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การศึกษาเรื่ องความเป็ นพลเมืองของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาระดับความเป็ นพลเมืองของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี
2) เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความเป็ นพลเมืองของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัด

งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บรวมรวมแบบสอบถาม จํานวน 400 คน แบบวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
จากประชาชนในพื้นที่ ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี เครื่ องมือที่ใช้การศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และการ
วิจยั เชิ งเอกสาร งานวิจยั ทางวิชาการ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ Multiple Correspondence Analysisโดยสุ่ มตัวอย่างได้แก่ พนักงานราชการ พนักงานเอกชนลูกจ้าง หรื อ
เจ้าของกิ จการรวม ไปถึงนักศึ กษา โดยแจกแบบสอบถามแบบลงพื้นที่ โดยแบ่งหัวข้อจากการศึ กษาบทสังเคราะห์
ความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนและแจกแบบสอบถามลงในพื้นที่ตาํ บลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี
ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นพลเมืองของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี อยูใ่ นระดับ
มาก ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ศาสนา อาชีพ ที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อความเป็ นพลเมืองใน
ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานีต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ความเป็ นพลเมือง, ระดับความเป็ นพลเมือง

ABSTRACT

The purposes of the study about the citizenship of people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani
Province were:
1) To examine the degree of citizenship of people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani Province.
2) To make a comparison between the individual factors and the citizenship of people in Yamu Sub-district,
Yaring District, Pattani Province. This research was a quantitative research which collected questionnaires from 400
people by using Simple Sampling method from people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani Province. The
research instruments were questionnaires, documentary researches, and academic researches. The statistics used were
frequency value, percentage, mean, standard deviation, and Multiple Correspondence Analysis. The samples included
government employees, private employees, employees or business owners, and students. The data was collected by
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distributing our questionnaires to the sample in each area and dividing the research topic from the synthesis of Thai
citizenship of people into sub-topics. Also, we were distributing our questionnaires in Yamu Sub-district, Yaring
District, Pattani Province.
The findings showed that the degree of citizenship of people in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani
Province was at a high level. The individual factors were different in age, religion, and occupation that can affect the
people’s opinions towards the citizenship in Yamu Sub-district, Yaring District, Pattani Province. The difference was
statistically significant at .05.
Keywords: Citizenship, Degree of Citizenship
1. บทนํา

สังคมประชาธิ ปไตยเป็ นสังคมที่ยึดหลักความเท่าเทียมกันของบุคคลในสังคม ประชาธิ ปไตยจึงควรมีการ
ปฏิบตั ิตนที่สอดคล้องและสัมพันธ์กบั การปกครองในระบบประชาธิปไตย และปฏิบตั ิตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
ความเป็ นพลเมืองในประเทศไทยจึงมีสิทธิในความเป็ นคนไทยโดยทัว่ ไปนั้น ความรับผิดชอบที่มีต่อประเทศไทยต่อ
ผูอ้ ื่นที่เป็ นเจ้าของประเทศเช่นเดียวกับเรา และพลเมืองนั้นคือประชาชนที่กระตือรื อร้นไม่เป็ นแต่เพียงผูร้ ับนโยบาย
หลักของประชาธิปไตยต้องมีความเป็ นพลเมือง จึงเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของสังคมไทยเช่นเดียวกับสังคมอื่นๆ ทุก
สัง คมย่อ มต้อ งการความเป็ นพลเมื องที่ มีคุณ ภาพ และแก้ไ ขปั ญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ในการพัฒนาความ
เจริ ญก้าวหน้าความมัน่ คงให้กบั ประเทศชาติ เพื่อเป็ นแนวปฏิ บตั ิในการดําเนิ นชี วิตอีกด้วยเพื่อการพัฒนา สังคมให้
ยัง่ ยืนต่อไป อย่างไรก็ตามปั ญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรื อเป็ นปั ญหาความมัน่ คงของชาติที่
สํา คัญ อี ก ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ มี การกํา หนดให้เป็ นนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐ บาลหลายชุ ด ที่ ผ่า นมาจนถึ ง รั ฐบาลปั จจุ บัน
เนื่ องจากมีปัญหาที่ละเอียดอ่อนมีความซับซ้อนและมีความรุ นแรงอย่างต่อเนื่ องจนถึงปั จจุบนั ทําให้การแก้ไขปั ญหา
เป็ นไปด้วยความยากลําบาก ส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติดงั นั้นจึงเป็ นเรื่ องที่สังคมไทยควรตระหนักและใส่
ใจ ต่อการหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง ดังนั้นการศึกษาระดับความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนใน
ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชน
และคาดว่าจะได้รับทราบถึงความเป็ นพลเมืองของประชาชนในแนวคิดที่แตกต่างกัน
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาระดับความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลกับความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชน ใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง
จังหวัดปั ตตานี
3. การดําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี ดําเนิน
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความเป็ นพลเมื อง ได้แก่ ประชากรในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง
จังหวัดปั ตตานี จํานวน400คน ประชากรในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี มีจาํ นวน 8,835 คน มี 14,262
หลังคาเรื อน ผูส้ ู งอายุ 9,873 คน เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี 8,177 คน สตรี อายุ 35 ปี ขึ้นไป 17,779 คน สุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
คํานวนตามสูตรยามาเน่
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความเป็ นพลเมือง ได้แก่ ประชากรในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง
จังหวัดปั ตตานี สร้างขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารทฤษฎี และการทบทวนรายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ศาสนา
ตอนที่2 บทสังเคราะห์ความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชน ใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี
โดยแต่ละคําถามกําหนดมาตราวัดแบบแบ่งช่วง (Interval Scale) มี 5 ระดับ โดยวัดเป็ นระดับการปฏิบตั ิตามคะแนน
ดังนี้
มากที่สุด =
5 คะแนน
มาก
=
4 คะแนน
ปานกลาง =
3 คะแนน
น้อย
=
2 คะแนน
น้อยที่สุด =
1 คะแนน
การแปรผล
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด
เห็นด้วยระดับน้อย
เห็นด้วยระดับปานกลาง
เห็นด้วยระดับมาก
เห็นด้วยระดับมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
การดําเนินการวิจยั เรื่ องความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชน ใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี มี
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวกับแนวคิดและทฤษฎี ความเป็ นพลเมืองไทย ขั้นตอนที่ 2
ร่ างแบบสอบถามให้ประธานที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องเนื้ อหาตามกรอบแนวคิ ด
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 นําร่ างแบบสอบถามปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของประธานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสอบถามไปแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณ
ขั้นตอนที่ 5 ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 6 อภิปรายผลและสรุ ปผลบทสังเคราะห์ความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชน ใน ตําบลยามู
อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี
ขั้นตอนที่ 7 นําเสนอบทสังเคราะห์ ความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชน ใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง
จังหวัดปั ตตานี ที่สมบูรณ์
4. ผลการวิจยั
สรุปตอนที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
พบว่าประชาชนผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.6 และเป็ นเพศ
ชายจํานวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.1
ด้านอายุ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่อายุ31-40 ปี จํานวน125 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.2 รองลงมาได้แก่ อายุ2130 ปี จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0 รองลงมาได้แก่ อายุ 41-50 ปี จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.9 รองลงมา
ได้แก่อายุ ไม่เกิน 20 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.4 รองลงมาได้แก่ อายุ51-60ปี จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.9 และสุดท้ายได้แก่อายุ 61ปี ขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ1.6
ด้านอาชีพ พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน132 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.1 รองลงมาได้แก่ พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง จํานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.7 รองลงมาได้แก่เจ้าของกิจการ/อิสระ
จํานวน 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 รองลงมาได้แก่ นักเรี ยน/นักศึกษา จํานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ13.9 และสุ ดท้าย
อาชีพ อื่นๆ จํานวน18 คน คิดเป็ นร้อยละ4.9
ด้า นรายได้ พบว่า ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี รายได้น้อ ยกว่า 9,000บาท จํา นวน98 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 26.8
รองลงมาได้แก่ 9,001-15,000 บาท จํานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.9 รองลงมาได้แก่ 15,001-25,000บาท จํานวน 84
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 รองลงมาได้แก่ 25,001-30,000บาท จํานวน52คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2 รองลงได้แก่ 30,00140,000 บาทจํานวน21 คน คิดเป็ นร้อยละ5.7 และสุดท้าย รายได้ 40,001 จํานวน16คน คิดเป็ นร้อยละ 4.4
ด้านระดับการศึกษา พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.9 รองลงมาได้แก่อนุปริ ญญา จํานวน55คน คิดเป็ นร้อยละ 15.0 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จํานวน
54 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.8 รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) จํานวน27 คน คิดเป็ นร้อยละ7.4 รองลงมาได้แก่
ปริ ญญาโทขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ6.8 และสุดท้าย ประถมศึกษาปี ที่6 จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ4.1
ด้านสถานภาพสมรส พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ มีสถานภาพสมรสแล้วจํานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3
รองลงมาได้แก่ โสด จํานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ44.3 และสุดท้าย ได้แก่ หย่า จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.5
ด้านศาสนา พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 281คน คิดเป็ นร้อยละ76.8 รองลงมา
ได้แก่ ศาสนาพุทธ จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.6 และสุดท้ายศาสนาคริ สต์ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ.8
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ตอนที2่ ข้ อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของประชาชนโดยรวมอยูป่ านกลาง (x�=3.46,S.D.=697)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( x�=3.64,S.D.=.981) มากที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ สื่ อ บุ ค คล
(x�=3.61,S.D.=.664) และสื่ อสิ่ งพิมพ์ (x�=3.13,S.D.=.931)
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่พูดคุยสนทนาเรื่ องส่ วนรวมกับเพื่อนเสมอ(x�=3.69,S.D.=.791) มากที่ สุด รองลงมา
ได้แก่การพูดคุยสนทนาเรื่ องส่ วนรวมกับคนในครอบครัวเสมอ (x�=3.67,S.D.=.842)การพูดคุยสนทนาเรื่ องส่ วนรวม
กับคนอื่นๆ เสมอ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารของราชการทางอินเตอร์เน็ตมาก (x�=3.84,1.066)รองลงมาได้แก่การรับรู ้
ข้อมูลข่าวสารของราชการทางวิทยุ (x�=3.44,S.D.=1.023)
ตอนที3่ ความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ระดับความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี พบว่า การเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ้ มีการศึ กษา และความสามารถที่ จะมองเห็ นและเข้าใจในสังคมของตนและสังคมโลก เช่นเป็ นสมาชิ กของ
สังคมโลก ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x�=3.80,S.D.=.793) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ปรารถนาที่
จะศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น (x�=3.90,S.D.=.1033)มากสุ ด รองลงมาได้แ ก่ รู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสั ง คมไทย
(x�=3.86,S.D.=985) ชอบการเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐบาล ( x�=3.84,S.D.=1.012) รู ้สึกส่วนหนึ่งของสังคมหรื อชุมชน
ในสังคมไทย(x�=3.70,S.D.=1.004)และรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมหรื อชุมชนในท้องถิ่น(x�=3.67,S.D.=.981)
มีความสามารถที่ จะทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่นในบทบาทส่ วนตนและต่อ
สังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีความสามารถที่จะทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่นใน
บทบาทส่ วนตนและต่อสังคมอยู่ในระดับมาก(x�=3.88,S.D.=.700) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่การมีส่วนในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตของตนเอง(x�=4.07,S.D.=.983) มากที่สุด รองลงมาได้แก่
ความพึงพอใจกับการประกอบอาชีพในประเทศไทย(x�=3.97,S.D=.968) ความพึงพอใจกับการประกอบอาชีพใน
ท้อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน(x�=3.91,S.D.=.955) การมี ส่ ว นในการรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยในการดํา รงชี วิต ของครอบครั ว
(x�=3.85,S.D=.986) ความพึงพอใจกับการทํางานร่ วมกับคนในท้องถิ่น (x�=3.83,S.D.=.954) ตระหนักว่าการทํางาน
เพื่อสังคมเป็ นหน้าที่ ของตนเอง (x�=3.77,S.D.=.937) และตระหนักว่าการทํางานเพื่อสังคมเป็ นหน้าที่ ของตนเอง
(x�=3.75,S.D.=.893)
มีความสามารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความสารถที่จะเข้าใจ ยอมรับ และอดทนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก(x�=4.01,S.D.=.632)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศรัทธากับการนับถือศาสนาของตนเอง(x� =4.27,S.D.=.889)มาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ เห็นว่าทุกคนมีสิทธิในการเลือกนับถือศาสนาอย่างอิสระ(x�=4.06,S.D.=.984)การยอมรับกับการ
นับถือศาสนาที่แตกต่างของคนรอบข้าง(x�=4.04,S.D.=.853) เห็ นว่าการนับถือศาสนาที่แตกต่างของคนรอบข้างไม่
เป็ นปั ญหากับสังคมไทย(x�=4.02,S.D.=.902) การมีวฒั นธรรมที่แตกต่างไม่ใช่ปัญหาทางสังคม(x�=3.98,S.D.=.943)
และคนไม่นบั ถือศาสนาถือเป็ นเรื่ องส่วนตัว(x�=3.67,S.D.=1.197)
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มีความสามารถที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถที่
จะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก(x�=3.84,S.D.=.567) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ดีเหมาะสมกับชุมชนหรื อท้องถิ่นต้องกระทําร่ วมกันจากทุก
ภาคส่ ว นอย่า งเป็ นระบบ(x�=3.96,S.D.=.806) มากที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่ การวิจัย แสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ ดี
เหมาะสมกับชุมชนหรื อท้องถิ่นได้ (x�=3.91,S.D.=.811) การศึ กษาเพื่อหาทางออกของปั ญหาควรเกิ ดขึ้นจากการ
ระดมสมองของคนในชุมชนท้องถิ่น(x�=3.83,S.D.=.852) การอธิ บายปั ญหาทางสังคมควรใช้หลักการหรื อแนวคิดมา
เป็ นฐานการอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (x�=3.76,S.D.=.837) และปั ญหาทางการเมืองในท้องถิ่นสามารถทําความ
เข้าใจด้วยการศึกษาอย่างถูกวิธี(x�=3.75.S.D.=.814)
มีความเต็มใจที่ จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยท่าที สันติไม่ใช่ความรุ นแรง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ความเต็มใจที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยท่าทีสนั ติไม่ใช่ความรุ นแรง ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x�=3.56,S.D.=.670)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยอมรับว่าการเจรจาดีกว่าการใช้วิธีทางการทหารในการแก้ไขปั ญหา
(x�=4.02,S.D.=.972) มากที่ สุ ด รองลงมาได้ แ ก่ การใช้ ค วามรุ นแรงในการแก้ ไ ขปั ญ หาไม่ ใ ช่ ท างออกที่ ดี
(x�=3.90,S.D,=1.091) ชอบการใช้การเจรจาในการแก้ไขปั ญหากับคนที่ท่านมีปัญหา (x�=3.87,S.D.=.955)ส่ วนหนึ่ ง
ของปั ญหาภาคใต้เกิดจากการใช้ความรุ นแรงแก้ไขปั ญหามากไป(x�=3.80,S.D.=1.006และมองว่าสันติสุขไม่สารถเกิด
จากกการใช้ความรุ นแรงได้ (x�=3.70,S.D.=1.074)
มีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและอุปนิ สัยการบริ โภคเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีความเต็มใจที่ จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและอุปนิ สัยการบริ โภคเพื่อรั กษาสิ่ งแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(x�=3.96,S.D.=.718) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการสนับสนุนการซื้อขายสิ นค้าจากร้านค้า
ในชุมชน (x�=4.06,S.D.=.909)มากที่สุด รองลงมาได้แก่ การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่น(x�=4.01,S.D.=.939)
รั ก ษาความสะอาดในพื้ น ที่ ส าธารณะ(x�=3.93,S.D.=.961) ความพึ ง พอใจสภาพธรรมชาติ ใ นท้อ งถิ่ น ของท่ า น
(x�=3.92,S.D.=.975)และการช่วยส่วนราชการทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ(x�=3.90,S.D.=.965)
มีความสามารถที่จะเข้าใจและปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถที่จะเข้าใจ
และปกป้ องสิ ทธิ มนุษยชนภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x�=4.10,S.D.=.692) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นใหญ่ ( x�=4.25,S.D.=.882) มากที่ สุ ด รองลงมาได้แ ก่ ช่ ว ยเหลื อ คนที่ เ ดื อ ดร้ อ นแม้จะนับ ถื อ ศาสนาที่ ต่า งกัน
(x�=4.23,S.D.=.882)เห็ นด้วยกับการให้โอกาสคนกระทําผิดให้ก ลับตัว(x�=4.17,S.D=.889)การค้ามนุ ษย์เป็ นสิ่ ง ที่
เลวร้าย (x�=4.16,S.D.=.997) การยอมรับความเท่าเที ยมกันของคนทุกชนชั้น(x�=4.07,S.D.=.900)และคนต่างด้า วที่
หลบหนีเข้าเมืองมีคุณค่าความเป็ นมนุษย์เหมือนคนไทย (x�=3.75,S.D.=1.185)
มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเต็มใจและมีความสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x�=3.87,S.D.=.481) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคารพรักสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ (x�=4.54,S.D.=.656)มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภูมิใจ
ที่ เกิ ดเป็ นคนไทย (x�=4.34,S.D.=.749) เคยบริ จาคเงิ นหรื อสิ่ งของเพื่อกิ จกรรมของส่ วนรวม (x�=4.02,S.D.=.926)
พร้อมให้ความร่ วมมือกับภาคส่วนอื่นๆทางสังคมในการทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวม (x�=3.98,S.D.=.978) การทํากิจกรรม
สาธารณะเป็ นสิ่ ง ที่ ดี ต่ อ สัง คม (x�=3.71,S.D.=1.109)วิธี ก ารทางการเมื อ งมี ป ระโยชน์ ม ากกว่า วิ ธี ก ารทางทหาร
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(x�=3.24,S.D.=1.204)สามารถเข้าไปมี บทบาทในการพัฒนาท้องถิ่ นได้ (x�=2.88,S.D.=1.235)สนใจสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสภาท้องถิ่น(x�=2.46,S.D.=1.388) และเคยคิดลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติ(x�=2.30,S.D.=1.328)

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่ วนบุคคลกับความเป็ นพลเมืองของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง
จังหวัดปั ตตานี พบว่า ตัวแปรที่มีความคิดเห็นของของประชาชนใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี ที่มีต่อ
ความเป็ นพลเมืองใน ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี ได้แก่ อายุ ศาสนาและอาชี พ สะท้อนให้เห็นว่าอายุ
ส่งผลต่อความเป็ นพลเมืองของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี เนื่องจากอายุของประชาชนที่อยู่
ในวัยเยาว์ยงั ได้รับการศึกษาที่นอ้ ยและมีความผูกพันกับรัฐไม่มากนักซึ่ งแตกต่างกับกลุ่มคนในวัยทํางานช่วงอายุ4050ปี ที่ตอ้ งประกอบอาชีพและมีแนวโน้มต้องคอยรับฟังนโยบายจากรัฐจึงมีความเป็ นพลเมืองไทยมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ รัชวดี แสงมหะหมัด เรื่ องความเป็ นพลเมืองในประเทศไทย
พบว่า คุณสมบัติของการเป็ นพลเมืองที่ประชาชนให้ความสําคัญสูงที่สุด 5 อันดับแรกคือ การทํางานแบบสุจริ ต การมี
ความภูมิใจในการเป็ นคนไทย การไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง การเต็มใจที่จะเสี ยภาษี และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ในขณะที่
คนไทยเองมีคุณสมบัติของการเป็ นพลเมืองใน5 อันดับแรก คือ การมีความภูมิใจในการเป็ นคนไทย การไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง การเต็มใจที่ จะเสี ยภาษี และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย สิ่ งที่ แตกต่างกันของระหว่างคุณสมบัติของความเป็ น
พลเมืองที่พึงประสงค์กบั คุณสมบัติที่มีอยูจ่ ริ งของความเป็ นพลเมือง คือ การสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง และมีความรู ้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การศึกษานี้ ยงั ทําให้เกิดตัวชี้วดั ที่แสดงคุณสมบัติของความ
เป็ นพลเมืองที่มีอยูใ่ นสังคมไทย ซึ่ งตามทฤษฎีของ Kahne และ Westheimer (2004) สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
ตัวชี้วดั ความเป็ นพลเมืองในด้านที่ให้ความสําคัญกับวิถีวฒั นธรรม ด้านที่เน้นชุมชน และด้านการเน้นเรื่ องอิสรภาพ
และความคิดที่กา้ วหน้า
นอกจากนี้ เมื่อศึกษาถึงขั้นความสัมพันธ์ในรายภาคของคุณสมบัติของการเป็ นพลเมืองที่ประชาชนมีพบว่า
ประชาชน ในแต่ละภาคมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติของการเป็ นพลเมือง โดยผูท้ ี่คิดว่าตนเองมีคุณสมบัติของ
ความเป็ นพลเมืองในด้านวิถีวฒั นธรรมมากที่สุด คือ ผูท้ ี่อาศัยในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง ส่วน
ผูท้ ี่ คิดว่าตนเองมี ความเป็ นพลเมื องด้านชุ มชนมากที่ สุดคื อ ผุท้ ี่ อาศัยในภาคกลาง และสุ ดท้าย ผูท้ ี่ คิดว่าตนเองมี
คุณสมบัติของความเป็ นพลเมืองด้านอิสรภาพและความก้าวหน้ามากที่สุดคือภาคกลาง รองลงมาคือ กรุ งเทพมหานคร
ดังนั้น การจะเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองของประชาชนชาวไทยให้มีมากขึ้นนั้นจะต้องขึ้นอยูก่ บั บริ บทของ
พื้นที่และลักษณะของประชากรในพื้นที่ดว้ ย เพื่อที่จะทําให้การพัฒนาความเป็ นพลเมืองมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ศาสนาส่ งผลต่อความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี เนื่ องจาก
ประชาชนส่ วนใหญ่ที่นบั ถือศาสนาคริ สต์และศาสนาพุทธมีความเป็ นพลเมืองและให้ความร่ วมมือกับรัฐมากกว่า ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รสสุ คนธ์ มกรมณี เรื่ องพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองของเยาวชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นันทา พบว่า 1) เยาวชนมีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองปรากฏบ้างเป็ นบางครั้ง โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหา
น้อยดังนี้คือ เคารพความแตกต่าง เคารพกติกา เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น รับผิดชอบต่อสังคม เคารพหลัก
ความเสมอภาค มีอิสรภาพ-พึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ เยาวชนไม่เคยมีส่วนร่ วมทํางานในองค์กรเพื่อสังคมอย่างมีนยั สําคัญ 2)
เยาวชนหญิงกับเยาวชนชายมีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และไม่มีส่วนร่ วมทํางานใน
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องค์กรเพื่อสังคมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเยาวชนหญิงมีพฤติกรรมเคารพกติกา-เคารพกฎหมายมากกว่าเยาวชนชาย
อย่างมีนัยสําคัญ 3) เยาวชนนักเรี ยนกับเยาวชนนักศึกษามีพฤติกรรมความเป็ นพลเมืองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
โดยปรากฏเป็ นบางครั้ งเช่ นเดี ยวกัน และไม่มีส่วนร่ วมทํางานในองค์กรเพื่ อสังคมอย่างมี นัยสําคัญเช่ นเดี ย วกัน
อย่า งไรก็ ต าม นัก เรี ย นปรากฏพฤติ ก รรมที่ แ สดงว่า มี อิ ส รภาพ-พึ่ งตนเองได้ เคารพกติ ก า-เคารพกฎหมาย และ
รับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านักศึกษาอย่างมีนยั สําคัญ
อาชี พส่ งผลต่อความเป็ นพลเมืองไทยของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี เนื่ องจาก
ประชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผูกพันกับรัฐมากกว่าอาชีพอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรงศิริ
วิชิรานนท์ เรื่ อง คุณลักษณะพลเมืองของนักศึ กษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า 1. นักศึ กษา
พลเมืองดีโดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก(=3.98) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านคุณลักษณะพื้นฐานนักศึกษามี
คุณลักษณะเมืองดีความซื่อสัตย์สูงสุด(=4.45) และความมัธยัสถ์มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด(=3.53) ด้านความรู ้และทักษะนักศึกษา
สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(=4.19) และมีนิสยั ใฝ่ รู ้คน้ คว้าความรู ้เพิ่มเติมอยูเ่ สมอมีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุ ด(=3.66) ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยนักศึกษาเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่นมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด(=4.25) ส่ วนเรี ยกร้องหรื อต่อสู ้ดว้ ยความเป็ นธรรมมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด(=3.82) ด้านสังคมและวัฒนธรรมนักศึกษา
เทิ ดทู นสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ยม์ ี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด(=4.48) ส่ วนการเข้าร่ วมกิ จกรรมทางศาสนาเป็ น
ประจํามีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด(=3.76) และด้านเศรษฐกิจการเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพที่สุจริ ตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด(=4.35)
ส่วนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (=3.11)
2.เปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณลักษณะพลเมืองที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวงศ์คน
พระนครจําแนกตามภูมิหลังของนักศึกษาพบว่าเพศที่ต่างกันมีคุณลักษณะพลเมืองดีดา้ นคุณลักษณะพื้นฐานและด้าน
ความรู ้ทกั ษะแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ที่ระดับนัยยะสําคัญทางสถิติที่0.05 ชั้นปี ที่ ต่างกันมีคุณลักษณะ
พลเมืองดี ดา้ นเศรษฐกิ จแตกต่างกันมีนัยยะสําคัญทางสติติที่ระดับ0.05 ขณะที่ ต่างกันมีคนสนะพลเมืองดี โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีในสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 อาชีพผูป้ กครองของนักศึกษาที่ต่างกันมีคุณลักษณะพลเมืองดีดา้ น
การเมื องการปกครองในระบบประชาธิ ปไตยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ความเชื่ อมัน่ ของ
นักศึกษาที่ต่างกันมีคนลักษณะพลเมืองดีโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
3. แนวทางการพัฒนาความเป็ นพลเมืองดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้แก่1.
สร้าง/ปรับปรุ งหลักสู ตรที่พฒั นาศึกษาให้มีคุณลักษณะความเป็ นพลเมืองที่ดีโดยให้มีความสมดุลย์ระหว่างทฤษฎีกบั
การปฏิบตั ิและเพื่อให้นกั ศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาดพร้อมกับรอบรู ้สหวิทยาการทั้งนี้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2. การสร้างหลักสู ตรการเรี ยนความเป็ นพลเมืองด้วยกิจกรรมส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมที่มีอยูแ่ ล้วรวมถึง
การเข้าร่ วมกิ จกรรมกับหน่ วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยตามความสนใจของนักศึ กษาโดยกําหนดความสําคัญของ
นักศึ กษาที่ ร่วมกิ จกรรมกําหนดกําหนดหน่ วยชัว่ โมง/หน่ วยกิ จกรรม/กําหนดช่วงชั้นปี การศึ กษาที่ เข้าร่ วมรวมถึ ง
กําหนดกิจกรรมที่ตอ้ งเข้าร่ วม
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชนในตําบลยามู อําเภอยะหยิง่ จังหวัดปั ตตานีได้แก่ อายุ ศาสนาและอาชี พมีผล
ต่อความเป็ นพลเมืองไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยที่ประชาชนที่มีอายุระหว่าง41 – 50 ปี มีความคิดเห็นต่อความ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

เป็ นพลเมืองไทยมากกว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง61ปี ขึ้นไป 51 – 60 ปี 31 – 40 ปี 21 – 30 ปี และไม่เกิน 20 ปี
ตามลําดับ โดยที่ประชาชนที่มีศาสนาพุทธมีความคิดเห็นต่อความเป็ นพลเมืองไทยมากกว่าประชาชนที่นบั ถือศาสนา
คริ สต์ และอิสลาม และประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นต่อความเป็ นพลเมืองไทยมากกว่า
ประชาชนที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ/อิสระ พนักงานเอกชน/ลูกจ้าง นักเรี ยน/นักศึกษา และอื่นๆ ตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรขยายความ ความเป็ นพลเมืองให้ชดั เจนแล้วกําหนดเป็ นนโยบายรัฐเพื่อผลักดันให้เยาวชนยอมรับใน
ความเป็ นพลเมืองไทยที่ดี
2. ควรศึกษาความเป็ นพลเมือง ในมิติอื่นๆ เช่น วัฒนธรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมือง กับ
รัฐและ รัฐบาล เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จได้ด้วยความรั กความปรารถนาดี ความห่ วงใยจากคณาจารย์ประจําหลัก สู ต ร
รั ฐ ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต และกัล ยาณมิ ต รอัน เป็ นที่ รั ก ของผูว้ ิจัย ที่ ใ ห้ก ํา ลัง ตลอดเวลา เสมอมาและตลอดไป ทั้ง นี้
ขอขอบคุณประชาชนตําบลยามู อําเภอยะหริ่ ง จังหวัดปั ตตานี ที่ให้ความอนุเคราะห์ผวู ้ จิ ยั ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั
ในครั้งนี้
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