หรือที่มีส่วน
เกี่ยวกับอาชีพ หนูก็จะตามอ่านเยอะหน่อย อย่างพวกสวัสดิการแบบนี้  ...อ่านข่าวจาก
ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก แบบทวิตเตอร์จะเป็นข้อความสั้น ๆ พอรู้ว่ามีประเด็นนี้ ถ้าน่าสนใจ ก็
หาต่อในเฟซบุ๊กแบบนี้ ในเฟซบุ๊กหนูก็มีแชร์ข่าวนู่นนี่บ่อย บางทีเราก็แชร์เพ่ือกลับมา
อ่านทีหลัง หรือแชร์แล้วแสดงความคิดเห็นไปด้วยก็มี ถือว่าหนูก็ตามข่าวประมาณหนึ่ง 
ในที่ทำงานพวกพ่ี ๆ ป้า ๆ ในบริษัทเขาคุยกันเราก็ไปนั่งฟัง บางที่เจ้านายก็มาร่วมวงคุย
ด้วยเขาจะวงในหน่อย รู้จากตรงนั้นด้วย ส่วนทีวีไม่ค่อยได้ดู หนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านมา
นานเลย อ่านทางอินเตอร์เน็ตสะดวกกว่า ที่ทำงาน Wi-Fi ก็ฟรี...” (อรินทร์พร , 
สัมภาษณ์ 12 กันยายน 2562) 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในรุ่นเจเนอเรชั่นแซด เรื่องพฤติกรรมในการติดตามข่าวสาร

ทางการเมือง เห็นได้ชัดว่า คนในรุ่นนี้มีการติดตามอยู่ตลอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ โดย
ช่องทางที่มากไปกว่าเฟซบุ๊กเหมือนในรุ่นอ่ืน ๆ คือช่องทางในแอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทาง
ที่สะดวกสบายสำหรับเจเนอเรชั่นแซด ขณะที่การพูดคุยกับคนรอบข้างก็ช่วยเพิ่มการรับรู้ข่าวสารทาง
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การเมือง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันซึ่งหน้า และแอพพลิเคชั่นไลน์ ส่วนการติดตามผ่านทางโทรทัศน์ 
และหนังสือพิมพ์ เป็นช่องทางที่เจเนอเรชั่นแซดไม่เลือกรับเลย 
 พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมืองของผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 20 คน ดังตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ข้างต้น เห็นได้ชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหน จะเป็นเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจ
เนอเรชั่นวาย หรือเจเนอเรชั่นแซด ผู้ให้ข้อมูลต่างมีการติดตามข่าวสารทางการเมืองทั้งสิ้น ต่างกันที่
มากบ้างน้อยบ้าง ไปตามช่วงเวลา อาชีพ ความสนใจใคร่รู้ในทางการเมืองของแต่ละคน และจากการ
สัมภาษณ์นี้พบว่า เทคโนโลยีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารที่มากมายหลายช่องทางในปัจจุบัน ทำให้
การติดตามข่าวสารไม่ได้ถูกจำกัดเพียงการติดตามข่าวจากทางโทรทัศน์ การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
ที่ได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในรุ่นเจเนอเรชั่นวาย และแซด ที่ไม่เลือกรับข่าวสารทาง
โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ แต่เลือกติดตามข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่น
ต่าง ๆ อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ กูเกิล ที่ทำให้การติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นไปอย่าง
ง่ายดาย และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งด้วยช่องทางที่หลากหลายทำให้แหล่งข้อมูล และสื่อที่
นำเสนอข่าวมีจำนวนมาก การเลือกรับข่าวสารของแต่ละคนจึงเป็นไปอย่างง่ายดาย และสามารถหา
ข้อมูลจากแหล่งที่ต่าง ๆ เพ่ือนำมาคิด วิเคราะห์ต่อยอดเองได้ นอกจากนี้การพูดคุยสนทนากับคนรอบ
ข้าง ครอบครัว เพ่ือน ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารทางการเมืองกับทุก ๆ รุ่น 
ขณะเดียวกันในเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นอ็กซ์บางคนก็เกิดความเบื่อหน่ายทางการเมือง ทำให้
การติดตามทางการเมืองลดลงไป ในทางตรงกันข้ามความกระตือรือร้นในการติดตามการเมืองกลับมี
มากในบางคนไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ตาม 

4.4.2 พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
นอกเหนือไปกว่าการติดตามข่าวสารทางการเมืองแล้ว พฤติกรรมทางการเมืองที่แสดงออกมา

ได้เป็นรูปธรรมอีกประการก็คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั่นเอง ซึ่งนับรวมถึงการเลือกตั้ง การ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง การสนับสนุนทางการเมือง การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ และ
อีกมากมายตามกระบวนการกล่อมเกลา ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของแต่ละบุคคลที่แสดงออก
ผ่านพฤติกรรมทางการเมือง 

4.4.2.1 เบบี้บูมเมอร์ส 
รัศมี รับจ้างทั่วไป วัย 67 ปี กล่าวว่า “…แสดงความคิดเห็นโพสต์ลงเฟซบุ๊ก

ส่วนตัวบ่อย เหตุการณ์อะไรน่าสนใจก็โพสต์ เพ่ือน ๆ ก็จะมาตอบมาคุยกันในโพสต์นั้น 
เหมือนคนรอบตัวป้าสนใจกันหมด เลยยิ่งทำให้เราสนใจเข้าไปอีก มีเรื่องคุยกันเยอะ นัด
กันบางทีก็คุยแต่เรื่องการเมืองเลย ชุมนุมป้าเคยไป กปปส. (คณะกรรมการประชาชน
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้ เป็นประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์ อันมี
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พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข) รวมกับเพ่ือนไปแรก ๆ เลย ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษ
กรรม คือความตั้งใจตอนนั้นที่ไปชุมนุม ป้าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล รัฐบาลทำไม่ถูกต้อง 
พอยิ่งลักษณ์ยุบสภาแล้วก็ไม่ไปต่อนะ เพราะมันได้อย่างที่ตั้งใจไว้แล้ว รอการเลือกตั้ง 
แต่สุดท้ายก็เป็นโมฆะไป เรื่องเลือกตั้งป้าออกไปใช้สิทธิ ลงคะแนนเกือบทุกครั้งเลย 
เพราะมันหน้าที่เรา อยากเป็นประชาธิปไตย ก็ต้องไปใช้สิทธิ เลือกตั้งปีนี้ก็คิดเยอะ ดู
พรรค ดูนโยบายพวกนี้ ว่าใครมันจะพัฒนาได้จริง ไม่หลอกลวงประชาชน แต่เลือกตั้ง
รอบนี้ป้าไม่ไหวจริง มันผิดแปลกไปหมด คนถามอะไรไปก็ตอบไม่ได้ ไม่โปร่งใสไปเสีย
หมด...” (รัศมี, สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ อภิชัย สมาชิกสภาเทศบาล วัย 58 ปี กล่าวว่า “...สมัย 6 ตุลา 
2519 เรียนที่รามคำแหง เห็นเพ่ือนไปกัน ลุงไม่เคยไปแต่ตอนนั้นในมหาวิทยาลัยคนพูด
ถึงกันมาก เหตุการณ์รุนแรง มีคนบาดเจ็บ ตายเยอะ ไม่เสียดายนะท่ีไม่ได้ไป เพราะตอน
นั้นมันยุ่งเหยิง ไม่รู้ใครผิดใครถูกกันแน่เฉยเสียดีกว่า ตอนเสื้อเหลือง พันธมิตรฯ 
(พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย) ไปหลายครั้ง เพราะเกลียดคนโกงอย่างทักษิณ 
เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง ทำผิดกฎหมาย รับไม่ได้ ตอนไปร่วมก็สนุกครึกครื้นผู้คนเยอะ 
ได้คุยได้รู้จักกันมาก มาปี 57 กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข) 
ก็ไปร่วมกับเขาไล่คนโกง ไล่รัฐบาล ช่วงทหารเข้ามาบ้านเมืองสงบสุขดี ไม่มีประท้วง 
ส่วนการเลือกตั้งสำคัญ ต้องไปใช้สิทธิไม่นอนหลับทับสิทธิ ดูนโยบายพรรค เลือกคนที่ทำ
ให้บ้านเมืองสงบสุข ส่วนการแสดงความคิดเห็นนี้พูดคุยกับพวกพ้องอยู่บ่อย อย่างเวลา
ทำงาน เวลาสังสรรค์ ถ้าทางอินเตอร์เน็ตก็ทำเรื่อย ๆ บางทีเราเห็นพวกมาใส่ร้าย ด่าว่า
ที่ไม่สมควรก็แสดงความคิดเห็นตอบโต้ พวกนี้เอาแต่ด่า ด่าไม่คิด ไม่ดูผลงาน โครงการ
มากมายที่รัฐทำเพ่ือประเทศพวกนี้เยอะ...” (อภิชัย, สัมภาษณ์ 16 กรกฎาคม 2562) 

สมจิตร พนักงานบริษัทเอกชน วัย 58 ปี กล่าวว่า “...เคยไปฟังหาเสียงของ
นายกเทศมนตรี ตอนสมัยที่ 2 เพ่ือน อสม. (อาสาสามัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน) 
ไป ก็เลยตามเขาไปดู เพราะไม่เคยไป ก่อนย้ายทะเบียนบ้านมาวังน้อย ไม่ค่อยได้เลือก 
ทะเบียนบ้านเดิมอยู่สิงห์บุรี แต่ทำงานที่วังน้อย บางทีไปไม่ได้ เพ่ิงย้ายทะเบียนบ้านมา
วังน้อยได้ 5 ปี เลือกตั้งนี้ก็ไปเลือก คือ เราก็หวังให้เขามาพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจให้ดี
ขึ้น เวลาเลือกก็ถามหลานว่าเลือกคนไหนดี หลานจะบอกว่าแต่ละพรรคเป็นยังไง 
นโยบายยังไง เราก็คิดเอาเลือกเอาเอง ก็มีคุยเรื่องการเมืองนี้กับลูกหลานบ้าง แต่ส่วน
ใหญ่จะฟังเสียมากกว่า...” (สมจิตร, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2562) 
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ขณะที่ สุชาติ ข้าราชการวัย 59 ปี กล่าวว่า “...ชุมนุมประท้วงนี้ลุงไม่เคยไปกับ
เขาหรอก หน้าที่การงาน และเวลาเรามันไม่อำนวย อาศัยพูดคุย สอบถามกับเพ่ือนที่
เป็นข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พวกนี้บางคนเขาไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงชุมนุมหลายคน 
บางคนไปหลายครั้ง อาศัยถามความคืบหน้าเอา เรื่องเลือกตั้งลุงไม่เคยนอนหลับทับสิทธิ 
ลุงไปใช้สิทธิลงคะแนนทุกครั้ง เราเป็นข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างให้ประชาชน มีครั้ง
หนึ่งไม่ค่อยสบาย ปวดเข่า ก็ต้องนั่งรถเข็นไป (สุชาติ, สัมภาษณ์ 14 กรกฎาคม 2562) 

ในอีกแง่หนึ่ง สุจิตรา ผู้ประกอบการ วัย 62 ปี กล่าวว่า “...เลือกตั้งโกไปตลอด 
ถึงไม่ได้ติดตามมากแต่เรื่องสำคัญก็ต้องไปใช้สิทธิ อยากให้เศรษฐกิจดี ค้าขายคล่อง 
อย่างเวลาเลือก ลูกหลานเพ่ือนคนไหน ญาติใครลงสมัครก็ลงคะแนนให้เขา แต่ไม่ใช่โก
ไม่คิด ไม่ดูนะ ดูเหมือนกันว่าคนนี้มันเป็นยังไง ทำอะไรมามั่ง แต่มันก็เข้าท่ากันทุกคน 
บางคนเขาหลายสมัยมีผลงานดีด้วย เรื่องชุมนุมประท้วงนี่โกไม่เอาเลย เดี๋ยวมันก็ตีกัน
วุ่นวาย มีเจ็บมีตายเปล่า ๆ ไม่คุ้มกับชีวิต บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย ส่วนเรื่องแสดง
ความคิดเห็นจะมีพูด ๆ บ้างกับลูกหลาน และเพ่ือน แต่ลงเฟซบุ๊กไม่ค่อยทำ...” (สุจิตรา, 
สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2562)  
จากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในรุ่นเบบี้บูมเมอร์ส เกี่ยวกับพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง ทั้ง 3 ประเด็นย่อยสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เบบี้บูมเมอร์สแสดงออกมา
ผ่านการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้น โดยมากแล้วป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยการพูดคุยกับ
บุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง กลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ในโอกาสต่าง ๆ ขณะที่บาง
คนก็มีการแสดงความคิดเห็นลงบนพ้ืนที่ออนไลน์ของตนเองอย่างเฟซบุ๊กอยู่บ่อยครั้ง สำหรับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบการชุมนุมนั้น มีบางคนที่เคยร่วมชุมนุม ด้วยเหตุผลที่ต้องการ
แสดงออกซึ่งความคิดความเห็นทางการเมืองของตนเอง ขณะที่บางคนเลือกที่จะไม่ไปร่วมชุมนุมด้วย
เหตุผลในเรื่องของความสนใจ ช่วงเวลา การประกอบอาชีพที่ไม่เอ้ืออำนวย และมองว่าการชุมนุมทาง
การเมืองเป็นการสร้างความวุ่นวาย ในส่วนของการเลือกตั้งนั้น หลายเสียงบอกตรงกันว่าตนเองไปใช้
สิทธิเลือกตั้งแทบทุกครั้งที่ โดยการเลือกลงคะแนนให้บุคคลหรือพรรคใดนั้น จะพิจารณาจากนโยบาย
ของแต่ละพรรคเป็นหลัก 

4.4.2.2 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
อรรถพล พนักงานบริษัทเอกชน วัย 53 ปี ได้บอกเล่าถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของตนไว้ว่า “...สนใจอ่านข่าวตามข่าวการเมืองตลอด มีการแสดงความคิดเห็น
กับเพ่ือน ๆ ในที่ทำงานบ้าง เพื่อนสมัยเรียนบ้าง เวลาสังสรรค์กัน ถ้าช่วงไหนไม่ได้เจอก็จะคุย
ในกลุ่มไลน์บ้าง ใครที่เห็นคนละแบบกันก็จะไม่ค่อยคุยเรื่องนี้ ถ้าเฟซบุ๊ก จะเป็นในเฟซบุ๊ก
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ตัวเอง เฟซบุ๊กเพ่ือน เพจการเมืองใหญ่ ๆ บางทีเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ก็ทักท้วง สงสัยเราก็
ถาม โดนด่ากลับมาบ่อยเพราะคำถามเรามันไปจี้เขาก็มี ถ้าเขาตอบกลับแบบมีเหตุผลจะคุย
ต่อ ถ้าใช้อารมณ์ ไม่มีเหตุผลจะไม่สนใจแล้วเสียเวลาเปล่า รู้นะว่าการแสดงความคิดเห็นทาง
โซเชียลนี้ได้ผลน้อยกว่าการลงถนน มันอาจจะดังแว่ว ๆ ไปหารัฐบาลบ้าง แต่มันก็ได้ยินกัน
นะ เห็นบ่อยที่ข่าวในโซเชียลนักข่าวเอาไปถามนักการเมืองเยอะ กระแสนั่นนี่ ถือว่าเป็น
สัญญาณที่ดีว่าโซเชียลมันเริ่มมีได้ผลจริง ๆ ทางโซเชียลนี้มันมันปลอดภัยในชีวิตมากกว่า 
สะดวกมากกว่า บางคนเขาต้องทำมาหากิน เศรษฐกิจยุคนี้มันไม่ได้ทำให้เราว่างกันขนาดนั้น 
แต่เชื่อเลยว่าจุดหนึ่งถ้าคนไม่ไหวเขาจะออกมาเอง เรื่องชุมนุมประท้วงไปตั้งแต่พฤษภาทมิฬ
แล้ว ตอนนั้นอยู่กรุงเทพเลยไปง่าย ที่ไปร่วมก็เพราะเราเห็นว่ามันไม่ถูกไม่ควรก็ออกไป ช่วง
นั้นเริ่มใช้มือถือกันเยอะแล้วติดต่อกันทางนั้น เทียบกับตอนนี้ก็เฟซบุ๊กนั่นแหละ ช่วงหลังเป็น
ยุคเสื้อเหลือง เสื้อแดง ก็เคยผ่านไปแล้วเห็นการชุมนุม แต่ไม่ได้ร่วมกับเขา เพราะทำงาน ไม่
มีเวลาไปมาก ช่วง กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข) ได้ไปลองฟังกับเพ่ือนใน
โรงงาน ครั้งสองครั้ง การที่ไปฟัง กปปส. กลับมามี 2 ความรู้สึก คือ 1. เห็นคนออกไปแสดง
พลังกันเยอะ เราดีใจที่คนมาร่วมกันเพ่ือแสดงออกทางการเมือง คนตื่นตัวเยอะ 2. เสียใจที่
เกิดรัฐประหารครั้งนี้มันซ้ำซาก และนานเกินไปด้วย หลัง ๆ ก็มีเบื่อการเมืองบ้างเหมือนกัน 
...การเลือกตั้งไม่พลาดหรอก ใช้สิทธิทุกครั้ง การเลือกลงคะแนนนโยบายมาก่อน ดูว่าเขาจะ
ทำอะไรให้ประเทศบ้าง โอกาสทำได้จริงแค่ไหน ดูผลงานพรรค ผลงานผู้สมัครที่ผ่านมาด้วย
ว่าทำอะไรไว้บ้าง...” (อรรถพล, สัมภาษณ์ 22 กันยายน 2562) 

ขณะที่  โชคชัย รับเหมาก่อสร้าง วัย 50 ปี กล่าวว่า “...แต่ก่อนสมัยวัยรุ่นไป
เดินขบวน ไปประท้วงด้วยหลายครั้ง สมัยพฤษภาทมิฬก็ไปถนนราชดำเนิน ตอนนั้น 24-25 
กำลังวัยรุ่น ไปขับไล่สุจินดา (พล.อ.สุจินดา คราประยูร นายกรัฐมนตรีขณะนั้น) มายุคสีเสื้อก็
ไปช่วงแรก ๆ  แต่พอลามไปสถานที่สำคัญก็ไม่ตามเขาไป มันเกินขอบเขตของการชุมนุม
ประท้วงไปมาก อีกอย่างต้องทำมาหากินด้วย ที่ไปชุมนุมก็เพราะเห็นอะไรที่คิดแล้วไม่ถูกต้อง
อย่างที่มันควรจะเป็นก็ไปร่วม ไปช่วยกันแสดงพลัง หวังให้ประเทศมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้น พอ
มาปี 57 มีรัฐประหารอีก ปี 49 เพ่ิงมีไปเอง ไม่ถึง 10 ปี มีรัฐประหารตั้ง 2 ครั้ง เบื่อการ
เมืองไทยมาก ยอมรับเลย มันวนมาซ้ำเดิม ยิ่งเลือกตั้งรอบนี้ จริง ๆ เป็นความหวังเลย แต่
อย่างที่เห็นเหมือนรัฐประหารแปรรูป เรื่องเลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิน่าจะเกือบทุกครั้ง ดูแคนดิเดต
นายก เลือกพรรคที่นโยบายดี คิดว่าทำได้จริง...” (โชคชัย, สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2562)  

ขณะเดียวกัน สุธี รองนายกเทศมนตรี วัย 45 ปี ได้กล่าวว่า “...พ่ีแสดงความคิดเห็น 
แชร์ข่าวการเมืองอยู่บ่อย ๆ ในเฟซบุ๊กส่วนตัว บางทีก็มีไปแสดงความคิดเห็นตามแฟนเพจ
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ต่าง ๆ บ้าง ก่อนแชร์พ่ีก็ต้องดูก่อนว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหน ข่าวจริงหรือเปล่า เพราะถ้าแชร์
ข่าวไม่จริงไป ก็อาจมีผลกับหน้าที่การงานของพี่ได้ กับคนรอบข้างมีคุยบ้างเวลาพบปะกัน คุย
กับครอบครัว ภรรยา บางทีเพ่ือนคิดคนละแบบกับพ่ี พ่ีก็เลี่ยงไม่ค่อยคุยเรื่องนี้ ถ้าถามเรื่อง
การชุมนุมนี้ไม่เคยไป เวลาในการทำงานมันเต็มวัน หาเวลาไปยาก อีกอย่างคืออยู่ไกลด้วย ไม่
สะดวกหลายอย่าง ถ้ามีโอกาสเหมาะก็อยากไปร่วมชุมนุมเหมือนกัน ส่วน เรื่องการเลือกตั้ง 
ตั้งแต่มีสิทธิเลือกก็ไปลงคะแนนตลอด ไม่ว่างก็ต้องว่าง ดูนโยบายเป็นหลัก ถ้าตรงกับ
ความชอบเราก็เลือก ดูผลงานที่ผ่านมา อยากได้คนดี คนซื่อสัตย์รักชาติบ้านเมือง ...” (สุธี, 
สัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562) 

คล้ายคลึงกับ กรรณิการ์ ผู้ประกอบการ วัย 40 ปี ที่กล่าวว่า “...เรื่องชุมนุมก็ไม่เคย
ไป บางทีก็เคยอยากไป เห็นเพ่ือนไปกัน แต่คิดอีกทีไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ แล้วก็อยู่ไกล เอา
เวลามาทำงานดีกว่า ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาล ก็ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ดี ถ้ามีเลือกตั้งก็
ไปเกือบตลอด มีพลาดไป สัก 2 ครั้งได้ ที่ไปก็เพราะหวังว่านักการเมือง พรรคที่จะเลือก จะ
ทำให้ประเทศดีขึ้นได้ แต่ไม่ค่อยพัฒนาเลย เรื่องโพสต์การเมืองไม่ค่อยมี ส่วนใหญ่โพสต์แต่
เรื่องค้าขาย ในเฟซบุ๊กลูกค้าเยอะ ถ้าไปโพสต์การเมืองมาก แล้วลูกค้าไม่คิดเหมือนเรา 
ทะเลาะกับลูกค้าอีก ถ้าจะคุยเรื่องการเมืองก็คุยแต่กับสามี คนในบ้าน เพ่ือนสนิทที่เห็น
เหมือน ๆ กัน ไม่อยากทะเลาะเดี๋ยวจะพาลเลิกคบกันเปล่า ๆ...” (กรรณิการ์, สัมภาษณ์ 6 
สิงหาคม 2562) 

 จากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เกี่ยวกับพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ทั้ง 3 ประเด็นย่อยสามารถสรุปได้ว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีข้อจำกัดประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดในการ
ร่วมชุมนุมทางการเมือง คือ คนวัยนี้หลายคนที่ผ่านช่วงเวลาการชุมนุมทางการเมืองในไทยมาหลาย
ครา ซึ่งบางคนเคยเข้าร่วมการชุมนุม ขณะที่ในบางคนไม่เคย ด้วยเหตุผลว่า ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นพวก
เขามีบทบาทสำคัญ หรือเป็นแกนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ประกอบกับการที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทำให้การเข้าร่วมชุมนุมในแต่ละวันเป็นไปอย่างไม่สะดวกสบายนัก หลายคนจึง
เลือกที่จะไม่เข้าร่วมชุมนุม อีกทั้งบางคนก็มีความเบื่อหน่ายกับการเมืองไทย แม้ในอดีตบุคคลนั้นจะ
เคยเข้าร่วมการชุมนุมมาหลายครั้งแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามแม้หลายคนจะมีความเบื่อหน่ายทาง
การเมือง แต่การเลือกตั้งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังคงมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องไปใช้สิทธิของตนเอง
อย่างเต็มที่ โดยการตัดสินใจเลือก จะเลือกจากนโยบายพรรค ผลงานที่ผ่านมาเหมือนกับเบบี้บูม
เมอร์ส สำหรับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้น เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ค่อนข้างมีความกังวลในการ
พูดคุยเรื่องการเมืองกับผู้ที่อาจมีความเห็นแตกต่างกับตนเอง เพราะกังวลว่าการพูดคุยเรื่องนี้อาจทำ
ให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ จึงเลือกท่ีจะพูดคุยกับคนที่เห็นไปในทางเดียวกัน หรือกลุ่มเพ่ือน 
ครอบครัว คนสนิทเท่านั้น ส่วนในพ้ืนที่ออนไลน์หลายคนก็ยังคงมีการแสดงความคิดเห็นทั้งการโพสต์
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ข้อความ แบ่งปันข่าวสารการเมือง การแสดงความเห็นในแฟนเพจที่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ก็เพ่ิม
ความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน  

4.4.2.3 เจเนอเรชั่นวาย 
โดย ศิริวรรณ ผู้ประกอบการ วัย 31 ปี ได้แบ่งปันประสบการณ์ทางการเมืองไว้ว่า 

“...ความที่เราสนใจเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย ความทรงจำแรกที่จำได้แม่น
เลยว่าเราต้องหยุดโรงเรียนวันที่ 19 กันยา ปี 49 แบบงง ๆ เกิดอะไรขึ้น พอวันที่ไปโรงเรียน
ก็เห็นรถถังจอดหน้าตึกชินวัตร มีทหารเต็มไปหมด จากนั้นเลยเริ่มสนใจการเมืองมากข้ึน เรา
เคยไปร่วมชุมนุมด้วย ตอนนั้นไปราชประสงค์ นปช. (การชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  พ.ศ. 2553) ไปเพ่ือได้แสดงออกว่าเรามีความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์การเมืองตอนนั้นยังไง ทำหน้าที่ของเรา ช่วงนั้นก็ไปกับพ่อด้วย แต่พอช่วงหลังคน
เยอะขึ้น ค่อนข้างเสี่ยง ไม่ปลอดภัยละ พ่อเลยไม่อนุญาตให้ไปแล้ว เราก็ยังติดตามใกล้ชิดอยู่
ตลอด หลังรัฐประหาร 2557 เรื่องการเมืองบอกตามตรงก็เพลาลง แต่ไม่ได้ยอมรับการ
รัฐประหารนะ ออกจะเกลียดเลย เพราะเราเชื่อว่าประชาธิไตยดีกว่าเผด็จการทหาร แต่ท ำ
อะไรไปมันสุ่มเสี่ยงไปหมด เพ่ือนเรายังเคยโดนเรียกไปปรับทัศนคติเลย เพ่ือความปลอดภัย
ของเราของครอบครัวต้องเฉยไป รอวันเลือกตั้งให้ประเทศกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยอีก เลือก
แล้วก็อย่างที่เห็น ๆ กัน ความพยายามสืบทอดอำนาจที่ทำผ่านรัฐธรรมนูญมันชัดมาก หลัง
เลือกตั้งไปร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) เพราะเรามองการทำงาน
ของ กกต.ที่แบบมันขัดกับ Logic มาก ไร้ประสิทธิภาพ มีที่ไหนกันเลือกแล้ว ลงคะแนนแล้ว 
มาเปลี่ยนสูตรการคำนวณ ไหนจะบัตรเขย่ง การทำหน้าที่แบบหามาตรฐานไม่ได้อีก มัน
ผิดหวังมาก แต่ไม่หมดหวังนะ ถึงสุดท้ายจะไม่ได้เกิดอะไรขึ้น แต่อย่างน้อยรายชื่อ หรือเสียง
ของประชาชนก็เป็นแรงกระเพ่ือมที่ทำลายความน่าเชื่อถือของ กกต. ไปได้เยอะ ส่วนการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชนในออนไลน์นี้เป็นประจำ ต้ังสเตตัสด่ารัฐบาลอยู่บ่อย ไม่ก็ไป
คุยกับเพ่ือนแทน... เรื่องการไปเลือกตั้ง คือ ไม่เคยพลาด ตั้งแต่ตอนทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพ 
ผู้ว่าฯกรุงเทพ สมาชิกวุฒิสภา จนย้ายมาวังน้อย เลือกตั้งระดับประเทศ ท้องถิ่น ลงประชามติ 
ไปใช้สิทธิทุกครั้งไปทั้งครอบครัว เวลาเลือกลงคะแนนให้พรรคไหนเราจะดูที่อุดมการณ์ 
นโยบายเป็นหลัก เอาแบบที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ไม่ใช่นามธรรมที่ลอยเคว้งในอากาศ ไม่
ขายฝัน ดูเครดิตพรรคนั้น ๆ ผลงานที่ผ่านมาด้วย...” (ศิริวรรณ, สัมภาษณ์ 28 กันยายน 
2562) 

ขณะที่ กิตติพศ สมาชิกสภาเทศบาล วัย 37 ปี  กล่าวว่า “...การเมืองเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลต้องไปลงพ้ืนที่ ไปพูดคุยรับฟังปัญหา
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กับพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ใครต้องการอะไรก็จะมาแจ้งตลอด ส่วนการแสดงความคิดเห็น
เวลามีประชุมพ่ีจะเสนอปัญหาของประชาชนแจ้งแก่นายกเทศมนตรี ที่ประชุมจะช่วยกัน
หาทางออกแก้ปัญหา ส่วนตัวมีการแสดงความคิดเห็นอยู่ตลอด ทั้งในการทำงาน การพบปะ
พูดคุยกับผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน อีกอย่างมีเฟซบุ๊กส่วนตัวที่มีเฉพาะเพ่ือน ญาติสนิท กับเฟซบุ๊ก
ที่ใช้ในการทำงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือมีติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่าน ที่มี 2 บัญชี 
เพราะยังอยากคิด อยากพูดออกมา แต่บางทีสิ่งที่อยากแสดงออกมันอาจจะไม่ถูกใจผู้ใหญ่
ท่าน ก็เลี่ยงดีกว่า มันจะได้ไม่กระทบกับงาน เพราะเราต้องแสดงออกอย่างเป็นกลางในหน้าที่
การงาน และยังมีพ้ืนที่ส่วนตัวของเราอยู่ด้วย ให้เราพูด เราเขียนได้เต็มที่ ... การชุมนุม
ประท้วงเสื้อเหลืองเสื้อแดงไม่เคยไปร่วมจริงจังมากนัก ออกแนวไปสังเกตการณ์ ผ่าน ๆ ไปดู
บ้าง ตอนเป่านกหวีดก็ไปโฉบ ๆ แถวนั้น เห็นแล้วใจหนึ่งก็ดีใจที่คนไทยตื่นตัวทางการเมืองกัน
เยอะ คนกล้าคิดกล้าพูดกันมากกว่าแต่ก่อน ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย มีไปฟังปราศรัยบ่อย 
ล่าสุดก่อนเลือกตั้งพรรคไหนมาปราศรัยใกล้ ๆ อยุธยา ก็ไปฟัง อยากฟังแนวคิด วิธีการพูด
ด้วย ที่ชอบคือตอนไปฟังดีเบต 5 พรรคการเมือง ที่ลานโพธิ์ ธรรมศาสตร์ คนให้ความสนใจ
เยอะ เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างมากขึ้น วิสัยทัศน์ของนักการเมืองรุ่นเก่ารุ่นใหม่ มาดีเบตกัน 
จับมือสัญญากัน สัญญานี้ใครพูดจริงไม่จริงก็อย่างที่รู้ ซื่อสัตย์กับคะแนนเสียงของประชาชน
แค่ไหน เรื่องเลือกตั้งไปตลอด ไปทำหน้าที่พลเมือง จำไม่ได้ว่ากี่ครั้ง แต่ไปทุกครั้งท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ไปกันหมดบ้าน โดยหลัก ๆ ดูที่นโยบาย พรรค ผู้สมัคร กับที่บ้านก็เลือกไม่
ค่อยเหมือนกัน แต่ไม่บังคับกัน ก็บังคับไม่ได้นะ...” (กิตติพศ, สัมภาษณ์ 4 กันยายน 2562) 

ต่างจาก ภคมน พนักงานบริษัทเอกชน วัย 28 ปี ในเรื่องการร่วมการชุมนุมที่กล่าว
ว่า “...ไม่เคยไปชุมนุม ฟังปราศรัยเลย อยากไปก็ไปไม่ได้ เพราะทำงานแทบทุกวัน แต่ก็จะ
ตามข่าวอยู่บ่อย ๆ  มีคอมเม้นต์ แสดงความคิดเห็นตามโพสต์การเมืองในเฟซบุ๊ก เพ่ือนแชร์
กันเยอะ บางทีก็แชร์หน้าเฟซบุ๊กตัวเอง ส่วนเรื่องการเลือกตั้งเพ่ิงเคยเลือก 2 ครั้ง เหตุผลที่ไป
เพราะอยากเลือกพรรคที่ดีให้ประเทศพัฒนา เศรษฐกิจดี  เลือกพรรคที่นโยบายดีเน้น
เศรษฐกิจ...” (ภคมน, สัมภาษณ์ 10 สิงหาคม 2562) 

สายสุนีย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น วัย 33 ปี  กล่าวว่า “... คงเป็นตามเฟซบุ๊กที่ได้
แสดงความคิดเห็นตามเพจ โพสต์ต่าง ๆ เฟซบุ๊กส่วนตัวมีการแชร์ การโพสต์เรื่องการเมืองอยู่
บ้าง บางทีในชีวิตจริงแสดงออกมากไม่ได้ ...เวลามีปราศรัย หาเสียงได้ไปฟังมาหลายครั้ง รวม
ทีมในเทศบาลไปฟังกัน แต่การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงไม่เคยไป ยังไม่มีโอกาสได้ไป หากมี
โอกาสก็จะไป การเลือกตั้งไปใช้สิทธิทุกครั้ง บางครั้งถ้าติดภารกิจก็เลือกตั้งล่วงหน้าบ้าง จะ
กาให้พรรคไหน ดูที่นโยบาย ไม่ได้เลือกตามคนในเทศบาลไปทุกครั้ง เพราะทุกคนก็มี
ความคิดของตัวเอง...” (สายสุนีย์, สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2562) 
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ขณะที่ อริสรา อาชีพรับจ้างทั่วไป วัย 27 ปี กล่าวว่า “...เลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งแรก
เลย ก่อนไปก็ดูว่าต้องทำยังไง ตื่นเต้นนะ รู้สึกได้ใช้สิทธิของตัวเอง ตอนที่เลือกดูพรรค ดูคนที่
จะเป็นนายกเป็นหลัก ดูตามข่าวในอินเตอร์เน็ตว่าใครน่าสนใจดูตั้งใจมาบริหารประเทศก็
เลือก ส่วนการชุมนุมประท้วงไม่เคยไปเชียร์กับเขาเราไม่ได้อินการเมืองขนาดนั้นไง เรื่อง
แสดงความคิดเห็นก็มีตามเพจเฟซบุ๊กของตัวเอง ของเพ่ือนบ้าง...” (อริสรา, สัมภาษณ์ 4 
กรกฎาคม 2562)   

 จากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเจเนอเรชั่นวาย เกี่ยวกับพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ทั้ง 3 ประเด็นย่อยสามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วเจเนอเรชั่นวายจะมีการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองผ่านพ้ืนที่บนโลกออนไลน์เป็นหลัก ทั้งการโพสต์ข้อความ การแสดงความคิดเห็น การแบ่งปัน
ข่าวสาร ไปจนถึงการลงชื่อถอดถอนก็ถูกกระทำผ่านโลกออนไลน์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามการแสดงความ
คิดเห็นของเจเนอเรชั่นวายผ่านการพูดคุยแบบซึ่งหน้านั้นยังคงมีอยู่เหมือนกับเบบี้บูมเมอร์ส และเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ เพียงแต่ความเข้มข้นจะเป็นไปในพ้ืนที่ออนไลน์เสียมากกว่า นอกจากนี้ประเด็นที่
น่าสนใจคือ ผู้ที่ประกอบอาชีพในสายงานราชการ และการเมืองจะมีความระมัดระวังในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ สำหรับการเข้าร่วมชุมนุมทางการ เมืองนั้น ในเจเนอ
เรชั่นวายมีทั้งผู้ที่เคยไปร่วมชุมนุม และไม่เคย โดยผู้ที่เคยไปร่วมชุมนุมเป็นผู้ที่ค่อนข้างให้ความสนใจ
เรื่องการเมืองอยู่แล้ว และการไปร่วมกิจกรรมนั้น เจเนอเรชั่นวายมองว่าเป็นเรื่องที่พึงกระทำและเป็น
การทำหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ส่วนคนที่ไม่เคยไปร่วมชุมนุมนั้นก็มีทั้งความสนใจทาง
การเมืองที่ไม่มากนัก และไม่สะดวกเดินทางไปร่วมชุมนุมเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ อย่างไรก็ดีการ
เลือกตั้งสำหรับเจเนอเรชั่นวาย ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
บริหารประเทศ โดยการเลือกยังคงพิจารณาที่อุดมการณ์พรรค นโยบายพรรค ผู้สมัคร และผลงานที่
ผ่านมา 

4.4.2.4 เจเนอเรชั่นแซด 
ชัชชญา ผู้ประกอบการ วัย 20 ปี กล่าวว่า “...ครั้งนี้ครั้งแรกเลยที่ได้ไปเลือกตั้ง ก่อน

เลือกก็มีถาม ๆ คนในบ้านว่าเลือกพรรคไหนดีเพราะหนูไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองเท่าไหร่ เราก็
ตามเขาไป เรื่องแสดงความคิดเห็นมีน้อย จะมีแค่อ่านผ่าน ๆ บ้าง เรื่องชุมนุมประท้วงนี่ยังไม่
เคยไป เพราะยังไม่มีโอกาสด้วย แล้วก็ต้องทำงานทุกวัน ถ้าในอนาคตจะไปไหม ก็คงต้องดูว่า
เรื่องอะไร มันสมควรไปไหม และก็ตอนนั้นว่ามันสะดวกไปได้ไหม...” (ชัชชญา, สัมภาษณ์ 11 
กันยายน 2562) 

ต่างจาก ภัทรานิษฐ์ นักศึกษาวัย 20 ปี ที่เล่าประสบการณ์ไว้ว่า “...หนูเป็นแอดมิน
อินสตาแกรม 1 บัญชีที่โพสต์ภาพข่าวการเมืองเป็นส่วนใหญ่ บางทีก็แชร์ภาพมาจากเพจข่าว
ดัง ๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่ส่วนมากจะเป็นภาพที่ทำขึ้นเอง เพราะค่อนข้างถนัดเรื่อง Photoshop 



 94 

มีหลายคนเข้ามากดถูกใจ แสดงความเห็นเยอะ โดยเฉพาะวัยรุ่น ภาพที่โพสต์จะเป็นภาพที่มี
พาดหัวสั้น ๆ กระชับ ให้น่าสนใจ แล้วค่อยใส่เนื้อหาในคำบรรยาย ตัดสินใจทำอินสตาแกรม
บัญชีนี้เพราะอยากให้วัยรุ่น คนรุ่นใหม่ตื่นตัวทางการเมือง อยากให้เขามาสนใจเรื่องการเมือง
กันมากข้ึน ซึ่งหนูว่าคนที่ตามหนูก็น่าจะสนใจมากข้ึน แค่นี้ก็ดีใจแล้ว อย่างในทวิตเตอร์วัยรุ่น
จะเล่นกันเยอะ มักมีแฮชแท๊ก (#) อะไรใหม่ ๆ ตามเทรนด์ ตามเหตุการณ์หนูก็จะรีทวีต 
เหมือน ๆ กับการแชร์ในเฟซบุ๊ก ...เรื่องการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็น New Voters รู้สึกถึงความ
เป็นประชาธิปไตยเต็มตัวจริง ๆ เพราะหนูได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรก เพ่ือน ๆ ที่มหาวิทยาลัยตื่นตัว
กันมาก ที่คุยกันคือไปใช้สิทธิทุกคนเลย ได้เลือกคนที่อยากให้มาบริหารประเทศด้วยตัวเอง 
กำหนดว่าประเทศจะเป็นแบบไหน ก่อนไปเลือกก็ศึกษามาอย่างดี เลือกคนไหนยังไง ตรงนี้ดู
ที่อุดมการณ์พรรค อันดับแรกเลยคือต้องเป็นประชาธิปไตย ไม่เอาการสืบทอดอำนาจ ต่อมา
ก็ดูที่นโยบายพรรคทำได้จริงแค่ไหน เป็นไปได้มั้ย พอหลังเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยแพ้ หนูก็
ผิดหวังนะ แต่เห็นการร่วมต่อสู้กันของหลายพรรค การทำหน้าที่อภิปรายตรวจสอบรัฐบาล
แล้ว ใจหนึ่งดีใจที่เห็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพพร้อมทำงานเพ่ือประชาชนจริง ๆ เป็นมิติใหม่ของ
การเมืองไทย ...ส่วนการชุมนุมประท้วงหนูยังไม่เคยไป แต่ถ้าหลังจากนี้มีการชุมนุม หรือ
กิจกรรมทางการเมืองที่น่าสนใจ ไม่รุนแรง ไม่ขัดกับกฎหมาย และที่สำคัญตรงกับความคิด
หนูก็พร้อมที่จะไปร่วมชุมนุมประท้วงด้วย อยากเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงพลังคนรุ่นใหม่ออกมา
ด้วย...” (ภัทรานิษฐ์, สัมภาษณ์ 11 กันยายน 2562) 

สอดคล้องกับ ปิติภัทร นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 วัย 18 ปี ที่แม้จะยังไม่เคยเลือกตั้ง 
แต่ก็สนใจการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยกล่าวว่า “...ผมเสียดายมากที่เกิดช้าไป
หน่อย อดใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลย แต่ไม่เป็นไรผมรอครั้งหน้าอาจ
ไม่ถึง 4 ปีก็ได้ ผมคอยติดตามข่าวทางการเมืองตลอดแทบทุกวัน อ่านจากหลายแหล่ง หา
อ่านเอง ตอนนี้หาอ่านง่ายมาก เยอะมากด้วย อ่านแล้วต้องคิดก่อนเชื่อ ถ้าเชื่อเลยจะโง่ได้ 
เรื่องการแสดงความคิดเห็น ตอนเรียนครูจะให้แสดงความคิดเห็นกัน ไม่ปิดกั้น ไม่บังคับว่า
ต้องคิดเหมือนครู อันนี้ผมว่าดี ฝึกให้เด็กได้แสดงออก ที่โรงเรียนมีจัดกีฬาสีผู้อำนวยการก็
อนุมัติให้ทำพาเหรดการเมือง ทุกสีก็ทำกันมาเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่โชว์พลังเด็กรุ่น
ใหม่ ว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกผมสนใจการเมืองมากขึ้น ในโซเชียลมีเดียผมก็แสดงความ
คิดเห็นอยู่บ่อยตามเพจใหญ่ หลายเพจผมเป็น Top Fans (ผู้ติดตามที่ติดอันดับต้น ๆ ของแต่
ละแฟนเพจในเฟซบุ๊กที่มีส่วนร่วมกับแฟนเพจทั้งการกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็นมาก
ที่สุด) ผมจะชอบเข้าไปอ่านความคิดของคนอ่ืนด้วย คนไหนที่คอมเม้นต์มีสาระผมก็มักจะเข้า
ไปพูดคุย ซักถามขอความรู้อยู่บ่อย ๆ พวกพ่ีเขาก็จะตอบกันมาเยอะ ที่ตลกคือผมเจอบ่อย ๆ 
ตามเพจการเมืองที่คนตามเยอะ ๆ เวลาลงเรื่องการเมืองที่ตรงข้ามกับรัฐบาล จะมีพวกทหาร
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เห็บ IO (Information Operation : การปฏิบัติการสารสนเทศ) พวกนี้ดูง่ายมากคือจะคอม
เม้นต์แบบไร้สาระ อ้างแต่สถาบัน Keyword คือชังชาติ ล้มรัฐบาล แล้วเนื้อหาจะใช้อารมณ์ 
คำหยาบเป็นหลัก น่าเบื่อพวกเห็บนี้มาก มันเป็นการเมืองแบบเก่ามากแล้ว ไม่พัฒนาซักที 
ส่วนหน้าเฟซบุ๊กผมก็แชร์เรื่องการเมืองบ่อย ญาติ เพื่อน ๆ ก็เข้ามาคุยโต้ตอบกัน บางทีก็เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย ผมว่าตรงนี้ดี เพราะผมได้รับฟังความคิดคนอ่ืน และลองเอามาคิดดูด้วย ว่า
ที่เราคิดอยู่มันถูกไหม ส่วนเรื่องการชุมนุมผมพร้อมไปถ้าการชุมนุมนั้นตรงกับความคิดผม 
และที่สำคัญต้องสร้างสรรค์ ไม่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้คนส่วนใหญ่เหมือนที่ผ่านมา
ของไทย...” (ปิติภัทร, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2562) 

 จากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเจเนอเรชั่นแซด เกี่ยวกับพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ทั้ง 3 ประเด็นย่อยสามารถสรุปได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วเจเนอเรชั่นแซดยังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมชุมนุมทาง
การเมืองเหมือนกับ 3 เจเนอเรชั่นก่อนหน้า แต่หลายเสียงต่างบอกว่าพร้อมที่จะไปร่วมชุมนุมทาง
การเมืองหากมีโอกาส เพ่ือจะได้แสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยการชุมนุมนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความวุ่นวายต่อสังคมส่วนรวม สำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้ (การเลือกตั้ง 
เมื่อเดือน มีนาคม 2562) เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเจเนอเรชั่นแซด โดยคนที่มีสิทธิเลือกตั้งก็ได้ไป
ใช้สิทธิกันทุกคน เพราะมองว่าการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกนั้น
พิจารณาที่นโยบายพรรค ตัวบุคคล และผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้พฤติกรรมในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดมีการแสดงออกนั้นเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เป็นหลัก โดยมี
ช่องทางที่หลากหลาย นอกเหนือจากเฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชั่นไลน์ แต่ยังมีในทวิตเตอร์ และอินสตา
แกรมอีกด้วย ขณะที่การพูดคุยซึ่งหน้าของเจเนอเรชั่นแซด มีทั้งการพูดคุยกับครอบครัว คนใกล้ ชิด 
กลุ่มเพ่ือน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมชั้น อาจารย์ในวิชาต่าง ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างที่น่าสนใจคือเจเนอเรชั่นแซดพร้อมที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ใน
วัยใด หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบใดก็ตาม เพราะพวกเขามองว่าทุกความคิดนั้นช่วยเปิดโลก
ของพวกเขาให้กว้างขึ้นได้ ดีกว่าการกังวลว่าการพูดคุยนั้นจะสร้างความขัดแย้งเหมือนกับที่เจเนอ
เรชั่นอื่นต่างระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

อิทธิพลของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคลนั้น กลายเป็น
พฤติกรรมทางการเมืองที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของการติดตามข้อมูลข่าวสารทาง
การเมือง การทำหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย อาทิ การใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงความ
คิดเห็น และการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งจากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ 20 คน ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด 
ตามบทสัมภาษณ์ที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น เห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิ
เลือกตั้งกันทุกคน แม้บางคนจะไม่ได้ไปใช้สิทธิทุกครั้งก็ตาม แต่ทุกคนยังมองว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่อง
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สำคัญ เป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตย หากมีโอกาสต่างตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และการพิจารณา
เลือกลงคะแนนนั้น ในทุกเจเนอเรชั่นเห็นไปในทางเดียวกันว่าต้องพิจารณาที่นโยบายพรรค และ
ผลงานที่ผ่านมาเป็นสำคัญ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศให้
เจริญก้าวหน้าขึ้นได้ 

นอกจากนี้การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองนั้น หลายคนได้มีการดำเนินกิจกรรมทาง
การเมืองที่นอกเหนือไปจากการเลือกตั้ง เช่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนในช่องทาง
โซเชียลมีเดียต่าง ๆ การเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง การร่วมฟังการปราศรัยของนักการเมือง ไป
จนถึงการลงชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ โดยทั้ง 4 รุ่น ต่างมีผู้ที่แสดงออกทางการเมือง
เป็นส่วนใหญ่ในความถ่ีที่ต่างกันไป ซึ่งในเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดที่ส่วนใหญ่มีการติดตาม
ข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นหลักมีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองลงในโซเชียลมีเดียแทบทุกคน 
สิ่งที่น่าสนใจคือ ในช่วงวัยที่แตกต่างกัน เบบี้บูมเมอร์ส ก็มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองลงใน
โซเชียลมีเดียเช่นเดียวกับ 2 เจเนอเรชั่นที่ได้กล่าวไป ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นคือการแสดงออก
ทางการเมืองของผู้ให้ข้อมูลที่มีอาชีพเป็นราชการ หรือพนักงานรัฐ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะมีการที่แสดงออกซึ่งความคิดความเห็นทางการเมืองอย่างระมัดระวัง ด้วย
ความพยายามวางสถานะทางการเมืองของตนที่เป็นกลาง ไม่แสดงออกชัดเจนว่าสนับสนุนฝ่ายใด 
เนื่องด้วยไม่ต้องการให้การแสดงออกของตนเองมีผลกระทบต่อการทำงาน และเป็นการรักษาสาย
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ด้วย นอกจากนี้เจเนอเรชั่นแซด เป็นกลุ่มที่
พร้อมพูดคุย รับฟัง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกคน แม้ว่าจะอยู่ในวัยที่ต่างกัน หรือมีความคิดเห็นที่
ต่างกันก็ตาม ต่างจากเจเนอเรชั่นอ่ืนที่มักหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง เพ่ือไม่ให้
เกิดความขัดแย้ง และกระทบกับความสัมพันธ์ได้ 

การชุมนุมทางการเมือง การร่วมฟังการปราศรัยของนักการเมือง และพรรคการเมือง เป็น
พฤติกรรมทางการเมืองที่แสดงออกมาบนพื้นที่จริง นอกเหนือไปจากการแสดงความคิดเห็น พูดคุยกัน
ในโลกออนไลน์ โดยจากการสัมภาษณ์ทั้ง 4 รุ่น พบว่า หลายคนยังไม่เคยไปร่วมชุมนุมทางการเมือง
เลย อาจมีเพียงการฟังการปราศรัยของนักการเมือง และพรรคการเมืองบ้างเท่านั้น ด้วยหลายคนมี
ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา การประกอบอาชีพจึงทำให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสไปร่วมชุมนุม อีกทั้งหลาย
คนมองว่าการออกไปชุมนุมทางการเมืองในพ้ืนที่สาธารณะนั้น เป็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อเหตุการณ์
ความวุ่นวายได้ เพราะหลายเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในไทยที่ผ่านมา มักเกิดเหตุโกลาหลใน
การปะทะกัน การปราบปรามจากรัฐที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต หลายเหตุการณ์ได้สร้าง
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินไปจำนวนมาก จนทำให้หลายคนมีความเห็นต่อการชุมนุมทาง
การเมืองไปในทางลบเสียมากกว่า ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่การชุมนุมทางการเมืองอันเป็นสิทธิชอบ
ธรรมตามรัฐธรรมนูญถูกคนบางกลุ่มทำให้กลายเป็นเรื่องผิดในสายตาหลายคนไปแล้ว อย่างไรก็ตาม
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ในอีกฟากของความคิดผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 รุ่น ตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ส ถึงเจเนอเรชั่นแซด มองว่าการชุมนุม
ทางการเมืองเป็นสิ่งที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยพึงกระทำ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
ประชาธิปไตยให้เดินไปข้างหน้า โดยต่างก็เคยไปร่วมชุมนุมในการชุมนุมทางการเมืองใหญ่ของ
ประเทศมาแล้ว มีเพียงเจเนอเรชั่นแซดที่ยังมิเคยเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง แต่พวกเขาในฐานะ
พลเมืองกลุ่มใหม่ของประเทศพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการชุมนุมที่สร้างสรรค์และหลุดพ้นรูปแบบ
การชุมนุมแบบเก่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไม่เพียงแต่การชุมนุมบนท้องถนนเท่านั้น ผู้ให้ข้อมูล
บางคนยังเคยมีส่วนร่วมในการลงชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ด้วยเห็นว่าการทำงาน
ขององค์กรนั้นไม่มีประสิทธิภาพและสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้สังคม  

 

4.5 วัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 

วัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) เป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมของสังคม (Social 
Culture) เกิดจากกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ทั้งในทางตรงและทางอ้อมที่สืบต่อกันมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน จนทำให้บุคคลในสังคมมีความรับรู้ทางการเมือง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมทาง
การเมืองของบุคคลในสังคมและเมื่อบุคคลในสังคมมีพฤติกรรมทางการเมืองเป็นแบบแผนพฤติกรรม
ทางการเมืองที่เป็นแบบแผนแล้ว ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลในสังคมนั้น  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญใน 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอ
เรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ทั้ง 20 คน สามารถสรุปผลการศึกษาในแต่ละรุ่นได้ ดังนี้ 
 

4.5.1 วัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส 
ในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์สทั้ง 5 คน โดยการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

การสังเกตการณ์ พบว่า กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นของเบบี้บูมเมอร์สเกิดจาก
สถาบันครอบครัวเป็นสำคัญ โดยผู้ที่ได้รับการกล่อมเกลาให้เกิดความสนใจทางการเมืองจากครอบครัว
มาเป็นเวลานาน คนกลุ่มนี้ก็จะมีความสนใจทางการเมืองต่อเนื่องเรื่อยมา เสมือนความสนใจนั้นถูก
ปลูกฝังในบุคคลนั้นแล้ว ผ่านการพูดคุย สนทนา การอบรมสั่งสอน ในทางตรงข้ามหากคนที่ไม่ได้รับ
การกล่อมเกลาทางการเมืองจากครอบครัว ก็มักจะไม่ให้ความสนใจต่อประเด็นทางการเมืองเท่าไรนัก 
นอกจากนั้นแล้วการประกอบอาชีพ และกลุ่มคนใกล้ชิด ลูกหลาน ก็มีส่วนสำคัญในการสร้าง
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองให้แก่เบบี้บูมเมอร์สด้วย โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในโอกาส
ต่าง ๆ และการปลูกฝังที่ถ่ายทอดไปยังลูกหลานของตน อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยุคของโลกการสื่อสารที่
ไร้ขีดจำกัดนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารได้ส่งผลให้เกิดการรับรู้ที่ช่วยสร้างการกล่อมเกลาทางการเมืองของ
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คนรุ่นนี้ให้มากขึ้น จากการเสพสื่อบนโลกออนไลน์ในหลาย ๆ ช่องทาง ทั้งแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ก 
ที่ทำได้อย่างสะดววกรวดเร็ว  

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์สทั้ง 5 คน สรุปผลการศึกษาได้
ว่า เบบี้บูมเมอร์สมีความโน้มเอียงทางการเมืองต่อการรับรู้และความรู้สึกในความเป็นประชาธิปไตย 
โดยมองว่าระบอบการปกครองที่เหมาะสมแก่การพัฒนาก้าวหน้าของประเทศไทย คือระบอบ
ประชาธิปไตย ที่ซึ่งเป็นระบอบการปกครองให้สิทธิเสรีภาพแก่พลเมืองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยพลเมืองจะต้องตระหนักรู้หน้าที่ของตน การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยนี้อาจมิได้เป็น
รูปแบบตามตำราเสียทั้งหมด แต่เป็นรูปแบบที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศดำเนินไปได้อย่างสงบเรียบร้อย ในประเด็นนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์ เบบี้บูมเมอร์สมีความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อ 3 กลุ่มนี้ไปในทางที่ไม่ดีนัก โดย
มองว่า เป็นการรวมกลุ่มกันเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง มีผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายเป็นที่ตั้ง และเป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืน พร้อมยุติลงได้ตลอด หากเกิดความขัดแย้งและความต้องการที่ยอมรับซึ่งกัน
และกันได้ ความสัมพันธ์ของ 3 กลุ่มนี้ในหลายครั้งถือเป็นการทุจริต คอรัปชั่นผลประโยชน์ของ
ประเทศโดยตรง  

จากการศึกษาเบบี้บูมเมอร์สทั้ง 5 คน ในเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองทั้ง 2 ประเด็นหลัก คือ 
พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง และพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า 
การติดตามข่าวสารทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์สส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นผ่านการพูดคุยกับบุคคล
ใกล้ชิด เช่น ลูกหลาน ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงาน ทั้ งการพูดคุยซึ่งหน้า และการพูดคุยผ่าน
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ที่เริ่มมีมากขึ้นกว่าในอดีต นอกจากนี้โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์
ยังเป็นสื่อที่คนรุ่นเบบี้บูมเมอร์สนี้เลือกที่จะรับข่าวสารทางการเมืองอยู่แต่ถือได้ว่าลดลงไปมาก จาก
การแทนที่ของโลกออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็วกว่า ซึ่งพฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง
ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามความสนใจมากบ้างน้อยบ้าง ซึ่งส่งผลให้หลายคนมีพฤติกรรมในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน มีความโน้มเอียงต่อกิจกรรมทางการเมืองต่างกันไป โดยเบบี้บูม
เมอร์สคนใดที่สนใจประเด็นทางการเมืองมาก มักมีการแสดงพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่หลากหลายกว่าคนที่ไม่สนใจมากนัก เช่น การพูดคุยแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองกับบุคคล
ใกล้ชิด การแสดงความคิดเห็นบนพ้ืนที่ออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กบ่อยครั้ง การเข้าร่วมการชุมนุมทาง
การเมืองในหลายโอกาส ด้วยมุ่งหวังว่าการแสดงออกของตนจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 
ขณะที่คนที่ไม่สนใจเรื่องการเมืองมากนักก็เลือกที่จะติดตามข่าวสารในบางช่วงเวลาเท่านั้น และ
ปฏิเสธการแสดงความคิดเห็น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองออกมาอย่างโจ่งแจ้ง ด้วยเหตุผล
ข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ ช่วงเวลา และบางคนยังมองว่าเป็นการสร้างความวุ่นวาย และไม่เกิด
ประโยชน์ใด ๆ แก่สังคม อย่างไรก็ตามแม้ว่าเบบี้บูมเมอร์ส จะมีทั้งคนที่สนใจ และไม่สนใจการเมือง
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มากนัก แต่ทุกคนต่างมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งมากไม่ต่างกัน โดยเบบี้บูเมอร์สให้
ความสนใจต่อการเลือกตั้งค่อนข้างมาก ซึ่งในการเลือกแต่ละครั้งจะพิจารณาที่นโยบายพรรคอย่างถี่
ถ้วนเสมอ 

โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองของเบบี้บูมเมอร์สนั้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญในกลุ่มนี้ มีวัฒนธรรมการเมืองในรูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมี
ส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) ซึ่งเบบี้บูมเมอร์สกลุ่มนี้มากกว่าครึ่งมีความใจที่จะมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ผ่านการแสดงออกด้วยวิธีต่างกันไป โดยมองว่าตนสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นได้ ขณะเดียวกันยังมีบางคนที่เพิกเฉยต่อกิจกรรมทางการเมืองด้วย
สาเหตุต่างกันไป ทั้งการกล่อมเกลาทางการเมืองที่ค่อนข้างน้อย และความจำเป็นในการประกอบ
อาชีพ เป็นต้น 

4.5.2 วัฒนธรรมการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
ในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ทั้ง 5 คน โดยการสัมภาษณ์ร่วม

ด้วยการสังเกตการณ์ พบว่า กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เกิด
จากกลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือนร่วมอาชีพ และญาติพ่ีน้องที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันมากกว่าสถาบันครอบครัว 
ส่วนใหญ่แล้วเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เลือกที่จะไม่พูดคุยเรื่องการเมืองกับคนในครอบครัว ด้วยเหตุผลที่ไม่
ต้องการสร้างความขัดแย้งในครอบครัวอันเกิดจากความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกัน คนในรุ่นนี้จึง
เลือกที่จะพูดคุยกับลูกหลาน คนรอบข้างที่วัยใกล้เคียงกัน กลุ่มเพ่ือน โดยเฉพาะกับเพ่ือนร่วมงาน 
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลไว้ว่า การพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานเรื่องการเมืองนี้ทำได้สะดวกในเรื่องของเวลา และ
สะดวกใจกว่าการพูดคุยกับพ่อแม่ คนในครอบครัว คนที่อาวุโสกว่าที่บางครั้งเลือกที่จะไม่รับฟังความ
คิดเห็นที่ต่างออกไปเลย ประกอบกับเพ่ือนร่วมงานส่วนใหญ่แล้วมีพ้ืนฐานระดับการศึกษาระดับ
เดียวกัน ในหลาย ๆ ประเด็นจึงสามารถสื่อสารเข้าใจได้โดยง่าย แม้อาจจะเห็นแย้งกันบ้างก็ตาม 
นอกจากนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้
ทางการเมืองของตน โดยเลือกรับจากสื่อหลายทาง อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล ไลน์ โดยจะเลือกสื่อที่มีความ
น่าเชื่อถือ และหาข้อมูลหลาย ๆ ทาง ก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลนั้น ๆ 

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ทั้ง 5 คน สรุปผลการศึกษา
ได้ว่า มีความโน้มเอียงทางการเมืองต่อการรับรู้และความรู้สึกในความเป็นประชาธิปไตย ว่าเป็น
ระบอบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าระบอบเผด็จการ โดยมีทัศนคติไปในทางลบ
ต่อระบอบเผด็จการที่ดึงรั้งการพัฒนาของประเทศไทย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยจะทำ
ให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้ ด้วยเป็นระบอบการปกครองที่มอบอำนาจการบริหารประเทศให้แก่ประชาชน 
และยังให้สิทธิเสรีภาพแก่พลเมืองภายใต้กรอบกฏหมายในการแสดงออกทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ  
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สำหรับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์นั้น เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความเห็นว่า 3 ส่วนนี้เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทรัพยากร อำนาจ เงิน  
 จากการศึกษาเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ทั้ง 5 คน ในเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองทั้ง 2 ประเด็นหลัก 
คือ พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง และพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า 
ในการติดตามข่าวสารทางการเมือง เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีการเลือกรับข่าวสารผ่านการรับชมทาง
โทรทัศน์อยู่บ้าง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเลือกรับทางโลกออนไลน์ที่หลากหลายช่องทาง
มากกว่า โดยเป็นการเลือกกดถูกใจ การติดตามแฟนเพจของสื่อต่าง ๆ ทางเฟซบุ๊ก เนื่องจากช่องทาง
นี้สามารถเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วมากกว่าทางโทรทัศน์ นอกจากกนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังมีการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กับเพ่ือนร่วมงาน ญาติพ่ีน้อง และคนในครอบครัวร่วมด้วย 
ซึ่งการติดตามเรื่องราวทางการเมืองนี้ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นในแต่ละ
คน จากการศึกษาพบว่า เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความระมัดระวังในการพูดคุยเรื่องการเมือง หลายคนจึง
เลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องนี้กับผู้อ่ืน โดยเฉพาะครอบครัว ผู้ที่อาวุโสกว่า หรือผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกับตน 
เพราะอาจสร้างความขัดแย้งกับความสัมพันธ์ได้ จึงเลือกที่จะพูดคุยกับคนที่เห็นไปในทางเดียวกัน 
หรือครอบครัว คนสนิทเท่านั้น สำหรับพ้ืนที่ออนไลน์หลายคนก็ยังคงมีการแสดงความคิดเห็นทั้งการ
โพสต์ข้อความ แบ่งปันข่าวสารการเมือง การแสดงความเห็นในแฟนเพจที่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ก็
เพ่ิมความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์บางคนก็มี
ความเบื่อหน่ายต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยหลายครั้ง ส่งผลให้เกิดความโน้มเอียงที่มีต่อกิจกรรม
ทางการเมืองที่หลายคนมองว่าตนไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้ จึงเลือก
ที่จะลดการแสดงออกทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง ที่หลายคน
เคยเข้าร่วมในอดีต และหลายคนไม่เคยเข้าร่วมเลย ด้วยเหตุผลต่างกันไป เช่น ความไม่สะดวกในการ
เข้าร่วม ความจำเป็นในการประกอบอาชีพ และความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในคนรุ่นนี้ อย่างไรก็ตามแม้
หลายคนจะมีความเบื่อหน่ายทางการเมือง แต่การเลือกตั้งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังคงมองว่าเป็นเรื่อง
สำคัญที่จะต้องไปใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ โดยการตัดสินใจเลือก จะเลือกจากนโยบายพรรค 
ผลงานที่ผ่านมาของพรรคและตัวบุคคล เพ่ือให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศ 

โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้น สามารถสรุปได้ว่า 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในกลุ่มนี้ มีวัฒนธรรมการเมืองในรูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสม
การมีส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) ซึ่งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้นล้วนมีความสนใจทาง
การเมืองมากน้อยต่างกันไป มีการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอยู่บ่อยครั้ง และการแสดงออก
ทางการเมืองด้วยความระมัดระวัง และแม้บางคนจะมีความเบื่อหน่ายก็ตามที แต่หากเมื่อถึงโอกาส 
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และเวลาในการใช้สิทธิของตน เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ก็จะไม่รีรอที่จะใช้สิทธิของตน ด้วยเชื่อมั่นว่าการใช้
สิทธินั้นจะช่วยให้การเมืองไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีข้ึนได้ 

4.5.3 วัฒนธรรมการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย 
ในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวายทั้ง 5 คน โดยการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

การสังเกตการณ์ พบว่า กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นของเจเนอเรชั่นวายเกิดจาก
สถาบันครอบครัวเป็นสำคัญ ผ่านการพูดคุย การอบรมสั่งสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้จากคนใน
ครอบครัวที่มีประสบการณ์ทางการเมือง เช่น เคยทำงานคลุกคลีกับแวดวงการเมือง การดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งล้วนมีผลต่อการรับรู้ และความใคร่รู้ทางการเมืองหลังจากนั้นของเจเนอ
เรชั่นวาย โดยบางคนก็เลือกที่จะเรียน หรือทำงานในสายการเมือง สิ่งสำคัญอีกประการของเจเนอ
เรชั่นวายในการกล่อมเกลาทางการเมืองนอกเหนือจากการศึกษาและการประกอบอาชีพแล้ว คือ การ
ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านสื่อในหลากหลายช่องทาง และหลากหลายแหล่งที่มา จึงไม่แปลกนักที่เจเนอ
เรชั่นวายกล้าที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องการเมืองกับคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดบนความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ตนได้คิดอย่างถ่ีถ้วนแล้ว 

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวายทั้ง 5 คน สรุปผลการศึกษา
ได้ว่า มีความโน้มเอียงทางการเมืองต่อการรับรู้และความรู้สึกในความเป็นประชาธิปไตย ว่าเป็น
ระบอบการปกครองรูปแบบเดียวที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยคนในรุ่นนี้ต่างปฏิเสธเผด็จการในทุก
รูปแบบ เพราะเจเนอเรชั่นวายไม่เห็นด้วยกับการริดรอนสิทธิเสรีภาพของพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่พึงมี ทั้งสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของพลเมือง การแสดงออก และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภายใต้รัฐธรรมนูญ ในส่วนของความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง 
สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เจเนอเรชั่นวายเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างกัน โดยมีผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง ในบางครั้ง ทั้ง 3 กลุ่มนี้อาจเกี่ยวโยง
กันไม่เพียงแค่ผลประโยชน์ แต่ยังเก่ียวโยงกันผ่านทางความสัมพันธ์เครือญาติด้วย 

จากการศึกษาเจเนอเรชั่นวายทั้ง 5 คน ในเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองทั้ง 2 ประเด็นหลัก 
คือ พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง และพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า 
ในการติดตามข่าวสารทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวายอย่างใกล้ชิดในช่องทางออนไลน์ ผ่า น
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เนื่องจากช่องทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์มากกว่าทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งแต่ละคนก็จะเลือกรับจากสื่อที่ตนได้ติดตามไว้ 
นอกจากนี้การติดตามข่าวจากเพ่ือนร่วมงาน หรือหน่วยงานก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของเจเนอเรชั่นวาย
ด้วย อย่างไรก็ดีการติดตามข่าวจากทางโทรทัศน์ ยังพอมีบ้างสำหรับเจเนอเรชั่นวายแต่ค่อนข้างน้อย
มากเมื่อเทียบกับช่องทางออนไลน์ ซึ่งในเจเนอเรชั่นวายถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีการติดตามข่าวสารทางการ
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เมืองอยู่มาก โดยแทบทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องการเมือง ต่างที่ความถี่ในการเข้าถึงข้อมูล และจาก
การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอยู่ตลอดนั้น ทำให้เจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่หลากหลาย ทั้งการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่าง ๆ ของตน การโพสต์ข้อความ 
การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ผู้ที่ประกอบอาชีพในสายงานราชการจะมีความระมัดระวังในการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับการเข้าร่วมชุมนุม
ทางการเมืองนั้น ในเจเนอเรชั่นวายมีทั้งผู้ที่เคย และไม่เคยไปร่วมชุมนุม โดยผู้ที่เคยไปร่วมชุมนุมเป็นผู้
ที่มีความโน้มเอียงที่มีต่อกิจกรรมทางการเมืองในความมีสมรรถนะทางการเมือง ค่อนข้างให้ความ
สนใจเรื่องการเมืองอยู่แล้ว และการไปร่วมกิจกรรมนั้น เจเนอเรชั่นวายมีความรู้สึกสัมฤทธิ์ทาง
การเมือง มองว่าเป็นเรื่องที่พึงกระทำและเป็นการทำหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และ
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีขึ้น ส่วนคนที่ไม่เคยไปร่วมชุมนุมนั้นก็มีทั้งความสนใจ
การเมืองไม่มากนัก และไม่สะดวกเดินทางไปร่วมชุมนุมเนื่องด้วยเหตุผลต่าง ๆ อย่างไรก็ดีการเลือกตั้ง
สำหรับเจเนอเรชั่นวายทุกคน ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นการร่วมกันกำหนดอนาคต ทิศทาง
ประเทศ และต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารประเทศ โดยการเลือกยังคงพิจารณาที่
นโยบายพรรค และผลงานที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด 

โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองของเจเนอเรชั่นวายนั้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญในกลุ่มนี้ มีวัฒนธรรมการเมืองในรูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมี
ส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) แต่เป็นไปในรูปแบบที่มุ่ งเข้าสู่ วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political Culture) ซึ่งเจเนอเรชั่นวายล้วนมีความสนใจ
ทางการเมือง การติดตามข่าวสารทางการเมืองในช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะทางออนไลน์ที่
เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว การแสดงออกทางการเมืองที่ชัดเจน ผ่านการแสดงความคิดเห็น การร่วม
กิจกรรมทางการเมือง ด้วยความรู้สึกสัมฤทธิ์ทางการเมืองที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนได้  

4.5.4 วัฒนธรรมการเมืองของเจเนอเรชั่นแซด 
ในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดทั้ง 5 คน โดยการสัมภาษณ์ร่วมด้วย

การสังเกตการณ์ พบว่า กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นของเจเนอเรชั่นแซดเกิดจากสื่อ
อินเตอร์เน็ตที่หลากหลายช่องทาง เนื่องด้วยเจเนอเรชั่นแซดนี้เติบโตขึ้นมาพร้อมการพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่อสารแบบก้าวกระโดด ที่ทั้งหลากหลาย และง่ายต่อการเข้าถึง อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล ทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม ไลน์ เป็นต้น  คนรุ่นนี้จึงมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเมืองมากกว่า
คนรุ่นอ่ืน ด้วยแหล่งข้อมูลที่มีปริมาณมากนี้ เจเนอเรชั่นแซดจึงสามารถเลือกรับได้เท่าที่ต้องการโดย
ไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้การศึกษาก็มีส่วนสำคัญต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองเช่นกัน โดย



 103 

การได้รับการปลูกฝังผ่านการเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง การทำงานทางการเมือง 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มเพ่ือนที่สนใจการเมืองก็เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าสถาบันครอบครัว สำหรับเจเนอเรชั่นแซดจะมีผลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง
น้อยกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ แต่ครอบครัวก็ยังมีอิทธิพลอยู่ ในแง่มุมที่เป็นแรงผลักทางอ้อมให้เจเนอ
เรชั่นแซดเลือกท่ีจะเข้าหาข้อมูลทางการเมืองมากน้อยต่างกันไป 

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดทั้ง 5 คน สรุปผลการศึกษา
ได้ว่า มีความโน้มเอียงทางการเมืองต่อการรับรู้และความรู้สึกในความเป็นประชาธิปไตย ว่าเป็น
ระบอบการปกครองดีสำหรับประเทศไทย ระบอบที่ซึ่งให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันบริหารประเทศ 
และเผด็จการคือการปกครองที่ไม่ได้ทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ รังแต่จะฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศ 
นอกจากนี้พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตามกฏหมาย การใช้
สิทธิเสรีภาพของตน รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และในประเด็นความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เจ
เอนเรชั่นแซด เห็นว่าความสัมพันธ์ของ 3 กลุ่มนี้ ทั้งนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน์นั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ พ่ึงพาอาศัย แลกเปลี่ยนกัน หากความต้องการในจุดมุ่งหมาย
ตรงกัน ความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน และข้อมูล
ข่าวสาร 

จากการศึกษาเจเนอเรชั่นวายทั้ง 5 คน ในเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองทั้ง 2 ประเด็นหลัก 
คือ พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง และพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า 
คนรุ่นนี้มีการติดตามอยู่ตลอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ โดยช่องทางที่มากไปกว่าเฟซบุ๊ก
เหมือนในคนรุ่นอ่ืน ๆ คือช่องทางในแอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสบายสำหรับเจ
เนอเรชั่นแซด ขณะที่การพูดคุยกับคนรอบข้างก็ช่วยเพ่ิมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น
การพูดคุยกันซึ่งหน้า และแอพพลิเคชั่นไลน์ ส่วนการติดตามผ่านทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็น
ช่องทางที่เจเนอเรชั่นแซดไม่เลือกรับเลย ซ่ึงการติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่ตลอดนั้น ทำให้เจเนอ
เรชั่นแซด มีพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของตนออกมาแบบชัดเจน ทั้งพูดคุยซึ่ง
หน้าของเจเนอเรชั่นแซด มีทั้งการพูดคุยกับครอบครัว คนใกล้ชิด กลุ่มเพ่ือน และการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมชั้น อาจารย์ในวิชาต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านั้นคือการแสดงความคิดเห็นบนโลก
ออนไลน์ โดยอาศัยช่องทางที่หลากหลายมากกว่าคนรุ่นอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม ซึ่งเจเนอเรชั่นแซดพร้อมที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด หรือ
มีความคิดเห็นทางการเมืองแบบใดก็ตาม เพราะพวกเขามองว่าทุกความคิดนั้นช่วยเปิดโลกของพวก
เขาให้กว้างขึ้นได้ ดีกว่าการกังวลว่าการพูดคุยนั้นจะสร้างความขัดแย้งเหมือนกับที่เจเนอเรชั่นอ่ืนต่าง
ระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก สำหรับการเลือกตั้งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ผ่านการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
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มาแล้ว โดยทุกคนรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ทำหน้าที่พลเมืองอย่างสมบูรณ์ครั้งแรก การตัดสินใจเลือกพรรค
ใดนั้น พวกเขาจึงพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายช่องทาง โดยยังคงพิจารณาที่นโยบายพรรค ตัว
บุคคล และผลงานที่ผ่านมาเช่นเดียวกับคนรุ่นก่อน ในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองเจเนอเรชั่นนี้ยัง
ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมเท่าใดนัก ด้วยข้อจำกัดที่ก่อนหน้านี้ในช่วงที่พวกเขาเริ่มมีความสนใจทางการเมือง 
แต่สถานการณ์ทางการเมืองในไทยช่วงเวลานั้นไม่สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทางการเมืองขึ้นได้ ซึ่ง
หลายเสียงต่างบอกว่าพร้อมที่จะไปร่วมชุมนุมทางการเมืองหากมีโอกาส เพ่ือจะได้แสดงออกตาม
วิถีทางประชาธิปไตย โดยการชุมนุมนั้นจะต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ไม่สร้างความวุ่นวายต่อสังคม
ส่วนรวม ด้วยหวังว่าการแสดงออก การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของพวกเขานี้จะช่วยให้ประเทศ
พัฒนา เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีกว่าในอดีต และเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

โดยสรุปแล้ว ผลการศึกษาวัฒนธรรมการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดนั้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญในกลุ่มนี้ มีวัฒนธรรมการเมืองในรูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมี
ส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) แต่เป็นไปในรูปแบบที่มุ่ งเข้าสู่ วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political Culture) โดยเจเนอเรชั่นแซดต่างก็มีความ
สนใจทางการเมือง มีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานระบบการเมือง เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ด้วยการติดตามข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การแบ่งปันข้อมูลทางการเมืองใน
ช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางออนไลน์ที่เจเนอเรชั่นแซดเติบโตมาพร้อม ๆ กัน 
และพร้อมความมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติตามระบอบประชาธิปไตย 

4.6 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น 

ผลการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 20 คน ดังสรุปไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าใน
แต่ละรุ่นมีทั้งความคล้ายคลึงกัน และความแตกต่างกันอยู่บ้างในหลายประเด็น เป็นที่น่าสนใจต่อไปว่า
มีสิ่งใดบ้างท่ีเป็นความคล้ายคลึงและความแตกต่างนั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 
4.6.1 การเปรียบเทียบกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของบุคคลแต่ละคนนั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ 

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ บุคคลใกล้ชิด รวมไปถึง
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ซึ่ง
จากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 20 คน ทั้งเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด พบว่า ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในแง่ที่ปัจจัยใดมี
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อิทธิพลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นสำคัญ โดยเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอ
เรชั่นวายมีความคล้ายคลึงกัน ทั้ง 2 รุ่นนี้ได้รับอิทธิพลจากสถาบันครอบครัวเป็นพ้ืนฐานสำคัญใน
กระบวนการนี้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความสนใจการเมืองมากน้อยเพียงใดก็ตามล้วนเป็นผลจากสถาบัน
ครอบครัวที่ ได้ปลูกฝังบุคคลนั้น ผ่านการพูดคุย การอบรมสั่งสอน เช่น ในบางคนเติบโตมาใน
ครอบครัวที่พ่อแม่ ญาติพ่ีน้องประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมือง การพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็น
ทางการเมืองในครอบครัวบ่อยครั้ง คนเหล่านี้จะรับรู้เรื่องราวทางการเมืองมาโดยตลอด จนซึมซับ
กลายเป็นความสนใจที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือเลือกที่จะประกอบอาชีพ
ในทางการเมืองด้วย ในทางตรงข้ามหากคนใดที่ครอบครัวไม่ได้สร้างกระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมืองแก่บุคคลนั้น ก็มีแนวโน้มว่าบุคคลนั้นเลือกที่จะให้ความสนใจเรื่องการเมืองเป็นประเด็นรอง
จากเรื่องอ่ืน ๆ หรือแทบไม่สนใจการเมืองเลยก็ว่าได้ ดังนั้นแล้วสำหรับเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่น
วาย สถาบันครอบครัวจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในแต่ละคน เปรียบเสมือนตัวบ่งชี้ถึงวัฒนธรรมการเมืองของบุคคลนั้น ๆ  
 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เป็นคนรุ่นที่มีกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจากคนรุ่นเดียวกันเป็น
สำคัญ มากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากกลุ่มเพ่ือน เพ่ือนร่วมอาชีพ และญาติ
พ่ีน้องที่อยู่ในช่วงอายุที่ใกล้กัน ต่างจากเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นวายที่สถาบันครอบครัวมี
อิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองนี้ ซึ่งเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ได้ให้เหตุผลไว้ว่า ที่
พวกเขาเลือกพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองกับคนรุ่นเดียวกัน นั่นเป็นเพราะพวกเขา
รู้สึกสะดวกใจมากกว่าในการพูดคุย โดยเฉพาะกับเพ่ือนร่วมงานที่ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการศึกษา ช่วงวัย
ใกล้เคียงกัน การสื่อสารให้เข้าใจตรงกันจึงเป็นไปได้ง่ายกว่าการสื่อสารกับคนวัยอ่ืน ที่มากไปกว่านั้นเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่ต้องการสร้างความขัดแย้ง ความบาดหมางใจขึ้นในครอบครัว อันเกิดจากความ
คิดเห็นที่ไม่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน หลายครั้งคนในครอบครัวที่อาวุโสกว่าเลือกที่จะไม่รับฟัง
ความคิดเห็นที่สวนทางกับความเชื่อเดิมของตน การเลือกท่ีจะไม่พูดคุยเรื่องการเมืองจึงเป็นทางที่ดีต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ต่างจากเจเนเอรชั่นอื่น ๆ  
 สำหรับเจเนอเรชั่นแซด ผู้ซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุก
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีหลากหลายช่องทางและเข้าถึงได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพวกเขาจึงเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เป็นหลักมากกว่า
โลกออฟไลน์ที่เกิดจากสถาบันครอบครัว คนรอบข้างเหมือนกับเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ
เจเนอเรชั่นวาย ด้วยเหตุที่พ้ืนที่บนโลกออนไลน์มีแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากมายให้พวกเขา
ได้เลือกรับได้เท่าที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก กูเกิล ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ไลน์ เป็นต้น และ
ช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากกว่าช่องทางอ่ืน ๆ โลก
ออนไลน์จึงกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเจเนอเรชั่นแซดมากเป็นอันดับแรก  
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 อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้ง 4 รุ่นจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในปัจจัยที่สำคัญท่ีสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางการเมืองของคนในแต่ละรุ่น แต่ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนี้ คือ เทคโนโลยี
การสื่อสารบนโลกออนไลน์ ที่เข้ามามีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนทุกรุ่นทุกวัยอย่าง
มาก โดยในแต่ละรุ่นมีการเลือกใช้มากน้อยต่างกันไป ซึ่งผลการศึกษานี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าโลกออนไลน์
มีส่วนช่วยเสริมสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้นในคนทุกรุ่น โดยเจเนอเรชั่น
แซดเป็นกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารบนโลกออนไลน์ในการสร้างกระบวนการนี้มากที่สุด ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น รองลงมาคือ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ส ตามลำดับ สามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 4.2  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น 
ที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2563 
 

4.6.2 การเปรียบเทียบความเชื่อ และค่านิยมทางการเมืองของพลเมืองท้ัง 4 รุ่น 
จากกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลทั้งเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอ

เรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดส่งผลให้บุคคลเกิดการรับรู้ การยอมรับที่กลายเป็น
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของแต่ละบุคคล โดยกระบวนการที่ต่างกันไป ซึ่งความ
แตกต่างนี้จะนำไปสู่ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองในที่อาจคล้ายคลึง หรือต่างกันไป
ตามมุมมอง ความคิดความเห็นของแต่ละบุคคลในการสร้างความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการ
เมืองของตนในแง่มุมต่าง ๆ โดยจากผลการศึกษาพลเมืองทั้ง 4 รุ่นนี้ พบว่า มีความแตกต่างกันน้อย
มาก ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยบางประเด็นเท่านั้น  
 ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติต่อระบอบการปกครอง พลเมืองทั้ง 4 รุ่น เห็นพ้องกันว่า
ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ดี และเหมาะสมกับประเทศไทย ด้วยเป็นระบอบที่อำนาจใน

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกระบวนการ
กล่อมเกลาทางการเมือง 

เบบี้บูมเมอร์ส 
เจเนอเรชั่น

เอ็กซ ์
เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นแซด 

ปัจจัยหลกัที่มีผลต่อ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมือง 

สถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อน บุคคลใน
วัยใกล้เคียงกัน 

สถาบัน
ครอบครัว 

สื่อออนไลน ์

ปัจจัยรองที่มีผลต่อ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมือง 

การประกอบ
อาชีพ และสื่อ

ออนไลน ์

การประกอบ
อาชีพ และสื่อ

ออนไลน ์

การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ 
และสื่อออนไลน ์

การศึกษา และ
การประกอบ

อาชีพ 
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การปกครองประเทศแก่ประชาชน ต่างเชื่อมั่นว่า ระบอบประชาธิปไตยจะนำพาประเทศชาติให้
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศได้ โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นแซด และเบ
บี้บูมเมอร์สส่วนใหญ่มีความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติในทางลบกับระบอบเผด็จการ ที่ซึ่งเป็นการ
ปกครองที่ยึดอำนาจการปกครองไปจากประชาชน และเป็นการปกครองที่ไม่สามารถทำให้ประเทศ
พัฒนาขึ้นได้ รังแต่จะฉุดรั้งการพัฒนาประเทศให้ถอยหลังไป อย่างไรก็ตามยังมีผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์สบางคนที่มองว่าแม้ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นระบอบที่เหมาะสมแก่ประเทศไทย แต่อาจ
มิใช่สิ่งที่เหมาะสมที่สุดหากก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม ระบอบเผด็จการ หรือประชาธิปไตยตาม
บริบทของประเทศไทยที่ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย อาจเป็นคำตอบท่ีดีกว่าประชาธิปไตยก็เป็นได ้

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ 
ผู้ให้ข้อมูลทุกคนต่างเห็นไปในทางเดียวกันว่า ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 กลุ่มนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บน
ผลประโยชน์ระหว่างกันเป็นสำคัญ ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจำกัด เงิน ข้อมูลข่าวสาร โดยความสัมพันธ์นี้ไม่ยั่งยืน สามารถยุติลงได้ทุกเมื่อหากเกิดความ
ขัดแย้งกัน นอกจากนี้หลายคนยังเห็นว่า บ่อยครั้งที่ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 กลุ่มได้สร้างความเสียหาย
ต่อประเทศชาติ ด้วยการทุจริตคอรัปชั่นผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติต่อหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในความคิดของ
พลเมืองทั้ง 4 รุ่นต่างก็เห็นพ้องกันว่า พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ต้องตระหนักรู้หน้าที่ ของ
ตนเอง มีเจตจำนงค์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ 
การปฏิบัติตามกฏหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแสดงออกซึ่ง
ความคิดความเห็น การยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่างและเสียงข้างน้อย การมีส่วนร่วมในประเด็น
สาธารณะ การร่วมกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งพลเมืองที่รู้หน้าที่และทำหน้าที่ของตนอย่างเต็ม
ที่นี้ จะช่วยสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นได้ ซึ่งความเชื่อ ค่านิยม
และทัศนคติทางการเมืองจองพลเมืองทั้ง 4 รุ่น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของพลเมือง ทั้ง 4 รุ่น 

ที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2563 
 

4.6.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองท้ัง 4 รุ่น 
พฤติกรรมทางการเมืองเป็นแบบแผนที่ซึ่งเป็นผลจากความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการ

เมือง ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง กลายเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมานั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมืองของแต่ละเจเนอเรชั่นแตกต่าง
กันในแง่ของช่องทางในการติดตาม โดยในเจเนอเรชั่นแซด เป็นเจเนอเรชั่นที่มีการติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองบนพ้ืนที่ออนไลน์มากที่สุด และมีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าคนรุ่นอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเบบี้บูมเมอร์ส ที่ส่วนใหญ่แล้วจะติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านการรับชม

ความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติ
ทางการเมือง 

เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นแซด 

ความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติ
ทางการเมืองต่อ
ระบอบการ
ปกครอง 

ทัศนคติทางบวกต่อ
ประชาธิปไตย ทางลบ
ต่อเผดจ็การ บางคน
มองว่าการปกครอง
รูปแบบใดก็ได ้

ทัศนคติทางบวก
ต่อประชาธิปไตย 
และทางลบต่อ
เผด็จการอย่างมาก 
 

ทัศนคติทางบวก
ต่อประชาธิปไตย 
และทางลบต่อ
เผด็จการอย่างมาก 
 

ทัศนคติทางบวก
ต่อประชาธิปไตย 
และทางลบต่อ
เผด็จการอย่างมาก 
 

ความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติ
ทางการเมืองต่อ
นักการเมือง 
สถาบันทาง
การเมือง และกลุ่ม
ผลประโยชน ์

การรวมกลุ่มกันใน
ช่วงเวลาหนึ่งบน
ผลประโยชน์ของแต่
ละฝา่ย ความสัมพันธ์
ไม่ยั่งยืน และอาจ
นำไปสู่การทุจรติ 

ทัศนติลบต่อทั้ง 3 
กลุ่ม เพื่อ
ผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 
ผ่านการ
แลกเปลีย่น 
ช่วยเหลือกัน 

การแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรระหว่าง
กัน มีผลประโยชน์
เป็นที่ตั้ง และ
ความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติของ 3 
กลุ่มอาจนำไปสู่
การทุจริต 

ความสัมพันธ์ที่
พึ่งพาอาศัย 
แลกเปลีย่นกัน 
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
ทั้งการสนับสนุน
ทางทรัพยากร 
การเงิน และข้อมลู
ข่าวสาร 

ความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติ
ทางการเมืองต่อ
หน้าท่ีพลเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ตระหนักถึงสิทธิ
เสรภีาพ หน้าที่
พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ยึดหลัก
ประชาธิปไตย มี
สิทธิเสรีภาพ
ภายใต้กฏหมาย 
แสดงออกทาง
การเมืองใน
รูปแบบต่าง ๆ  

ตระหนักสิทธิ
หน้าท่ีของพลเมือง
ภายใต้กฏหมาย มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ทางการเมือง 

รู้หน้าท่ีของตน  
การปฏิบัตติาม
กฏหมาย และมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมทาง
การเมืองอย่าง
สร้างสรรค ์
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โทรทัศน์ การพูดคุยซึ่งหน้ากับคนรอบข้าง อย่างลูกหลานมากกว่าการพูดคุยผ่านโลกออนไลน์ 
นอกจากนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายซึ่งอยู่ในช่วงวัยทำงานแล้ว เลือกที่จะติดตาม และรับ
ข่าวสารทางการเมืองผ่านการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน หรือกลุ่มเพ่ือนทั้งการพูดคุยซึ่งหน้า และพ้ืนที่
ออนไลน์ควบคู่กันไป โดยช่องทางออนไลน์หลักของคนทุกรุ่นคือ การติดตามผ่านทางเฟซบุ๊ก และ
แอพพลิเคชั่นไลน์ สำหรับความถี่ในการติดตามข่าวสารทางการเมืองของแต่ละคนนั้น แตกต่างกันไป
ตามความสนใจในประเด็นทางการเมือง โดยคนที่สนใจการเมืองมีความถี่ และช่องทางในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากกว่าคนที่ไม่สนใจมากนัก ซึ่งในส่วนนี้อายุมิได้เป็นตัวบ่งชี้ความ
แตกต่างได้เลย 
 สำหรับพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น ด้านพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักคือ การแสดงความคิดเห็น และการสนับสนุนกิจกรรมทาง
การเมือง ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มี
ความแตกต่างกันในบางคนของแต่ละรุ่น โดยเจเนอเรชั่นวายเป็นเจเนอเรชั่นที่มีการแสดงออกทาง
การเมืองมากกว่าเจเนอเรชั่นอื่นในทุก ๆ พ้ืนที่ รองลงมาคือเจเนอเรชั่นแซด เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบ
บี้บูมเมอร์สตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบในแง่ของช่องทางการแสดงความคิดเห็น พบว่า 
เบบี้บูมเมอร์สมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด โดยส่วนใหญ่แล้วมีเพียงการพบปะพูดคุย
กับลูกหลาน เพ่ือน การสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  และการแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กบ้าง 
ขณะที่คนในเจเนอเรชั่นแซดมีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าทุกรุ่น ทั้งช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น และช่องทางการพูดคุยสนทนาแบบซึ่งหน้า ไม่ว่าจะเป็นการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนกับครอบครัว คนรอบข้าง และในชั้นเรียน นอกจากนี้เจเนอเรชั่นแซดยังพร้อมที่จะ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในรุ่นใด สถานะใด หรือมีความคิดเห็นทางการ
เมืองแบบใดก็ตาม ต่างจากเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายที่มี ข้อจำกัดในการสื่อสารบาง
ช่องทางที่พวกเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยง โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เลือกท่ีจะเลี่ยงการพูดคุย หรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางการเมืองกับครอบครัว ผู้ที่อาวุโสกว่า หรือผู้ที่มีความเห็นแตกต่างกับตน ด้วย
ความกังวลว่าการพูดคุยนั้นจะสร้างความขัดแย้งในความสัมพันธ์ได้ ขณะที่เจเนอเรชั่นวายพร้อมจะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเห็นเหมือนหรือต่างกันก็ตาม ทว่าในคนรุ่นนี้ที่ประกอบ
อาชีพในสายงานราชการจะมีความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากกว่าอาชีพอ่ืน 
ๆ บางคนจึงเลือกแสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่ส่วนตัวเท่านั้น ด้วยเหตุผลใกล้เคียงกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
คือ ไม่ต้องการสร้างปัญหาความขัดแย้งที่เป็นอุปสสรคต่อการทำงาน และความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาโดยใช้ความถี่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นเกณฑ์ พบว่า สิ่งที่ทำให้บุคคลนั้น ๆ แสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองในช่องทางต่าง ๆ คือ ความสนใจในประเด็นทางการเมืองของแต่ละคน โดย
ไม่สามารถใช้อายุเป็นตัวบ่งชี้ได้  



 110 

 พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองนั้น จาก
การศึกษา พบว่า มีความแตกต่างระหว่างพลเมืองทั้ง 4 รุ่น เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดเป็น
กลุ่มคนที่มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยเจเนอ
เรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดมีความพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การชุมนุมประท้วง การแสดงความเห็น การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
การเลือกตั้ง เป็นต้น แม้ว่าบางคนใน 2 รุ่นนี้จะมีความสนใจทางการเมืองน้อยกว่าคนในรุ่นเดียวกัน 
แต่พวกเขาก็พร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองในอนาคตหากมีโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือหวังให้การ
สนับสนุนนั้นสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ ในทางตรงกันข้ามเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์บางคนที่มีความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเมืองมากนัก คนกลุ่มนี้เลือกที่จะไม่สนับสนุน หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมประท้วง ด้วยเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม และ
คิดว่าตนไม่มีพลัง อำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองได้ ขณะที่กลุ่มคนเบบี้บูมเมอร์ส และเจ
เนอเรชั่นเอ็กซ์ที่สนใจ และสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พวกเขาจะมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทาง
เดียวกับเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด คือ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่ตนสนใจ 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหลาย ๆ กิจกรรม จะมีความแตกต่าง
กันไปในแต่ละรุ่น ทว่าการเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมหนึ่งทางการเมือง ที่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด รุ่นใด ทุก
คนต่างให้ความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเต็มใจ โดยต่างก็ให้เหตุผลไปในทางเดียวกัน
ว่า การเลือกตั้ง คือวิธีทางหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย ที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
ประเทศได้ และต่างก็หวังว่าการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงคะแนนให้บุคคลใด พรรคใด
ก็ตามของพวกเขา จะช่วยนำพาประเทศให้พัฒนา เจริญก้าวหน้าได้ ซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองของ
พลเมืองทั้ง 4 รุ่น สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมือง ทั้ง 4 รุ่น 
พฤติกรรมทาง

การเมือง 
เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นแซด 

พฤติกรรมใน
การติดตาม
ข่าวสาร
ทางการเมือง 

ติ ด ต าม ผ่ า น ท า ง
โทรทัศน์ การพูดคุย
กับคนรอบข้าง และ
สื่ อ อ อ น ไ ล น์  มี
ช่องทางการติดตาม
น้อยกว่ารุ่นอื่น  
 

ติดตามผ่านทางสื่อ
ออนไลน์  และการ
พู ดคุ ยกับคนรอบ
ข้างในวัยเดียวกัน 

ติดตามผ่านทางสื่อ
ออนไลน์  และการ
พู ดคุ ยกับคนรอบ
ข้าง และกลุ่มเพื่อน 

ติดตามผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ การพูดคุย
กับคนรอบข้าง และ
ใ น ช้ั น เ รี ย น  มี
ช่องทางการติดตาม
มากกว่ารุ่นอ่ืน 
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พฤติกรรมทาง
การเมือง 

เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ ์ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่นแซด 

พฤติกรรมใน
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

มีส่วนร่วมทางการ
เมื อง มี การแสดง
ความคิดเห็น การ
ร่วมกิจกรรม และ
การเลือกตั้งในคนที่
สนใจ และเป็น ไป
ในทางตรงกันข้าม
กับคนที่ไม่สนใจ 

มีส่วนร่วมทางการ
เมื อง มี การแสดง
ความคิดเห็น การ
ร่วมกิจกรรม และ
การเลือกตั้งในคนที่
สนใจ และเป็น ไป
ในทางตรงกันข้าม
กับคนที่เบื่อหน่าย 

มีส่วนร่วมทางการ
เมื อง มี การแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
มากกว่ารุ่นอื่น การ
ร่วมกิจกรรม และ
การเลือกตั้ งอย่ าง
สม่ำเสมอ พร้อมรับ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ 

มีส่วนร่วมทางการ
เมื อง มี การแสดง
ความคิดเห็น การ
ร่วมกิจกรรม และ
การเลือกตั้ งอย่ าง
สม่ ำ เสมอ  พ ร้ อม
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ความเห็นกับทุกฝ่าย 

ที่มา : พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2563 
 

4.6.4 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองท้ัง 4 รุ่น 
แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล อันเกิดจากความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการ

เมือง ที่ได้รับผ่านกระบวนการกล่อมเกลา กระทั่งบุคคลยอมรับและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางการ
เมืองของตน และท้ายที่สุดกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลนั้น ๆ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสำคัญใน 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด ทั้ง 
20 คน สามารถนำมาเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น ได้ว่า พลเมืองทั้ง 4 รุ่นมี 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) 
เหมือนกัน กล่าวคือ พลเมืองในทั้ง 4 รุ่น ส่วนมากแล้วมีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมือง ด้วยความมุ่งหวังว่าพวกเขามีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ จึง
มีการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน
หลายช่องทาง การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของพลเมืองด้วย
ความเต็มใจ ขณะเดียวกันยังมีบางคนที่เมินเฉยและไม่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างทางการเมือง 
เช่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในพ้ืนที่สาธารณะ การไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมทางการเมือง  

อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่นนี้ มีความแตกต่างกันในแง่ที่ว่า
วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีหลายพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณอัน
ดีว่ามีแนวโน้มที่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วมนี้ มีการพัฒนาไปในวิถีทางที่
เข้าใกล้รูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political Culture) 
มากกว่าเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งหลายคนยังคงไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
และมีความเบื่อหน่ายในประเด็นทางการเมือง ต่างจากเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดที่มีความ
สนใจประเด็นการเมืองมากขึ้น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกคน  
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และพร้อมที่จะสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือมุ่งสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีทางการเมืองในประเทศไทย 

 



 

 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 
รุ่น ได้แก่  เบบี้บูมเมอร์ส , เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ , เจเนอเรชั่นวาย , และ เจเนอเรชั่นแซด  รวมถึง
เปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น โดยดำเนินการศึกษาตามแนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Approach) ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาทำให้ทราบถึงลักษณะ 
องค์ประกอบ และความแตกต่างของวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ของผู้ให้ข้อมูล
สำคัญในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารทางวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
ที่เก่ียวข้องกับแนวคิดที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง และการและ
การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างตายตัว การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตการณ์ ในการศึกษาในครั้งนี้เลือก
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 20 คนจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาพลเมือง 4 กลุ่ม โดยแบ่งออกตามปีที่เกิด 
ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2506), เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 
2507-2523), เจเนอเรชั่นวาย (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2537), และ เจเนอเรชั่นแซด (ผู้ที่เกิดในปี 
พ.ศ. 2538 และหลัง พ.ศ. 2538 และอายุ 18 ปีขึ้นไป) แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน โดยทั้ง 4 กลุ่มนี้ ผู้ให้
ข้อมูลในแต่ละกลุ่มจะมีอาชีพแตกต่างกัน ประกอบด้วย 5 สาขาอาชีพ ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงาน
ราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเกี่ยวข้อง พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ และ
รับจ้างทั่วไป แต่ในกลุ่ม เจเนอเรชั่นแซด  จะมีความแตกต่าง โดยประกอบด้วย ข้าราชการหรือ
พนักงานราชการ นิสิตนักศึกษา 2 คน พนักงานบริษัทเอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจหรือรับจ้าง
ทั่วไป นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ หรืออยู่ในสถานะนั้น ๆ ไม่ต่ำกว่า 
1 ปี รวมถึงมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 วัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น 
ในการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส, เจเนอเรชั่นเอ็กซ์, 

เจเนอเรชั่นวาย, และ เจเนอเรชั่นแซด ในพ้ืนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษาถึง
กระบวนการที่ก่อเกิดวัฒนธรรมทางการเมือง ผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง กลายเป็น
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นแบบแผนที่คาดการณ์
ได้นี้ ทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละบุคคลนั้น โดยจากการศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 4 รุ่น จำนวน 20 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1.1 วัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส 
วัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส เกิดขึ้นจากกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง

โดยสถาบันครอบครัวเป็นสำคัญ กลายเป็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองในประเด็นต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นความโน้มเอียงทางการเมืองต่อการรับรู้และความรู้สึกในความเป็นประชาธิปไตยและ
หน้าที่พลเมือง ว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมแก่การพัฒนาก้าวหน้าของ
ประเทศไทย รวมถึงการมีทัศนคติทางลบต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์
ที่ถูกมองว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ เป็นที่ตั้ง ที่นำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น
ประเทศชาติ สิ่งต่าง ๆ นี้ สร้างแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์สขึ้นมา โดยเบบี้บูม
เมอร์สมีพฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อในโลก
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งสื่อในโลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากขึ้นกว่าในอดีต มีการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อของตนเองบนเฟซบุ๊ก 
และพูดคุยประเด็นทางการเมืองกับบุคคลใกล้ชิด นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมทางการ เมืองก็เป็น
กิจกรรมที่เบบี้บูมเมอร์สให้ความสนใจเข้าร่วม แม้ว่าจะมีบางคนที่เมินเฉยต่อบางกิจกรรมทางการ
เมืองก็ตาม วัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบ 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) ที่ผสม
รวมระหว่างผู้ที่สนใจประเด็นทางการเมืองและผู้ที่เพิกเฉยเข้าด้วยกัน 

5.1.1.2 วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เกิดขึ้นจากกระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมืองโดยกลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องวัยเดียวกัน เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใน
ช่องทางต่าง ๆ จากสื่อหลายทาง โดยเลือกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ และหาข้อมูลหลายแหล่งก่อนที่จะ
เชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลนั้น ซึ่งกระบวนการกล่อมเกลานี้ กลายเป็นความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่เจเนอเรชั่นเอ็กซ์เชื่อว่า ระบอบการปกครองที่มอบอำนาจการ
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บริหารประเทศให้แก่ประชาชนอย่างประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมและดีแก่
ประเทศไทยมากกว่าระบอบเผด็จการ นอกจากนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังมองความสัมพันธ์ระหว่าง
นักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทรัพยากร อำนาจ เงิน สิ่งที่กล่าวไปข้างต้นนี้ได้กลายเป็นพฤติกรรมทาง
การเมืองที่เจเนอเรชั่นวายได้แสดงออกมาผ่านการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในหลายข่องทาง 
โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ ที่เข้าถึงได้รวดเร็วมากกว่าช่องทางอ่ืน การติดตามเรื่องราวทางการ
เมืองนี้เกิดเป็นพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นในแต่ละคน ในคนที่สนใจก็จะมีการติดตาม
ข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองอยู่เสมอ สวนทางกับคนที่มีความ
เบื่อหน่ายทางการเมือง การเลือกรับข่าวสาร หรือพูดคุยประเด็นทางการเมืองก็ลดน้อยลงไป 
วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จึงเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบ วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) ที่มีทั้งผู้คนที่เบื่อ
หน่ายการเมือง  และผู้คนที่สนใจในการเมือง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ด้วยความเชื่อมั่น
ว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้ดีขึ้นได้ 

5.1.1.3 วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย 
วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย เกิดขึ้นจากกระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมืองโดยสถาบันครอบครัวเป็นอันดับแรก ที่ครอบครัวมีส่วนช่วยส่งเสริมสร้างความใคร่รู้ และการ
รับรู้ทางการเมืองขึ้น การศึกษาและประกอบอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นการช่วยเพ่ิม
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวายในอีกทางหนึ่ง ซึ่งกระบวนการนี้ได้สร้าง
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองของบุคคลขึ้น โดยเจเนอเรชั่นวายมีความโน้มเอียงทาง
การเมืองต่อการรับรู้และความรู้สึกในความเป็นประชาธิปไตย ว่าเป็นระบอบการปกครองรูปแบบเดียว
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ต่างปฏิเสธเผด็จการในทุกรูปแบบ สำหรับนักการเมือง สถาบันทาง
การเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เจเนอเรชั่นวายเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีแลกเปลี่ยนทรัพยากรรูปแบบ
ต่าง ๆ ระหว่างกัน มีผลประโยชน์ เป็นที่ตั้ง บางครั้งทั้ ง 3 กลุ่มนี้อาจเกี่ยวโยงกันไม่ เพียงแค่
ผลประโยชน์ แต่ยังเกี่ยวโยงกันผ่านทางความสัมพันธ์เครือญาติที่แสวงหาวิถีทางเอ้ือประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน  

สำหรับแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย เห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนใน
รุ่นนี้ที่มีความสนใจการเมืองสูง จะมีความกล้าแสดงออกในความคิดเห็นของตนเอง ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลหลาย ๆ ช่องทาง โดยเฉพาะจากการสืบค้นผ่านช่องทางในโลกออนไลน์ที่ และความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา รวมถึงประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในสายงานทางการเมือง ขณะที่คนที่มีความ
สนใจการเมืองน้อย ก็อาจแสดงความคิดเห็นอยู่บ้างในบางคราว ช่องทางหลักที่เจเนอเรชั่นวาย
เลือกใช้ คือ พ้ืนที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตน ทั้งการแสดงความคิดเห็น การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 
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และการร่วมกิจกรรมทางการเมือง อย่างไรก็ดีการสนับสนุน และการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
ของเจเนอเรชั่นวาย มีทั้งผู้ที่เคยมีส่วนร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง คือ การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว ชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวายนั้น เป็น
วัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม (The 
Subject-Participant Culture) โดยมีแนวโน้มว่าเข้าใกล้รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วน
ร่วม (The Participant Political Culture) มากขึ้น จากการที่เจเนอเรชั่นวายต่างสนใจประเด็นทาง
การเมืองกันมาก แม้ว่าจะมีความเพิกเฉยบ้างในบางครั้ง ด้วยข้อจำกัดของแต่ละบุคคล แต่นั่นก็เป็น
สัญญาณที่ดีถึงการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนในทุก ๆ คน  

5.1.1.4 วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซด 
วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซด เกิดขึ้นจากกระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมืองโดยสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นอันดับแรก มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
มากกว่าคนรุ่นอ่ืน ด้วยแหล่งข้อมูลที่มีปริมาณมากนี้ จึงสามารถเลือกรับได้เท่าที่ต้องการโดยไม่มี
ข้อจำกัด นอกจากนี้สถาบันการศึกษา และสถาบันครอบครัวก็มีส่วนช่วยในกระบวนการกล่อมเกลา
ทางการเมืองให้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองนี้ได้สร้างความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดขึ้น คนรุ่นนี้เห็นว่า ระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบ
การปกครองดีสำหรับประเทศไทย ให้สิทธิประชาชนในการร่วมกันบริหารประเทศ เผด็จการคือการ
ปกครองที่ไม่ได้ทำให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ และฉุดรั้งการพัฒนาของประเทศ นอกจากนี้พลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ต้องรู้หน้าที่ของตนเอง การปฏิบัติตามกฏหมาย การใช้สิทธิเสรีภาพของตน 
รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ สำหรับความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการ
เมืองต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์นั้น เจเนอเรชั่นแซด เห็นว่า
ความสัมพันธ์ของ 3 กลุ่มนี้เป็นความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัย แลกเปลี่ยนกัน หากความต้องการใน
จุดมุ่งหมายตรงกัน ความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้ งการสนับสนุนทาง
ทรัพยากร การเงิน และข้อมูลข่าวสาร 

แบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดนั้น ในการติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองคนรุ่นนี้มีการติดตามอยู่ตลอดผ่านช่องทางในโลกออนไลน์ และการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ
คนรอบข้างก็ช่วยเพ่ิมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง สำหรับการติดตาม และรับข่าวสารทางการเมือง
อย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดนั้น ทำให้เจเนอเรชั่นแซด มีพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ของตนออกมาแบบตรงไปตรงมา ทั้งพูดคุยซึ่งหน้าของเจเนอเรชั่นแซด และการแสดงความคิดเห็นบน
โลกออนไลน์ ที่พร้อมจะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด หรือมีความคิดเห็น
ทางการเมืองแบบใดก็ตาม เพราะพวกเขามองว่าทุกความคิดนั้นช่วยเปิดโลกของพวกเขาให้กว้างขึ้นได้ 
สำหรับการสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองนั้น เจเนอเรชั่นแซดยังมีประสบการณ์
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ค่อนข้างน้อย แต่พวกเขาพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในอนาคต ด้วยเห็นว่าเป็นการ
แสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งการชุมนุมนั้นจะต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และหวังว่าการ
พวกเขาจะช่วยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าในอดีต และเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ 
สรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดนั้น เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบ 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม (The Subject-Participant Culture) โดยมี
แนวโน้มว่าเข้าใกล้รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (The Participant Political 
Culture) มากขึ้น ที่ไม่ว่าในอดีตจะสนใจประเด็นมากน้อยเพียงใด แต่ในปัจจุบันพวกเขามีความสนใจ
และต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากข้ึนแล้ว 

 
5.1.2 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น 

จากผลการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด สามารถสรุปได้ว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละ
รุ่นมีทั้งความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ดังนี้  

กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันในแง่ที่ปัจจัยใด
มีอิทธิพลต่อกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นเป็นหลัก โดยเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นวายมีความ
คล้ายคลึงกัน ทั้ง 2 รุ่นนี้ได้รับอิทธิพลจากสถาบันครอบครัวเป็นพ้ืนฐานสำคัญ ต่างจากเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ ที่มีกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองจากคนรุ่นเดียวกันมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ โดยเกิดขึ้นจาก
กลุ่มเพ่ือน และญาติพ่ีน้องที่อยู่ในช่วงอายุที่ใกล้กัน ขณะที่เจเนอเรชั่นแซดกระบวนการกล่อมเกลา
ทางการเมืองของพวกเขาเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เป็นหลักมากกว่าเกิดจากสถาบันครอบครัว หรือคน
รอบข้างเหมือนกับเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้ง 4 รุ่น
จะมีความแตกต่างกันในปัจจัยที่สำคัญที่สร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของคนในแต่ละรุ่น 
แต่ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการนี้ คือ เทคโนโลยีการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ที่เข้ามามี
อิทธิพลกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนทุกรุ่นทุกวัยอย่างมาก ในแต่ละคนมีการเลือกใช้มากน้อย
ต่างกันไปตามความสนใจ ซึ่งการศึกษานี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าโลกออนไลน์มีส่วนช่วยสร้างกระบวนการ
กล่อมเกลาทางการเมืองให้มากยิ่งขึ้นในคนทุกรุ่น โดยเจเนอเรชั่นแซดเป็นกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารบนโลกออนไลน์ในการสร้างกระบวนการนี้มากที่สุด รองลงมาคือ เจเนอเรชั่นวาย เจเนอเรชั่น
เอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ส ตามลำดับ 

ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง การศึกษานี้พบว่า พลเมืองทั้ง 4 รุ่นมี
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมืองเป็นไปในทางที่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็น  ความเชื่อ 
ค่านิยม และทัศนคติต่อระบอบการปกครอง ต่างเห็นพ้องกันว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการ
ปกครองที่ดี และเหมาะสมกับประเทศไทย ด้วยเป็นระบอบที่อำนาจในการปกครองประเทศแก่
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ประชาชน ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับระบอบเผด็จการ อย่างไรก็ตามยังมีเบบี้บูมเมอร์สบางคนที่มองว่ า
ระบอบการปกครองที่เหมาะกับประเทศไทย คือระบอบใดก็ได้ที่ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย ต่างจาก
เจเนอเรชั่นอ่ืน ๆ ที่ทุกคนไม่ยอมรับเผด็จการไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ขณะที่ความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติต่อนักการเมือง สถาบันทางการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ ผู้ให้ข้อมูลทุกคนต่างเห็นไป
ในทางเดียวกันว่า ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 กลุ่มนี้ เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนผลประโยชน์ระหว่างกัน
เป็นสำคัญ ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ บ่อยครั้งที่ ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 กลุ่มได้
สร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ  ด้วยการทุจริตคอรัปชั่นผลประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ สำหรับหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในความคิดของพลเมืองทั้ง 4 รุ่นต่างก็
เห็นพ้องกันว่า พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ต้องตระหนักรู้หน้าที่ของตนเอง มีเจตจำนงค์ทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ การปฏิบัติตามกฏหมาย 
รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพลเมืองที่รู้หน้าที่และทำหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่นี้ จะช่วยสร้างระบอบประชาธิปไตยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีข้ึนได้  

จากกระบวนการกล่อมเกลา ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง ที่บุคคลมี
พฤติกรรมแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้พัฒนาขึ้นเป็นแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองของแต่ละ
รุ่นขึ้น โดยพบข้อแตกต่างระหว่างพลเมืองทั้ง 4 รุ่น คือ พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง
ของแต่ละเจเนอเรชั่นแตกต่างกันในแง่ของช่องทางในการติดตาม โดยในเจเนอเรชั่นแซด เป็นเจเนอ
เรชั่นที่มีการติดตามข่าวสารทางการเมืองบนพ้ืนที่ออนไลน์มากที่สุด และมีช่องทางที่หลากหลาย
มากกว่าคนรุ่นอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเบบี้บูมเมอร์ส ที่ส่วนใหญ่แล้วจะติดตามข่าวสาร
ผ่านการรับชมโทรทัศน์ และการพูดคุยซึ่งหน้ากับคนรอบข้าง นอกจากนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอ
เรชั่นวายในช่วงวัยทำงาน เลือกที่จะติดตาม และรับข่าวสารทางการเมืองผ่านการพูดคุยกับเพ่ือน
ร่วมงาน หรือกลุ่มเพ่ือนทั้งการพูดคุยซึ่งหน้า และพ้ืนที่ออนไลน์ควบคู่กันไป โดยช่องทางออนไลน์หลัก
ของคนทุกรุ่นคือ การติดตามผ่านทางเฟซบุ๊ก และแอพพลิเคชั่นไลน์ สำหรับความถี่ในการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองของแต่ละคนนั้น แตกต่างกันไปตามความสนใจในประเด็นทางการเมือง 

สำหรับพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น ด้านพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองนั้น พบว่า เจเนอเรชั่นวายเป็นเจเนอเรชั่นที่มีการแสดงออกทางการเมืองมากกว่าเจเนอ
เรชั่นอ่ืนในทุก ๆ พ้ืนที่ รองลงมาคือเจเนอเรชั่นแซด เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์สตามลำดับ 
อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบในแง่ของช่องทางการแสดงความคิดเห็น พบว่า เบบี้บูมเมอร์สมี
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นน้อยที่สุด ส่วนใหญ่แล้วมีเพียงการพบปะพูดคุยกับลูกหลาน เพ่ือน 
การสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และการแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กบ้าง ขณะที่คนในเจเนอเรชั่น
แซดนอกจากการพูดคุยสนทนาแบบซึ่งหน้า ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนกับครอบครัว คนรอบ
ข้าง และในชั้นเรียนแล้ว ยังมีช่องทางในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่หลากหลายมากกว่าคนทุกรุ่น  
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นอกจากนี้พฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เจเนอเรชั่นแซดพร้อมที่จะแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในรุ่นใด สถานะใด หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองแบบ
ใดก็ตาม ต่างจากเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายมีข้อจำกัดในช่องทางการสื่อสารบางช่องทางที่
พวกเขาเลือกที่จะหลีกเลี่ยง โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์เลือกที่จะเลี่ยงการพูดคุย หรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทางการเมืองกับครอบครัว ผู้ที่อาวุโสกว่า หรือผู้ที่มีความเห็นแตกต่างกับตน ขณะที่เจเนอ
เรชั่นวายที่ประกอบอาชีพในสายงานราชการจะมีความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ บางคนจึงเลือกแสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่ส่วนตัว แต่เจเนอเรชั่นวายพร้อม
จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเห็นเหมือนหรือต่างกัน อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
โดยใช้ความถี่ในการแสดงความคิดเห็นเป็นเกณฑ์ พบว่า สิ่งที่ทำให้บุคคลนั้น ๆ แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในช่องทางต่าง ๆ คือ ความสนใจในประเด็นทางการเมืองของแต่ละคน โดยไม่สามารถใช้
อายุเป็นตัวบ่งชี้ได้  

พฤติกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองนั้น 
จากการศึกษา พบว่า มีความแตกต่างระหว่างพลเมืองทั้ง 4 รุ่น เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด
เป็นกลุ่มคนที่มีการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองมากกว่าเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดย
เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดมีความพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองใน
หลากหลายรูปแบบ ในทางตรงกันข้ามเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์บางคนที่มีความเบื่อหน่าย 
ไม่สนใจการเมืองมากนัก คนกลุ่มนี้เลือกที่จะไม่สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการชุมนุมประท้วง ขณะที่กลุ่มคนเบบี้บูมเมอร์ส และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่สนใจ และพร้อม
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง พวกเขาจะมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางเดียวกับเจเนอเรชั่นวาย และเจ
เนอเรชั่นแซด อย่างไรก็ตามแม้ว่าการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหลาย ๆ กิจกรรม จะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น แต่การเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมหนึ่งทางการเมือง ที่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด รุ่น
ใด ทุกคนต่างให้ความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างเต็มใจ  

และในท้ายที่ สุดนี้  “การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น : 
กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้ข้อสรุปว่า เบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจ
เนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มีรูปแบบ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม 
(The Subject-Participant Culture) เหมือนกัน พลเมืองทั้ง 4 รุ่น โดยส่วนมากแล้วมีความสนใจที่
จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง พร้อมความมุ่งหวังว่าพวกเขามีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ ผ่านการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันยังมีบางคนที่เมิน
เฉยและไม่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างทางการเมือง ซึ่งในอนาคตพวกเขาอาจหันกลับมาสนใจ
การเมืองมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซด มี
หลายพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณอันดีว่ามีแนวโน้มที่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วน
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ร่วมนี้ จะมีการพัฒนาไปในวิถีทางที่เข้าใกล้รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมากกว่า
ในเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งหลายคนยังคงไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง และมี
ความเบื่อหน่ายในประเด็นทางการเมือง ต่างจากเจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรชั่นแซดที่มีความสนใจ
การเมืองมากขึ้น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในพ้ืนที่สาธารณะ ความพร้อมที่จะสนับสนุน  และเข้า
ร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองให้ดีขึ้นได ้

5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 วัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส 
การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส  สรุปได้ว่า กระบวนการกล่อมเกลาทาง

การเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส เกิดจากสถาบันครอบครัวเป็นหลัก เพราะคนในรุ่นนี้ ใกล้ชิด ให้
ความสำคัญ และรักครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิดของ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2557) เนื่องจากเบบี้บูม
เมอร์สมักเติบโตมาในครอบครัวใหญ่และเป็นครอบครัวขยาย ทำให้คนรุ่นนี้มีความผูกพันกับครอบครัว
สูง การกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดจากครอบครัวจึงเป็นปัจจัยที่มีต่อคนเบบี้บูมเมอร์สมาเป็นอันดับ
แรก โดยหากบุคคลใดได้รับการปลูกฝังประเด็นทางการเมืองมาก ก็จะมีความสนใจการเมืองมาก
เช่นกัน ตรงกันข้ามหากในบางครอบครัวที่ปลูกฝังเรื่องนี้น้อย พวกเขาก็จะสนใจเรื่องการเมืองน้อย  
เกิดความเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นหรือสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิน
พันธุ์ นาคะตะ (2546) ที่ได้นิยามวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยไว้ ในประการหนึ่งคือ การไม่
กระตือรือร้นต่อกิจกรรมทางการเมือง มองว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรก และเห็นว่าการแก้ไขปัญหา
สังคมไม่ใช่เรื่องของตน 

นอกจากนี้ยังพบว่าเบบี้บูมเมอร์สยังมีลักษณะเฉพาะประการหนึ่ง คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง
สูง ว่าตนเองมีประสบการณ์สูง จากการดำเนินชีวิตที่ยาวนานกว่าคนรุ่นอ่ืน สอดคล้องกับ Alsop 
(2008) Kane (2016) และ โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2557) พวกเขาจึงพร้อมถ่ายทอดความเชื่อ ค่านิยม 
และทัศนคติทางการเมือง สร้างการกล่อมเกลาทางการเมืองส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลาน คนรอบข้าง ด้วย
ความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ทางการเมืองที่ตนได้รับมาจากครอบครัว และประสบการณ์ที่พบเจอ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางการเมือง จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

อย่างไรก็ตาม นอกจากสถาบันครอบครัวแล้ว กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองของเบ
บี้บูมเมอร์สในปัจจุบัน ยังได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีข่าวสารที่ถูกพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ไปในทางเดียวกับทัศนะของ ลิขิต ธีรเวคิน (2553) ส่งผลให้พวกเขาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมทางการเมือง จากพฤติกรรมการติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านทาง
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โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ที่ลดน้อยลงไป ถูกแทนที่ด้วยการติดตามผ่านโลกออนไลน์ในช่องทางที่
หลากหลาย ง่าย และรวดเร็ว รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล ที่เปลี่ยนเป็นการสื่อสารผ่านข้อความ
ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารนี้ ได้สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การได้รับความรู้และความคิดที่นำไปสู่ทัศนคติ
ทางการเมืองในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น  

วัฒนธรรมทางการเมืองของเบบี้บูมเมอร์ส ในรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสม
การมีส่วนร่วมนี้ เป็นผลผลิตของกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่สถาบันครอบครัวได้ปลูกฝังเบ
บี้บูมเมอร์ส พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นนี้ไปจากอดีต แม้จะยังมีบางคนที่เพิกเฉยต่อการเมือง แต่หลายคนก็
ยังมีความเชื่อม่ันที่มองว่าพวกเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 

5.2.2 วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์  สรุปได้ว่า กระบวนการกล่อมเกลา

ทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เกิดจากกลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือนร่วมอาชีพ และญาติพ่ีน้องที่อยู่ในวัย
ใกล้เคียงกัน ไปในทางเดียวกับงานวิจัยของ ธรรมรัตน์ อยู่พรต (2556) ที่พบว่าเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย มีลักษณะของค่านิยม ความคิด และทัศนคติในหลาย ๆ ด้านแตกต่าง
กัน โดยเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบการบังคับให้อยู่ในกรอบหรือชุดความเชื่อ
ใดก็ตามที่ตนไม่เห็นด้วย รักอิสระและเสรีภาพ สอดคล้องกับ สริตา อ่ึงสกุล (2552) และ ศรีกัญญา 
มงคลศิริ (2548) ซึ่งการพูดคุยประเด็นทางการเมืองกับคนในวัยใกล้เคียงกัน ทำให้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์
รู้สึกว่าสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างอิสระเต็มที่ มากกว่าการพูดคุยกับครอบครัว หรือคน
ที่อาวุโสกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจกระทบความสัมพันธ์ได้ 

นอกจากนี้เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังมีการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารในช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมการ
รับรู้ทางการเมืองของตน โดยเลือกรับจากสื่อหลายทาง อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล ไลน์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Asthana และ Thorpe (2005) สริตา อึ่งสกุล (2552) และ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) ที่เห็นว่า
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์เป็นคนที่เปิดรับและทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนี้พวกเขายังเลือกสื่อที่มีความ
น่าเชื่อถือ และหาข้อมูลหลาย ๆ ทาง ก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลนั้น และด้วยช่วงเวลาของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นช่วงการเติบโตของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์จึงมี
พฤติกรรมในการติดตาม และมีส่วนในกิจกรรมทางการเมืองผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งการรับข้อมูล
ข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยเลือกรับจากการกดถูกใจแฟนเพจของสื่อต่าง ๆ 
ทางเฟซบุ๊ก ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
โดยในอดีตเป็นการติดตามข่าวสารผ่านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ถูกการพัฒนาทางเทคโนโลยีเปลี่ยน
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รูปแบบพฤติกรรมเป็นในช่องทางออนไลน์แทน สอดคล้องกับแนวคิดของ วัชรา คลายนาทร (2530) ที่
ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปจากอดีต อันเป็นผลจาก
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามเจเนอเรชั่นเอ็กซ์บางคนมีความเบื่อหน่ายต่อสถานการณ์การเมืองไทย ที่เกิด
ความวุ่นวายหลายครั้ง ด้วยเหตุที่พวกเขาได้ผ่านช่วงเวลาเกิดวิกฤติทางการเมือง ที่สร้างความเสียหาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สินมามากมาย แต่ก็ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีขึ้นได้เลย หนำซ้ำ
กลับวนไปท่ีเดิมอยู่บ่อยครั้ง ความเบื่อหน่ายนี้จึงเกิดขึ้นกับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ได้ 

วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า
ผสมการมีส่วนร่วมนี้ เป็นผลของกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากคนรอบข้างในช่วง
วัยเดียวกัน ทั้งจากการศึกษา และการประกอบอาชีพ รวมทั้งพฤติกรรมในการรับสื่อหลากหลาย
ช่องทาง ที่ได้สร้างความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติทางการเมือง กลายเป็นแบบแผนพฤติกรรม และ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วมของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ แม้ความเบื่อหน่ายจะเกิด
ขึ้นอยู่บ้างก็ตาม  

 
5.2.3 วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย 

การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวาย สรุปได้ว่า กระบวนการกล่อมเกลาทาง
การเมืองของเจเนอเรชั่นวาย เกิดจากสถาบันครอบครัวเป็นหลัก ด้วยเป็นรุ่นที่ผู้ปกครอง ครอบครัว
เลี้ยงมาอย่างดีตั้งแต่วัยเด็ก ตรงกับแนวคิดของ Yarrow และ O’Donnell (2009) ทำให้ในหลาย
ครอบครัวมีการปลูกฝังประเด็นทางการเมืองแก่เจเนอเรชั่นวายมาตั้งแต่วัยเด็ก ดังที่ปรากฏในบท
สัมภาษณ์ คนที่ได้รับการกล่อมเกลามามาก หลายคนก็เลือกที่จะเรียน ทำงานในสายที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการเมือง การศึกษาและอาชีพจึงเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มกระบวนการนี้ในอีกทางหนึ่งด้วย  

นอกจากนี้คนรุ่นนี้ยังมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการยอมรับและความเข้าใจ มีความ
อยากรู้อยากเห็น และยังเปิดใจยอมรับความแตกต่างได้ ตามแนวคิดของ กานต์พิชชา เก่งการช่าง 
(2556) ที่สอดคล้องกับผลการศึกษาว่า เจเนอเรชั่นวายกล้าที่จะพูดคุยเรื่องราวทางการ เมืองกับ
ครอบครัว และคนรอบข้าง แม้ว่าจะอยู่ในคนละช่วงวัย จะมีความเห็นไปในทางเดียวกันหรือต่างกันก็
ตาม คนรุ่นนี้พร้อมจะพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน มีเพียงบางคนที่ต้องเลี่ยงการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองในที่ทำงาน ด้วยเหตุที่ไม่ต้องการสร้างความไม่สบายใจระหว่างผู้ร่วมงานที่
อาจมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากตน  
 ขณะเดียวกันผลการศึกษา พบว่า เจเนอเรชั่นวายเป็นเจเนอเรชั่นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองมากกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืนในทุก ๆ พ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ออนไลน์ ด้วยเหตุที่เป็นกลุ่มคนที่
เติบโตมาพร้อมกับพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้คนเหล่านี้มีรูปแบบชีวิตที่ต้องการ
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เชื่อมต่อกับผู้อ่ืนอยู่ตลอด มีมุมมองที่กว้างกว่าเจเนอเรชั่นอ่ืน มีกการสื่อสารแบบทันทีด้วยโปรแกรม
สนทนา การเชื่อมต่อกับผู้คนอย่างง่ายดาย เป็นไปตามแนวคิดของ ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) 
Solomon (2009) และ Don Tapscott (2009) อีกท้ังความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมือง ด้วยความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ทางการเมืองที่ตนมี จึงทำ
ให้การแสดงออกทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวายมีมากตามไปด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีการสื่อสาร
ในช่องทางต่าง ๆ ยังทำให้เจเนอเรชั่นวายบางคนที่ในอดีตสนใจเรื่องการเมืองค่อนข้างน้อย กลับสนใจ
การเมืองมากขึ้น จากการที่ได้รับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองโดยง่ายดายและรวดเร็วผ่านอินเตอร์เน็ต
แทนที่การรับชมผ่านโทรทัศน์ 
 จากการที่เจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีความสนใจกิจกรรมทางการเมืองอยู่มาก วัฒนธรรมทาง
การเมืองของเจเนอเรชั่นวาย จึงมีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการมีส่วนร่วม อัน
เกิดจากกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวเป็นสำคัญ ถัดมาคือ
สถาบันการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ช่วยเพ่ิมการรับรู้ทางการเมือง พร้อม ๆ กับการเลือกรับสื่อ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่หลากหลายและรวดเร็วกว่าช่องทางอ่ืน ส่งผลให้รูปแบบวัฒนธรรมจาก
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นวายนี้ มีการพัฒนาขึ้นจากใน
อดีต จนใกล้เข้าสู่วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมในอนาคตอันใกล้นี้ได้ 

5.2.4 วัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซด 
  การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซด สรุปได้ว่า กระบวนการกล่อม

เกลาทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซด เกิดจากสื่ออินเตอร์เน็ตในหลากหลายช่องทางเป็นหลัก 
เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างกัน ล้วนเกิดขึ้นบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว อินเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อหลาย ๆ กระบวนการเรียนรู้ 
และการกล่อมเกลาของเจเนอเรชั่นแซด สอดคล้องกับ Spire Research and consulting (2010) 
Grail Research (2014) ณัฐพล จิตประไพ (2550) และทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ (2555) นอกจากนี้
สถาบันการศึกษาก็มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อเจเนอเรชั่นแซดในกระบวนการกล่อมเกลาทางการเมือง 
ด้วยหลายคนยังอยู่ในวัยเรียน และเลือกศึกษาในสาขาวิชาทางการเมือง ขณะที่บางคนประกอบอาชีพ
ในสายการเมืองด้วย อย่างไรก็ตามสถาบันครอบครัวก็มีส่วนในการเป็นแรงผลักทางอ้อมให้เจเนอเรชั่น
แซดเลือกที่จะเข้าหาข้อมูลทางการเมืองมากน้อยต่างกันไป  เช่น การพูดคุย การซื้ออุปกรณ์ในการ
สื่อสาร โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ 

ผลการศึกษายังพบว่าเจเนอเรชั่นแซดมีความสนใจในประเด็นทางการเมือง การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองทุกคน มากน้อยต่างที่กระบวนการกล่อมเกลาที่แต่ละคนได้รับมา แต่มีแนวโน้ม
ความสนใจมากกว่าคนรุ่นอ่ืน สอดคล้องกับรายงานของ Grail Research (2014) และทีฆทัศน์ 



 124 

สุวรรณเครือ (2555) ซึ่งพบว่า เจเนอเรชั่นแซดมีแนวโน้มความรับผิดชอบทางสังคมมากข้ึน มีจิตอาสา
และใส่ใจเหตุการณ์ในสังคม การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทำให้พวกเขามีความตระหนักต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน โดยการศึกษานี้เห็นได้ว่า เจเนอเรชั่นแซดมีความสนใจการเมือง และพร้อมที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองในอนาคต หากกิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความมุ่งหวังที่จะมีส่วน
ร่วมในการเปลี่ยนแปลงการเมือง และพัฒนาประเทศได้ 

 แม้ว่าประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดยังถือว่า
น้อย เมื่อเทียบกับคนรุ่นอ่ืน ด้วยอายุที่ยังน้อย มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มากนัก และความสนใจ
ที่เริ่มมีในระยะเวลาไม่นาน แต่การที่เจเนอเรชั่นแซดมีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่อย่างอินเตอร์เน็ตอยู่ใน
มือ ทำให้พวกเขาพร้อมที่จะรับประสบการณ์ทางการเมืองอยู่เสมอ ทั้งการสืบค้นข่าวสารการเมือง 
ข้อมูลพรรคการเมือง นโยบายต่าง ๆ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้ง และการยอมรับถึง
ความแตกต่างหลากหลายของความคิดเห็นทางการเมือง สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้วัฒนธรรม
ทางการเมืองของเจเนอเรชั่นแซดที่ปัจจุบันยังคงมีรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมการ
มีส่วนร่วมนี้ ทว่าเริ่มเข้าใกล้รูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมมากข้ึนในทุกขณะ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมือง 4 รุ่น: กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและองค์ประกอบของวัฒนธรรม
ทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส, เจเนอเรชั่นเอ็กซ์, เจเนอเรชั่นวาย, และ เจ
เนอเรชั่นแซด รวมถึงเปรียบเทียบวัฒนธรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้ง 4 รุ่น โดยการศึกษาในครั้งนี้
มีข้อเสนอแนะผลการศึกษาเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เอ้ือต่อระบอบ
ประชาธิปไตย และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการศึกษาครั้งต่อไป 

 

5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีเอื้อต่อประชาธิปไตย 
1. ประชาชนทุกคนในฐานะพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ควรยึดมั่นในหลักการ

ของประชาธิปไตยเป็นที่ตั้ง พึงปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพของตนภายใต้กฎหมาย เพ่ิมการติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองที่จะช่วยให้การรับรู้ทางการเมืองในเหตุการณ์ต่าง ๆ มีมากขึ้น บนพ้ืนฐานของการ
ตระหนักรู้ว่าการเมืองคือเรื่องของพลเมืองทุกคน 
  2. ประชาชนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดี ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนด้วย
หลักของความเป็นจริงอย่างมีเหตุมีผล ไม่ใส่ร้ายป้ายสีหรือสร้างความเกลียดชังแก่อีกฝ่ายที่เห็นแย้งกัน 
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  3. หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ควรจัดกิจกรรมทางการ
เมืองที่สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือเรียกร้องความสนใจจากประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์มากข้ึน 
  4. รัฐบาลควรเปิดกว้างและยอมรับความคิดเห็นใดก็ตามของประชาชนทุกฝ่าย ที่แม้
จะต่างจากแนวคิดรัฐบาล การไม่ปิดกั้นการนำเสนอข่าวของสื่อทุกช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน หลากหลาย และลดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย อันเป็นสิ่งที่
รัฐบาลพึงกระทำเพ่ือการสร้างเสถียรภาพของประชาธิปไตยในประเทศไทย 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการดำเนินการศึกษาต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม และอาจมีการใช้การวิจัยเชิงปริมาณร่วม

ด้วย เพ่ือศึกษาว่าในแต่ละพ้ืนที่นั้น ประชาชนในพ้ืนที่มีวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะใด 
องค์ประกอบใดที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบนั้น 
  2. ศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นบริบททางสังคมในแง่ความเป็นชนบท และความเป็น
เมือง หรือการศึกษาเพ่ิมเติมในผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืน เช่น ผู้ใช้แรงงาน เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยเหล่านี้มีผล
ต่อวัฒนธรรมการเมืองของประชาชนมากน้อยเพียงใด 
  3. ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ความเข้มแข็งในการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ได้แก่ เบบี้บูมเมอร์ส (ผู้ที่เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2489-2506 ช่วงอายุ 56-73 ปี), เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2507-2523 
ช่วงอายุ 39-55 ปี), เจเนอเรชั่นวาย (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2524-2537 ช่วงอายุ 25-38 ปี), และ เจ
เนอเรชั่นแซด (ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป โดยในการศึกษาเลือก ช่วงอายุ 18-24 ปี) ดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 เบบี้บูมเมอร์ส (Baby boomers)  

1. นายสุชาติ ข้าราชการ วัย 59 ปี 
2. นายอภิชัย สมาชิกสภาเทศบาล วัย 58 ป ี
3. นางสมจิตร พนักงานบริษัทเอกชน วัย 58 ปี 
4. นางสุจิตรา ผู้ประกอบการ วัย 62 ปี 
5. นางรัศมี รับจ้างทั่วไป วัย 67 ปี 

 รุ่นที่ 2 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) 
1. นายวีระพงษ์ ข้าราชการครู วัย 48 ปี 
2. นายสุธี รองนายกเทศมนตรี วัย 45 ปี 
3. นายอรรถพล พนักงานบริษัทเอกชน วัย 53 ปี 
4. นางสาวกรรณิการ์ ผู้ประกอบการ วัย 40 ปี 
5. นายโชคชัย รับเหมาก่อสร้าง วัย 50 ปี 

รุ่นที่ 3 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) 
1. นางสายสุนีย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น วัย 33 ปี 
2. นายกิตติพศ สมาชิกสภาเทศบาล วัย 37 ปี 
3. นางสาวภคมน พนักงานบริษัทเอกชน วัย 28 ปี 
4. นางสาวศิริวรรณ ผู้ประกอบการวัย 31 ปี 
5. นางสาวอริสรา อาชีพอิสระ วัย 27 ปี 

รุ่นที่ 4 เจเนอเรชั่นแซด (Generation Z) 
1. นายภรัณยู พนักงานราชการวัย 24 ปี 
2. นายปิติภัทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วัย 18 ปี 
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ นักศึกษา วัย 20 ปี 
4. นางสาวอรินทร์พร พนักงานบริษัทเอกชน วัย 22 ปี 
5. นางสาวชัชชญา ผู้ประกอบการ วัย 20 ปี 
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