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บทคัดยอ
  การวิจยัน้ี มวัีตถุประสงคเพ่ือศึกษาความโนมเอยีงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย    
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (1,253 คน คิดเปนรอยละ 62.7) มีคะแนนรวมความโนมเอียงทาง  
การเมอืงทัง้สามประการอยางถูกตองและเหมาะสมในระดบัปานกลาง   แตเม่ือพิจารณาทีค่าเฉลีย่ของกลุมตวัอยาง
ทัง้หมดกส็ามารถจาํแนกไดเปน มคีวามโนมเอยีงทางการเมืองดานความรูเพียงเล็กนอย (1.1385 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 4.0000)  แตกลับมีระดับความรูสึกผูกพันและการประเมินคุณคาท่ีมากกวา (2.5415 และ 2.2620 ตามลําดับ)    
นอกจากน้ี ยังพบวา คาเฉล่ียคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพ้ืนท่ีเทศบาลและ             
พ้ืนท่ี  อบต. ไมแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 ในทางตรงกันขาม คาเฉล่ียคะแนนรวมความโนมเอยีง
ทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละภูมิภาค พบวา มีคูภูมิภาคท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 จํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ภาคเหนือและภาคกลาง  3) ภาคเหนือ
และภาคใต  4) ภาคเหนือและ กทม.  5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  6) ภาคกลางและภาคใต  และ 7) 
ภาคกลางและ กทม.   และในประการสุดทายไดคนพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2)                    
มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม
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Abstract
  The objectives of this research were to study political orientations and political cultures of the 
Thais. The findings of this study were as followed. Most of the Thais (1,253 people or 62.7 percent) had 
the sum score of three types of political orientation in the correct or appropriate way on the middle level. 
As specify on the average scores of the total sample, they could be divided into having the cognitive 
orientation on a low score (1.1385 from 4.0000) but having more scores on the affective orientation and 
the evaluative orientation (2.5415 and 2.2620 in order). Moreover, the average scores of the political 
orientation of the Thais between living in the municipal area and living in the Tambon administrative        
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organization area were not statistical significantly different on the level of .05. On the other hand, for the 
average scores of the political orientation of the Thais compared with living in each of the regions, there 
were the seven couples of region that had the statistical significant difference on the level of .05. They 
were the regions between 1) the north and the north-eastern, 2) the north and the middle, 3) the north and 
the south, 4) the north and Bangkok, 5) the north-eastern and the middle, 6) the middle and the south, 
and 7) the middle and Bangkok.  Finally, most of the Thais (71.9 - 81.2 percent) had the participant political 
culture.
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บทนํา
  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย นบัตัง้แตไดเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 
เปนตนมา ดูเหมือนกับวาจะเปนประชาธิปไตยแตเพียงบางสวนเทาน้ัน (ไพบูลย  โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ, 2553, 356-357)   
ปญหาท่ีสําคัญของระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย สามารถไลเลียงไดตามลําดับ โดยเร่ิมจาก ระบบ
การเมืองแบบอํามาตยาธิปไตย หรือระบบการเมืองแบบรัฐราชการ (The Bureaucratic Polity) ตามที่ Riggs (1966) 
ไดเรียกปรากฏการณทางการเมืองของไทย ภายหลังการกาวเขาสูระบอบประชาธิปไตยแตเพียงในนามเทาน้ัน ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว อํานาจรัฐเปลี่ยนมือจากพระมหากษัตริยไปอยูที่ชนชั้นนําทางการเมืองซึ่งเปนกลไกของรัฐฝาย
ความม่ันคง  จนนําไปสูเหตุการณความวุนวายทางการเมืองในป พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2519 ที่ Huntington (1968) 
เรยีกสถานการณทีเ่กิดขึน้ระหวางสองเหตกุารณสาํคญัทางการเมืองน้ีวา ความผกุรอนทางการเมือง (Political Decay)   
  ในเวลาตอมา ก็กาวเขาสูยุคประชาธิปไตยคร่ึงใบ ทีเ่ปนการประนีประนอมกันระหวางฝายเผด็จการกับพลัง
ประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งหนทางท่ีนาเสียดายถัดมา ไดนําไปสูระบบการเมืองแบบธนาธิปไตย (Plutocracy) 
อนัเปนการเถลิงหุนสวนกันเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง ดงัเชนที ่เกษียร  เตชะพีระ (2537, 82-87) 
เรียกรูปแบบของความสัมพันธระหวางนักการเมืองกับนักธุรกิจ ที่รวมมือกันแสวงหาผลประโยชนแบบสมคบคิดกัน
เชนน้ีวา พันธมิตรรัฐราชการ-ทุนอภิสิทธ์ิ   ปรากฏการณของประชาธิปไตยแบบไทยในยุคตอมาจนถึงปจจุบันน้ี              
ที่ฝายรัฐราชการเร่ิมออนกําลังลง ในขณะท่ีฝายทุนอภิสิทธ์ิเร่ิมเขมแข็งขึ้นเร่ือยๆ จนในที่สุดแลว ไดตัดสินใจที่จะลง
เปนตัวแสดง (Actors) ในทางการเมืองเสียเอง อันสามารถเรียกปรากฏการณเชนน้ี ไดวาเปนธุรกิจการเมือง                    
ดังท่ีมุมมองของ Arghiros (2001) ไดวิเคราะหและสรุปไวอยางชัดเจนวา การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
ยังเต็มไปดวยการใชเงินซื้อเสียง การขมขูคุกคาม การใชเลหเพทุบาย ที่ยังคงมีอยูอยางมากมายในระบบการเมือง 
เชนเดียวกันกับในอดีตท่ีผานมา
  จากท่ีกลาวมาขางตนน้ี ยอมจะเห็นไดวา ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย มิไดเปนไปตาม
อุดมการณประชาธิปไตยอยางเปนระเบียบและอยางเปนระบบ  แตกลับมีปญหาและอุปสรรคดานการจัดสรร               
สิง่ทีม่คีณุคาในสงัคมการเมอืงทีเ่กิดขึน้อยางมากมาย อนัสงผลใหเกิดปญหาดานการพัฒนาทางการเมืองของไทยขึน้          
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อันเห็นไดจากหลักฐานเชิงประจักษที่วา ไดมีความพยายามในหลายครั้งหลายครากับกิจกรรมซึ่งถูกเรียกวา               
“การปฏิรูปการเมือง” เพ่ือใชแกไขปญหาดังกลาว 
  อยางไรก็ดี ปญหาท่ีสําคัญประการหน่ึง  ที่ทําใหการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยไม
ประสบผลสาํเร็จเทาท่ีควรจะเปน    หรอืไมมกีารพัฒนาทางการเมืองทีเ่ปนไปตามตวัแบบในอดุมคตขิองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  ดงัเชนท่ีปรากฏในประเทศตะวันตกตนแบบท่ีพัฒนาแลว ก็คอื การท่ีประชาชนภายในสังคม
การเมืองไทย มีวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) ที่ไมสอดคลองกับหลักการของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย หรืออาจกลาวไดวาประชาชนไทยมีทัศนคติ คานิยม และความเช่ือที่ไมสอดคลองกับการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตย ดังเชนท่ี ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555, 18-19) ไดกลาวถึงความสําคัญของเร่ืองดังกลาว
นีไ้วอยางตรงประเดน็ท่ีวา ในระบอบประชาธปิไตยคนเปนส่ิงทีส่าํคัญไมนอยไปกวาระบบ โดยท่ีปจจยัของความสาํเร็จ
ของประชาธิปไตยน้ัน เปนเร่ืองของระบบทีด่ปีระมาณ 50 เปอรเซ็นตเทาน้ัน แตอกี 50 เปอรเซ็นตหรืออาจจะมากกวาน้ัน 
ลวนเปนเร่ืองของคนท้ังสิ้น    
  แมวาจะไดมีกระแสความพยายามและการดําเนินการดานการปฏิรูปการเมืองมาหลายคร้ังแลวก็ตาม            
แตการปฏิรูปการเมืองเกือบจะท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นก็เปนเพียงการปฏิรูปที่โครงสรางและสถาบันทางการเมือง แตเพียง
ดานเดียวเทาน้ัน สวนการปฏิรูปทางดานแบบแผนของการดําเนินชีวิตทางการเมืองในสวนของสมาชิกท่ีอยูภายใน
สงัคมการเมอืงไทยกลบัมนีอยมาก  ซึง่ปรากฏการณทีเ่กิดข้ึนแตเพียงดานเดียวเชนน้ี ไมสามารถทาํใหเกิดการพัฒนา
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยข้ึนในสังคมการเมืองไทยอยางประสบความสําเร็จไดเลย  ดังเชนท่ี Almond & 
Verba (1965, 3) ไดเคยกลาวไววา ในการพัฒนารูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีเพียงแค
สถาบันทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตยอยางเปนทางการ อาทิ การใหประชาชนมีสิทธิการเลือกต้ัง การมี
พรรคการเมอืง การมีสถาบนันิตบิญัญัตทิีไ่ดมาจากการเลอืกต้ัง ฯลฯ แตเพียงเทาน้ัน ยังถือวาไมเพียงพอ  แตทีส่าํคญั
มากไปกวาน้ัน ก็คือ สําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนจะตองมีวัฒนธรรมทางการเมือง                 
ที่สอดคลองกับระบอบการเมืองชนิดน้ีดวย 
              วัฒนธรรมทางการเมืองภายในสังคมการเมืองจะมีคุณลักษณะเปนเชนใด ก็ยอมเปนผลมาจากการ                   
มีปฏิสัมพันธกันทางการเมืองของบุคคลตางๆ ภายในสังคมการเมืองนั้น เพราะส่ิงน้ีคือ ระบบแหงแบบแผนของ       
ความคิด ความเช่ือ หรือความรูสึกของสมาชิกในสังคมการเมืองทางดานปฏิสัมพันธทางการเมืองและสถาบัน               
ในทางการเมือง (The System of Beliefs about Patterns of Political Interaction and Political Institution)               
ซึ่งรวมความไดวา คือ ตัวตนทางการเมือง (Political Self) หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตทางการเมืองของบุคคล  โดยท่ี   
Almond & Verba (1965, 13-15) ไดจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความโนมเอียง
ทางการเมืองดานความรู (Cognitive Orientation) ความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน (Affective 
Orientation) และความโนมเอียงทางการเมืองดานการประเมินคุณคา (Evaluative Orientation)  อยางไรก็ดี               
การท่ีบุคคลหรือสมาชิกของสังคมการเมืองจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองเปนอยางไรน้ัน ก็ยอมที่จะเก่ียวของกับ           
เหตุ คือ การกลอมเกลาทางการเมือง (Political Socialization) โดยตรง  เพราะส่ิงดังกลาวน้ี จะเปนการบํารุงรักษา 
(Maintaining the Political Culture) การแปลงรปูแบบ (Transforming the Political Culture) และการสรางวัฒนธรรม
ทางการเมือง (Creating the Political Culture) ขึ้นมาใหม (Dawson & Prewitt, 1969, 25-36) นั่นเอง
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  ในกรณีของสังคมการเมืองไทยน้ัน ปญหาหลักของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทยในปจจบุนัน้ี ทีท่าํให
ไมประสบกับความสําเร็จเทาท่ีควร  แมวาจะไดมีความพยายามในการปฏิรูปทางการเมืองเพ่ือแกไขปญหาน้ีมาแลว
เปนระยะเวลาหน่ึงแลวก็ตาม      คาํตอบของปญหาน้ี คงจะอยูทีวั่ฒนธรรมทางการเมืองของคนไทย ยังมไิดสอดคลอง
กับการปกครองในระบอบน้ีอยางถูกตองและเหมาะสมหรือเทาท่ีควร   ดงัเชนท่ี ปรญิญา  เทวานฤมิตรกุล (2555, 15) 
ไดกลาวสรปุไววา ทีเ่ราลมเหลวกับการปกครองในระบอบประชาธปิไตย เพราะเราไมมคีวามสามารถในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยน่ันเอง  ซึง่สาเหตุหลกัน้ัน ก็นาจะมาจากกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชน
ไทย ยังไมสามารถทําใหเกิดวัฒนธรรมทางการเมืองทีส่อดคลองกบัการปกครองในระบอบการเมืองการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยข้ึนมาได  ดังเชนท่ี พรศักด์ิ  ผองแผว และสายทิพย  สุคติพันธ (2526, 4) ไดเคยวิเคราะหไวอยางชัดเจน
วา สําหรับประเทศไทยน้ัน ปญหาหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ก็ไมไดแตกตางจากปญหาของ
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ เทาไรนัก กลาวคือ นอกจากจะมีปญหาในดานโครงสรางและสถาบันทางการเมืองแลว      
ยังมีอุปสรรคในดานวัฒนธรรมทางการเมืองและกระบวนการของการกลอมเกลาทางการเมือง รวมอยูดวย    
  ดวยความสําคัญของปญหาอันเปนอุปสรรคของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของไทย ดงัทีไ่ดกลาว
ถึงไวขางตน ดังน้ัน การวิจัยในคร้ังน้ี จึงจะเปนการศึกษาถึงผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย 
เพ่ือใชเปนหลกัฐานเชงิประจกัษ (Empirical) ในประการทีว่า สาเหตุประการหน่ึงของการพัฒนาระบอบประชาธปิไตย
ในประเทศไทยท่ียังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร ก็คือ นอกจากการพัฒนาจะมีปญหาในดานโครงสรางและสถาบัน
ทางการเมืองการปกครองของไทย อันหมายถึงการพัฒนาดานระบบแลว   ยังอาจมีอุปสรรคในเรื่องวัฒนธรรม      
ทางการเมือง อันหมายถึงการพัฒนาดานคนท่ีอาศัยอยูกับระบบดังกลาว ซึ่งเปนผลโดยตรงมาจากการกลอมเกลา
ทางการเมืองของประชาชนไทยอีกดวย  ทั้งน้ี เพ่ือสรางความกระจางขององคความรูในเร่ืองดังกลาวน้ี อันจะเปน    
สวนหน่ึงของกระบวนการท่ีจะทาํใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองในสงัคมการเมืองไทย ตอไป ดงันัน้ ผูวิจยัจึงไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยในคร้ังน้ีไววา เพื่อศึกษาความโนมเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง                   
ของประชาชนไทย

วิธีการวิจัย
  การวิจัยน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยไว ดังตอไปนี้
  ประชากรและกลุมตัวอยาง   ประชากร (N) ที่ใชในการวิจัยคือ ประชาชนไทย จํานวน 67,070,000 คน   
กลุมตัวอยาง (n)ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster or Area Sampling) แบงออกเปนรายภาค 5 กลุม        
ตามแนวทางการจําแนกของสํานักงานสถิติแหงชาติ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต       
และ กทม.   โดยในแตละกลุมมีขนาดของกลุมตัวอยางกลุมละ 400 คน ตามวิธีการคํานวณของ  Yamane (1973)    
ที่ระดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5    ดังน้ัน จึงมีจํานวนกลุมตัวอยางรวมท้ังหมด 2,000 คน  ในแตละภาคไดใชวิธี
การสุมตวัแทนข้ึนมาดวยวิธีการจับฉลากกลุมละ 2 จงัหวัด (ยกเวน กทม.)   จากน้ัน ในระดับจงัหวัดไดใชกลุมตวัอยาง
จังหวัดละ 200 คน ซึ่งแบงออกเปนเขตเมือง (เทศบาล) จํานวน 100 คน และเขตชนบท (อบต.) จํานวน 100 คน       
อนึ่งสําหรับการสํารวจในระดับจังหวัดน้ี ไดใชวิธีการสุมตัวอยางชนิดการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) 
  เครือ่งมือและการพฒันาเครือ่งมือท่ีใชในการวจัิย  เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยั คอื แบบสาํรวจการกลอมเกลา
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ทางการเมืองของประชาชนไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน จากน้ันจึงไดนําไปทดลองใช    
(Try out) ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจทางดานภาษาท่ีใชในการส่ือสาร และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ               
ซึ่งคํานวณจากคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เทากับ .847 ซึ่งหมายความวา 
มีความเช่ือมั่นอยูในระดับ “เชื่อถือไดสูง” 
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยอีก 4 คน ไดรวมกันเก็บรวบรวมขอมูลกับประชาชนไทย   
ในจังหวัดเชียงใหม กําแพงเพชร ขอนแกน อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี สงขลา และ กทม.  
ในระหวางวันท่ี 9 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2554
  การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีการวิเคราะหดวยการหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก              
Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, t-Test (Independent) และ One-way ANOVA Test

ผลการวิจัย
  เมื่อวิเคราะหผลของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทยหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา ความโนม
เอยีงทางการเมืองทัง้ 3 ประเภท จากประเด็นคําถามเก่ียวกับระบบการเมอืง กระบวนการทางการเมือง อาํนาจทางการ
เมือง และบทบาทตางๆ ของบุคคลในระบบการเมือง รวมจํานวน 12 ขอ (ความโนมเอียงทางการเมืองประเภทละ       
4 ขอ) พบวา ประชาชนไทยมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน ในระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุด ในขณะ
ทีด่านการประเมนิคณุคาและดานความรู มรีะดับคะแนนรองลงมาตามลาํดบั   ซึง่มขีอทีน่าสงัเกตไดวา แมประชาชน
ไทยจะมีความรูเพียงเล็กนอย (1.1385 จากคะแนนเต็ม 4.0000)  แตกลับมีระดับความรูสึกผูกพันและการประเมิน
คุณคาท่ีมากกวาได (2.5415 และ 2.2620 ตามลําดับ) ดังตารางท่ี 1 



 »‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

111

  จากน้ัน เมื่อพิจารณาโดยรวมคะแนนความโนมเอียงทางการเมืองทั้ง 3 ดานเขาดวยกันก็พบวา ประชาชน
ไทยโดยสวนใหญ จํานวน 1,253 คน คิดเปนรอยละ 62.7 มีคะแนนอยูในระดับปานกลาง (5-8 คะแนน)  และในสวน
ที่เหลือมีคะแนนอยูในระดับตํ่า (0-4 คะแนน) จํานวน 505 คน คิดเปนรอยละ 25.2  และมีคะแนนอยูในระดับสูง         
(9-12 คะแนน) จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ
  ประการตอมา เมื่อจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองตามลักษณะของพ้ืนท่ี คือ ในเขตเมือง (เทศบาล)    
และในเขตชนบท (อบต.) ก็ไดขอคนพบท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับขางตน กลาวคือ ประชาชนไทยมีความโนมเอียง
ทางการเมืองดานความรูสึกผูกพันเปนอันดับที่หน่ึง  ดานการประเมินคุณคารองลงมา และดานความรูต่ําท่ีสุด     
นอกจากน้ัน ยังเปนท่ีนาสังเกตไดวา ความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยในเขตเมืองและเขตชนบท มรีะดับ
ที่ใกลเคียงกัน ดังตารางท่ี 2
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 0.7618 0.7469 1.2157 1.1300 1.1338 1.0591 

  เม่ือทดสอบคาเฉลีย่ของคะแนนรวมความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละกลุม (Independent 
Sample t-Test) โดยพิจารณาคา Sig. ที่ไดจากการทดสอบความแปรปรวนตามวิธีการของเลวิน (Levene’s Test for 
Equality of Variances) พบวา คา Sig. < .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีทดสอบความแปรปรวน คือ ปฏิเสธ H

O 
และ

ยอมรับ H
1
  นั่นคือ ความแปรปรวนของท้ัง 2 กลุม มีคาแตกตางกัน (ไมเทากัน) (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2553, 224-229) 

จงึพิจารณาคา t ในกรณีที ่Equal Variance not Assumed จากการทดสอบคา t แบบ 2 หาง ไดคา .707 ซึง่มากกวาคา 
α ที่กําหนด คือ .05   ดังน้ัน จึงปฏิเสธ H

1
  และยอมรับ H

O
 นั่นคือคาเฉล่ียคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมือง

ของประชาชนไทยในแตละกลุม คือ พ้ืนท่ีเมือง (เทศบาล) และพ้ืนท่ีชนบท (อบต.) ไมแตกตางกัน (หรือเทากัน)                         
ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ดังตารางท่ี 3
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  ตอมา เมือ่พิจารณาจําแนกความโนมเอียงทางการเมืองตามภูมภิาค คอื ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และ กทม.   พบวา ประชาชนไทยในท้ัง 5 ภูมิภาค ยังคงมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความ
รูสกึผูกพันเปนอันดับทีห่น่ึง  ดานการประเมินคุณคารองลงมา และดานความรูต่ําท่ีสดุ อยางสอดคลองกันท้ัง 5 ภูมภิาค 
ดังตารางท่ี 4
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  ประเด็นตอมา เมื่อตรวจสอบความแปรปรวนของขอมูลทั้ง 5 กลุม คือ คะแนนรวมความโนมเอียงทางการ

เมืองของประชาชนไทยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ กทม. เพ่ือทดสอบดูความ

แปรปรวนวาเทากันหรอืไม ตามวธีิการของเลวนิ (อางถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 2553, 241-248 ; ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552, 

90-95) โดยสมมติฐานท่ีกําหนดในการทดสอบความแปรปรวน คือ

  H
O
  : ความแปรปรวนของคะแนนรวมความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทย ทัง้ 5 กลุม ไมตางกัน (เทากัน)

  H
O
  : ความแปรปรวนของคะแนนรวมความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยตางกันอยางนอย 1 กลุม

  ซึ่งผลจากการตรวจสอบ พบวา คา Sig. > .05     ดังน้ัน จึงยอมรับสมมติฐาน H
O
  นั่นคือ ความแปรปรวน

ของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยท้ัง 5 กลุมไมตางกัน หรือมีความแปรปรวนเทากัน       

ดังตารางท่ี 5

  จากน้ัน เมื่อทดสอบคาเฉล่ียของคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละกลุม 

จําแนกตามภูมิภาค (การทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ดวย One-way ANOVA) ก็พบวา                         

คา  Sig. < .05 นั่นแสดงวา ยอมรับสมมติฐาน H
1
  นั่นคือ มีคาเฉล่ียอยางนอย 1 กลุมที่แตกตางไปจากกลุมอื่น        

(อางถึงใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 2553, 241-248 ; ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552, 90-95)  จึงไดทําการวิเคราะหดวย Post Hoc 

ในคําสั่ง Bonferroni ตอไป  ดังตารางท่ี 6

  ผลจากการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ีย พบวา คูที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 มีจํานวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ภาคเหนือและภาคกลาง  3) ภาคเหนือ

และภาคใต  4) ภาคเหนือและ กทม.  5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  6) ภาคกลางและภาคใต  และ  7) 

ภาคกลางและ กทม.

  ประการตอมา เมือ่วิเคราะหวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย โดยแยกประเภทคําถามตามกิจกรรม

ทางการเมือง ไดแก การมีสวนรวมทางการเมือง การเรียกรองตอระบบการเมือง และการใหความสนับสนุนตอระบบ

การเมือง ก็พบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2) มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม    และ

สัดสวนท่ีรองลงมาไดแก วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ตามลําดับ    

ดังตารางท่ี 7
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อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลของการศึกษาท่ีพบวา ผลของการกลอมเกลาทางการเมือง ไดทําใหประชาชนไทยโดยสวนใหญ      
(รอยละ 62.7) เกิดตัวตนทางการเมือง โดยจําแนกตามหัวเร่ืองตางๆ คือ เร่ืองระบบการเมือง  กระบวนการทาง   
การเมือง  อํานาจทางการเมือง  และบทบาทตางๆ ของบุคคลในระบบการเมือง ในระดับปานกลาง ซึ่งก็สอดคลอง
กับผลการวิจยัของ ดษุณ ี สทุธปรยีาศรี และวรรณา  ปรูณโชติ (2540) ทีแ่มวาจะไดศกึษากับกลุมนสิตินักศึกษาก็ตาม 
ที่พบวา นิสิตนักศึกษาไดรับการปลูกฝงคานิยมและวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในระดับปานกลาง เชนเดียวกัน    
  ตวัอยางของหลักฐานในเชิงประจกัษทัง้สองกรณีดงักลาวน้ี ก็เปนไปตามความเห็นของ ทพิยพาพร  ตนัติสนุทร 
(2555, 7-8) ทีไ่ดเคยกลาววิจารณเก่ียวกับตวัตนทางการเมืองของประชาชนไทยไวอยางชัดเจนวา ประชาชนโดยท่ัวไป
ยังขาดความรู ความเขาใจ และไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงใดๆ ได  ทําใหบทบาทของผูนํา             
หรอืผูกุมอาํนาจรฐัมคีวามสาํคญัและเกิดการรวมศนูยอาํนาจของรฐัราชการมากขึน้ ในขณะท่ี ปรญิญา  เทวานฤมิตรกลุ 
(2555, 15) ไดเคยกลาวสรุปในประเด็นเดียวกันน้ีไวอยางสุดข้ัววา ที่เราลมเหลวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะเราไมมีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง 
  อยางไรกด็ ีจากผลของการวจิยัในครัง้นี ้เมือ่พจิารณาในภาพรวมระดบัประเทศ พบวา หากจําแนกความโนม
เอียงทางการเมืองออกเปนแตละประเภทแลว ประชาชนไทยจะมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพัน 
ในระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุด  ในขณะท่ีดานการประเมินคุณคาและดานความรู มีระดับคะแนนรองลงมาตามลําดับ 
(ตารางท่ี 1) ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาเม่ือจําแนกตามลักษณะของพ้ืนท่ี ออกเปนพ้ืนท่ีเทศบาล และพ้ืนท่ี อบต. 
(ตารางท่ี 2)    นอกจากน้ัน ยังสอดคลองกับผลของการศึกษาเม่ือจําแนกตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต  และ กทม. (ตารางท่ี 4) อีกดวย 
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  การพิจารณาท่ีลาํดับของความโนมเอียงทางการเมืองทีค่นพบน้ี ดเูหมือนจะขัดแยงกับแนวคิดของ  Almond 
& Verba (1965, 13-15) ที่ไดนําเสนอไวอยางเปนลําดับวา บุคคลจะตองเกิดความโนมเอียงดานการรับรูและเขาใจ
กอน (Cognitive)  จากน้ันจงึพัฒนาเปนความรูสกึผูกพัน (Affective)  และนําไปสูการประเมินคุณคาได (Evaluative)  
ซึ่งกรณีดังกลาวน้ี เปนการมุงไปที่การมีปฏิสัมพันธกับวัตถุทางการเมือง ปรากฏการณทางการเมือง สถาบันทางการ
เมือง ฯลฯ เพียงแคกรณีใดกรณีหน่ึง เพียงกรณีเดียวเทาน้ัน  ในทางตรงกันขาม การท่ีผลของการวิจัยในครั้งนี้               
ไดคนพบวา ประชาชนไทยมีความโนมเอียงทางการเมืองดานความรูสึกผูกพันในระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุด  และดาน
การประเมินคณุคากับดานความรู รองลงมาตามลาํดับ ก็นาจะเปนดวยเหตุทีว่า เปนการสอบวัดหรอืประเมินจากการ
มปีฏสิมัพนัธทางการเมืองกบัสิง่ตางๆ ดงักลาวขางตนโดยรวมในหลากหลายกรณี   มใิชเพียงแคหน่ึงเดยีว อนัเปนการ
มองภาพของปรากฏการณคนละประเด็นกัน   ดังนั้นผลของการศึกษาจึงไดเปนเชนนี้  อยางไรก็ดี  ลําดับของ             
ความโนมเอยีงทางการเมือง ก็จะตองเกิดขึน้ตามท่ี Gabriel Almond and Sidney Verba ไดนาํเสนอไวแลวขางตนน้ี
  แตหากพิจารณาในแงมุมที่การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษา ขอคนพบดังกลาว ก็สอดคลองกับสิ่งที่ ไพบูลย              
โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ (2548, 315-316) ไดเคยคนพบวา บุคคลอาจจะมีระดับของทัศนคติทางการเมืองที่ถูกตองหรือ
เหมาะสม  ทีม่ากไปกวาระดับของความรูก็เปนได   ซึง่ก็คลายคลึงกันกับผลการศกึษาของ สายทิพย  สคุติพันธ (2524) 
ที่พบวา นักเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานคร มีระดับความสนใจทางการเมืองที่คอนขางต่ํา แตกลับมีระดับความรูสึก 
(ทัศนคติ) มีประสิทธิภาพทางการเมืองที่คอนขางสูง 
  นอกจากน้ัน ผลการวิจัยของ กิตติ  อมตชีวิน (2522) และผลการวิจัยของ สกนธ  จันทรักษ (2529) ยังได
กลาวไวอยางสอดคลองกันวา การถายทอดการเรียนรูดานความรูความเขาใจสามารถทําได แตในทางตรงกันขาม 
การถายทอดการเรียนรูดานทัศนคติ กลับไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหมีระดับที่เพ่ิมขึ้นได หรืออยางนอยก็เกิดข้ึนได
คอนขางยากกวาดานความรู   ดังน้ัน จึงเปนอันสรุปไดวาตัวแปรความรูความเขาใจกับทัศนคติที่ถูกตองหรือเหมาะ
สม อาจจะไมจําเปนท่ีจะตองไลเรียงกันมาตามลําดับก็ได  กลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ บุคคลอาจจะมีความรูสึกผูกพัน 
(ทัศนคติ) ทางการเมืองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเปนอยางดี  แตอาจจะมีความรูเฉพาะอยางจํากัดในเร่ืองดังกลาวน้ี           
ก็ได  อาทิ บุคคลมีทัศนคติที่วาการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐสภาทําหนาท่ีนิติบัญญัติเปนสิ่งท่ีถูกตอง
และเหมาะสม  แตอาจจะไมมคีวามรูวารัฐสภาของประเทศไทยประกอบไปดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒสิภา ก็เปนได  
ตอมา ในประเด็นเร่ืองความแตกตางกันของพ้ืนท่ี คอื เทศบาลและ อบต. นัน้ การวิจยัในคร้ังน้ีไดพบวา ไมวาประชาชน
ไทยจะอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลหรือเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ก็ยอมจะมคีวามโนมเอยีงทางการเมืองท่ีไมแตกตาง
กัน (ตารางท่ี 3) คือ มีความโนมเอียงทางการเมืองที่เทากันน่ันเอง    
  ประเด็นน้ี แมวา เอนก  เหลาธรรมทัศน (2538, 11)  จะไดเคยพยายามยืนยันถึงความแตกตางกันของเมือง
และชนบท ที่จะมีผลกระทบตอประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทย  ดังท่ีไดพยายามต้ังทฤษฎี (ขอสรุปยอย)                   
ที่วา ปญหามูลฐานของประชาธิปไตยไทยต้ังแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา   มีรากเหงาทางเศรษฐกิจ สังคม อยูที่       
ความขัดแยงระหวางชาวไรชาวนาในชนบทกับชนชั้นกลางชาวเมือง  กลาวคือ ชาวไรชาวนาเปนฐานเสียง และ          
เปนผูตั้งรัฐบาล โดยอาศัยคะแนนเสียงอันทวมทนของเขาในการเลือกต้ัง  ในขณะท่ีชนชั้นกลางเปนฐานนโยบาย      
และมักจะเปนผูลมรัฐบาลโดยการวิพากษวิจารณและกอกระแสกดดัน ประทวง ขับไลรัฐบาล   ดังน้ัน สองพฤติกรรม
ของชาวชนบทและชนชั้นกลางชาวเมือง จึงเหมือนดังประหน่ึงมีสองนคราประชาธิปไตยท่ีขัดแยงกันอยู    
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  อยางไรก็ด ีการท่ีผลของการวิจยัในคร้ังน้ีสรปุวา ความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพ้ืนท่ีเมือง
และพ้ืนท่ีชนบทไมแตกตางกัน  ก็อาจจะเปนดวยเหตุที่วา การเก็บรวบรวมขอมูลในเขตพ้ืนท่ีเมือง คือ เทศบาล          
เกือบจะทั้งหมดไดเลือกพ้ืนที่ของ “เทศบาลตําบล” ไว (ดวยการสุมโดยอาศัยความสะดวก)  ดังนั้น ความแตกตาง
ดานความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบล ก็อาจจะไมแตกตางไปกวาประชาชน
ไทยในเขตพ้ืนท่ีของ อบต. ซึ่งมีระดับของการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ใกลเคียงกัน ก็เปนได  
  ในขณะที่ ประเด็นเร่ืองความแตกตางกันของภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต และ กทม. นั้น   กลับพบวา ในคูของพ้ืนท่ีบางภูมิภาค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6) 
  ในประเด็นน้ี จากผลการศึกษาของ Milbrath & Goel (1977 อางถึงใน จุมพล  หนิมพานิช, 2548, 87)             
ที่ไดพยายามศึกษาถึงตัวแปรท่ีเก่ียวของโดยตรงกับระดับการเขามีสวนรวมทางการเมือง อันไดแก ระดับการศึกษา 
(สูง-นอย) สถานะทางสังคมของอาชีพ (ชนชั้นกลาง-ผูใชแรงงาน)  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  พ้ืนท่ีอยูอาศัย 
(เขตเมือง-เขตชนบท) และการเขารวมเปนสมาชกิของชมรมหรอืสมาคมตางๆ    ประกอบกับผลการศกึษาของ สรุวฒุิ  
ปดไธสง (2542) ที่ไดคนพบวา นักเรียนท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย จะไดรับผลการถายทอดทางการ
เมืองท่ีมากกวานักเรียนท่ีไดรบัการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยนอย   รวมท้ังหากมีการส่ือสารทางการเมืองภายใน
ครอบครวัสูง ก็จะไดรบัผลของการถายทอดทางการเมืองทีส่งูกวานักเรียนท่ีมกีารส่ือสารทางการเมืองภายในครอบครัว
นอย    รวมทั้งผลการศึกษาของ สายทิพย  สุคติพันธ (2524) ที่ไดพยายามศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรเพศ 
อายุ สัมฤทธิผลทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว กับตัวแปรความสนใจทางการเมือง          
ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง ความไววางใจทางการเมือง และความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาท่ีของรัฐบาล       
  ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา ตัวแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตางๆ เหลาน้ี ก็นาท่ีจะมีสวน
เก่ียวของกบัความแตกตางกันของความโนมเอยีงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละคูภูมภิาคท่ีคนพบดงักลาว
นี้ ซึ่งคงตองอาศัยการศึกษาวิจัยตอไป เพ่ือนํามาตอบคําถามดังกลาวน้ี  
  และในประการสุดทาย ที่พบวา วัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทยโดยสวนใหญ คือ วัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมสีวนรวม (รอยละ 71.9 - 81.2)   ในขณะท่ี ยังคงมปีระชาชนไทยอกีสวนหน่ึง ทีม่วัีฒนธรรมทางการ
เมืองแบบไพรฟา และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ในจํานวนท่ีรองลงมา ตามลําดับ (ตารางท่ี 7)     
  จากขอคนพบดังกลาวน้ี ก็เปนไปตามความคิดเห็นของ Almond & Verba (1965) ที่เคยนําเสนอไววา       
ภายในระบบการเมืองหน่ึงๆ จะประกอบไปดวยวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกตางกันไป โดยสวนใหญจะมีลักษณะ
ทีเ่ปนการผสมผสานกนั ระหวางวัฒนธรรมทางการเมอืงทัง้ 3 ประเภท   และไมมสีงัคมการเมอืงแหงใด ทีจ่ะมวัีฒนธรรม
ทางการเมืองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แตเพียงแคอยางเดียวเทาน้ัน   นอกจากน้ัน เมื่อสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป คือ 
มกีารพัฒนาไปตามระยะเวลาแลว วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ ก็จะตองปรบัตวัใหเขากับวัฒนธรรมทางการ
เมืองรูปแบบใหมที่จะเขามา โดยการผสมผสานท่ีเปนสัดสวนกันไป  ซึ่งจะมีผลใหกลุมบุคคลท่ีมีวัฒนธรรมทางการ
เมืองแบบคับแคบและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา มีจํานวนลดนอยถอยลงไปตามลําดับ   
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  ในการวิเคราะหทายท่ีสุดน้ี จากผลของการวิจัยท่ีพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญในปจจุบัน มีวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบมีสวนรวม ก็นาท่ีจะเปนนิมิตหมายท่ีดี ที่จะทําใหสังคมการเมืองไทยมีการพัฒนาในระดับที่สูง      
มากย่ิงขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  อยางนอยก็เห็นไดจากปรากฏการณของกลุมคนเสื้อสีตางๆ                    
ที่มีความกระตือรือรน ทั้งท่ีจะเขามีสวนรวมทางการเมือง การเรียกรองตอระบบการเมือง และการใหความสนับสนุน
ตอระบบการเมือง  มิไดเหมือนดังเชนกับคําปรามาสไวแตกอนท่ีวา “ประชาชนไทยยังไมมีความพรอมในเร่ืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย”

สรุป
  จากขอคนพบขางตน สามารถสรุปไดวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ มีความโนมเอียงทางการเมืองทั้งสาม
ประการอยางถูกตองและเหมาะสมในระดับปานกลาง อันเปนผลมาจากการกลอมเกลาทางการเมืองท่ีเปนอยู             
ในลกัษณะตางๆ ไมวาจะเปนครอบครวั กลุมเพ่ือนสนทิ กลุมเพ่ือนรวมอาชพี โรงเรียน/สถาบันการศึกษา กลุมทตุยิภูมิ
ในสังคม สื่อสารมวลชน และการมีประสบการณทางการเมืองโดยตรง  นอกจากน้ี ยังพบวา คาเฉล่ียคะแนนรวม    
ความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในพ้ืนท่ีเทศบาลและพ้ืนท่ี  อบต. ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ในทางตรงกันขาม คาเฉล่ียคะแนนรวมความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชนไทยในแตละ
ภูมภิาค พบวา มคีูภูมิภาคท่ีมคีวามแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 จาํนวน 7 คู ไดแก 1) ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2) ภาคเหนือและภาคกลาง  3) ภาคเหนือและภาคใต  4) ภาคเหนือและ กทม.  5) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  6) ภาคกลางและภาคใต  และ 7) ภาคกลางและ กทม.  และในประการ
สุดทายไดคนพบวา ประชาชนไทยโดยสวนใหญ (รอยละ 71.9 - 81.2) มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวม
  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวจัิยคร้ังน้ี คอื เน่ืองจากผลของการวิจยั พบวา ผลของการกลอมเกลาทางการเมือง 
ทาํใหประชาชนไทยโดยสวนใหญเกิดความโนมเอยีงทางการเมืองทัง้ 3 ประเภทอยางถูกตองและเหมาะสมไดในระดับ
ปานกลางเทาน้ัน      ดังน้ัน ทุกฝายท่ีเก่ียวของควรจะรวมมือกันเสริมสรางความโนมเอียงทางการเมืองของประชาชน
ไทยดังกลาว ใหมรีะดับทีเ่พ่ิมมากย่ิงข้ึน ซึง่อาจจะดวยวิธีการฝกอบรม (Training) การใหการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(Non-formal Education) หรือการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ในรูปแบบตางๆ 
  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป
  1. ควรมีการศึกษาในลักษณะของการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไทยใหสอดคลองกับระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
  2. ควรมกีารศกึษาถงึคานิยมทีพึ่งประสงคของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยในปจจบุนั รวมทัง้แนวทาง
ที่จะนําเอาคานิยมดังกลาว มาเสริมสรางใหเกิดขึ้นกับประชาชนไทยแบบเบ็ดเสร็จและเรงรัด
  3. ควรมกีารศึกษาถึงตัวแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตางๆ ทีม่อีทิธิพลหรือมคีวามสัมพนัธ
กับความโนมเอียงทางการเมืองของแตละบุคคล และเช่ือมโยงไปยังวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนไทย               
ในภาพรวมระดับประเทศและระดับภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ กทม.     
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  4. ควรมีการศึกษาเร่ืองลักษณะและกระบวนการของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย                
ในเชิงคุณภาพ โดยแบงออกเปนภูมิภาคตางๆ (และกรณีศึกษาตางๆ) แลวจึงนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกัน   จากน้ัน 
จึงวิเคราะหและสังเคราะหปรากฏการณอันเปนขอสรุปยอยน้ันๆ เขาดวยกัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดเปนทฤษฎีฐานราก
ในเรื่องนี้ขึ้นไดในอนาคต
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