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สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

(ส่วนกลาง)สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย   2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีเพศ 
อายุ และอาชีพต่างกนั  3) เสนอแนะแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยของนกัศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษา(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีมี
ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 97 รูป/คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ไดแ้ก่แบบสอบถาม  และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และใช้ค่าความถ่ี  
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) โดยการทดสอบค่าที (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test or One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
ทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

ผลการวจัิยพบว่า 
1) ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา(ส่วนกลาง)สาขารัฐศาสตร์การปกครอง

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบั
มากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดับตามค่าเฉล่ียดังน้ีด้านมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือด้าน
วฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง รองลงมาคือ ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ตามลาํดบั 
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2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 
พบว่านกัศึกษาท่ีมี เพศต่างกนั มีความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติระดบั 0.05ส่วนนักศึกษาท่ี อายุ และอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทยไม่แตกต่างกนั 

3) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยพบวา่ ขอ้เสนอแนะมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสาร เร่ือง ควรมีการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองต่างๆ ดว้ย
การติดตามข่าวสารจากส่ือในหลายๆ ดา้น แลว้นาํมาวิเคราะห์ก่อนดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสํานึก
ทางการเมืองเร่ือง ใหค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ  เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย  ตอ้งมี
การสร้างจิตสาํนึกให้กบันกัการเมืองและประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเร่ือง การสร้างองคค์วามรู้ให้ทุกคน ไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค ์ และ
ทุกโอกาสท่ีทาํได ้
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The object ives of  this  thematic  paper were;  1.  to  s tudy opinions of  
graduate s tudents  majoring in Poli t ical  Science (Government) ,  Mahamakut 
Buddhist  Universi ty (Headquarters) towards Thai  pol i t ical  cul ture,  2.  to  
compare opinions towards Thai  pol i t ical  cul ture of  graduate s tudents  majoring 
in Poli t ical  Science (Government) ,  Mahamakut Buddhist  Universi ty 
(Headquarters)  based on their  gender,  age and occupation,  and 3.  to s tudy 
suggest ions in support ing the Thai  pol i t ical  cul ture of  graduate s tudents  
majoring in Poli t ical  Science (Government) ,  Mahamakut Buddhist  Universi ty 
(Headquarters) .  The data were col lected from 97 samples through 
quest ionnaires and then analyzed by descript ive s tat is t ics;  frequency,  
percentage,  mean and standard deviat ion,  and inferent ial  s tat is t ics;  t - test  and 
F-test  or  One-way ANOVA.  Scheffe’s  method of  analysis  was used when the 
differences were found.  

The results  of  the study found that:  
1.The levels  of  graduate s tudents’  opinions towards Thai  pol i t ical  

cul ture in 3 aspects  were high,  and in detai ls ,  the highest  level  s tar ted from 
poli t ical  consciousness to poli t ical  part icipat ion and poli t ical  information 
perception respect ively.  

2.From the comparison,  graduate s tudents  having different  genders had 
different  opinions towards Thai  pol i t ical  cul ture with a  s ignif icantly s tat is t ic  
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f igure at  0.05.   Those having different  ages and occupations had opinions 
towards Thai  pol i t ical  cul ture indifferent ly.  

3.The most  suggest ions were as  fol lows:  In poli t ical  information 
perception,  variety of  poli t ical  knowledge from medias and information 
analysis  should be supported;  in poli t ical  consciousness,  the consciousness on 
nat ional  benefi ts  and rule of  law should be encouraged regularly to people and 
poli t icians;  and in poli t ical  part icipat ion,  a  body of  knowledge in creat ive 
poli t ic  part icipat ion should be publicized.  
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4.28 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )  และความคิด 

เห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์ 
การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรม 
ทางการเมืองไทย   ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง  จาํ 
แนกตามอาชีพ        78 

4.29 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรม 
ทางการเมืองไทยของนกัศึกษา    ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)  
สาขารัฐศาสตร์การปกครอง    มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพ  79 

4.30  แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )  และความคิด 
เห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์ 
การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรม 
ทางการเมืองไทย  ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  จาํ 
แนกตามอาชีพ        79 

 4.31 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรม 
ทางการเมืองไทยของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สา 
ขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อ 
วฒันธรรมทางการเมืองไทยดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการ 
เมือง จาํแนกตามอาชีพ       80 

4.32 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน      80 
4.33 แสดงความถ่ีของขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมวฒันธรรมทาง 

การเมืองไทยสาํหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สา 
ขารัฐศาสตร์การปกครอง  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ดา้น 
วฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง     81 

4.34 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเ ก่ียวกับแนวทางการส่งเสริม 
วฒันธรรมทางการเมืองไทยสาํหรับนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
(ส่วน กลาง)  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง  มหาวิทยาลยัมหามกุฏ  
ราชวิทยาลยัดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง   82 

 



ฑ 

 

ตารางท่ี   
4 .35 แสดงความถ่ีของขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมวฒันธรรม 

ทางการเมืองไทยสาํหรับนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 
 สาขารัฐศาสตร์การปกครอง  มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลยั 
ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง    83 

 
 



สารบัญแผนภูมิ 
หนา้ 

แผนภูมิท่ี   
2.1     แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั     49 

 
 



 
 

บทที ่1 
บทนํา 

  

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ระบอบการเมือง การปกครองในโลกปัจจุบนัท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมนั้น ส่วนหน่ึงท่ีสําคญัคือ วฒันธรรมทางการเมือง  เพราะวฒันธรรมทางการเมืองเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมทางสังคมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของมนุษยผ์่านกระบวนการกล่อมเกลาจาก
ตวัแทนทางการเมือง ซ่ึงมาจาก ครอบครัว ครูบาอาจารย ์ เพื่อนนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และจาก
ส่ือมวลชนต่างๆ วฒันธรรมทางการเมืองจึงเป็นการเรียนรู้ของมนุษยใ์นสังคมท่ีเป็นตวักาํหนดแบบ
แผนและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง ท่ีถ่ายโอนเป็นความเช่ือและ
ค่านิยมสืบทอดกนัมาจนเป็นท่ียอมรับและยดึถือปฏิบติักนัมาจนถึงปัจจุบนั การสร้างวฒันธรรมทาง
การเมืองแก่บุคคลหน่ึงๆนั้น ตอ้งใชร้ะยะเวลาอนัยาวนานพอสมควรท่ีอาศยั กระบวนการกล่อม
เกลาของวฒันธรรมทางการเมือง (Political Socialization) เป็นหลกั กระบวนการกล่อมเกลาของ
วฒันธรรมทางการเมืองจะก่อให้เกิดมโนทศัน์ ทศันคติ และวฒันธรรมทางการเมืองแบบใดแบบ
หน่ึงข้ึนมาได ้ ดงันั้นวฒันธรรมทางการเมืองจึงมีลกัษณะเป็นพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกนั ซ่ึงจะ
มีผลโดยตรงต่อระบบการเมืองของประเทศ ระบบการเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
วฒันธรรมจะเป็นตวักาํหนดความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคล ดงันั้น การท่ีจะเขา้ใจ
ระบบทางการเมือง จึงจาํเป็นตอ้งเขา้ใจถึงส่ิงท่ีเรียกว่า “วฒันธรรมทางการเมือง” (ประสิทธ์ิ สวาสด์ิ
ญาติ, 2516, หนา้ 145.) 

นับตั้ งแต่ เปล่ียนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษตัริยอ์ยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญ (Constitution Monarchy) ในปี พ.ศ. 
2475 จนถึงปัจจุบนัน้ี  ประชาธิปไตยในประเทศไทยไดล้ม้ลุกคลุกคลานมาเป็นเวลาเกือบ 8 
ทศวรรษ เพราะเหตุผลท่ีว่าประชาชนยงัขาดส่วนร่วมในทางการเมือง  และยงัไม่เขา้ใจในคาํว่า 
“ประชาธิปไตย” อยา่งถูกตอ้ง ทาํใหอ้าํนาจทางการเมืองท่ีควรจะเป็นของประชาชนตกอยูก่บับุคคล
กลุ่มหน่ึงเท่านั้น จนสุดทา้ยเราก็ไดรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีเป็นประชาธิปไตยมาก
ท่ีสุด แต่ความเป็นจริงพฒันาการของประชาธิปไตยในประเทศไทยก็เป็นปัญหาเร้ือรังมาโดยตลอด  
สังคมไทยขาดการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างถูกตอ้งและต่อเน่ือง   
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองและสังคมจะตอ้งเร่ิมจากการส่งเสริมให้ประชาชนมี
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การศึกษาอย่างใช้เหตุผล  ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสํานึกทางการเมืองและจิตวิญญาณใน
ประชาธิปไตย (Democracy Spirit) โดยยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม นิติธรรมเพ่ือสร้างรัฐบาลท่ีดี 
หรือสร้างความเป็น “ธรรมรัฐ” การวิพากษว์ิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดข้ึนในปัจจุบนั 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท่ีไม่เป็นธรรม เพราะขาดการแข่งขนัอยา่งบริสุทธ์ิยติุธรรม ปัญหาการอา้ง
สิทธิทั้งท่ีไดสิ้ทธินั้นมาโดยไม่ชอบ ปัญหาขาดความเป็นธรรมและเกิดการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ผูอ่ื้น ปัญหาผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ยดึหลกัธรรมภิบาล ปัญหา
เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นผลมาจากการขาดจิตสาํนึก และไม่มีวฒันธรรมทางการเมืองอนัดีงาม  ในปัจจุบนั
วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยกาํลงัเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดั  ประชาชนมีการศึกษา 
มีความรู้ รวมถึงข่าวสารในยคุโลกาภิวฒัน์ทาํให้สามารถเขา้ถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  
การสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย จึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
สะทอ้นภาพของวฒันธรรมทางการเมืองไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นบณัฑิตศึกษา(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครองของ
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั   จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีมีต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทยว่านักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยอย่างไรเพื่อนําผลการวิจัยมาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพบณัฑิตศึกษาในการ
ส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยต่อไป  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ของนักศึกษา

ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมี
เพศ อาย ุและอาชีพ ต่างกนั 

1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยของนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีมีต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย 
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1.3 สมมตฐิานการวจิยั 
1.3.1 นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ท่ีมีเพศ

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย แตกต่างกนั 
1.3.2 นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ท่ีมีอายุ

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย แตกต่างกนั 
1.3.3 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ท่ีมีอาชีพ

ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์

การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย” เป็นการวิจยั
เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตการวิจยัไว ้ดงัน้ี 

1.4.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
ไดแ้ก่ นักศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ประจาํปี

การศึกษา 2554-2556 จาํนวน 127 รูป/คน และกาํหนดเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 97 รูป/คน 
1.4.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ

ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั โดยจาํแนกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
2) ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง 
3) ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
1.4.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
ไดแ้ก่  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั (ส่วนกลาง) 

 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.5.1 ทาํให้ทราบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 

1.5.2 ทาํให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีมีต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทย 
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1.5.3 ทาํใหท้ราบขอ้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัท่ีมี
ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย  

1.5.4 ทาํให้สามารถนาํผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศ ใชเ้ป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์
การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

  

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะในการวจิยั 
ความคิดเห็น หมายถึง สภาวะของจิตใจท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกของนักศึกษาท่ีมีต่อ

วฒันธรรมทางการเมืองไทย ซ่ึงเป็นการแสดงออกโดยการพูด หรือการเขียนโดยอาศยัพื้นความรู้
ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้ม และขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยู ่ซ่ึงอาจจะเป็นท่ียอมรับไดห้รือไม่ยอมรับก็
ได ้และส่งผลใหแ้สดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั หมายถึง สถาบนัการศึกษาระดบัปริญญาตรี, ปริญญา
โท และปริญญาเอก 

วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของทศันคติ ความเช่ือ ความรู้ความเขา้ใจ
ค่านิยมของบุคคลท่ีมีต่อระบบการเมืองและเช่ือว่ามนุษยมี์ความเท่าเทียมกนัโดยมีผลมาจากการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมือง และประสบการณ์จนอยูใ่นจิตใตส้าํนึกของแต่ละบุคคล 

ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ทางการเมือง หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ และความเช่ือท่ีมีต่อ
ระบบทางการเมือง ความรู้เก่ียวกบับทบาททางการเมืองของตนเองและของผูอ่ื้น จากการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองของแต่ละบุคคลท่ีเร่ิมมาจากสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และ
สถาบนัต่างๆในสงัคม 

ด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล การ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างใช้เหตุผล สร้างจิตสํานึกประชาธิปไตยโดยส่งเสริมให้
ครอบครัวสร้างขบวนการอบรมกล่อมเกล่าทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชน มี
ทศันคติ และบุคลิกภาพท่ีเป็นประชาธิปไตย ให้มีจิตสาํนึกทางการเมืองท่ีดี โดยยึดหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม นิติธรรม เพื่อสรรสร้างรัฐบาลท่ีดี หรือ สร้างความเป็นธรรมรัฐ 

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระทาํการใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดจากความเตม็
ใจไม่ว่าจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ และไม่ว่าจะมีการจดัการเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะ
เกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือต่อเน่ืองก็ตาม จะใชว้ิธีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื่อผลในการท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ  
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เพศ หมายถึง เพศของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับสารนิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งเป็น 2 เพศ คือ 
1) บรรพชิต และ2) คฤหสัถ ์

อายุ หมายถึง อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับสารนิพนธ์น้ีแบ่งเป็น 4 ช่วง คือ 1) ตํ่า
กวา่ 25ปี, 2) 26-45 ปี, 3) 46-60 ปี และ 4) สูงกวา่ 60 ปี 

อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับสารนิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งเป็น3 กลุ่ม 
คือ 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, 2) รับจา้ง, 3) ธุรกิจส่วนตวั และ 4) อ่ืนๆ  

ระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์
การปกครองในมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ปีการศึกษาพ.ศ.2554-2556 
 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครองระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย” ผูว้ิจยัได้นํา
แนวคิดทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัท่ีมาเป็นแนวทางในการศึกษา พอสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2.3 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมทางการเมืองไทย  
2.5 วฒันธรรมการปกครองตามแนวพทุธศาสนา 
2.6 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น 
2.1.1 ความหมายของความคดิเห็น 
โยธิน ศันสนสมยุทธและจุมพล พูลภัทรชีวิน ไดใ้หค้วามหมายว่า “ความคิดเห็นเป็นการ

แสดงออกทางถอ้ยคาํเก่ียวกบัทศันคติ ค่านิยม ความเช่ือ ความคิดเห็นดงักล่าวอาจประกอบดว้ย
องคป์ระกอบทางอารมณ์หรือพฤติกรรมดว้ยกไ็ด”้ (2549, หนา้ 18.) 

กุณฑลี เวชสาร ไดก้ล่าวไวว้่า “ทศันคติและความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของ
บุคคลกลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นการแสดงออกทางความรู้สึก หรือความเช่ือมัน่ ซ่ึงอาจเกิด
จากอารมณ์ ประสบการณ์ หรือส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นเป็นพื้นฐานในการแสดงออกจะได้การ
ยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนกไ็ด”้ (2546, หนา้ 96.) 

นพมาศ ธีรเวคนิ กล่าววา่ ความคิดเห็นนั้นเป็นการแสดงออกของมนุษยโ์ดยการพดู หรือ
การเขียน ไม่ว่าจะเป็นการพูดจากใจจริง พูดตามสังคม หรือพูดเพื่อเอาใจผูฟั้งก็ตาม การแสดงออก
เหล่านั้นยอ่มเกิดผล เน่ืองจากคนส่วนใหญ่จะถือว่าส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกมานั้นเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึง
ความในใจ จึงเป็นการยากท่ีจะแยกทศันคติและความคิดเห็นออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพราะทั้ง
ทศันคติและความคิดเห็นมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เพียงแต่ว่าความคิดเห็นไม่ลึกซ้ึงเหมือนทศันคติ 
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แต่บุคคลจะมีการแสดงความคิดเห็นออกมาตามทศันคติของตน และเม่ือทศันคติเปล่ียน ความ
คิดเห็นจะตามไปดว้ย โดยความคิดเห็นจะเปล่ียนไปตามขอ้เท็จจริง (fact) และทศันคติ (attitude) 
(2542, หนา้ 29.) 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ ไดใ้ห้ความหมายความคิดเห็นไวว้่า  “ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออกทางดา้นทศันคติอยา่งหน่ึง การแสดงความคิดเห็นมกัมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบและเป็น
ส่วนท่ีพร้อมท่ีจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก” (2520, หนา้ 79.) 

สุชา จันทร์เอม ไดใ้หค้วามหมายความคิดเห็นวา่ “ความคิดเห็นเป็นส่วนหน่ึงของทศันคติ 
เราไม่สามารถแยกความคิดเห็นและทศันคติออกจากการได ้เพราะความคิดเห็นมีลกัษณะคลา้ยกบั
ทศันคติ แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากทศันคติตรงท่ี ทศันคติเป็นความพร้อมทางจิตใจท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
ท่ีอาจแสดงออกมาไดท้ั้งคาํพูดและการกระทาํ ทศันคติไม่เหมือนกบัความคิดเห็นตรงท่ีไม่ใช่ส่ิงเร้า
ท่ีจะแสดงออกมาไดอ้ยา่งเปิดเผย หรือตอบสนองอยา่งตรงๆ และลกัษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซ้ึง
เหมือนกบัทศันคติ” (2546, หนา้ 54.) 

อุทัย หิรัญโต ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า “ความคิดเห็นของคนเรามีหลาย
ระดบั คือ อย่างผิวเผินก็มี อย่างลึกซ้ึงก็มี สาํหรับความคิดเห็นท่ีเป็นทศันคตินั้น เป็นความคิดเห็น
อย่างลึกซ้ึง และติดตวัไปเป็นเวลานาน เป็นความคิดเห็นทัว่ ๆไป ซ่ึงมีประจาํตวัของบุคคลทุกคน 
ส่วนความคิดเห็นท่ีลึกซ้ึงและเป็นความคิดเห็นเฉพาะอยา่งจะมีระยะสั้นเรียกว่า Opinion เป็นความ
คิดเห็นประเภทหน่ึงท่ีไม่ตั้งอยู่บนรากฐานท่ีเพียงพอแก่การพิสูจน์ มีความรู้แห่งอารมณ์นอ้ยและ
เกิดข้ึนไดง่้ายและสลายตวัเร็ว” (2519, หนา้ 80.) 

สรุปไดว้า่ ความคิดเห็นนั้นเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจท่ีเกิดจาก
ความรู้ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงไม่มีการกาํหนดกฎเกณฑ์โดยเฉพาะ 
ความรู้สึกและความเช่ือจะเป็นตวักาํหนดแนวโน้มของความรู้สึกเฉพาะบุคคล และแสดงออกซ่ึง
ความคิดเห็นกบัพฤติกรรมนั้น ๆออกมา 
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2.1.2 ประเภทของความคดิเห็น 
เรมเมอร์ ไดจ้าํแนกความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้และประสบการณ์ ซ่ึงสามารถทราบทิศทางได ้ซ่ึงทางบวกไดแ้ก่ ความรักหลงและทางลบ
ไดแ้ก่ ความรังเกียจ โดยความคิดเห็นน้ีรุนแรงและเปล่ียนแปลงไดย้าก 

2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Contents) การมีความคิดเห็นต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงโดยมีพื้นฐานจากความรู้ความเขา้ใจส่ิงนั้น เช่น ความรู้ความเขา้ใจในทางท่ีดี ไดแ้ก่ ชอบ 
ยอมรับ เห็นดว้ย ความรู้ความเขา้ใจในทางท่ีไม่ดีไดแ้ก่ ไม่ชอบ รังเกียจ ไม่เห็นดว้ย เป็นตน้ (สงวน 
สุทธิเลิศอรุณ, 2522, หนา้ 19-20.) 

2.1.3 ทีม่าของความคดิเห็น 
วันชัย มีชาติ กล่าวว่า ความคิดเห็นหรือทัศนคติจะเป็นเช่นเดียวกับปัจจัยท่ีกาํหนด

พฤติกรรมของบุคคลหลาย ๆประการ เช่น ความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงมีท่ีมาจากหลายประการ คือ 
1. พ่อแม่และครอบครัว เป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัในการท่ีจะสร้างทศันคติให้แก่บุคคลทั้งน้ี

เน่ืองจากเม่ือเด็กเกิดมา ครอบครัว พ่อแม่จะทาํหน้าท่ีในการดูแลและสอนส่ิงต่างๆแก่เด็กซ่ึงทาง
พุทธศาสนาถือว่า พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก ความรู้ความเขา้ใจและความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงรอบขา้ง
ของเด็กจึงเกิดจากพ่อแม่และครอบครัว เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีเลียนแบบและเรียนรู้จากพ่อแม่ 
นอกจากน้ีเด็กยงัเป็นเสมือนส่ิงท่ีว่างอยู่ หรือเป็นผา้ขาว ไม่ว่าพ่อและแม่จะใส่อะไรลงไปก็จะ
เกิดผลต่อพฤติกรรมของเดก็ และสร้างเป็นทศันคติของเดก็ในท่ีสุด 

2. ครูและโรงเรียน เป็นแหล่งสาํคญัในการสร้างทศันคติของบุคคลอีกแรงหน่ึง บุคคลแต่
ละคนจะใชเ้วลานานเพื่อศึกษาในโรงเรียน และโรงเรียนก็จะเป็นแหล่งท่ีถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเขา้ใจในส่ิงต่างๆต่อบุคคลผ่านการเรียน การสอน การทาํกิจกรรม การศึกษาดูงาน การอ่าน 
เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งผลโดยตรงต่อองคป์ระกอบดา้นพุทธิปัญญา และความรู้สึกของบุคคลอนั
เป็นฐานของทศันคติ นอกจากน้ีโดยทัว่ไปเด็กมกัจะให้ความสาํคญักบัครู ซ่ึงอาจเป็นตน้แบบของ
พฤติกรรมและทศันคติของเด็ก และเป็นผูท่ี้ให้ความรู้แก่เด็กในดา้นต่าง ๆ ครูและโรงเรียนจึงมี
บทบาทในการสร้างพฤติกรรมของบุคคล 

3. กลุ่มเพื่อน (Peer Group) เพื่อนเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นหรือทศันคติของ
บุคคล เน่ืองจากเม่ือบุคคลรวมกลุ่ม กลุ่มจะมีรูปแบบของความคิดเห็นและพฤติกรรมเฉพาะ ซ่ึง
สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งยดึถือปฏิบติั นอกจากน้ีกลุ่มเพื่อนยงัเป็นแหล่งใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ของบุคคล อนัส่งผลต่อทศันคติของบุคคลในเร่ืองต่าง ๆใน
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องคก์าร กลุ่มเพื่อนท่ีบุคคลทาํงานดว้ยและสนิมสนมก็จะมีส่วนในการสร้างทศันคติของพนกังาน
แต่ละคน 

ระบบการโฆษณาประชาสัมพนัธ์และการกล่อมเกลาทางสังคม ในสังคมปัจจุบนัการ
ติดต่อส่ือสารผา่นส่ือต่าง ๆมีมาก การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆก็จะทาํใหบุ้คคลมีขอ้มูล
ต่าง ๆเพิ่มข้ึน และจะส่งผลต่อความคิดเห็นของบุคคล นอกจากน้ี การกล่อมเกลาทางสังคม 
(Socialization) ต่าง ๆกจ็ะส่งผลทศันคติของบุคคลดว้ยเช่นกนั (ทรงชยั พีระมูล, 2556, หนา้ 9-10.) 

Newsom และ Carrell กล่าวว่า “การเกิดทศันคติแต่ละประเภทนั้น จะก่อตวัข้ึนมา และ
เปล่ียนแปลงไปไดเ้น่ืองจากปัจจยัหลายๆประการดว้ยกนั ซ่ึงในความเป็นจริงนั้นของการก่อตวัของ
ทศันคติ ไม่ไดมี้การเรียงลาํดบัตามความสําคญัแต่อย่างใด ทั้งน้ีก็เพราะแต่ละปัจจยัมีความสําคญั
มากกว่ากนันั้นข้ึนอยูก่บัการอา้งอิงเพื่อก่อตวัเป็นทศันคตินั้น บุคคลดงักล่าวไดเ้ก่ียวขอ้งกบัส่ิงของ 
หรือลกัษณะท่ีมีแนวความคิดแตกต่างกนัไปอย่างไร Newsom และCarrell ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ี
ก่อใหเ้กิดทศันคติ และอธิบายวา่การเกิดทศันคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

1. พื้นฐานของแต่ละบุคคลหรือเบ้ืองหลงัทางประวติัศาสตร์ (Historical Setting) หมายถึง
ดา้นชีวประวติัของแต่ละบุคคล ไดแ้ก่ สถานท่ีเกิด สถานท่ีเจริญเติบโต สถานภาพทางเศรษฐกิจกบั
สงัคม และการเมืองท่ีผา่นมาจะเป็นตวัหล่อหลอมบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลและเป็นปัจจยันาํไปสู่
บุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ 

2. ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Social Environment) ไดแ้ก่การปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์มีต่อ
กนัและกนั เช่นการเปิดรับข่าวสาร กลุ่ม และบรรทดัฐานของกลุ่ม สภาพการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบั
บุคคลและประสบการณ์ 

3. กระบวนการสร้างบุคลิกภาพ (Personality Process) และส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาก่อน 
 (Predispositions) เป็นกระบวนขั้นพื้นฐานในการสร้างทศันคติของแต่ละบุคคล” (Newsom, D. & 
Carell B, 2547, หนา้ 42.) 

สรุปว่า ท่ีมาของการเกิดความคิดเห็นกบัการเปล่ียนแปลงความคิดเห็นนั้น เป็นการ
เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บรู้ความเป็นจริง ทาํให้เกิดความรู้สึกและรู้ถึงคุณค่าท่ีเก่ียวกบัความเป็น
จริง จากความรู้ความเขา้ใจกบัความรู้สึกท่ีมีมา เม่ือมีการรวมกลุ่มเขา้ ทาํให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ความคิดเห็น และพฤติกรรมในเร่ืองต่าง ๆ 

 
 
 
 



10 

 

2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัความคดิเห็น 
2.2.1 ทฤษฎคีวามสอดคล้องทางปัญญาหรือทฤษฎกีารรู้คดิ 
ทฤษฎีความสอดคลอ้งทางปัญญาหรือการรู้คิด (Cognitive consonance theory) เป็น

ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความคิดและขอ้เท็จจริงทางสังคม 
ถ้าส่ิงท่ีบุคคลรู้และรับรู้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือตรงกับความเป็นจริง บุคคลก็มีความ
สอดคลอ้งในความรู้สึกนึกคิด และการกระทาํส่ิงต่าง ๆโดยไม่มีความตึงเครียด ไม่รู้สึกกดดนั ทาํให้
บุคคลเกิดส่ิงเหล่าน้ีข้ึนในความรู้สึกนึกคิด คือ 1) เกิดความมัน่คง (Consistency) 2) เกิดความสมดุล 
(Balance) 3)เกิดความสอดคลอ้ง (Consonance) 4) เกิดความเหมาะสม (Congruity) 

ในทางตรงขา้ม ถา้ส่ิงท่ีบุคคลรับรู้และรู้ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริงหรือไม่ตรงกบัความ
เป็นจริงทางสังคม บุคคลก็ไม่มีความสอดคลอ้งในความรู้สึกนึกคิด และกระทาํส่ิงต่างๆโดยมี
ความรู้สึกกดดัน  มีความตึงเครียดทําให้เ กิดความรู้สึกนึกคิดดังน้ี  1)  เ กิดความไม่มั่นคง 
(Inconsistency) 2) เกิดความไม่สมดุล (In balance) 3)  เกิดความไม่สอดคลอ้ง (Dissonance) 4).  เกิด
ความไม่เหมาะสม (In congruity) (ศกัด์ิ สุนทรมณี, 2531, หนา้ 12.) 

สรุปไดว้่า การคิดนั้นเป็นระบบความรู้ความเขา้ใจ หรือส่ิงเร้าใหม่ท่ีเป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนในสมองของแต่ละบุคคล ไม่วา่จะเป็นในรูปแบบธรรมดาหรือวา่แบบสลบัซบัซอ้น 

2.2.2 ทฤษฎวีพิากษ์และวจิารณ์ 
คาํว่า “ทฤษฎีวิพากษ”์ เป็นคาํรหสั สาํหรับลทัธิมาร์กซ์ของสถาบนัแห่งน้ี และเป็นความ

พยายามท่ีจะก่อตั้งทฤษฎีสงัคมขั้นรากฐานท่ีเหนือสาขาวิชาข้ึนมา 
รูปแบบทฤษฎีวิพากษมี์รากฐานอยูใ่นหลกัวิพากษว์ิธีแบบ Hegelian-Marxian Dialectics,

วตัถุนิยมประวติัศาสตร์ (Historical Materialism), และวิธีวิพากษแ์บบ Marxian Critique ใน
เศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีเก่ียวกบัการปฏิวติั 

ทฤษฎีวิพากษ์วิจารณ์แบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมว่า มนัไม่เพียงมีผลต่อเร่ืองทางดา้น
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยงัมีผลกระทบไปถึงความสมัพนัธ์ทางสงัคมดว้ย 

Max Horkheimerไดก้ล่าวถึง ทฤษฎีวิพากษใ์น 2 ความหมาย ดงัน้ี 
1. ทฤษฎีวิพากษ ์หมายถึง รูปแบบต่าง ๆของปฏิบติัการท่ีปรับไปสู่การวิจารณ์และการ

เปล่ียนแปลงสงัคม  ซ่ึงผลิตซํ้ารูปแบบอนัมีอิทธิพลของกิจกรรมทางสงัคม กิจกรรมท่ีพยายามมุ่งมัน่
ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงสงัคม 

2. ทฤษฎีวิพากษ ์ทฤษฎีท่ีถูกนาํมาใชใ้นการวิจารณ์วรรณกรรม เช่น ทฤษฎีการวิจารณ์
และในการวิเคราะห์และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวรรณกรรมและท่ีจะถูกพดูถึงกนัต่อไป 



11 

 

ทฤษฎีวิพากษ์ในความหมายท่ีสองน้ีไม่ไดมุ่้งท่ีจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม
อยา่งถึงราก หรือกระทัง่การปรับไปสู่การวิเคราะห์เก่ียวกบัสงัคม (สมเกียรต์ิ ตั้งนโม, 2554.) 

สรุปไดว้่า ทฤษฎีวิพากษเ์ป็นทฤษฎีระบบและเป็นภาพรวมท่ีมีลกัษณะผสมผสานกนั จึง
มีบทบาทหนา้ท่ีในเชิงไกล่เกล่ีย เป็นปรัชญาและประนีประนอมระหว่างการวิจยักบัการสร้างทฤษฎี
และการนาํเสนอในเชิงทฤษฎี 

 

2.3 กฏหมายทีเ่กีย่วข้อง 

รัฐธรรมนูญโดยทัว่ไปแลว้ หมายถึง กฏหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศ หรือถา้
กล่าวให้แน่ชดัลงไปอีก รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายว่าดว้ยการจดัระเบียบการปกครองราชอาณาจกัร
ไทย ซ่ึงฉบบัปัจจุบนัคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 

มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินเวน้แต่การ
เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความปลอดภยัของประชาชน หรือ
ส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืนหรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั 

มาตรา 57 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการหน่วย 
งานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินก่อนการอนุญาตหรือการดาํเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มสุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิตหรือส่วนไดเ้สีย
สาํคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือนาํไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

การวางแผนพฒันาสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์
การวางผงัเมืองการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในท่ีดินและการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วน
ไดเ้สียสาํคญัของประชาชนใหรั้ฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึง
ก่อนดาํเนินการ 

มาตรา 58 บุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐใน
การปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา 59 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาภายใน
เวลาอนัรวดเร็ว 
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มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราช 
การส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลใหรั้บผดิเน่ืองจากการกระทาํหรือการละเวน้
การกระทาํของขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานนั้น 

มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคยอ่มไดรั้บความคุม้ครองในการไดรั้บขอ้มูลท่ี
เป็นความจริงและมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ไดรั้บการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายรวมทั้งมีสิทธิรวมตวั
กนัเพื่อพิทกัษสิ์ทธิของผูบ้ริโภคให้มีองคก์ารเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภคท่ีเป็นอิสระจากหน่วยงาน
ของรัฐซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนผูบ้ริโภคทาํหน้าท่ีให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ
หน่วยงานของรัฐในการตราและการบงัคบัใช้กฎหมายและกฎและให้ความเห็นในการกาํหนด
มาตรการต่าง ๆเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือละเลยการ
กระทาํอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคทั้งน้ีใหรั้ฐสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการขององคก์าร
อิสระดงักล่าวดว้ย 

มาตรา 62 บุคคลยอ่มมีสิทธิติดตามและร้องขอใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหน่วยงานของรัฐ และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

บุคคลซ่ึงให้ขอ้มูลโดยสุจริตแก่องคก์รตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหน่วยงานของรัฐ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

มาตรา 87 รัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัต่อ 
ไปน้ี 

(1) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมืองการ
วางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจ และสงัคมรวมทั้งการจดัทาํบริการสาธารณะ 

(3) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจ
รัฐทุกระดบัในรูปแบบองคก์รทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 

(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเขม้แข็งในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายจดัตั้ ง
กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้ง
สนบัสนุนการดาํเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายทุกรูปแบบใหส้ามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพ้ืนท่ี 
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(5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขรวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ีต้องคาํนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ี
ใกลเ้คียงกนั 

มาตรา 163 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าหน่ึงหม่ืนคนมีสิทธิเขา้ช่ือร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญติัตามท่ีกาํหนดในหมวด3 และหมวด 5 
แห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

คาํร้องขอตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัทาํร่างพระราชบญัญติัเสนอมาดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
เขา้ช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

ในการพิจารณาร่างพระราชบญัญติัตามวรรคหน่ึงสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาตอ้งให้
ผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติันั้นช้ีแจงหลกัการของร่าง
พระราชบัญญติัและคณะกรรมาธิการวิสามญัเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญติัดังกล่าวจะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเขา้ช่ือเสนอร่างพระราชบญัญติันั้นจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนกรรมาธิการทั้งหมดดว้ย 

มาตรา 164  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสองหม่ืนคนมีสิทธิเขา้ช่ือร้อง
ขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออก
จากตาํแหน่งได ้

คาํร้องขอตามวรรคหน่ึงตอ้งระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวกระทาํ
ความผดิเป็นขอ้ ๆ ใหช้ดัเจน 

หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเขา้ช่ือร้องขอตามวรรคหน่ึงให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

มาตรา 165 ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งยอ่มมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
การจดัใหมี้การออกเสียงประชามติใหก้ระทาํไดใ้นเหตุดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของ

ประเทศชาติหรือประชาชนนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมี้การออกเสียง
ประชามติได ้
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(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้มีการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติตาม 
(1) หรือ (2) อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผูมี้สิทธิออกเสียง
ประชามติในปัญหาท่ีจดัให้มีการออกเสียงประชามติหรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้คาํปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรีกไ็ดเ้วน้แต่จะมีกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตอ้งเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการ
ตามท่ีจดัให้มีการออกเสียงประชามติและการจดัการออกเสียงประชามติในเร่ืองท่ีขดัหรือแยง้ต่อ
รัฐธรรมนูญหรือเก่ียวกบัตวับุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทาํมิได ้

ก่อนการออกเสียงประชามติรัฐตอ้งดาํเนินการใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอและใหบุ้คคลฝ่ายท่ี
เห็นชอบและไม่เห็นชอบกบักิจการนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั 

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสียงประชามติซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการออก
เสียงประชามติระยะเวลาในการดาํเนินการ และจาํนวนเสียงประชามติ เพื่อมีขอ้ยติุ 

สรุปไดว้า่ กฏหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 เป็นกฏหมายท่ีกาํหนด
หลกัเกณฑใ์นทางการเมือง ให้ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การ
ไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมทางการเมืองไทย 
แนวคิดวฒันธรรมทางการเมือง ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในสังคม วฒันธรรม

จึงเป็นมรดกทางสังคมท่ีสามารถถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงได้  วฒันธรรมจึง
เปรียบเสมือนเป็นวิถีทางการดาํเนินชีวิตของบุคคลในสังคม วฒันธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีดีงามท่ีเป็น
แบบแผนในสังคม ซ่ึงในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วฒันธรรมนั้นหมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่ม
คน แบบแผนรวมทั้งหมด (Configuration) ของวิถีชีวิตน้ีมกัจะเป็นแบบแผนท่ีคลา้ยๆกนั และแบบ
แผนชีวิตเหล่าน้ีเป็นแบบแผนท่ีมีการเรียนรู้ และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 
โดยอาศยัภาษาหรือการเรียนแบบ วฒันธรรมจึงไม่จาํเพาะเจาะจงจะตอ้งเป็นแบบแผนหรือวิถีชีวิตท่ี
เป็นส่ิงท่ีดีงามเสมอไป แต่วฒันธรรมนั้นหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยมี์พฤติกรรมแวดลอ้ม ส่ิงท่ี
สังคมเห็นว่าเป็นความไม่ดี หรือวฒันธรรม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี 2542 ไดนิ้ยาม
ความหมาย “วฒันธรรม” ว่าคือ ส่ิงท่ีทาํให้เจริญแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ, ในพระราช 
บญัญติัวฒันธรรม พุทธศกัราช 2485 หมายถึง ลกัษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ  และศีลธรรมอันดีของประชาชน, ทาง
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วิทยาการหมายถึง พฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมู่ผลิตสร้างข้ึนดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนั และร่วม
ใชอ้ยูใ่นหมู่พวกของตน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, หนา้ 110.) 

2.4.1 ความหมายของวฒันธรรมทางการเมือง 
วฒันธรรมทางการเมือง เป็นความรู้ ความเขา้ใจและความสาํนึกทางการเมืองท่ีสมาชิก

ของสังคมใดสังคมหน่ึงท่ีมีต่อระบบการเมืองของเขา เช่น มีความรู้ ความเขา้ใจว่า สังคมหรือ
ประเทศของเขานั้นมีรูปแบบการปกครองแบบไหน มีหน่วยงานองคก์รอะไรท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัเขาเองมี
บทบาท สิทธิและหน้าท่ี ในกระบวนการทางการเมืองการปกครองอย่างไรบา้ง เขามีความรู้สึก
พอใจอย่างไรหรือไม่ต่อระบบการเมืองการปกครองท่ีเป็นอยู่ ดงันั้นพฤติกรรมทางการเมืองของ
บุคคลจะเป็นไปในลกัษณะใดก็ข้ึนอยู่กับวฒันธรรมทางการเมืองท่ีเขามีอยู่นั้ นเอง (ประสิทธ์ิ 
สวาสด์ิญาติ, 2519, หนา้ 145.)  ยงัไดมี้นกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย เช่น 

ลูเซ่ียน พาย (Lucian W. Pye) กล่าวว่า “วฒันธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของ
ทศันคติความเช่ือ ความรู้สึก สภาวะอารมณ์ท่ีมีความหมายต่อกระบวนการทางการเมือง เป็นกรอบ
ของพฤติกรรมของระบบทางการเมืองนั้นๆ ส่วนประกอบของวฒันธรรมทางการเมืองมีทั้งอุดมคติ
ทางการเมืองและปทสัฐานในการดาํเนินการของระบบการเมือง หรือกล่าวไดว้่าวฒันธรรมทาง
การเมือง คือ รูปแบบของมิติทางจิตวิทยาและอตัวิสัยท่ีปรากฎอยู่ในระบบการเมืองแต่ละระบบ” 
และ ลูเซ่ียน พาย (Lucien W. Pye) ยงัไดก้ล่าววา่ “วฒันธรรมทางการเมืองใน 4 ความหมาย ไดแ้ก่ 

1) วฒันธรรมทางการเมืองเก่ียวขอ้งกบัความไวว้างใจหรือความไม่ไวว้างใจของบุคคล
อ่ืน หรือต่อสถาบนัทางการเมือง เช่น การมีความศรัทธาหรือความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัหรือผูน้าํทาง
การเมือง 

2) วฒันธรรมทางการเมืองเก่ียวขอ้งกบัทศันคติต่ออาํนาจทางการเมือง   ซ่ึงจะสะทอ้นถึง
การยอมรับและความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้กครองและผูถู้กปกครอง หรือผูน้าํกบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึง
ทศันคติน้ีส่งผลโดยตรงต่อการท่ีประชาชนให้ความร่วมมือ หรือต่อตา้นอาํนาจทางการเมืองของ
ผูป้กครอง 

 3) วฒันธรรมทางการเมืองเก่ียวขอ้งกับเสรีภาพ และการควบคุมบงัคบัทางการเมือง 
กล่าวคือ วฒันธรรมทางการเมืองในสังคมนั้นให้การยอมรับหรือเคารพต่อเสรีภาพของประชาชน
มากนอ้ยเพียงใด หรือมุ่งเนน้การใชอ้าํนาจบงัคบั เพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคม 

4) วฒันธรรมทางการเมืองเก่ียวขอ้งกบัความจงรักภกัดี และยึดมัน่ในสังคมทางการเมือง
ของบุคคล กล่าวคือ วฒันธรรมทางการเมืองช่วยสร้างเอกลกัษณ์ทางการเมืองใหแ้ก่บุคคลในสงัคม 
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 ท่ีจะยดึมัน่ร่วมกนัและพร้อมท่ีจะต่อสู้ ปกป้องรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์นั้นใหค้งอยูต่่อไป อาจจะโดย
การยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม หรือสละผลประโยชน์ระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์
ระยะยาว เป็นตน้” (อา้งใน ฌานิทธ์ิ สนัตะพนัธ์ุ, 1989). 

และแนวคิดศึกษาทางรัฐศาสตร์ ท่ีแต่เดิมใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้าง
สถาบนัการเมือง แต่ภายหลงัไดก้ารเปล่ียนแนวทางการศึกษามาเป็นการเน้นไปท่ีพฤติกรรมของ
มนุษยท่ี์เกิดข้ึนอย่างแทจ้ริง เป็นแนวพฤติกรรมนิยม จึงทาํให้การศึกษาเก่ียวกับวฒันธรรมทาง
การเมือง ไดรั้บความสนใจอยา่งจริงจงั โดย กาเบียลอลัมอนด ์(Gabriel A Almond) ทาํการศึกษา
เก่ียวกบัวฒันธรรมทางการเมือง โดยใหค้วามหมายไวว้่า วฒันธรรมทางการเมือง หมายถึง การรับรู้ 
ความรู้สึกและการประเมินค่าของบุคคลท่ีมีต่อระบบการเมือง ซ่ึงความโนม้เอียงดงักล่าวเป็นผลมา
จาก การอบรมกล่อมเกลาทางสงัคมการเมือง 

ซิดนีย์ เวอร์บา (Sidney Verba) กล่าวว่า “วฒันธรรมทางการเมือง หมายถึง ระบบความ
เช่ือท่ีเก่ียวกบัแบบแผนของกิจกรรมทางการเมือง และสถาบนัทางการเมืองโดยไม่ไดห้มายถึง ส่ิง
ต่างๆ ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนทั้งมวล แต่ไดห้มายถึง ส่ิงท่ีประชาชนเช่ือในส่ิงท่ีเกิดข้ึน ความเช่ือ
เหล่าน้ีอาจจะอยู่ในหลายลกัษณะ ซ่ึงเป็นความเช่ือในแง่ประจักษ์ในวิถีชีวิต ท่ีเป็นจริงในทาง
การเมือง หรืออาจจะเป็นความเช่ือในเป้าหมาย หรือค่านิยมซ่ึงควรจะเขา้มาใช้ปฏิบติัก็เป็นได”้ 
(อรุณศรี ปัญโญ, 2554, หนา้ 10.) 

ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร กล่าวว่า “วฒันธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของ
ทศันคติ และความเช่ือของบุคคลท่ีมีต่อระบบการเมืองของกลุ่มสมาชิกของระบบการเมืองหน่ึง โดย
วฒันธรรมทางการเมืองในแต่ละสังคมนั้น ถูกกาํหนดข้ึนหรือไดรั้บอิทธิพลจากสภาวะแวดลอ้ม
หลายประการ เช่น ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา โดยผา่นกระบวนการขดัเกลา
ทางสังคม โดยสถาบนัต่างๆ เพื่อจะถ่ายทอดวฒันธรรมทางการเมืองจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึงอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงให้เขา้กบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆเสมอ”(ณัชชาภทัร อุ่นตรงจิตร, 
2552, หนา้ 192-193.) 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช กล่าวถึง วฒันธรรมทางการเมืองโดยยอ่คือ “วฒันธรรม
ทางการเมือง เป็นตวัแบบท่ีแสดงถึงความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ อีกทั้งความรู้สึกของบุคคลต่อ
การเมือง และความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึกน้ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีบุคคลนั้นจะใช้ในการ
ประเมินตดัสินใจ หรือแสดงความคิดเห็นตลอดจนการกระทางการเมืองของตน นัน่หมายความว่า
วฒันธรรมทางการเมืองเป็นมาตรฐานของบุคคลท่ีจะใชใ้นการพิจารณา การประเมินเหตุการณ์หรือ
การรับรู้ทางการเมืองของบุคคลนั้น ผลจากการประเมินการเมืองน้ีจะแสดงออกมาเป็นการกระทาํ
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ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น เป็นตน้” (2534, 
หนา้ 25-28) 

ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้่า วฒันธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมทาง
การเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากทัศนคติ ความเช่ือ และค่านิยมทางการเมือง  ท่ีถ่ายทอดมาจาก
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองอยา่งต่อเน่ืองและเป็นเวลาท่ียาวนาน จนอยูใ่นจิตใตส้าํนึกของ
บุคคลท่ีมีความศรัทธาหรือความเช่ือมัน่ต่อสถาบนัหรือผูน้าํทางการเมือง 

2.4.2 ประเภทของวฒันธรรมทางการเมือง 
อัลมอนด์ และ เวอร์บา (Almond &Verba) ศึกษาวฒันธรรมทางการเมืองของประเทศ

สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนั และเม็กซิโก และได้แบ่งประเภทของวฒันธรรมทางการเมือง
ออกเป็น 3 ประเภท ทั้งน้ีโดยพิจารณาจากทศันคติหรือความโนม้เอียงทางการเมืองของคนในสังคม
เป็นเคร่ืองวดัวฒันธรรมทางการเมือง 3 ประเภทดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. วฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบ (Parochail Political Culture) 
เป็นวฒันธรรมทางการเมืองของสังคมดั้งเดิมท่ียงัไม่มีบทบาททางการเมือง ไม่มีความรู้ 

ความเขา้ใจและความผกูพนัท่ีตนมีต่อระบบการเมือง จึงไม่มีความคิดท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง 
รวมทั้งไม่ไดต้ั้งความหวงั หรือขอ้เรียกร้องจากระบบการเมือง ลกัษณะวฒันธรรมเช่นน้ีจะปรากฏ
ในสงัคมจารีตประเพณีแบบดั้งเดิม หรือชนเผา่ท่ีมีการปกครองอยา่งง่ายๆ ไม่สลบัซบัซอ้ 

2. วฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (Participant Political Culture) 
เป็นวฒันธรรมทางการเมืองของสงัคมท่ีประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความผกูพนัต่อ

ระบบการเมืองจะเรียกร้อง หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหร้ะบบการเมืองตอบสนอง
ขอ้งเรียกร้องซ่ึงประชาชนมีความรู้สึกวา่เขาสามารถท่ีจะก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงทางการเมืองได ้

3. วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (Subject Political Culture) 
เป็นวฒันธรรมท่ีสมาชิกของสังคมมีความรู้ ความเขา้ใจในระบบการเมืองทัว่ๆ ไป ใน

ลกัษณะยอมรับอาํนาจรัฐ เคารพ และปฏิบติัตามกฎหมาย แต่ไม่เรียกร้อง ไม่เขา้มามีส่วนร่วม
ทางการเมือง เพราะถือว่าการเมืองเป็นเร่ืองของผูมี้อาํนาจ ประชาชนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามเท่านั้น 
(วฒิุชยั ตญัจพฒัน์กลุ, 2552, หนา้ 9-10.) 

อยา่งไรก็ตาม Almond และ Verba อธิบายต่อไปว่า เป็นการยากท่ีจะช้ีใหเ้ห็นว่าในสังคม
ต่าง ๆ ประชาชนทั้งประเทศมีวฒันธรรมทางการเมืองเป็นแบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ีเพราะ
ประชาชนในสงัคมต่าง ๆ ยงัคงมีความแตกต่างดา้นฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงจะมีผลต่อ  
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ความรู้ความเขา้ใจทางการเมืองของบุคคลเหล่านั้นดว้ย Almond และ Verbaจึงสรุปวา่ในสงัคมต่างๆ 
ประชาชนจะมีลกัษณะวฒันธรรมทางการเมืองแบบผสม (Mixed Political Culture) 

4. วฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบผสมไพร่ฟ้า (The parochial – subject culture) 
เป็นแบบท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงยอมรับอาํนาจของผูน้ําเผ่า หัวหน้าหมู่บา้นหรือ

เจา้ของท่ีดิน แต่ประชาชนกาํลงัมีความผูกพนักับวฒันธรรมการเมืองแบบคบัแคบของทอ้งถ่ิน
นอ้ยลง แบะเริมมีความจงรักภกัดีต่อระบบและสถาบนัการเมืองส่วนกลางมากข้ึน แต่ความสาํนึกว่า
ตนเองเป็นพลงัทางการเมืองอยา่งหน่ึงยงัคงมีนอ้ย จึงยงัไม่สนใจเรียกร้องสิทธิทางการเมือง ยงัคงมี
ความเป็นอยูแ่บบดั้งเดิมแต่ไม่ยอมรับอาํนาจเดด็ขาดของหวัหนา้เผา่อยา่งเคร่งครัด แต่หนัมายอมรับ 

กฎระเบียบของส่วนกลาง วฒันธรรมทางการเมืองแบบน้ี คือ แบบท่ีปรากฏมากใน
ช่วงแรก ๆ ของการรวมท้องถ่ินต่าง ๆ เป็นอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณการ
ผสมผสานระหว่างวฒันธรรม 2 รูปแบบบางคร้ังก่อใหเ้กิดความยุง่ยากวุ่นวาย และมีขอ้น่าสังเกตว่า 
การผสมผสานท่ีไม่สามารถก่อให้เกิดความมัน่คง มีผลท่ีสําคญัต่อเสถียรภาพและการดาํเนินการ
ของระบบการเมืองดว้ย 

5. วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าผสมมีส่วนร่วม (The subject – participant culture) 
ในวฒันธรรมการเมืองแบบน้ี ประชาชนพลเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พวกท่ีมี

ความเขา้ใจถึงบทบาททางดา้นการนาํเขา้ (inputs) มาก คิดว่าตนมีบทบาทและมีอิทธิพลท่ีจะทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองได้มีความรู้สึกไวต่อวตัถุทางการเมืองทุกชนิด และมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะเขา้ร่วมทางการเมือง กบัพวกท่ียงัคงยอมรับในอาํนาจของอภิสิทธ์ิชนทางการเมือง
และมีความเฉ่ือยชาทางการเมือง วฒันธรรมทางการเมืองแบบน้ีปรากฏในยุโรปตะวนัตก เช่น 
ฝร่ังเศส เยอรมนี และอิตาลี ในศตวรรษท่ี 19 และตน้ศตวรรษท่ี 20 และประเทศกาํลงัพฒันาหลาย
ประเทศในปัจจุบันลักษณะสําคัญท่ีเป็นผลของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบน้ี คือ การสลับ
สับเปล่ียนระหว่างรัฐบาลอาํนาจนิยมกบัรัฐบาลประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพราะคนในสังคมเพียงส่วน
หน่ึงเท่านั้นท่ีมีวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม แมเ้ขาจะตอ้งการการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่
ในเม่ือคนส่วนใหญ่ยงัคงมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า ยงัคงนิยมการปกครองแบบอาํนาจ
นิยมอยู่ บรรดาผูมี้วฒันธรรมแบบมีส่วนร่วมจึงขาดความมัน่ใจในความสําเร็จของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย วฒันธรรมแบบน้ีมีผลทาํให้เกิดความไม่มัน่คงในโครงสร้างทางการเมือง 
อย่างไรก็ตามถา้การผสมผสานของวฒันธรรมทางการเมืองของทั้ง 2 แบบ ดาํเนินต่อเน่ืองกนัไป
ระยะหน่ึง 

โดยท่ีระบบการเมืองแบบมีส่วนร่วม (ประชาธิปไตย) ยงัคงดาํเนินต่อไปได ้ในระยะหน่ึง
เช่นเดียวกนัเป็นไปไดท่ี้วฒันธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (กรณีบุคคลไม่อยากเขา้ไปมีส่วนร่วม
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ทางการเมือง) ผสมแบบมีส่วนร่วมอาจจะเปล่ียนทศันคติของผูท่ี้เดิมไม่สนใจอยากมีส่วนร่วม
ทางการเมือง หนัมาสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนได ้

6. วฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบผสมมีส่วนร่วม (The parochial – participant 
culture) 

เป็นรูปแบบท่ีเกิดอยู่ในประเทศเกิดใหม่ และเป็นปัญหาในการพฒันาวฒันธรรมทาง
การเมือง กล่าวคือ ประชาชนในประเทศเหล่าน้ีส่วนมากจะมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบคบัแคบ 
แต่จะถูกปลุกเร้าในเร่ืองผลประโยชน์ทางเช้ือชาติ ศาสนา ทาํให้เกิดความสนใจท่ีจะเขา้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง เพื่อคุม้ครองประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตน การพยายามเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนอาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ทางการเมือง โดยกลุ่มชนหน่ึงอาจมีแนวคิด
เอนเอียงไปทางอาํนาจนิยม ในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงอาจเอนเอียงไปทางประชาธิปไตย ลกัษณะความ
ขดัแยง้น้ีทาํใหโ้ครงสร้างทางการเมืองไม่อิงอยูก่บัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง วฒันธรรมการเมืองแบบ
น้ีมกัก่อใหเ้กิดปัญหาการพฒันาทางวฒันธรรมในบรรดาชาติท่ีเพิ่งเกิดข้ึนใหม่เสมอ ทั้งน้ี เพราะชาติ
ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนใหม่ วฒันธรรมทางการเมืองยงัมีลักษณะแบบคับแคบ ท่ีประชาชนไม่มีความรู้ 
ความรู้สึก ความคิดเห็นเก่ียวกับประเทศชาติ ระบบการเมืองโครงสร้างบทบาทชนชั้นนําทาง
การเมือง การบงัคบัใชน้โยบาย ตลอดจนไม่มีความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของ
ตนเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของระบบการเมือง เป็นตน้ 

ส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการของพวกเขา ก็คือ การอยากมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงพวกเขา้ตอ้งการวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม แต่ก็ประสบปัญหาในการพฒันา
ความรู้ ความรู้สึก และความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงสร้าง บทบาทชนชั้นนาํทางการเมือง การกาํหนด
นโยบายตลอดจนในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการบงัคบัใชน้โยบายให้เกิดข้ึนพร้อมกนัหรือในเวลาเดียวกนั 
บางคร้ังอาจพบว่าจะมีการอิงการปกครองแบบเผด็จการอาํนาจนิยม กล่าวคือ ไม่สนใจ ไม่อยากเขา้
ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ในบางคร้ังพวกเขาสนใจอยากเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะใหป้ระชาชนท่ีไม่สนใจไม่อยากจะเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ไดส้นใจ และอยากเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองบางคร้ังดูเหมือนเป็นเร่ืองยาก แต่อาจทาํไดโ้ดยวิธี
เขา้แทรกแซงหรือรุกวฒันธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิม ท่ีทาํใหป้ระชาชนไม่สนใจ ไม่อยากเขา้ไป
มีส่วนร่วมทางการเมืองไดห้ันมาสนใจอยากมีส่วนร่วมทางการเมือง (อรุณศรี ปัญโญ, 2554, หนา้ 
14-17) 

จากแนวคิดวฒันธรรมทางการเมือง วฒันธรรมทางการเมืองจึงเปรียบเสมือนทศันคติ 
ความรู้ ความเขา้ใจ ค่านิยมของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการเมือง โดยจะมีความแตกต่างกนัไปตามปัจเจก
ชน ซ่ึงปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อวฒันธรรมทางการเมืองก็คือ การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของแต่
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ละบุคคลท่ีเร่ิมมาจากสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัต่างๆในสังคม (วุฒิศกัด์ิ       
บุตนุ, 2550, หนา้ 13) 

2.4.3 ทฤษฎกีารแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Cultural Diffusion Theory)  
ทฤษฎีน้ีจะเน้นถึงกระบวนการทางประวติัศาสตร์ท่ีใช้อธิบายการเปล่ียนแปลงทาง

วฒันธรรมเรียกว่า “ลกัษณะเฉพาะทางประวติัศาสตร์ (Historical Particularize) ”  นกัมานุษยวิทยา
ในแนวความคิดน้ีคือ ฟรานช ์โบแอส(Franz Boas) เป็นมานุษยวิทยาชาวเยอรมนัทาํงานในตาํแหน่ง
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เนน้ว่า“ การแพร่กระจายทางวฒันธรรม
เป็นกระบวนการท่ีมีลกัษณะสําคญัของวฒันธรรมหน่ึงแพร่กระจายไปสู่อีกวฒันธรรมหน่ึง โดย
ปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมใหม่” นอกจากนั้นยงัเป็นผูส้นบัสนุนใหเ้กิดแนวคิดท่ีเช่ือว่า 
“วัฒนธรรมสามารถวัดได้ โดยนําวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันและพิจารณา
คุณลกัษณะท่ีสูงกวา่หรือดอ้ยกวา่ของแต่ละวฒันธรรม แต่ยงัคงเช่ือว่าวฒันธรรมนั้นไม่มีวฒันธรรม
ใดท่ีดีกวา่หรือเลวกวา่กนั” 

เอสจี บาร์เนท (H.G. Barnett) นกัมานุษยวิทยาชาวอเมริกนัผูซ่ึ้งสนใจศึกษาในประเด็นท่ี
เก่ียวกบันวตักรรม(Innovation) ท่ีถือว่าเป็นตวัแทนจากวฒันธรรมหน่ึงและมีการถ่ายถอดไปยงั
วฒันธรรมอ่ืนในงานเขียนช่ือ “Innovation : The Basis of Cultural Change” กล่าวไดว้า่ นวตักรรมก็
คือ ความคิดหรือพฤติกรรมหรือส่ิงใดๆก็ตามท่ีเป็นของใหม่ เพราะมนัแตกต่างทางดา้นคุณภาพไป
จากรูปแบบท่ีมีอยู่ บาร์เนทเช่ือว่า “วัฒนธรรมเปล่ียนไปเพราะนวัตกรรม แต่ขณะเดียวกัน
วฒันธรรมบางวฒันธรรมอาจเป็นตวัถ่วงหรือไม่สนบัสนุนให้เกิดมีนวตักรรมก็ได ้นั้นเขาจึงเสนอ
วา่จาํเป็นตอ้งมีวิธีการส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมข้ึนในสงัคมหรือวฒันธรรม” 

เอฟเวอเรทเอม็. โรเจอร์ (Everett M. Rogers) ผูเ้ขียนงานช่ือ “Diffusion of Innovations” 
ไดเ้นน้วา่ “การเปล่ียนแปลงสงัคมส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่กระจายทางวฒันธรรมจากภายนอกเขา้
มามากกว่าเกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ภายในสังคม และนวตักรรม (Innovation) ท่ีถ่ายถอดกนันั้น
อาจเป็นความคิด (Idea) ซ่ึงรับในรูปสัญลกัษณ์ (Symbolic Adoption) ซ่ึงจะเห็นไดก้ว่า” โรเจอร์ยงั
ไดก้ล่าวอีกว่า “นวตักรรมท่ีจะยอมรับกนัไดง่้าย ตอ้งมีลกัษณะ 5 ประการ ไดแ้ก่ (1) มีประโยชน์
มากกว่าของเดิม (Relative Advantage) (2)สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของสังคมท่ีรับ (Compatibility) 
(3) ไม่ยุ่งยากสลบัซบัซอ้นมาก (Less Complexity) (4) สามารถแบ่งทดลองรับมาปฏิบติัเป็นคร้ัง
คราวได ้(Divisibility) และ (5) สามารถมองเห็นเขา้ใจง่าย (Visibility) นอกจากนั้นโรเจอร์ยงัได้
นาํเสนอขั้นตอนการตดัสินใจรับเอานวตักรรมใหม่อีก 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) ขั้นตอนในการรับรู้
นวตักรรม (Awareness) (2) เกิดจากการสนใจในนวัตกรรมนั้ นๆ  ( Interest)  (3)  ประเมินค่า  
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นวตักรรม (Evaluation) (4) ทดลองใชน้วตักรรม (Trial) และ (5) การรับหรือไม่รับเอานวตักรรม 
(Adoption or Rejection) โดยผูรั้บนวตักรรมอาจมีทั้งผูรั้บเร็วหรือชา้แตกต่างกนัไป (กรรณิการ์ สุข
เกษม, 2524, หนา้ 26.) 

สรุปไดว้่า การแพร่กระจายทางวฒันธรรมมีลกัษณะท่ีสาํคญัของนวตักรรมหน่ึงไปสู่อีก
นวตักรรมหน่ึงอยา่งเป็นกระบวนการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบันวตักรรมใหม่ท่ีวฒันธรรมสามารถวดั
ได ้ แลว้นาํวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัมาเปรียบเทียบกนัพิจารณาคุณลกัษณะท่ีสูงกว่าหรือดอ้ยของแต่
ละวฒันธรรม 

2.4.4 ทฤษฎวีฒันธรรมและบุคลกิภาพ (Culture and Personality Theory) 
นักคิดท่ีสําคญัในกลุ่มน้ีได้แก่ รูธเบเนดิกต์ (Ruth Benedict) และมาร์การ์เรตม้ีด 

(Margaret Mead) งานศึกษาช้ินสาํคญัของเบเนดิกต ์ช่ือ “Pattems of Culture” ศึกษาสังคมอเมริกนั-
อินเดียน เน้นถึงอิทธิพลของวฒันธรรมและการปรับตวัของปัจเจกบุคคล และไดเ้สนอความคิด
เก่ียวกบัรูปลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Cultural Configuration) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีถือว่าส่วนประกอบ
ต่างๆของนวตักรรมมีลกัษณะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกนัและรวมเป็นหน่ึงเดียว เบเนดิกต์เช่ือว่า 
“ปัจเจกบุคคลและกระบวนการทางจิตวิทยาของปัจเจกบุคคลมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมดว้ย” 

ทฤษฎีน้ีใชไ้ดใ้นสังคมสมใหม่ โดยศึกษาลกัษณะประจาํชาติ (National Character) ของ
สังคมต่างๆ เช่น อเมริกา ไทย ญ่ีปุ่น ประเด็นท่ีพบจากท่ีศึกษา คือ บุคลิกภาพท่ีมีคุณค่าในสังคม
หน่ึงอาจกลายเป็นความผดิปกติทางจิตหรือเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนในอีกสงัคมหน่ึงกไ็ด ้

มีด้ (Mead) ไดเ้ขียนหนงัสือ ช่ือ “Coming of Age in Samon” โดยช้ีใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะ
ท่ีสาํคญัของวฒันธรรมส่วนรวมของชาวเกาะชามวัท่ีใหคุ้ณสาํคญักบัรูปแบบ (Formalism) หรือการ
กาํหนดพฤติกรรมอยา่งเคร่งครัดแน่นอนตายตวั ทาํใหปั้จเจกบุคคลมีทางเลือกนอ้ยลง 

เอดเกอตัน (Edgerton) ไดศึ้กษาชนเผา่ต่าง ๆ 4 เผา่ในแอฟริกาตะวนัออก โดยแบ่งแต่ละ
เผ่าออกเป็นกลุ่มๆดงัน้ี (1) กลุ่มเกษตรกร (2) กลุ่มเล้ียงสัตว ์โดยพบว่า ชนเผ่าทั้ง 4 ต่างมีความ
แตกต่างในบุคลิกภาพ และพบอีกว่ากลุ่มทั้ง 2 ประเภทจากเผ่าเดียวกนัก็ยงัมีความแตกต่างกนัดว้ย 
เช่น กลุ่มเล้ียงสตัวเ์ป็นปัจเจกบุคคลมากกวา่กลุ่มเกษตรกร เป็นตน้ (เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 25.) 

สรุปไดว้า่บุคลิกภาพท่ีมีคุณค่าจากในสงัคมหน่ึง  แต่สาํหรับอีกสังคมหน่ึงอาจไม่มีคุณค่า
เลย หรืออาจกลายเป็นความผดิปกติทางจิตหรือกลายเป็นพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนในอีกสงัคมหน่ึงกไ็ด ้

2.4.5 ทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participant) เป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นเป้าหมายสาํคญัของการพฒันาระบบการเมืองใหเ้ป็นประชาธิปไตย  
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เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นดชันีตวัช้ีวดัท่ีสําคญัประการหน่ึงของระบบประชาธิปไตย 
สังคมท่ีประชาชนมีระบบส่วนร่วมทางการเมืองสูง ยอ่มมีระดบัความเป็ประชาธิปไตยสูง ถา้สังคม
ใดมีส่วนร่วมทางการเมืองตํ่า แสดงวา่สงัคมนั้นมีระดบัความเป็นประชาธิปไตยตํ่า (อรุณศรี ปัญโณ, 
2554, หนา้ 38.) 

2.4.6  ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
นกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไวแ้ตกต่างกนัไป 

ตามทศันะของแต่ละบุคคล ทั้งในความหมายกวา้งและความหมายแคบ ดงัน้ี 
สถาบันพระปกเกล้า ให้ทัศนะว่า“การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีอยู่ในเกือบทุก

กิจกรรมของสงัคม  แต่ท่ีถูกกล่าวถึงอยูเ่สมอมีอยู ่4 เร่ือง คือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการพฒันา และการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร  นอกจากนั้นยงัเกิดการมีส่วนร่วมไดใ้นหลายลกัษณะ ข้ึนอยู่กบัว่าจะพิจารณาในรูปแบบ
ไหน โดยพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

1) ตอ้งมีอิสระ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเขา้ร่วมหรือไม่ก็ได้ การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ย
ความสมคัรใจ การถูกบงัคบัไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วม 

2) ตอ้งมีความเสมอภาคไม่ว่าจะเขา้ร่วมในกิจกรรมใดก็ตาม จะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกนั    
ทุก ๆ คน 

3) ตอ้งมีความสามารถ ประชาชนท่ีเขา้ร่วมจะตอ้งมีความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมใน
กิจกรรมนั้น หมายความว่า ในบางกิจกรรมแมจ้ะกาํหนดว่าผูเ้ขา้ร่วมมีเสถียรภาพและเสมอภาค แต่
กิจกรรมท่ีกาํหนดไวมี้ความสลบัซบัซ้อนเกินความสามารถของผูท่ี้จะเขา้ร่วม การมีส่วนร่วมย่อม
เกิดข้ึนไม่ได”้ (2545, หนา้ 9.) 

จันทนา สุทธิจารี ไดใ้ห้ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองไวว้่า ไดใ้ห้ความหมาย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า “การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองของประชาชน ตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมายกาํหนดให้กระทาํได ้เป็นการ
กระทาํท่ีตอ้งเกิดข้ึนจากความสมคัรใจของประชาชน เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของ
รัฐทั้งในการเมือง การปกครองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ” (2544, หนา้ 410.) 

ไมรอน เวเนอร์(Myron Weiner) ไดใ้ห้ความหมาย “การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
หมายถึง การกระทาํใดๆกต็ามท่ีเกิดข้ึนโดยความเตม็ใจ ไม่ว่าจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ไม่ว่าจะ
มีการจดัการอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ และไม่ว่าจะเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวหรือต่อเน่ืองกัน จะใช้
วิธีการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อผลในการท่ีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐ หรือ
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ต่อการเลือกผูน้าํทางการเมืองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติก็ตาม”(บวรศกัด์ิ 
อุวรรณโณ, 2546, หนา้ 3.) 

นอร์แมน นี และซิดนีย์ เวอร์บา (Norman H.Nie& Sidney Verba) ไดก้ล่าวว่า “การมี
ส่วนร่วมว่าจะตอ้งเป็นกิจกรรมของประชาชน เฉพาะบุคคลเป็นเร่ืองของการกระทาํกิจกรรม
ทางการเมืองตามสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนด โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิท่ีจะเขา้
สมาคม หารือก่อตั้งพรรคการเมือง หรือกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองกลุ่มอ่ืนๆ สิทธิท่ีจะอุทธรณ์ต่อ
รัฐบาล สิทธิท่ีเก่ียวกับการพูดการชุมนุม และการพิมพ์อย่างอิสระ และเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งหมาย
เพื่อท่ีจะสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาล ทั้งในการเลือกตั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเลือกกระทาํของเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ รวมทั้งเป็นการเขา้มามีส่วนร่วมต่อการปกครอง โดยการกระทาํกิจกรรม” (จนัทนา สุทธิจารี, 
2524, หนา้ 411.) 

ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนตามสิทธิและกฎหมายท่ีกาํหนดไวใ้หก้ระทาํได ้และตอ้งเป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนโดย
ความสมคัรใจของประชาชน เพื่อใหมี้อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐ 

2.4.7 วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
Almond และ Verba ไดเ้สนอลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยว่า 

วฒันธรรมทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งกบัประชาธิปไตยนอกจากจะมีลกัษณะส่วนร่วม (Participant 
Political Cuture) สูงแลว้ ยงัตอ้งมีความผสมกลมกลืนในสังคมระหว่างกลุ่มท่ีมีวฒันธรรมทาง
การเมืองแบบต่างๆเพื่อสร้างและธาํรงไว ้ซ่ึงดุลยภาพของพลงังานและกลไกทางการเมือง และ
ประชาธิปไตยท่ีสาํคญัท่ีสุดกลุ่มคนส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งสาํนึกในความสามารถทางการเมืองของตน 
กล่าวคือ เช่ือว่าตนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และจะพยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งกระตือรือร้น และตามช่องทางท่ีเหมาะสม  ซ่ึงลกัษณะท่ีเรียกว่า “Civic Culture” ซ่ึงถือว่า
เป็นส่วนผสมของทศันคติ ความเช่ือ 2 อยา่งควบคู่กนัไป คือ การเคารพ เช่ือฟังยอมรับ ในอาํนาจ
อย่างหน่ึงและความเป็นอิสระอย่างมัน่คงอีกอย่างหน่ึง (วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, 2544, หน้า 
175.) 

ทินพันธ์ นาคะตะ ไดก้ล่าวว่า “ลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ประกอบดว้ย 8 ประการ คือ 

1)  จะตอ้งมีความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อหลกัการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนใน
สังคมนั้นตอ้งการให้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากกว่าระบอบอ่ืน และเห็นดว้ยในกลกั
การของระบอบประชาธิปไตยวา่เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน 
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2)  จะตอ้งยึดมัน่และเช่ือถือในหลกัความสําคญัและศกัด์ิศรีของบุคคล หลกัความเสมอ
ภาคของบุคคล หลกัแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยตอ้งเคารพในสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลอ่ืนในการพูด แสดงความคิดเห็นและการแสดงออก แมต้นจะไม่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็น
เหล่านั้นกต็าม ผูมี้จิตใจประชาธิปไตยจะตอ้งยอมรับหรือมีความอดกลั้นต่อการปฏิบติัท่ีแตกต่างไป
ของผูอ่ื้น หากพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ขดัต่อการใชสิ้ทธิเสรีภาพของบุคคล 

3)  เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลกัการตดัสินดว้ยเสียง
ขา้งมากโดยมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งไดรั้บการปฏิบติัตามจากทุก ๆ ฝ่าย ทั้งน้ีจะตอ้งใหคุ้ม้ครองในสิทธิ
เสรีภาพของเสียงส่วนน้อยดว้ย เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น ๆ กระทาํไปเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยวางอยูบ่นพื้นฐานของหลกัแห่งเสรีภาพและความเสมอภาค นอกจากนั้น
ยงัตอ้งปฏิบติัต่อกนัอยา่งยติุธรรม เคารพในกฎหมายและสิทธิบุคคล 

4)  มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยติดตามข่าวคราวกิจกรรมต่าง ๆ 
ของรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจหรือกาํหนด
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

5)  ต้องเป็นผูมี้ความสํานึกในหน้าท่ีพลเมืองของตน และมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
กล่าวคือ ตอ้งเช่ือมัน่ว่าตนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือการกาํหนดนโยบายของ
รัฐบาล การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง เน่ืองจากการปฏิบติัเช่นว่าน้ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วน
ร่วม 

6)  มองโลกในแง่ดี มีความไวว้างใจในเพ่ือนมนุษย ์มีความเช่ือมัน่ในตวัเจา้หน้าท่ีและ
สถาบนัของทางราชการ เน่ืองจากการเมืองเป็นเร่ืองของความร่วมมือ ร่วมใจและไวว้างใจกัน 
ประชาชนจะตอ้งเช่ือมัน่และศรัทธาว่าระบอบประชาธิปไตยจะช่วยแกปั้ญหาและภาวะวิกฤตต่าง ๆ 
ไดแ้ละมนุษยส์ามารถปกครองตนเองได ้

7)  การวิพากษว์ิจารณ์ตอ้งมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค ์โดยเฉพาะต่อการใช้
อาํนาจหนา้ท่ี และการปฏิบติังานของทางราชการ กล่าวคือ ประชาชนจะตอ้งคอยตรวจสอบการใช้
อาํนาจของราชการและผูมี้อาํนาจทางการเมืองอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบคดัคา้นและเหน่ียวร้ัง 
มิฉะนั้นอาจนาํความหายนะมาสู่สงัคมได ้

8) จะตอ้งเป็นผูไ้ม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ เพราะหากคนส่วนใหญ่ในสังคมมีจิตใจเป็นเผด็จ
การก็ยากท่ีระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นจะประสบความสาํเร็จได ้เพราะผูมี้จิตใจเป็นเผด็จ
การจะมอบความรับผดิชอบทุกอยา่งไวท่ี้ผูน้าํ ชอบการใชอ้าํนาจเด็ดขาด อ่อนนอ้มยอมจาํนนต่อผูมี้
อาํนาจ นิยมระบบเจา้ขนุมูลนาย ไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคล ไม่ยอมรับความแตกต่างของ
ผูอ่ื้นในการใชสิ้ทธิเสรีภาพของเขา และยดึมัน่ในค่านิยมแบบเดิม” (2544, หนา้175.) 



25 

 

 พัทยา สายหู ได้กล่าวว่า “ทัศนะเก่ียวกับลักษณะผูมี้วฒันธรรมทางการเมืองการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย มีดงัน้ี  

1) มีจิตใจตอ้งการการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ มีความตอ้งการให้มีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยมากกว่าการปกครองรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจะตอ้งเห็นดว้ยกบั
การปกครองท่ียึดหลกัการท่ีว่า การปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน และเพื่อประชาชนนั่นก็คือ เป็นการยอมรับว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยมี
หลกัการ วิธีการและจุดมุ่งหมายเพื่อประชาชนนัน่เอง 

2) มีความเช่ือและยึดมัน่ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคล : การปกครองแบบประชาธิป 
ไตยเกิดจากการท่ีคนในสังคมมองโลกในแง่ดี ยอมรับว่าทุกคนมีความเสมอภาค มีความสามารถท่ี
ปกครองตนเองได ้รวมทั้งการรู้จกัเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ทั้งในการพูด การเบียน 
การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกอ่ืนๆ แมว้่าส่ิงนั้นจะขดัแยง้กบัความคิดเห็นของตนก็ตาม 
กล่าวคือ ทุกคนตอ้งมีความอดทนอดกลั้น และรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ท่ีแตกต่างกนัของ
บุคคลอ่ืน 

3)  การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย : การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมีกติกายึดมัน่การปกครองดว้ยเสียงขา้งมาก ขณะเดียวกนัตอ้งให้ความคุม้ครองและ
รับฟังความคิดเห็นของเสียงขา้งนอ้ยดว้ย ฉะนั้นคนในสังคมตอ้งยดึมัน่และปฏิบติัตามมติของเสียง
ส่วนใหญ่ เพราะมติดงักล่าวกาํหนดเพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นัน่เอง คนส่วนนอ้ยท่ีไม่เห็น
ดว้ยกบัมติเสียงขา้งมากย่อมไดรั้บความคุม้ครอง จะถือว่าเป็นศตัรูตอ้งขจดัให้ส้ินซากมิได ้ทุกคน
ยอ่มไดรั้บการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอภาคและบุติธรรมตามกฎหมาย 

4)  สนใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง : ความสนใจอาจ
แสดงออกโดยการหมัน่ติดตามข่าวสารของบา้นเมือง การสนทนาอภิปรายเร่ืองปัญหาของบา้นเมือง 
การใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดทั้งการพยายามเขา้มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและ
การตดัสินใจของรัฐบาลดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

5)  มีความสาํนึกในหนา้ท่ีพลเมืองของตน : ในสังคมท่ีเป็นประชาธิปไตย ทุกคนยอ่มตอ้ง
เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เพราะการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครอง
โดยกฎหมาย (Rule of Law) ซ่ึงทุกคนมีสิทธิและหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นพลเมืองรัฐ การปฏิบติัหนา้ท่ี
เพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม นบัวา่เป็นการทาํหนา้ท่ีพลเมืองดี 

6)  มองโลกในแง่ดี มีความไวว้างใจผูอ่ื้น และมีความเช่ือมัน่ในตวัหนา้ท่ีหรือสถาบนัของ
ทางราชการ เน่ืองจากระบอบประชาธิปไตย เกิดจากการมองโลกในแง่ดี การอยูร่่วมกนัของคนใน 
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สังคมประชาธิปไตย ก็ตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนั แมค้นในสังคมจะมีความคิดเห็นแตกต่าง
หลากหลายกนักต็าม การดาํเนินงานของสถาบนัการเมืองต่าง  ๆกย็อ่มอาศยัความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

  7) รู้จกัวิพากษว์ิจารณ์อยา่งมีเหตุผลและในทางสร้างสรรค ์: การวิพากษว์ิจารณ์ต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีของสถาบนัทางการเมือง การใชอ้าํนาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารและกลไกของระบบ
ราชการย่อมจะตอ้งถูกตรวจสอบ ควบคุม ดว้ยวิธีการท่ีเป็นประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้มี
การใชอ้าํนาจในทางท่ีมิชอบนัน่เอง” (พทัยา สายหู, 2552, หนา้ 19.) 

สรุปไดว้่า วฒันธรรมทางการเมือง ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในยคุการ
ส่ือสารไร้พรหมแดนนั้น วฒันธรรมทางการเมืองไทย จะออกมาในรูปแบบไหนอยา่งไร ซ่ึงจะตอ้ง
พิจารณาปัจจัยประกอบท่ีมีผลต่อวฒันธรรมทางการเมือง เช่น การรับรู้ข่าวสาร เม่ือมีข้อมูล
ประกอบกบัการความรู้ของผูท่ี้รับข่าวสาร ส่งผลต่อการมีจิตสาํนึกทางการเมือง ในฐานะท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของสงัคมตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ตามเจตนารมณ์ของการปกครองท่ีตอ้งการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกมิติของสังคม ซ่ึงผูว้ิจยั ได้
รวบรวมปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยั “วฒันธรรมทางการเมืองไทยของนกัศึกษา” ดงัน้ี 

1.  การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
Almond and Verba พบว่าความรู้สึกมีความสามารถในทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย (Democratic competence) ซ่ึงเป็นความรู้สึกทางการเมืองท่ีจาํเป็นสาํหรับการ
ดาํเนินการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น มีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดกบัการมีขอ้มูลข่าวสารท่ี
เท่ียงตรงเก่ียวกบัประเด็นปัญหา และกระบวนการทางการเมือง รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัความสามารถ
ในการใชข้อ้มูลข่าวสารในการวิเคราะห์ทาํความเขา้ใจกบัปัญหาต่าง ๆ การท่ีบุคคลมีขอ้มูลข่าวสาร
เพิ่มข้ึนจะทาํใหบุ้คคลมีการประเมินคุณค่าและกาํหนดขอ้ตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมัน่คงข้ึน 
เช่น ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลท่ีตดัสินใจวา่จะลงคะแนนเสียงผูใ้ดในระยะใกล ้ๆ กบัวนั
เลือกตั้ง มกัจะเป็นผูท่ี้มีความรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผูส้มคัร หรือนโยบายต่าง ๆ นอ้ยกว่าผูท่ี้ไดก้าํหนด
ขอ้ตดัสินใจของตนไวล่้วงหนา้ ถา้จะกล่าวโดยสรุปแลว้ การส่ือสารและข่าวสารท่ีแต่ละบุคคลมีอยู่
จะมีผลต่อการปรับตวัและการเปล่ียนแปลงในระบบการเมือง เช่นเดียวกับท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในสังคมนัน่เอง ข่าวสารการเมืองท่ีแต่ละ
บุคคลไดรั้บจะทาํให้เกิดความรู้ทางการเมือง ความรู้สึกนึกคิดทางการเมือง ตลอดจนพฤติกรรม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกนัออกไป (พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้, 2526, หนา้ 23.) 
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Chaffee ไดใ้หค้วามหมายของข่าวสารการเมือง (Political Information) ตามแนวคิดของ 
David Easton ว่าเป็นความรู้ของสมาชิกในระบบการเมืองในการเปล่ียนแปลงสภาวะของระบบ
เก่ียวกบัอาํนาจในการแจกแจงคุณค่าของสงัคม ดงันั้นข่าวสารจึงมีความเก่ียวพนักบัขอ้เรียกร้องและ
การสนบัสนุนท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้พร้อมกบัเป็นตวักลัน่กรองท่ีจะสอดแทรกอยูใ่นกระบวนการตดัสิน
นโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของระบบการเมืองหน่ึง (ยทุธพร อิสรชยั, 2544, หนา้ 21.) 

Rush and Althoff กล่าวว่าการส่ือสารทางการเมือง คือ การแลกเปล่ียน อภิปราย 
ถ่ายทอดข่าวสารทางการเมืองต่างๆ ระหว่างสมาชิกในสังคมการเมืองนั้น ซ่ึงทาํใหส้มาชิกต่างๆ น้ี
ยงัสามารถเป็นส่วนหน่ึงของสังคมการเมืองนั้นๆ ดว้ย ซ่ึงการส่ือสารทางการเมืองในแต่ละสังคม
การเมืองนั้นจะเป็นเช่นไร ยอ่มข้ึนอยูก่บับริบททางการเมืองของแต่ละสังคมนั้นดว้ย หากเป็นสังคม
ประชาธิปไตย การส่ือสารทางการเมือง ยอ่มมีอิสระ และหลากรูปแบบมากกว่าสังคมเผด็จการอยา่ง
แน่นอน ( สฤษฎรั์ฐ   แจง้สมบูรณ์, 2542, หนา้ 6.) 

Steven Chaffee ไดใ้หค้าํนิยามเจาะจงลงไปถึง “ข่าวสารการเมือง” โดยอาศยัแนวการ
วิเคราะห์ระบบของ David Easton ว่าเป็น ความรู้ของสมาชิกในระบบการเมืองเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวใด ๆ ในสภาวะของระบบ ในแง่ของการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีหรืออาํนาจรัฐ 
แบ่งสรรส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม ซ่ึงหมายถึงข่าวสารท่ีเก่ียวกบัขอ้เรียกร้องและการสนบัสนุน รวมทั้ง
ข่าวสารเก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนปัจจยันาํเขา้ ใหเ้ป็นผลลพัธ์ออกมาของระบบการเมืองหน่ึง ๆ 
(พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้, อา้งแลว้, หนา้ 11-12.) การท่ีบุคคลจะไดรั้บข่าวสารหรือส่งข่าวสารไปยงัผูอ่ื้น
นั้น ตอ้งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการส่ือสาร การส่ือสารเป็นหวัใจสาํคญัของพฤติกรรมมนุษยใ์นการอยู่
รวมกนัในสงัคม มนุษยไ์ดใ้ชว้ิธีการต่าง ๆ ติดต่อกบัคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะบอกข่าวสาร ขอ้มูล ตลอดจน
ความรู้สึกนึกคิด ความเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่อกนั (ภณธกร กลุสนัต,์ 2550, หนา้ 5.) 

ความรู้เก่ียวกบัข่าวสารทางการเมืองของคนไทยจะไม่มีความหมายแมแ้ต่นอ้ย หากไม่
พิจารณาไปถึงหนา้ท่ีและบทบาท หรือความสาํคญัของความรู้เก่ียวกบัข่าวสารการเมืองท่ีมีต่อระบบ
การเมืองไทย หรือความเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการทางการเมืองไทยในทางใดทางหน่ึง ว่าข่าวสาร
การเมืองมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางการเมืองอ่ืน ๆ อย่างไร มีอิทธิพลต่อปัจจยัเหล่านั้นในทาง
ใดบา้ง หรือส่งผลต่อกระบวนการทางการเมืองในแง่มุมต่าง ๆ อยา่งไร ดว้ยเหตุดงักล่าวน้ี ก่อนท่ีจะ
ไดท้าํการวิเคราะห์ถึงสถานะและบทบาทของความรู้เก่ียวกบัข่าวสารการเมืองท่ีมีต่อปัจจยัทาง
การเมืองอ่ืน ๆ อนัเป็นการกาํหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาและทาํใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ
ข่าวสารการเมืองต่อพฤติกรรมทางการเมืองและกระบวนการทางการเมืองชดัเจนยิง่ข้ึน (หนา้ 22-24.) 

 



28 

 

ลดัดาวัลย์ อนิทรจักร กล่าวว่า การส่ือสารทางการเมือง ประกอบดว้ย กลุ่มบุคคล 2 ฝ่าย 
ทาํหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสารและรับสาร กล่าวคือผูส่้งสาร คือ แหล่งข่าว เช่น รัฐ กลุ่มการเมืองหรือพรรค
การเมือง กลุ่มพลงั ประชาชนและส่ือมวลชนผูรั้บสาร คือ ประชาชนท่ีเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร บาง
กรณีส่ือมวลชนเป็นเพียงช่องทางในการเสนอข่าวสารท่ีแหล่งข่าวเสนอให้ แต่หลายกรณีท่ี
ส่ือมวลชนสามารถเป็นผูส่้งข่าวสาร (2544, หนา้ 110.) 

พฤทธิสาณ ชุมพล กล่าวถึงการส่ือสารทางการเมือง คือ กระบวนการทางการเมืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนขอ้เทจ็จริง ทรรศนะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ
ในทางการเมืองระหวา่งบุคคล การส่ือสารทางการเมืองจึงนบัเป็นกระบวนการพิเศษท่ีก่อใหเ้กิดการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมือง และทาํให้บุคคลสามารถดาํรงอยู่ไดใ้นสังคม
การเมืองนั้นประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพราะการเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระบบ
การเมือง จะทาํใหรั้ฐบาลสามารถรับรู้ถึงความตอ้งการของประชาชน และสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งถว้นทัว่ (2540, หนา้ 181.) 

เสรี วงษ์มณฑา กล่าวถึงการส่ือสารท่ีมีผลต่อระบบการเมือง ซ่ึงสามารถระบุไดด้งัน้ี 
1) เป็นการสร้างทศันคติทางการเมือง การพดูคุย การเผยแพร่ การประชุม การอบรมการ

แจกใบปลิว การติดป้ายประกาศ การแจกแผน่พบั ข่าว และบทความทางวิทยกุระจายเสียงวิทยุ
โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ และนิตยสาร สามารถท่ีจะช่วยสร้างสาํนึกทางการเมือง ค่านิยมทาง
การเมือง และทศันคติทางการเมืองให้แก่ประชาชนได ้ การให้ข่าวสารเก่ียวกบัการทาํงานของ
รัฐบาล เหตุผลของการออกกฎหมาย การออกนโยบาย การกาํหนดโครงการต่างๆ ข้ึนมาจะทาํให้
ประชาชนรู้จกัรัฐบาลดีข้ึน เขา้ใจรัฐบาลดีข้ึน และยอมรับรัฐบาลไดม้ากข้ึนข่าวคราวเก่ียวกบั
นกัการเมืองจะสร้างความรู้สึกให้แก่ประชาชนว่า ควรจะเขา้ไปยุง่เก่ียวกิจกรรมทางดา้นการเมือง
มากนอ้ยเพียงใด อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ีมีฝร่ังบางคนเขียนถึงเมืองไทยว่า การเมืองไทยเป็นการเขา้
ร่วมของผูไ้ม่รู้แต่ผูรู้้ไม่เขา้ร่วม (Uninformed participants and information non-participants) นัน่คือคนรู้
อะไรดี ๆ มกัจะเส่ือมศรัทธาในระบบการเมือง และไม่เขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง เช่น ไม่ไปเลือกตั้ง 
แต่คนท่ีสนใจนั้นเพราะยงัไม่รู้อะไรดีนกั จึงยงัศรัทธาอยู ่เช่น ชาวนาท่ีไปเลือกตั้งกนัมาก เป็นตน้ 

2) สร้างความสนใจทางการเมือง ในสมยัก่อนนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมืองนกั
เพราะไม่ค่อยไดรู้้ข่าวสารทางการเมือง ไม่เคยพบเห็นนกัการเมืองหรือผูบ้ริหาร แต่ในปัจจุบนัน้ีข่าว
คราวของรัฐบาลมีให้สัมผสั รับรู้กนัเป็นประจาํ นกัการเมืองจะเป็นข่าวให้เห็นทั้งในหนงัสือพิมพ ์
วิทยโุทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง ตลอดจนการวิพากษว์ิจารณ์ทางส่ือต่างๆ อยูเ่ป็นประจาํ จึงมีส่วน
ทาํใหค้นในยคุน้ีจะสนใจข่าวสารการเมืองเพ่ิมมากข้ึน 
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3) สร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมือง นอกเหนือจากการสร้างความสนใจแลว้
การส่ือสารยงัถูกนาํเอามาใชส้ร้างความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองไดอ้ยา่งมาก การเผยแพร่
ประชาธิปไตยโดยส่ือบุคคลก็ดี โดยส่ือมวลชนก็ดี หรือการนาํเสนอพระราชบญัญติัใหม่ท่ี
ประชาชนตอ้งรับรู้และเขา้ใจ เพื่อปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดีสู่ประชาชนดว้ยการส่ือสาร 

4) สร้างบทบาททางการเมือง ความสนใจท่ีก่อใหเ้กิดความรู้และทศันคติ อนัจะนาํไปสู่
การกาํหนดบทบาททางการเมือง ประชาชนในปัจจุบนัไดรู้้ถึงบทบาท สิทธิ และหนา้ท่ีของตนใน
เช่นกนั 

5) การส่ือสารเป็นการนาํเอารัฐบาลเขา้ไปอยูใ่นบา้นของประชาชน นกัรัฐศาสตร์จะมอง
วา่การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นการส่ือสารท่ีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ส่วนการส่ือสารทางดา้น
ส่ือมวลชนนั้นจะมีบทบาทสาํคญัรองลงมา การท่ีนกัการเมืองไดพ้บปะพูดคุยกนักบัประชาชนนั้น
ยอ่มดีกว่าการท่ีจะกระจายข่าวสารต่าง ๆ ออกไปทางส่ือมวลชน แต่ในกรณีท่ีการส่ือสารระหว่าง
บุคคลไม่สามารถกระจายไปไดอ้ยา่งทัว่ถึง ส่ือสารมวลชนจะเขา้มามีบทบาทท่ีสาํคญัในการทาํให้
ประชาชนรู้จกัพรรคการเมือง ผูน้าํของรัฐบาลและผลงานของรัฐบาล โดยผา่นช่องทางการส่ือสาร
ต่าง ๆ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่ือสารท่ีรวดเร็ว และทนัสมยัในปัจจุบนั 

6) การส่ือสารมวลชนทาํให้ความสนใจของประชาชนมีลกัษณะความเป็นนานาชาติ
(Cosmopolitan-Oriented) โดยในปัจจุบนัน้ีโทรคมนาคม การส่งข่าวผา่นดาวเทียมทาํใหค้วามสนใจ
ของประชาชนเปล่ียนแปลงไป นอกจากการสนใจแต่เพียงส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเท่านั้น พวกเขายงัสนใจส่ิง
ท่ีอยูไ่กลตวั มีความคิดท่ีเป็นสากลกนัมากยิ่งข้ึน ทาํให้รัฐบาลตอ้งต่ืนตวักบัการสนองตอบความ
ตอ้งการของประชาชนตามมาตรฐานนานาชาติท่ีประชาชนมีโอกาสไดพ้บเห็น 

7) การส่ือสารถูกนาํมาใชใ้นการรับรองสถานภาพก่อนท่ีจะเป็นนกัการเมือง คนบางคน
ไม่เป็นท่ีรู้จกัเลย แต่การท่ีส่ือสารมวลชนเขียนถึงเขาบ่อย ๆ ในวงสนทนามีคนพดูถึงเขาบ่อย ๆ คน
ท่ีไม่มีความสําคญัก็มีความสําคญัข้ึน สถานภาพดังกล่าวเป็นอะไรก็จะไดรั้บการยอมรับข้ึน
เพราะฉะนั้นในการเสนอนกัการเมืองใหรั้บใชป้ระชาชนนั้น พรรคการเมืองจะสร้างการยอมรับโดย
การเสนอบุคคลดงักล่าวนั้นในส่ือมวลชนดว้ยความถ่ีสูง ใหค้นไดรู้้จกัคุณสมบติัและผลงานต่าง ๆ 
ของเขา แมค้นบางคนจะมีผลงานมากกวา่ความสามารถสูงกวา่ แต่ถา้ไม่ไดรั้บการเสนอในข่าวของ 
ส่ือมวลชน ไม่มีการกล่าวขวญัถึงคนกย็อ่มไม่ยอมรับสถานภาพ 

นอกจากส่ือมวลชนจะมีบทบาทสําคญัในการสร้างตวับุคคลของนักการเมืองให้เป็นท่ี
ยอมรับแลว้ รัฐบาลเองจาํเป็นตอ้งใชส่ื้อมวลชนเป็นเคร่ืองมือในการนาํเสนอข่าวของรัฐบาลไปสู่
ประชาชนไม่วา่จะเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของรัฐบาล หรือการนาํเสนอนโยบายต่าง ๆ ออกมาหรือ
แมก้ระทัง่การใชส่ื้อมวลชนเป็นเคร่ืองมือในการรับฟังเสียงสะทอ้นกลบัจากประชาชนในประเด็น
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ต่าง ๆ ขณะเดียวกนัประชาชนเองก็ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชนท่ีสาํคญั
ประชาชนยงัสามารถใชส่ื้อมวลชนเป็นเคร่ืองมือในการนาํเสนอขอ้เรียกร้องต่าง ๆ ไปยงัรัฐบาล 
หรือหน่วยงานราชการไดด้ว้ย (2537, หนา้ 124-127.) 

Lucian W. Pye ไดพ้ิจารณาบทบาทของการส่ือสารในการพฒันาทางการเมือง โดยแบ่ง
สงัคมออกเป็น 3 แบบ 

1) สังคมโบราณ (Traditional Society) คือ เป็นสังคมซ่ึงระบบการเมืองยงัไม่พฒันาอาจ
เป็นระบบหวัหนา้เผา่ (Tribal Leader) หรือเจา้ผูค้รองนครหรือราชาธิปไตย หรือคณาธิปไตยซ่ึงคง
รูปไม่แน่นอน ในสังคมเช่นน้ีการส่ือสารทางการเมืองเป็นไปตามระดบัสถานะทางการเมืองซ่ึง
กาํหนดแน่นอนตายตวั การถ่ายทอดข่าวสารและความคิดเห็นไปในทางเดียว คือ จากเบ้ืองบน        
(ผูค้รองอาํนาจในแผน่ดิน) ลงมาสู่ประชาชน ไม่มีการถ่ายทอดยอ้นกลบัจากประชาชนไปสู่ผูกุ้ม
อาํนาจ ในการปกครองในสงัคมแบบน้ี การส่ือสารมวลชนยงัไม่กาํเนิดข้ึน เพราะมวลชน (Mass) ยงั
ไม่มีสิทธิมีเสียงในทางการเมือง มวลชนมีหนา้ท่ีเพียงรับฟังคาํแถลงการณ์หรือคาํช้ีแจงจากรัฐบาล
เท่านั้น 

2) สังคมสมยัใหม่ (Modern Society) ในสังคมเช่นน้ี อาํนาจทางการเมืองกระจายออกไป
สังคมประกอบดว้ยกลุ่มชนซ่ึงมุ่งปกป้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง อาํนาจทาง
การเมืองอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยสันติ การส่ือสารทางการเมืองเป็นไปในลกัษณะทิศทางท่ีสวนกนั
คือ ข่าวสารและความคิดเห็นถูกถ่ายทอดจากผูคุ้มอาํนาจทางการเมืองมาสู่มวลชน และจากมวลชน
ยอ้นกลบั (Feedback) ข้ึนไปสู่เบ้ืองบนอีกคร้ังหน่ึง ในสังคมเช่นน้ี การส่ือสารมวลชนเป็นส่ือสาํคญั
ทางการเมืองเพราะเป็นส่ือถ่ายทอดข่าวสาร และเป็นตลาดเสรีของความคิดเห็น  

3) สังคมซ่ึงกาํลงัเปล่ียนรูป (Transitional Society) เป็นสังคมซ่ึงอยูใ่นระดบัระหว่าง
สังคมโบราณและสังคมสมยัใหม่ คือ สังคมท่ีกาํลงัพฒันาจากสังคมโบราณแต่ยงัไม่บรรลุถึง
ความสาํเร็จท่ีจะเป็นสังคมสมยัใหม่อยา่งแทจ้ริง ในสังคมชนิดน้ี อาํนาจทางการเมืองยงัไม่กระจาย
ออกไปสู่ประชาชนอย่างแทจ้ริง แต่มวลชนเร่ิมมีสิทธิมีเสียงในทางการเมือง (Political 
Participation) ในสังคมเช่นน้ี กลุ่มชนท่ีสาํคญั คือ ผูน้าํสมยัใหม่ซ่ึงอาจเป็นผูไ้ดรั้บการศึกษาดี 
ตระหนกัในภาวะของการเปล่ียนแปลงทางสังคม ผูน้าํสมยัใหม่เหล่าน้ีเป็นพลงัสาํคญัในสังคมแบบ
น้ี เพราะเป็นผูผ้ลกัดนัมวลชนรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เช่น กลุ่มประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ใน
สงัคมซ่ึงกาํลงัเปล่ียนรูป การส่ือสารมวลชนเร่ิมฟักตวัเกิดข้ึนฉะนั้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่ือมวลชน
อาจไม่สมบูรณ์เช่นในสังคมสมยัใหม่ คือ ยงัไม่มีการถ่ายทอดสวนทิศทางระหว่างผูมี้อาํนาจกบั
มวลชนอยา่งแทจ้ริง บทบาทของส่ือสารมวลชนในสงัคมเช่นน้ี มกัจะเป็นไปในรูปท่ีผูน้าํจะเป็นผูช้ี้ 
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ทางใหป้ระชาชนเขา้ใจในสภาพความเปล่ียนแปลงทางสังคม สาํหรับส่ือสารมวลชนนั้น
มีภาระหนา้ท่ี   เป็นพิเศษ คือ เป็นผูน้าํและเป็นผูส้อนให้เขา้ใจในบทบาททางการเมืองของตน 
(วฒันา พุทธางกูรานนท,์ 2531, หนา้ 144-145.)  

จะเห็นไดว้่าระบบการเมืองนั้นมีผลต่อลกัษณะ และรูปแบบการส่ือสารทางการเมือง
กล่าวคือ ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้น รัฐบาล ประชาชน พรรคการเมือง กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เรียกร้อง แสวงหา
ขอ้มูลข่าวสาร และการส่ือสารทางการเมือง ภายใตบ้รรยากาศเช่นน้ีทาํใหรู้ปแบบการส่ือสารทาง
การเมืองในระบบประชาธิปไตยเป็นการไหลของขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองแบบสองทาง (Two-
ways flow) ท่ีประชาชนสามารถส่งผา่นความคิดเห็น ขอ้เรียกร้อง หรือขอ้มูลข่าวสารกลบัไปยงั
รัฐบาลได ้ และเป็นการไหลของขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองในแนวด่ิงผสมกบัแนวนอน ขณะท่ี
ระบบการเมืองแบบเผด็จการนั้น ประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น หรือ
การส่ือสารทางการเมืองท่ีจาํกดั โดยรัฐบาลจะเป็นผูค้วบคุมการส่ือสารทางการเมืองของประชาชน 
ย่อมส่งผลให้รูปแบบของการส่ือสารทางการเมืองท่ีพบนั้นเป็นการไหลของขอ้มูลข่าวสารทาง
การเมืองแบบทางเดียว (One-way flow) คือ รัฐบาลจะเป็นผูส่้งข่าวสารใหป้ระชาชนแต่เพียงฝ่าย
เดียว และเป็นการไหลของขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองในแนวตั้ง หรือแนวด่ิง คือ รัฐบาลจะเป็นผูส่้ง
ข่าวสารลงมาใหป้ระชาชนเพียงฝ่ายเดียว 

สรุปไดว้่า การถ่ายทอดข่าวสารหรือการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง ระหว่าง
กลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ข่าวสารทางการเมืองเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัทางการเมือง หากพิจารณาตาม
แนวทางทฤษฎีระบบจะพบวา่ การส่ือสารทางการเมืองเป็นทั้งปัจจยันาํเขา้ (Input) และปัจจยัส่งออก 
(Output) ของระบบการเมือง กล่าวคือ ประชาชนสามารถส่งผา่นขอ้เรียกร้อง รวมถึงความคิดเห็น
ต่าง ๆ ท่ีมีต่อรัฐบาล นโยบายหรือผลงานของรัฐบาล ผา่นข่าวสารไปสู่ประชาชนโดยผา่นช่อง
ทางการส่ือสาร รัฐอาจใชก้ารส่ือสารทางการเมืองเป็นเคร่ืองมือในการโนม้นา้ว หรือโฆษณาชวน
เช่ือใหป้ระชาชนเช่ือมัน่และยอมรับในฝ่ายตน จะเห็นไดว้่าไม่ว่าจะอยูใ่นสถานะอะไรภายใตร้ะบบ
การปกครองแบบใด ข่าวสารทางการเมืองก็มีความสาํคญัต่อการดาํรงอยูแ่ละการพฒันาวฒันธรรม
ทางการเมืองทั้งส้ิน 
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2. การสร้างจิตสํานึกทางการเมือง 
แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานึกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ.2542 ให้

ความหมายคาํว่า “จิตสาํนึก” ไวว้่า ภาวะท่ีจิตต่ืนและรู้ตวัสามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าจากประสาท
สมัผสัทั้ง 5 คือ รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงท่ีสมัผสัไดด้ว้ยกาย  (ราชบณัฑิตยสถาน, หนา้ 35.)   

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ให้นิยามคาํว่า จิตสํานึก (Conscious) ว่าหมายถึง ความคิด 
ความรู้สึกท่ีอยู่ส่วนลึกของบุคคล ติดตวัติดใจอยู่ตลอดเวลา คงทนและไม่เปล่ียนโดยง่าย  (2549, 
หนา้ 41-45.) 

ทองพันช่ัง พงษ์วารินทร์ ให้ความหมายว่า จิตสํานึก (Conscientiousness) หรือความ
ตระหนกั (Awareness) หมายถึง การตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน และตดัสินใจเลือกสนองตอบต่อส่ิง
นั้นในทางท่ีถูกตอ้งตามกฎระเบียบ กฎหมาย กฎของสงัคม จารีตประเพณี (2552, หนา้ 33.) 

จิตสาํนึกทางการเมือง เป็นการตระหนกัถึงบทบาท หนา้ท่ีและสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์
และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดบัชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้างจิตสาํนึกต่อ
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง การเป็นผูน้าํทางสังคม
โดยเป็นผูต้ระหนกัถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัของมนุษยท่ี์หลากหลาย การทาํความ
เขา้ใจต่อสังคมแบบพหุวฒันธรรม การเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคม 

การสร้างจิตสาํนึกทางทางการเมือง ซ่ึงจะตอ้งอาศยัสถาบนัทางสงัคมเขา้ร่วม แนวทางใน
การเสริมสร้างจิตสาํนึกของคนในสงัคมวา่ จะตอ้งเกิดข้ึนไดจ้ากการคลุกคลีอยูก่บัความถูกตอ้ง การ
ปลูกฝัง อบรม การฝึกปฏิบติัการไดเ้ห็นตวัอยา่งท่ีชวนให้ประทบัใจ ปัจจยัเหล่าน้ีค่อยๆ โนม้นาํใจ
ของบุคคลให้เกิดจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งและการสร้างจิตสํานึกต่อส่วนรวมให้เกิดข้ึน จาํตอ้งอาศยั
สถาบนัทางสงัคมหลายส่วนเขา้ร่วมมือกนั เช่น  

1) สถาบนัการศึกษา การศึกษาเป็นรากฐานของการพฒันาเป็นส่ิงท่ีปฏิเสธกนัไม่ไดไ้ม่ว่า
จะเป็นการพฒันาในรูปใดจาํตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการศึกษา  

2) สถาบนัศาสนา สถาบนัทางศาสนาตอ้งเป็นผูน้าํในการสร้างจิตสาํนึกต่อส่วนรวมให้
เกิดข้ึน ตอ้งนาํประชาชนกลบัไปสู่คาํสอนของพระพุทธองคท่ี์ทรงเนน้ใหเ้ห็นแก่ประโยชน์สุขของ
สงัคมเป็นใหญ่  

3) สถาบนัครอบครัว ความอบอุ่นของสถาบนัครอบครัวมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก
เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีช่วยใหท้ารกจะเกิดจิตสาํนึกเห็นความสาํคัญของส่วนรวม ความใกลชิ้ด 
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ระหว่างพ่อแม่กบัลูก จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งในการเล้ียงอบรมลูก เพราะความใกลชิ้ดจะเป็นส่ือท่ี
ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  

4) สถาบนัทางข่าวสาร ซ่ึงเป็นส่ิงชกันาํหรือให้ความรู้ท่ีทนัต่อเหตุการณ์ประกอบการ
ตดัสินใจ  

ชัยอนันต์  สมุทวณิชย์ ไดก้ล่าวว่า ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สังคม-
การเมืองไทยเรามีลกัษณะ หลายปัจจยัท่ีทาํให้การพฒันาทางการเมืองดาํเนินไปในทิศทางท่ีเขา้สู่
สภาวะของประชาธิปไตย แต่สังคมไทยเราขาดปัจจยัเหล่านั้น เพราะเราไม่เคยมีประสบการณ์ท่ี
สัน่สะเทือนจิตสาํนึกของประชาชน ในประเทศอ่ืนๆ ประสบการณ์ท่ีสร้างจิตสาํนึก และการรวมตวั
จดัตั้ง (แมจ้ะเป็นไปอยา่งลบัๆ) ทางการเมืองก็คือ การตกเป็นอาณานิคม อีกอยา่งหน่ึงก็คือการพ่าย
แพส้งครามเหมือนอยา่งญ่ีปุ่น 

ปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือ บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนใน
การกาํหนดนโยบายของรัฐ กลุ่มเศรษฐกิจท่ีประกอบดว้ยพ่อคา้ในประเทศไทยเป็นคนเช้ือสายจีน 
คนเหล่าน้ีอพยพยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอยูเ่มืองไทย โดยจิตใตส้าํนึกท่ีตอ้งการกลบับา้นเกิด ทาํใหเ้ขาเป็น
คนท่ีมีชีวิตอยู่อย่างเป็นการ “ชัว่คราว” ไม่ตอ้งการเขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการเมือง เพราะถูกรัฐบาล
เพง่เลง็และกีดกนัอยา่งหน่ึง อีกอยา่งหน่ึงกคื็อ ไม่มีจิตสาํนึกของความเป็นชาติ 

พฒันาการของจิตสํานึกทางการเมืองไทยเกิดข้ึนอย่างล่าชา้เพราะขาดส่ือท่ีจะเผยแพร่ 
และเกิดข้ึนในวงจาํกดัของผูมี้การศึกษา กลไกทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ทาํหนา้ท่ีระดมความสนบัสนุน
แบบชัว่คราวเพื่อการเลือกตั้ง และเน่ืองจากพรรคการเมืองขาดความต่อเน่ือง เพราะมีการปฏิวติั
รัฐประหารบ่อย ๆ พรรคการเมืองก็ไม่อาจสร้างจิตสาํนึกทางการเมืองข้ึนได ้ประชาชนเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองน้อยมาก ไม่ค่อยเสียค่าสมาชิก หรือบริจาคเงินให้พรรค ก่อให้เกิด “คณาธิปไตย” 
เพราะคนกลุ่มน้อยมีบทบาทในพรรค ในรูปของการให้ทุนสนับสนุนหรือไม่ก็เป็นบุคคลท่ีมีฐาน
สนบัสนุนทางการเลือกตั้งอยา่งมัน่คง ประชาชนไม่มี “ความภกัดี” ต่อพรรคการเมืองใด ๆ ทาํให้
พรรคไม่อาจมีฐานสนบัสนุนของมวลชนได ้จึงขาดพลงัและความชอบธรรม 

เม่ือมีพรรคไทยรักไทย ผูน้าํและแกนนาํในการดาํเนินงานไดว้างรูปแบบใหพ้รรคไทยรัก
ไทยเป็นพรรคมวลชน จึงไดเ้นน้ความสาํคญัของประชาชน รูปแบบน้ีเป็นการผสมผสานแนวทาง
มวลชนของพรรคคอมมิวนิสตก์บัแนวทางการตลาด วิธีการน้ีนบัว่าไดผ้ลเพราะนอกจากสังคมจะ
เขา้สู่ระบบทุนนิยมแลว้ การเลือกตั้งก็ยงัตอ้งอาศยัทุนจาํนวนมาก พรรคไทยรักไทยเป็นพรรค
การเมืองแรกของไทยท่ีทาํการสาํรวจความต้องการของประชาชน เพื่อนาํมาเป็นนโยบายในการ 
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เลือกตั้ งและนโยบายของรัฐบาล น่ีคือการใช้แนวทางธุรกิจสมัยใหม่เป็นหลัก ด้วยการถือว่า
ประชาชนเป็น “ลูกคา้” 

ส่ิงท่ีพรรคไทยรักไทยทาํเพื่อปิดช่องว่างทางการเมือง ก็คือ การเดินแนวทางมวลชน 
เน่ืองจากพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยสลายตวัไป แต่นิสิตนกัศึกษาไดรั้บการจดัตั้ง และเป็น
กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ท่ีมีจิตสาํนึกทางการเมืองสูง มีประสบการณ์ในการเคล่ือนไหว คือ มี “ทกัษะทาง
การเมือง” ซ่ึงขาดแคลนในสงัคมไทย พรรคไทยรักไทยจึงเติบใหญ่ และสามารถชนะการเลือกตั้งได 

แต่เน่ืองจากพรรคไทยรักไทยตอ้งการไดอ้าํนาจอยา่งรวดเร็ว จึงใชว้ิธีซ้ือประชาชนดว้ย
นโยบายประชานิยม แทนท่ีจะสร้างจิตสาํนึกทางการเมืองใหแ้ก่ประชาชน ความภกัดีของประชาชน
ท่ีมีต่อพรรคไทยรักไทย (และทกัษิณ) จึงมีความเปราะบางเพราะวางอยูบ่นฐานของผลประโยชน์ 

บทบาทท่ีสาํคญัท่ีสุดของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย คือ การสร้างจิตสํานึก
ทางการเมืองซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน 

การปลุกจิตสาํนึกทางการเมืองน้ีเป็นการตา้นการเมืองแบบตวัแทน และตา้นการฉ้อฉล 
การใช้อาํนาจรัฐ เพื่อประโยชน์ส่วนตวัและพวกพอ้ง และประชาธิปไตย การมีกลุ่มบุคคลท่ีให้
ขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ และความเห็นทางการเมืองอยา่งเป็นระบบ จึงไม่น่าแปลกใจว่า ช่องว่างทาง
การเมืองดา้นจิตสาํนึกทางการเมืองไดรั้บการเติมเตม็ โดยประเด็นท่ีทาํให้เกิดจิตสาํนึกร่วมกนั คือ 
การรักษาสถาบนัพระมหากษตัริย ์และการรักษาดินแดนของชาติ 

ปัจจุบนัการเมืองไทยจึงเปล่ียนไป โดยเฉพาะในดา้นจิตสาํนึกของประชาชนท่ีไม่เคยมี
การปลุกสร้างมาก่อน บทบาท การสร้างจิตสํานึกทางการเมืองนับว่าเป็นการวางรากฐานทาง
การเมืองท่ีสําคญัยิ่งในรอบ 75 ปีน้ี และจะตอ้งยกระดับ ตลอดจนขยายขอบเขตของจิตสํานึก
สาธารณะน้ีใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึนต่อไป (บทความ, หนา้ 1.) 

สรุปไดว้่า ประเทศไทยมีวิวฒันาการทางการเมืองมาอยา่งยาวนานโดยมีอุดมคติท่ีชดัเจน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 คือการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข 
อุดมคติดังกล่าวจะเป็นจริงได้ต้องมีการสร้างจิตสํานึกทางการเมืองให้กับผูค้นของประเทศ 
จิตสํานึกท่ีสําคญัคือ การมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมองว่าการเมืองเป็นเร่ืองของทุกคนบนผืน
แผ่นดินไทย ไม่ใช่เร่ืองของคนใด หรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ ควรมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค ์เช่น การไปใชสิ้ทธิทางการเมืองในการเลือกตั้ง ในการประชามติ และในกรณีอ่ืน ๆ 
จิตสํานึกประการต่อมา คือ การยอมรับในความแตกต่างของสิทธิ เสรีภาพ และความคิดทางการ
เมืองของคนอ่ืนๆ กลุ่มอ่ืน ๆ ในสังคม ภายใตก้รอบจารีตประเพณี วฒันธรรม จริยธรรม และ
กฎหมาย แมร้ะบบประชาธิปไตยจะยอมรับและใหอ้าํนาจกับเสียงส่วนใหญ่  แต่เสียงส่วนน้อย   
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ความคิดท่ีแตกต่างก็เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ การยอมรับซ่ึงกนั และกนั เคารพในความ
แตกต่าง ใหโ้อกาสซ่ึงกนัและกนั จะนาํมาซ่ึงการเมืองท่ีมีคุณภาพ และนาํความสงบสุขมาสู่ประเทศ 
จิตสํานึกท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง คือ การส่งเสริมคนดีให้มีอาํนาจเป็นตวัแทนปวงชนชาวไทย 
เพราะคนดีท่ีเป็นตวัแทนของปวงชนคือเคร่ืองประกนัว่าสังคมไทยจะไดรั้บการบริหารจดัการ ให้
ผูค้นทุกกลุ่มในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพ ไดรั้บความยติุธรรม และไดรั้บการจดัสรรผลประโยชน์อยา่ง
เป็นธรรม เท่าเทียมกนั 

3.การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มา

มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มในลกัษณะของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง เป็นตน้ มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย
ของการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี  

เจิมศักดิ์  ป่ินทอง ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า "เป็นการเขา้ร่วม กิจกรรมของ
ชาวบา้นตามท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจดัข้ึน และชาวบา้นเป็นผูเ้สนอ โดยมีการเขา้ร่วมใน
หลายระดบั เช่น การเขา้ร่วมในการฟังเฉย ๆ ฟังและออกความคิดเห็น ตลอดจนร่วมในการวางแผน
และมีผูเ้ขา้ร่วมตั้งแต่ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น และชาวบา้นทัว่ไป  (2527, หนา้ 17.) 

ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมืองข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีสาํคญั คือ ลกัษณะของ
ระบบการเมือง กล่าวคือ หากเป็นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนมีความสาํคญัและจาํเป็นมาก ตั้งแต่การคดัเลือกผูแ้ทนเขา้มาทาํหนา้ท่ีใน
การบริหารประเทศ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลกัษณะต่าง ๆ เช่น พูดคุยกนัทาง
การเมือง การเขียนบทความหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นทางหนงัสือพิมพ ์ การร่วมแสดงความ
คิดเห็นในรายการสนทนาการเมืองทางโทรทศัน์ รูปแบบและระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ยงัเป็นปัจจยัช้ีวดัระดบัความเป็นประชาธิปไตยของระบบการเมืองนั้น ๆ อีกดว้ย  
(จนัทนา  สุทธิจารี, 2524, หนา้ 411.) 

Herbert Mc Closky กล่าววา่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การกระทาํโดยความ
สมคัรใจของสมาชิกในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในทางการเมือง กล่าวคือ การคดัเลือกผูป้กครอง และ
การกาํหนดนโยบายสาธารณะทั้งโดยตรงหรือทางออ้ม เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การติดตาม
ข่าวสารทาง การเมือง การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง การชุมนุมทางการเมือง 
การติดต่อกบัสมาชิกผูแ้ทนราษฎร การช่วยเหลือหรือสนับสนุนดา้นการเงินแก่ผูส้มคัรรับการ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือง นอกจากนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถพิจารณาไดจ้ากการ
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สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยา่งเป็นทางการ การช่วยหาเสียงการรณรงคใ์นการหาเสียง การ
ร่วมฟังการปราศรัยของพรรคการเมือง  (อคัรเมศวร์ ทองนวล, 2541, หนา้ 35.) 

Huntington และ Dominquez ไดใ้หค้วามหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองวา่ หมายถึง 
กิจกรรมหรือการกระทาํของประชาชนท่ีตอ้งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาล โดยการกระทาํ
หรือ ความพยายามนั้นเป็นไปไดท้ั้งท่ีสมคัรใจหรือไม่สมคัรใจรวมถึงการเลือกตั้ง การร่วมในการ
รณรงคก์าเสียง การรวมตวัเพื่อใหโ้นม้นา้วหรือกดดนัรัฐบาลการประทว้ง การใชค้วามรุนแรง (หนา้ 
411.) 

จันทนา สุทธิจารี กล่าวถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าหมายถึง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมายกาํหนดใหก้ระทาํได ้เป็นการกระทาํท่ีตอ้งเกิดข้ึน
จากความสมคัรใจของประชาชน เพื่อใหมี้อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมือง การ
ปกครองระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ กล่าวคือ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีแสดงพฤติกรรมในทางการเมือง
การปกครองของประชาชนเพื่อใหมี้อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายของรัฐเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของตนให้มากท่ีสุด เป็นไปตามสิทธิท่ีมีระบบการเมืองและกฎหมายรองรับ แต่ลกัษณะของ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมตามสิทธิของประชาชนอาจขยายผลเป็นความรุนแรงทางการเมือง ซ่ึงผิด
กฎหมายได ้ เป็นไปตามความสมคัรใจของประชาชน แต่ความสมคัรใจอาจเกิดจากความไม่รู้ไม่
เขา้ใจหรือสาํคญัผดิในขอ้เทจ็จริงของสถานการณ์ทางการเมือง เน่ืองจากถูกชกัจูงดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
จากผูห้วงัผลประโยชน์ (2544, 410.) 

สิทธิพนัธ์ พุทธหุน ไดส้รุปสาเหตุการมีส่วนร่วมทางการเมืองไดด้งัต่อไปน้ี 
1) กระบวนการสร้างความทนัสมัย (Modernization) เป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงระหวา่ง

สงัคมดั้งเดิมกบัสงัคมทนัสมยักระบวนการน้ีจะเป็นผลใหส้งัคมดั้งเดิมแปรเปล่ียนไปมีUrbanization 
ระดบัการศึกษาสูงข้ึน ความคาดหวงั ความทะเยอทะยานของคนเพ่ิมสูงข้ึน อนัเป็นผลมาจาก Social 
Mobilizationในขณะเดียวกนัในสงัคมท่ีระดบัของการพฒันาเศรษฐกิจอยูใ่นอตัราท่ีตํ่ากวา่ กระบวน
กระบวนการ Social Mobilization แลว้ ความคบัขอ้งใจกจ็ะเกิดข้ึน และถา้ความคบัขอ้งใจเหล่าน้ีไม่
สามารถถูกขจดัไปไดแ้ลว้ ประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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2)การเปลีย่นแปลงในโครงสร้างชนช้ันทางสังคม การเปล่ียนแปลงน้ีเป็นผลโดยตรงจาก
การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีส่วนเช่ือมโยงใหป้ระชาชนไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมข้ึน
อีกดว้ย ดงันั้น เม่ือโครงสร้างชนชั้นของคนเปล่ียนไปจะเป็นผลใหท้ศันคติและพฤติกรรมทางการ
เมืองของคนเปล่ียนไปดว้ย กล่าวคือ 

-  มีความสาํนึกในหนา้ท่ีของราษฎรมากข้ึน 
-  ไดรั้บข่าวสารทางการเมืองเพ่ิมข้ึน 
-  ตระหนกัในผลกระทบท่ีนโยบายของรัฐพึงมีต่อตนเองยิง่ข้ึน 
-  มีความสาํนึกในฐานะท่ีเป็นสตัวท์างการเมือง (สิทธิพนัธ์ พทุธหุน, 2529, หนา้ 30.) 
จากพฤติกรรมดงักล่าวจะเป็นผลใหค้นเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิง่ข้ึนการศึกษา

ของ Nie and Prewit ในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงสามารถเสนอเป็นแผนตามแผนภาพท่ี 
2.1 ดงัน้ี 
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ความสมัพนัธ์ตํ่า 
ความสมัพนัธ์ปานกลาง 

ความสมัพนัธ์สูง 
 
 

แผนภาพ 2.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวคดิของ Nie, Prewitt (1969) 
 

จากแผนภาพจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะมีทั้งท่ีเป็นปัจจยั
ในทางออ้ม เช่น สถานภาพทางสงัคม ปัจจยัทางตรง เช่น การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสงัคม และใน
บางกรณีทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การรับข่าวสารทางการเมือง 

 
 
 
 
 

 

การเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม 
ทางสงัคม 

สถานภาพทางสงัคม 

ความรู้ทางการเมือง การรับข่าวสาร 
ทางการเมือง 

ความสาํนึกในหนา้ท่ี
พลเมือง 

ความสนใจ 
ทางการเมือง 

ประสิทธิภาพ 
ทางการเมือง 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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2.5 วฒันธรรมการปกครองตามแนวพทุธศาสนา 
การปกครองในพระพทุธศาสนาจะมุ่งในการปกครอง 3 ระดบั คือ 
1. ระดบัตน้ หมายถึงระดบัตนเอง คือ ควบคุมรักษาตนเอง 
2. ระดบักลาง หมายถึงระดบัคนอ่ืน คือ สมาคม องคก์ร ในการปฏิสมัพนัธ์ 
3. ระดบัสูง หมายถึงระดบัสังคม ประเทศชาติ นานาชาติ และระดบัโลก คือ มนุษยชาติ

ทั้งมวล ใหไ้ดรั้บประโยชน์และความสงบสุขในการอยูร่่วมกนั 
1. ระดบัตนเอง คือ ระดบัเบ้ืองตน้ ในการรักษาควบคุมพฤติกรรมทั้งทางกาย วาจา และ

ใจของตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สะอาดบริสุทธ์ิจากความไม่ดีทั้งหลาย โดยการประพฤติ
ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัท่ีจะตอ้งละเวน้ ไม่ล่วงละเมิด และฝึกหัดขดัเกลาปฏิบติัตามหลกัการเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย คือ ประโยชน์สุขส่วนตนตามลาํดบั ตามพระพุทธพจน์ท่ีว่า “บุคคลพึงยงัตนให้มี
คุณงามความดีก่อน จึงควรสอนผูอ่ื้นภายหลงั” ยิง่ปกครองควบคุมตนเองใหเ้ป็นคนดีมากเท่าไร กย็ิง่
จะทาํให้ตนเองมีความสุขมากยิ่งข้ึนตามลาํดบัขั้นของความดีเท่านั้น ทางพระพุทธศาสนาถือว่าทาํ
ให้ตนเองเกิดบารมี เป็นผูมี้บุญ คือ มีความดีในตวัเอง สะอาดทั้งทางกาย วาจา ใจ ผอ่งใสจากความ
เศร้าหมอง คือ ความชัว่ ผลท่ีไดรั้บ คือ ความสุขทั้งทางกายและใจ บารมีและบุญก่อใหเ้กิดอาํนาจท่ี
เรียกว่า“อิทธิ” เม่ืออาํนาจแห่งความดี คือ หิริและโอตตปัปะแลว้ ก็สามารถปกครองควบคุมรักษา
ตนเองและคนอ่ืนไดท้ั้งโลก ตามพทุธภาษิตท่ีวา่ “วโสอสริยงั โลเก” มีอาํนาจ (พลงัแห่งคุณธรรม) ก็
เป็นใหญ่ในโลกได ้โดยมีพระวินัยหรือศีล เป็นเคร่ืองป้องกนัคุม้ครองกาย วาจา มีพระธรรมเป็น
เคร่ืองคุม้ครองรักษาใจ โดยฝากกาย วาจาไวท่ี้พระวินยั ฝากใจไวท่ี้พระธรรม 

ระเบียบและวิธีปฏิบติัในการปกครองตนเอง 3 วิธี คือ 
1. ศีล ควบคุมกายวาจาใหเ้ป็นปกติ ไม่ทาํใหต้นเองและผูอ่ื้นเดือดร้อน 
2. สมาธิ รักษาคุม้ครองจิตใหต้ั้งมัน่ในความดีงาม 
3. ปัญญา ขดัเกลาจิตใจให้เขา้ถึงความดีในขั้นท่ีละเอียด เพื่อสร้างพลงัความคิด ฉลาด

รอบรู้ 
ศีล เป็นกฎระเบียบท่ีควบคุมปกครองรักษาพฤติกรรมทางกายและวาจาท่ีจะแสดงออกให้

เป็นทางการ กระทาํและคาํพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ถูกตอ้ง ดีงาม ควบคุมตนเองให้มีบุคลิกภาพ 
หรือภาพลกัษณ์ท่ีดีงาม น่าเคารพนบัถือ ทั้งแก่ตวัเองและคนอ่ืนไม่ทาํลายตวัเองโดยกิริยาวาจาท่ีไม่
เหมาะสม ไม่ทาํร้ายหรือเบียดเบียนคนอ่ืนด้วยคาํพูดหรือการกระทาํกักขฬะหยาบคาย ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขในการอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีในสงัคม 
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สมาธิ  เป็นการปกครอง ควบคุม รักษาจิตใจของตนเอง ใหป้ราศจากความชัว่ เป็นจิตท่ีดี
งาม มีคุณธรรม สะอาด ผอ่งใสจากส่ิงท่ีไม่ดี ท่ีเรียกว่า “กิเลส” คือ ความเศร้าหมองท่ีมีอยูภ่ายในอนั
เป็นเหตุใหแ้สดงพฤติกรรมทางกาย ทางวาจาไม่ถูกตอ้งดีงาม การปกครอง ควบคุม รักษาตวัเองดว้ย
ศีล ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ก็เป็นวิธีการควบคุมท่ีดี แต่จะดีไม่ตลอดได ้หากจิตใจยงัไม่ดี ยงัไม่มีการ
รักษาควบคุมใหมี้ความดีมาก ความชัว่นอ้ย ฉะนั้น เม่ือรักษากายวาจาแลว้ จึงตอ้งรักษาจิตดว้ย 

ปัญญา  ความรอบรู้ถึงส่ิงท่ีมีอิทธิพลอนัเป็นตน้ตอท่ีทาํใหแ้สดงพฤติกรรมทางกาย วาจา 
และใจในทางท่ีไม่พึงประสงค ์คือ กิเลส หรืออกุศลมูล ไดแ้ก่ โลภะ โทสะ โมหะ แลว้พยายามขจดั
ขดัเกลาจิตใจทีละนอ้ยๆจนหมดไปในท่ีสุด แต่ละขณะจิตเกิดปัญญารู้เท่าทนักิเลส สามารถลดละได้
ทีละนอ้ยๆนั้น เป็นการปกป้อง คุม้ครอง รักษาตวัเราเองใหเ้ขา้ถึงความดีท่ีสูงข้ึนตามลาํดบั จนถึงขั้น
เป็นบุคคลชั้นสูงสุด วิเศษสุดในความเป็นมนุษย ์คือ พระอริยบุคคล เป็นคนท่ีเป็นยอดมนุษย ์มีแต่
ส่ิงท่ีดีงามทั้ งทางกาย  วาจา  ใจ  ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีจะเป็นส่ิงชั่ว ร้าย  แม้แต่จะคิด  ซ่ึงใน
พระพทุธศาสนา ไดจ้ดัพระอริยบุคคลไวเ้ป็น 4 ระดบั คือ 1) พระโสดาบนับุคคล 2) พระสกาทาคามี
บุคคล 3) พระอนาคามีบุคคล และ 4) พระอรหนัต ์

2. ระดบัคนอ่ืน คือ ระดบัปฏิสมัพนัธ์ในการคบหาสมาคมซ่ึงกนัและกนัในระดบัองคก์าร 
หน่วยงาน และสถาบนัทางสังคม เช่น สถาบนัครอบครัว สถาบนัการปกครอง การศึกษา ศาสนา
และสนัทนาการ เป็นตน้ 

การปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน จะก่อให้เกิดอาํนาจการต่อรองในผลประโยชน์อย่างใดอย่าง
หน่ึงให้เกิดข้ึนเสมอ ฝ่ายท่ีมีพลงัหรืออาํนาจท่ีเหนือกว่าก็จะควบคุม หรือบงัคบัครอบงาํให้คนอ่ืน
ยอมตาม และได้รับประโยชน์มากกว่า ในกรณีเช่นน้ี ฝ่ายท่ีเสียเปรียบจะไดรั้บความทุกข์ความ
เดือดร้อน อนัเกิดจากการปกครองโดยไม่เป็นธรรม ฝ่ายท่ีไดเ้ปรียบก็จะดีใจ เหลิงในอาํนาจ และจะ
หาทางเอาเปรียบบุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่ตอ้าํนาจมากข้ึน จนกลายเป็นความเคยชินในการใชอ้าํนาจในทางท่ี
ผดิได ้

แต่ถา้หากบุคคลนั้นไดรั้บการฝึกหัดขดัเกลาตามหลกัการปกครอง ควบคุม รักษาตนเอง
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ผลของการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนนั้นจะก่อใหเ้กิดความพอใจทั้ง 2 
ฝ่าย ผูท่ี้ยอมให้ก็ย่อมดว้ยความพอใจ ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ก็พอใจ คือประสานประโยชน์กนัทั้ง 2 
ฝ่าย ผลประโยชน์ลงตวั เป็นท่ียอมรับได ้ถือว่าถูกตอ้งชอบธรรม บรรลุเป้าหมาย คือประโยชน์สุข
ร่วมกนั 

3. ระดับสังคม ซ่ึงเป็นระดับสูง ได้แก่ระดับสังคมโดยกวา้ง เช่น ระดับประเทศชาติ 
นานาชาติ ระดบัโลก หรือมนุษยชาติทั้งมวล ใหไ้ดรั้บประโยชน์และความสงบสุขในการอยูร่่วมกนั  
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จะเห็นไดจ้ากการท่ีพระพุทธองคเ์ม่ือทรงบาํเพญ็พระบารมีในส่วนของพระองคเ์ตม็เป่ียมแลว้ ทรง
ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ อนัไดช่ื้อว่า พระองคป์กป้องคุม้ครองพระองคเ์อง ทรงหลุดพน้จาก
ความไม่ดีงามทั้งหลาย คือ อาสวะกิเลสทั้งปวง เขา้ถึงความดีอนัสูงสุดส่วนพระองคเ์องแลว้ ก็ทรง
เสด็จไปบาํเพญ็ประโยชน์สุขแก่บุคคลอ่ืน ให้บุคคลเหล่านั้นหลุดพน้จากกิเลสอาสวะอนัเป็นเหตุ
แห่งทุกข์ทั้งมวล เขา้ถึงบรมสุขอนัสมบูรณ์ คือ บรรลุถึงความเป็นพระอริยบุคคล เป็นยอดของ
มนุษย ์โดยเร่ิมแรกไดท้รงแสดงธรรมใหบุ้คคล 60 ท่านบรรลุเป็นพระอรหนัตแ์ละทรงใหอุ้ปสมบท
เป็นภิกษุ คือ พระปัญจวคัคีย ์5 รูป พระยสะและสหาย 55 รูป รวมเป็นพระอรหันต ์60 รูปพระองค์
ทรงส่งท่านเหล่านั้นไปเผยแพร่ความดี คือ ทาํประโยชน์ให้มวลมนุษยชาติ ให้สามารถคุม้ครอง
รักษาตนเองใหไ้ดรั้บประโยชน์และความสุข 

สรุปไดว้า่ การปกครองในพระพทุธศาสนามีพระวินยัหรือศีล เป็นเคร่ืองป้องกนัคุม้ครอง
กาย วาจา มีพระธรรมเป็นเคร่ืองคุม้ครองรักษาใจ โดยฝากกาย วาจาไวท่ี้พระวินยั ฝากใจไวท่ี้พระ
ธรรม หากปฏิบติัตามแนวทางพุทธศาสนา บุคคลทั้งหลายกระทาํ และพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ถูกตอ้งและดีงาม ไม่ทาํร้ายหรือเบียดเบียนผูอ่ื้น ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขในการอยู่ร่วมกนัได้
เป็นอยา่งดีในสงัคม 
 

2.6 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
2.6.1 ประวตัิความเป็นมาของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัไดป้ฏิบติัภารกิจดา้นการผลิตบณัฑิต งานวิจยั งาน

บริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
พุทธศกัราช 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งวิทยาลยัข้ึนในบริเวณวดับวรนิเวศวิหาร โดย
พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลยั” มีพระราชประสงคเ์พื่อเป็นท่ีศึกษาเล่าเรียนของ
พระภิกษุสามเณร ทรงอุทิศพระราชทรัพยบ์าํรุงประจาํปี และก่อสร้างสถานท่ีศึกษาวิทยาลยัแห่งน้ี 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดเ้สด็จมาเปิด
มหามกุฏราชวิทยาลัย พระองค์ทรงรับมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์บาํรุงประจาํปี อาศยัพระราชประสงคด์งักล่าวแลว้นั้น 
สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงตั้งวตัถุประสงค ์เพื่อดาํเนินกิจการของ
มหามกฏุราชวิทยาลยั ข้ึน 3 ประการ คือ 
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1. เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
2. เพื่อเป็นสถานศึกษาวิทยาการอนัเป็นชาติภูมิและของต่างประเทศ 
3. เพื่อเป็นสถานท่ีเผยแพร่พระพทุธศาสนา 
เม่ือภารกิจของมหามกุฏราชวิทยาลยัได้ดาํเนินการแลว้ ปรากฏว่าพระวตัถุประสงค์

เหล่านั้นไดรั้บเป็นท่ีน่าพอใจตลอดมา 
เพื่อท่ีจะใหพ้ระวตัถุพระสงคเ์หล่านั้นไดผ้ลดียิง่ข้ึน ดงันั้นในวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ.2488 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์ในฐานะท่ีเป็นนายกกรรมการมหามกฏุราชวิทยาลยั
พร้อมด้วยพระเถรานุเถระจึงได้ทรงประกาศตั้ งสถาบันการศึกษาชั้ นสูงในรูปมหาวิทยาลัย
พระพทุธศาสนาข้ึน โดยอาศยันามวา่สภาการศึกษามหามกฏุราชวิทยาลยั โดยมีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 

1. เพื่อใหเ้ป็นท่ีศึกษาพระปริยติัธรรม 
2. เพื่อใหเ้ป็นสถานศึกษาวิทยาการอนัเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ 
3. เพื่อใหเ้ป็นสถานเผยแผพ่ระพทุธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. เพื่อใหภิ้กษุสามเณรมีความรู้และความสามารถในการบาํเพญ็ประโยชน์แก่ประชาชน 
5. เพื่อให้ภิกษุสามเณรมีความรู้และความสามารถในการคน้ควา้ โตต้อบ หรืออภิปราย

ธรรมไดอ้ยา่งกวา้งขวางแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
6. เพื่อให้ภิกษุสามเณรไดเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสน

ทายาทท่ีเหมาะแก่กาลสมยั 
7. เพื่อความเจริญกา้วหนา้ และคงอยูต่ลอดกาลนานของพระพทุธศาสนา 
ทั้งน้ีภายใตก้ารบริหารของคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า กรรมการสภาการศึกษา

มหามกุฏราชวิทยาลยั สถาบนัการศึกษาแห่งน้ีไดเ้ร่ิมเปิดให้การอบรมศึกษาแก่ภิกษุสามเณร ตั้งแต่
วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบนั 

สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ท่ีตึกหอสมุดหนา้วดั
บวรนิเวศวิหาร ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สถานท่ีแห่งน้ีคบัแคบขยบัขยายไดย้ากไม่เพียง
พอท่ีจะรองรับกบัจาํนวนพระนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน ดว้ยเหตุน้ี คณะกรรมการจึงดาํเนินการก่อสร้าง
อาคารหลังใหม่ข้ึนมาหลังหน่ึงภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นอาคารทรงไทย 3 ชั้ น สมเด็จ
พระสังฆราชเจา้กรมหลวงวชิรญาณวงศไ์ดท้รงวางศิลาฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2498เม่ือ
อาคารหลงัใหม่น้ีสร้างสําเร็จแลว้ จึงไดย้า้ยกิจการของมหาวิทยาลยัจากตึกหอสมุดฯ มาท่ีอาคาร
หลงัใหม่ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2501 จนถึงปัจจุบนั 
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2.6.2 วตัถุประสงค์ในการก่อตั้งมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
ในการจดัตั้งมหามกฏุราชวิทยาลยัข้ึนนั้น สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณว

โรรส ไดท้รงวางวตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการ คือ  
1. เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณร 
2. เพื่อเป็นสถานศึกษาวิทยาการอนัเป็นชาติภูมิและของต่างประเทศ 
3. เพื่อเป็นสถานท่ีเผยแพร่พระพทุธศาสนา 
2.6.3 ทีต่ั้งของมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ศาลายา 
เลขท่ี 248 หมู่ท่ี 1 บา้นวดัสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธ

มณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท ์02 482 1151-2 
 

2.7 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
สมวงศ์ นวลวัฒน์ ได้วิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” 
ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมทางการเมืองคือ แบบแผนของทศันคติและการปรับแนวคิดหรือการ
ปรับทิศทางทางการเมืองของบุคคล ซ่ึงเป็นสมาชิกของระบบการเมืองอนัจะก่อให้เกิดกิจกรรมทาง
การเมือง การปรับแนวคิดหรือ การปรับทิศทางการเมืองเพื่อมาใชใ้นการวดัระดบัความคิดเห็นท่ีมี
ต่อวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ผูว้ิจยัจึงไดแ้บ่งตวัแปรท่ีจะศึกษาซ่ึงประกอบดว้ย
จาํนวน 3 ดา้นคือ 1. ดา้นการรับรู้ทางการเมือง 2. ดา้นจิตสาํนึกทางการเมือง 3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง (2556, 145 หน้า.) ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านจิตสํานึกทางการเมือง ส่วนด้านการรับรู้ทางการเมืองมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
จาํแนกตามอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  2) ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานีท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้างกนั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  3) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ปัญหาพบว่า ประชาชนบางส่วนไม่ให้
ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาพบวา่ ควรมีการจดักิจกรรม 
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ต่างๆท่ีเก่ียวกบัประชาธิปไตย เพื่อพฒันาระดบัวฒันธรรมทางการเมือง อาทิเช่น การจดัให้มีการ
เสวนาเก่ียวกบัการเมือง จากตารางท่ี 4.30 ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฏร์ธานีอาํเภอเมือง 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไดท้าํการ
ทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 

วิฑูร  ภูนุช ไดว้ิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั
รามคาํแหง” พบว่า ทศันคติโดยรวมเห็นดว้ย และระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัสูง ตาํแหน่งและ
ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนเพศ และอายไุม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง (2548, 124 หนา้.) 

เยาวเรศ  แตงจวง ไดว้ิจยัเร่ือง “วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์” ผลการศึกษาพบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์มี
วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้น เพศ สาขาวิชา ลกัษณะการ
อยู่อาศยักับครอบครัว และลกัษณะท่ีเล้ียงดูต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับวฒันธรรมทาง

การเมืองแบบประชาธิปไตยอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2549, 187 หนา้.) 
 วราวุธ เด่นแพทย์ชรางกรู ไดว้ิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของนกัศึกษามหาวิยาลยัรามคาํแหง” ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัว่ไป 
นักศึกษาได้รับข่าวสารทัว่ไป โดยแยกตามประเภทของส่ือ พบว่า 1) ส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับ
ข่าวสารทัว่ไปจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด นกัศึกษายงัใหค้วามเช่ือถือในส่ือโทรทศัน์ โดยมีเหตุผลว่า
ส่ือนั้นมีทั้งภาพและเสียง 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมือง นักศึกษาเปิดรับ
ข่าวสารการเมืองในระดบัสูง จากส่ือโทรทศัน์ โดยการเปิดรับส่ือทุกวนัมากท่ีสุด โดยให้ความ
น่าเช่ือถือและการแลกเปล่ียนพูดคุยประเด็นทางการเมืองท่ีได้จากส่ืออยู่ในระดับกลางทั้ ง
หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ และวิทยุ 3) ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภูมิหลงั
เก่ียวกบั เพศ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเฉพาะจากส่ือประเภท 
หนังสือพิมพ ์ส่วนภูมิหลงัเก่ียวกบั อายุ คณะท่ีศึกษา ระดบัชั้นปี ภูมิหลงั ไม่มีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากส่ือประเภทหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 4) 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั่วไป ภูมิหลังเก่ียวกับ เพศ อายุ และระดับชั้นปี ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัว่ไป 5) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
สถาบนัการศึกษา  ภูมิหลงัเก่ียวกบัอาย ุและระดบัชั้นปี มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
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ทางการเมืองในสถาบนัการศึกษา ส่วนภูมิเก่ียวกับ เพศ คณะท่ีศึกษา และภูมิลาํเนา ไม่มีความ
สมัพนัธืกบัพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถาบนัการศึกษา (2549, 107 หนา้.) 

ทรงกต พลิาชัย ไดว้ิจยัเร่ือง “วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขา้ราชการ
เรือนจาํ จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการเรือนจาํ มีวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัสูง จาํนวน 4 ดา้น 1) ดา้นมีความสาํนึกอยูใ่นหนา้ท่ีพลเมืองของตน และมี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 2) ดา้นการมีความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3) ดา้นการยึดมัน่และเช่ือถือในหลกัความสําคญัและศกัด์ิศรีของบุคคลและ 4) ดา้นการวิพากษ ์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ และมีระดับวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง จาํนวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองและการปกครอง 2) ดา้นการเคารพในกติกาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 3) 
ดา้นการไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการและ 4) ดา้นการมองโลกในแง่ดีและมีความไวว้างใจเพื่อนมนุษย ์
ขา้ราชการในเรือนจาํพบว่า อายุและประเภทตาํแหน่งในการทาํงานท่ีต่างกันมีวฒันธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่เพศและระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนั (2552, หนา้ 71.) 

สาวิตรี ก้อนอาทร ได้วิจัยเร่ือง “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ”์ ผลการวิจยัพบว่า “วฒันธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์อาํเภอเมือง จงัหวดั
อุตรดิตถ ์อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียดงัน้ี คือ ดา้นจิตสาํนึก ดา้นการ
รับรู้ และดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาของวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์ดา้นการรับรู้ คือ การสืบ
ทอดทางการเมืองของนักการเมืองมีการผูกขาดและสืบทอดอาํนาจต่อๆกนัมา ดา้นจิตสํานึก คือ 
ประชาชนส่วนใหญ่ระลึกอยู่เสมอว่าการขายเสียงเป็นส่ิงผิด แต่ยงัมีข่าวของการขายเสียงให้ไดย้ิน
เสมอ และดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเคยให้การแนะนาํนกัการเมืองช่วยเหลือ 
หรือแกไ้ขปัญหาของประชาชน แต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวฒันธรรมทาง
การเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์อาํเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์เรียงลาํดบัจาก
มากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรกคือ ส่ือมวลชนควรมีการนาํเสนอข่าวท่ีเป็นจริง เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บรู้
และเขา้ถึงสถานการณ์ของบา้นเมืองในปัจจุบนั รองลงมาคือ ควรมีการเผยแพร่ความรู้ทางดา้น
การเมืองทางดา้นการเมืองแบบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน และ
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พรรคการเมืองท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารประเทศควรมีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้ประชาชนในชาติมี
ความอยูดี่กินดี” (2551, หนา้ 99.) 

กติติพงษ์ แก้วเรือนคาํ ไดว้ิจยัเร่ือง “วฒันธรรมทางการเมืองของพนกังานธนาคารในเขต
อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองไทยในระดบัปานกลาง กล่าวคือ พนกังานธนาคารมี
ความรู้ ความเขา้ใจทางการเมือง และดา้นทศันคคติทางการเมืองพบว่าพนกังานธนาคาร มีทศันคติ
เก่ียวกับการเมืองท่ีเป็นไปในทางประชาธิปไตย เพราะมีความเข้าใจถึงความเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแต่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบันอ้ยคือมีส่วนร่วมทางเมืองตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดเท่านั้น และจากการศึกษายงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัความรู้
ความเขา้ใจทางการเมือง แต่ปัจจยัทางด้านอายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ตาํแหน่งงานมี
ความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติกบัความรู้ความเขา้ใจทางการเมือง (2552, หนา้ 178.) 

พ.จ.อ. เอกชัย ลําชัยภูม ไดว้ิจยัเร่ือง “ วฒันธรรมทางการเมืองของพนกังานเทศบาล
สามญั พนกังานจา้งตามภารกิจ และประธานชุมชนทอ้งถ่ินคอนสาร : ศึกษากรณีเทศบาลตาํบลคอน
สาร” ผลการวิจยัพบว่า พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้งตามภารกิจ และประธานชุมชน เป็นผู ้
มีพฤติกรรมของวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม หรือมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยเพ่ือเป็นการมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์และพฒันาทางดา้นการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดงัน้ี ประการท่ี 1) พนักงานเทศบาลสามญั พนักงานจา้ง
ตามภารกิจ และประธานชุมชนไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมของวฒันธรรมทางการเมืองแบบมี
ส่วนร่วม หรือมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 2 ลักษณะ คือ พฤติกรรมของ
วฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมหรือมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วม และพฤติกรรมของวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม หรือมีวฒันธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีประชาชนมีสิทธิและหน้าท่ี ประการท่ี 2) 
พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้งตามภารกิจ และประธานชุมชนส่วนใหญ่ตอ้งการมีพฤติกรรม
ของวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมหรือมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
ประการท่ี 3) พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้งตามภารกิจ และประธานชุมชนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองของประเทศ โดยสรุปการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถท่ีจะ
นาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมของวฒันธรรมทางการเมืองท่ีพึงประสงคข์องพนกังาน
เทศบาลสามญั พนกังานจา้งตามภารกิจ และประธานชุมชน ท่ีจะเป็นวฒันธรรมทางการเมืองแบบมี
ส่วนร่วมไดอ้ยา่งกวา้งขวางทัว่ถึงต่อไปในอนาคต (2552, หนา้ 102.) 
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มยุรี  ถนอมสุข ไดว้ิจยัเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกบัการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์” ผลการวิจยั พบว่า
นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกาํแพงแสนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบัน้อย โดยท่ีปัจจยัอายุ ภูมิลาํเนา และการ
รับรู้ข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต ส่วนปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ เพศ ชั้นปี รายไดข้องครอบครัว อาชีพของผูป้กครอง และการ
กล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิต อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2554, หนา้ 133.) 

ประภัสร์  สุทธาภิรมย์ ไดว้ิจยัเร่ือง “การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดบัทอ้งถ่ินของประชาชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร” ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง นั้น  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารทางการเมืองจากการดูโทรทศัน์มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ รองลงมาจาก
การอ่านหนงัสือพิมพ ์จากการฟังวิทยุ และจากการอ่านวารสาร นิตยสาร ตามลาํดบั ส่วนประเด็น
เน้ือหาของข่าวสาร ส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารดา้นบนัเทิง มากกว่าข่าวการเมือง–ข่าวราชการ ใน
ประเด็นของแหล่งข่าวพบว่า ส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน มากกว่าการ
พบปะพูดคุยกนั และในการพบปะพูดคุยกบับุคคลต่าง ๆ พบว่าเน้ือหาท่ีพูดคุยกนันั้น จะเป็นข่าว
เศรษฐกิจ-สงัคม มากกวา่ข่าวการเมือง – ข่าวราชการ และข่าวบนัเทิง  

ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยพิจารณาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
การมีบทบาทในชุมชน การเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมือง การชุมนุมประทว้ง และการส่ือข่าวสาร จาก
ภาพโดยรวม กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงท่ีเขา้ไปมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากท่ีสุด คือ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผูว้่าราชการ และสมาชิกสภา กทม. 
รองลงมา คือ การส่ือข่าวสาร โดยการส่งจดหมายไปสนบัสนุน หรือคดัคา้นผูน้าํทางการเมืองในการ
ท่ีเห็นว่าดาํเนินการทางการเมืองไม่เหมาะสมมากท่ีสุด และสนทนาถกเถียงปัญหากบับุคคลอ่ืนท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองการเมืองตามลาํดบั 

การทดสอบสมมติฐาน สรุปไดด้งัน้ี 
1. ประชากรท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง จากช่องทางท่ีแตกต่างกนัมีส่วนร่วม

ทางการเมืองแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ พบว่า ผูท่ี้ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองจากช่องทาง
ท่ีแตกต่างกนั มีส่วนร่วมในทางการเมืองไม่แตกต่างกนั แสดงว่า ช่องทางในการส่ือสารทาง
การเมือง ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตวัอยา่ง 
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2. ประชากรท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง จากแหล่งข่าวสารท่ีแตกต่างกนัจะมี
ส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนั การวิเคราะห์พบว่า ผูท่ี้รับข่าวสารทางการเมืองจากการพบปะ
พูดคุยจะมีส่วนร่วมทางการเมือง ดา้นการมีบทบาทในชุมชน ดา้นการเก่ียวขอ้งกบัพรรคการเมือง 
และดา้นการประทว้งมากกว่าผูท่ี้รับข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน แต่ดา้นการไปลงคะแนน
เสียง และดา้นการส่ือสาร พบวา่ การมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 

3. ประชากรท่ีไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนั จะมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ พบว่า ผูท่ี้ไดรั้บข่าวสารท่ีมีเน้ือหาข่าวสารแตกต่างกนั มีส่วนร่วม
ทางการเมืองแตกต่างกนั แสดงว่าเน้ือหาของข่าวสารเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของกลุ่มตวัอย่าง กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บข่าวสารท่ีมีเน้ือหาเป็นข่าวสารดา้น
การเมือง ข่าวราชการ จะมีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่ากลุ่มท่ีไดรั้บข่าวสารท่ีมีเน้ือหา
ดา้นความบนัเทิง และกีฬา 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นอาจเกิดข้ึนไดใ้นหลายลกัษณะ เช่น การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การพดูคุยเร่ืองการเมือง การช่วยพรรคการเมืองในการรณรงคห์าเสียง การ
เขา้ร่วมประชุมทางการเมือง การเป็นผูส้มคัรเขา้รับเลือกตั้ง หรือแมแ้ต่การเดินขบวนประทว้ง หรือ
สนับสนุนการดาํเนินการของรัฐท่ียงัผลให้ตนเองไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท่ีเป็นหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยแบบตัวแทน คือการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้งผูแ้ทนท่ีไม่มีการทุจริตและไม่มีการซ้ือสิทธิขายเสียง (2554.) 

ภูสิทธ์  ขันติกุล ไดว้ิจยัเร่ือง “ทศันะทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชน 44 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” พบว่า ประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมทางการเมือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อยูร่ะดบัตํ่า ไดแ้ก่ ดา้นการชุมนุมทางการเมือง ดา้นการติดต่อกบันกัการเมือง และดา้นการเขา้ร่วม
ทาํกิจกรรมทางการเมืองกบัพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม บทบาท
หนา้ท่ีในครอบครัวบทบาทหนา้ท่ีในชุมชน การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง การพฒันาทางการเมือง ความ
สนใจทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การกล่อมเกลาทางการเมือง ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มีลกัษณะ
เป็นทางการหรือถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุด 
และเขา้ถึงไดง่้ายและสะดวกท่ีสุดนั่นจะเป็นฐานของการสร้างประชาธิปไตย ซ่ึงก็คือการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยไปเลือก ตั้งผูแ้ทนทอ้งถ่ินหรือ ส.ส. หรือ ส.ว. นัน่เอง (2554 , หนา้ 70-71.) 
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2.8 สรุปกรอบแนวคดิในการวจิยั 
กรอบแนวคิดเ ก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครองระดับ

บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัส่วนกลาง ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ได้
แนวคิดจาก Chaffee. H.S., Family Communication Patterns and Adolescent Political Participation. 
ชัยอนันต์ สมุทวณิชย์, “พนัธมิตรกับการปลูกจิตสํานึกทางการเมือง”. และจันทนา สุทธิจารี, 
การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน. สรุปเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจยั
คร้ังน้ี ดงัน้ี 

 
 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภูมิ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. อาชีพ 

 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ส่วนกลาง ท่ีมีต่อวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทย  3 ประเดน็ ดงัน้ี 

1. ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
2. ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง 
3. ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 



บทที ่3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
การวิจัยเร่ือง“ความคิดเห็นของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับบณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย” เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยผูศึ้กษาวิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ ตาํรา เอกสาร 
วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีขั้นตอน และวิธีการดาํเนินการวิจยัตามลาํดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.5 การเกบ็รวบรวม 
3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.7 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.1 ประชากร   
ไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช

วิทยาลยั ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 31 รูป/คน ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 35 รูปคน และปีการศึกษา 
2556 จาํนวน 61 รูป/คน รวมทั้งหมดจาํนวน 127 รูป/คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ปีการศึกษา 2554-2556จาํนวน 97รูป/คน 
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3.2 เทคนิคและวธีิการสุ่มตวัอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ(Systematic 

Random Sampling)จากนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ปีการศึกษา 2554-2556 ท่ีมีทั้งหมดจาํนวน 127 รูป/คน ไดข้นาด
ของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 97 รูป/คน กลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สูตรทาโร่ยามาเน่(นาํชยั ทนุผล, 2540, หนา้ 41.) 

 
  n     =     N

N

1+(Ne2)
 

 
 เม่ือ n คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  N คือ ขนาดของประชากร 
  e คือ ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงในรายงานการวิจยั 
    กาํหนดใหมี้ความคาดเคล่ือนไดร้้อยละ5 หรือ 0.05 
 ดงันั้น ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 n =                127 
 
 n = 97 

แลว้นําจาํนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั ท่ีจะมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาวิจัย

จดัสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับ
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชใ้น
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ และอาชีพ 
ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ 

 

1+(127x(0.05)2) 
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ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ของ
นกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชทั้ง
3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง (2) ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทาง
การเมือง (3) ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) ตามวิธีการของลิ
เคิร์ต (Likert Scale) แบ่งระดบัในการวดัออกเป็น 5 ระดบัโดยกาํหนดค่าระดบัดงัน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย อยูใ่นระดบัมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย อยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหาวฒันธรรม

ทางการเมืองไทยของนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ลกัษณะของแบบคาํถามเป็นแบบปลายเปิด 

 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างตรวจคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดด้าํเนินการตามลาํดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.4.1 ศึกษาจากตาํรา เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิดเห็นท่ีมีต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย 

3.4.2 กาํหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งชนิดปลายปิดและปลายเปิด 

3.4.3นําแบบสอบถามไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารยป์รึกษาร่วม และ
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบปรับปรุง แกไ้ข เพื่อใหค้าํถามมีความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาชดัเจน 
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามวิธีการวิเคราะห์ดว้ยดชันี IOC (Index of item Objective Congruence)  

 

สูตร  IOC=     
∑ R

N
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 เม่ือ  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
    ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ 
    N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
 โดยท่ี  +1  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
    0  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
    -1 แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
 

โดยท่ีเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป จากขอ้คาํถามทั้งหมดจาํนวน 15 ขอ้ ใชไ้ด้
จาํนวน 15 ขอ้ ซ่ึงขอ้คาํถามท่ีใชไ้ดมี้ค่า IOC อยูใ่นช่วง 1.00ทั้งหมด 

3.4.4 นาํเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ดงัน้ี 
3.4.5 นาํแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบันักศึกษา 

สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยไม่ซํ้ ากบั
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน แลว้นาํผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของเคร่ืองมือโดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟา( - Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach)(กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา,2546, หนา้ 449.) 

 

 =                  1k
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เม่ือ  =   ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ 
   k =   จาํนวนขอ้ของเคร่ืองมือ 
 =   ผลรวมของความแปรปรวนขอ’ความพึงพอใจแต่ละขอ้ 
  =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้ดลองใช้กบัจาํนวน 30 ไดค่้าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือทั้งฉบบั
เท่ากบั 0.82 

3.4.6 นาํแบบสอบถามมาปรับปรุง แลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
พิจารณาจดัพิมพแ์ละนาํไปใชเ้พื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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3.5การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํเคร่ืองมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย

วางแผนและปฏิบติัการ ดงัน้ี 
3.5.1ทาํหนงัสือเพื่อขอความร่วมมือถึงท่านรักษาการแทนคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขอ

อนุญาตในการแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.5.2 ผูว้ิจยัไดติ้ดต่อนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ

ปกครองท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 
3.5.3 จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถาม

ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 97 ชุด 
3.5.4ผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเองจากนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 

สาขารัฐศาสตร์การปกครองกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงได้
ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ และใชแ้บบสอบถามทั้งหมด 97 ชุด ไดคื้น 97 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3.5.5ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 97 ชุด 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแยก

วิเคราะห์ตามลาํดบั ดงัน้ี 
3.6.1 ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจก

แจงค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
3.6.2 ศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหาม

กุฏราชวิทยาลยั ท่ีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดย การหาค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน S.D.(Standard Deviation)  

3.6.3 ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 
กบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีจาํนวน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ ใชค่้า t-test และใชค่้า(One-way Analysis of 
Variance) สาํหรับปัจจยัท่ีมีจาํนวนมากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาย ุและอาชีพ โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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3.6.4 วิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยของ
นกัศึกษา โดยใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ี(Frequency)และนาํเสนอในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑท่ี์ให้ไว ้จดัระบบขอ้มูล ตรวจสอบ 
เพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมทางสังคมศาสตร์ และแปล
ความหมายช่วงคะแนนของแต่ละดา้นเก่ียวกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย ของนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวิทยาลยั ดงัน้ี 

 
  ช่วงค่าเฉลีย่       การแปลผล 
  4.51 –5.00 มีความเห็นดว้ยในระดบั มากท่ีสุด 
  3.51 –4.50 มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก 
  2.51 – 3.50 มีความเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
  1.51 – 2.50 มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

1.0 – 1.50 มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด(รศ.ดร.สมชยั วงศน์ายะ และ 
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ,์ 2551, หนา้ 229.) 
 

3.7 สถติทิีใ่ช้ในการวจิยั 
สถิติท่ีใชส้าํหรับการวิจยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
3.7.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และใชค่้าความถ่ี (Frequency)  และค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 1.การหาค่าร้อยละ  (Percentage)(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, หนา้ 148.) 

    P  = 
N

100X
 

   P  = ค่าร้อยละ 
   X  = จาํนวนขอ้มูล (ความถ่ี) ทีตอ้งการนาํมาหาค่าร้อยละ 
   N  = จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 
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 2.การหาค่าเฉล่ีย (Mean)(หนา้148.) 

   X   = 
N

X  

   X   = ค่าเฉล่ีย 
   X  = ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 
   N  = จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

 3.หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (หนา้ 148.) 

   S.D. = 
 

n

1i

2
i

1n

XX(
  

  เม่ือ S.D. = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   Xi  = จาํนวนคะแนน 
   X   = ค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต 

   n  =  จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 

 
 4.ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) มีสูตรดงัน้ี(หนา้ 180.) 

  สูตร   = 












2
t

2
i

S

S
1

1K
K

 

  เม่ือ   = ค่าสมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
   K  = จาํนวนขอ้ของมาตรวดั 
   2

iS   = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

   2
tS   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
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5.หาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Index of Objective Congruence) โดยหาความ
สอดคลอ้งของความคิดเห็นผูเ้ช่ียวชาญระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค์ โดยใช้สูตร
(หนา้ 180.) 

  สูตร IOC = 
N

x  

  เม่ือ  IOC = ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 
   x  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
   N  = จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 3.7.2 สถิติเชิงอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่การทดสอบค่าที (t-test) 
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 1.การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (หนา้ 180.) 

  สูตร  t = 

2

2
2

1

2
1
n

S

n

S

XX 21




 

   เม่ือ t = ค่าท่ีใชพิ้จารณา t-distribution 
  1x , 1x  = คะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามลาํดบั 

  2
1S ,  2

1S  = ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ตามลาํดบั 

  n1 , n2  = จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2  
     ตามลาํดบั 

2.การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) (หนา้ 191.) 

  สูตร  F  = 
w

b
MS

MS
 

  เม่ือ F  = ค่าการแจกแจงของ  F 
   MSb = ความแปรปรวน (Mean square) ระหวา่งกลุ่ม 
   MSw = ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 



บทที4่ 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษา

เฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวิทยาลยั” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการ คือ 

1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์
การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 

2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา
รัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 

3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกูร้าชวิทยาลยั 

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 97 ชุด แลว้นาํมาวิเคราะห์และประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ เพื่อคาํนวณหาค่าสถิติตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัใหค้รบถว้น
ตามท่ีตั้งไว ้โดยมีลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัใน

การแปลความหมายและการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 x แทน      ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.      แทน       ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 n แทน       จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 N แทน       จาํนวนประชากร 

t แทน       ค่าสถิติท่ีใชพ้จิารณาความมีนยัสาํคญัจากการแจกแจงแบบ t (t-distribution)  
F แทน       ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณานยัมีความสาํคญัจากการแจกแจงแบบ F (F-Distribution) 
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 df. แทน       ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS. แทน       ผลรวมกาํลงัสอง (Sum of Square) 
 MS. แทน       ค่าเฉล่ียผลรวมกาํลงัสอง (Mean Square) 
 Sig แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ (Significance) 
             * แทน      ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

โดยแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ โดยนาํเสนอในรูปแบบของตาราง 
4.2.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา

รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยโดย
แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึก
ทางการเมือง และดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาํค่าคะแนนเฉล่ียไปเทียบกบัเกณฑ ์

4.2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย ใชก้ารทดสอบดว้ย t-test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA or F-test) 

4.2.4 ข้อเสนอแนะและส่งเสริมความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทย 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงได้แก่ อายุ เพศและอาชีพ 

นาํเสนอในตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน(รูป/คน) ร้อยละ 
บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

22.7 
77.3 

รวม               97             100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่านกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคฤหสัถ ์จาํนวน 75 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.3 และบรรพชิต จาํนวน 22 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.7 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจํานวน และร้อยละข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจําแนก

ตามอายุ 
 

อายุ จํานวน(รูป/คน) ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 25 ปี 
26-45ปี 
46-60ปี 
สูงกวา่ 60 ปี 

4 
64 
27 
2 

4.1 
66.0 
27.8 
2.1 

รวม 97 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่านกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ26-45 ปี จาํนวน 64
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมามีอาย ุ46-60ปี จาํนวน 27 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และนอ้ย
ท่ีสุดมีอายสูุงกวา่ 60 ปี จาํนวน 2 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 
ตารางที่ 4.3แสดงจํานวน และร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม 

จําแนกตามอาชีพ 
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อาชีพ จํานวน(รูป/คน) ร้อยละ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจา้ง 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

              47 
              17 
              10 
              23 

            48.5 
            17.5 
            10.3 
            23.7 

รวม               97             100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่านกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจจาํนวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาอาชีพอ่ืนๆจาํนวน 23 รูป/คนคิดเป็นร้อยละ 
23.7 และนอ้ยท่ีสุดอาชีพทาํธุรกิจส่วนตวัจาํนวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10.3 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของนักศึกษา ระดบับัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ทีม่ีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 
 
ตารางที ่4.4  แสดงค่าเฉลีย่( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคดิเห็นของนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวทิยาลยัทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม 

 

วฒันธรรมทางการเมืองไทย x̄ S.D. แปลผล 

1. ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 3.56 0.46 มาก 
2.  ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง 4.33 0.51 มาก 
3. ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3.81 0.61 มาก 

รวม 3.90 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.4พบว่า นักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยโดยรวม
ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย จากมากไปหานอ้ย
ดงัน้ี คือดา้นมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมืองรองลงมาไดแ้ก่
ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ดา้นวฒันธรรมการ
รับรู้ข่าวสารทางการเมืองตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.5แสดงค่าเฉลีย่( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง 

 

ด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง x̄ S.D. แปลผล 

1. การรับรู้วัฒนธรรมทางการเมืองจะเป็นการกําหนด
รูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสงัคมได ้

 
3.68 

 
0.76 

 
มาก 

2. ท่านสามารถถ่ายทอดการรับรู้วฒันธรรมทางการเมือง
ไปสู่รุ่นต่อไปไดร้ะดบัใด 

 
3.32 

 
0.74 

 
มาก 

3. ท่านคิดว่านกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ดา้นวฒันธรรมทาง
การเมืองท่ีคลา้ยกนัระดบัใด 

 
3.67 

 
0.80 

 
มาก 

4. ข่าวสารและส่ือมวลชนทาํให้ท่านคลอ้ยตามหรือเห็นดว้ย
กบัการเมืองท่ีคลา้ยกนัระดบัใด 

 
3.73 

 
0.90 

 
มาก 

5. ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการปกครองเป็นส่ิงท่ีไดรั้บ
จากการเรียนการสอนในระดบัใด 

 
3.42 

 
0.90 

 
มาก 

รวม 3.56 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5พบว่า นักศึกษา ระดับบณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยดา้น
วฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 4. ข่าวสารและส่ือมวลชนทาํให้
ท่านคล้อยตามหรือเห็นด้วยกับการเมืองท่ีคล้ายกันระดับใด รองลงมาได้แก่ ข้อ 1. การรับรู้
วฒันธรรมทางการเมืองจะเป็นการกาํหนดรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมได ้และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 2. ท่านสามารถถ่ายทอดการรับรู้วฒันธรรมไปสู่รุ่นต่อไปไดร้ะดบัใด 
ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉลีย่( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับความคดิเห็นของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทาง
การเมือง 

 

ด้านวฒันธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง 
ระดับความคดิเห็น 

x̄ S.D. แปลผล 

6. ท่านมีความเช่ือและยดึมัน่ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคล
โดยทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

 
   3.90 

 
  0.91 

 
มาก 

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย
มากกวา่การปกครองในระบบอ่ืนๆ 

 
   3.90 

 
  0.79 

 
มาก 

8. ท่านปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัดเพราะท่านระลึกอยู่
เสมอวา่นัน่คือกติกาสาํหรับระบบประชาธิปไตย 

 
   4.36 

 
  0.61 

 
มาก 

9. ท่านใชเ้หตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใจกวา้ง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจกความคิดของ
ท่าน 

 
 
   3.90 

 
 

  0.66 

 
 

มาก 
10. ท่านมีความเห็นวา่อาํนาจสูงสุดคือประชาธิปไตยของระบอบ

ประชาชน 
 
   4.35 

 
  0.79 

 
มาก 

รวม 4.33   0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า นักศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยดา้น
วฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง อยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีคือ ขอ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ขอ้ 8. ท่านปฏิบติัตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัดเพราะท่านระลึกอยู่เสมอว่านัน่คือกติกาสําหรับระบบประชาธิปไตย รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 
10. ท่านมีความเห็นว่าอาํนาจสูงสุดคือประชาธิปไตยของระบอบประชาชน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 6.ท่านมีความเช่ือและยึดมัน่ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคลโดยทุกคนมีความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกนั ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ( X )ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยที่มี ต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

 

ด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง x̄ S.D. แปลผล 

11. การเขา้ฟังการปราศรัยหรือหาเสียงของนักการเมืองหรือ
พรรคการเมืองนั้นเป็นหน่ึงในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
  3.65 

 
  0.94 

 
มาก 

12.  การติดตามการอภิปรายไม่ไวว้างใจรัฐบาลผา่นส่ือต่างๆทุก
คร้ัง1เป็นเร่ืองของประชาชนท่ีตอ้งติดตาม 

 
  3.65 

 
  0.92 

 
มาก 

13.  การร่วมวิจารณ์และวิเคราะห์เก่ียวกบัเร่ืองพรรคการเมือง
ต่างๆนั้น เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
  3.55 

 
  0.83 

 
มาก 

14.  การสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนๆเก่ียวกบัการ
บริหารงานของรัฐบาลคือหน้าท่ีในด้านการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 
 
  3.63 

 
 
  0.87 

 
 
    มาก 

15.  การไปใชสิ้ทธ์เลือกตั้งทุกระดบั คือการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

 
  4.62 

 
  0.74 

 
    มาก 

รวม   3.81   0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7พบว่านักศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ดา้น
วฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้โดยเรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉล่ีย จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีคือ  ขอ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 15. การไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งทุก
ระดบั คือการมีส่วนร่วมทางการเมือง รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ 11. การเขา้ฟังการปราศรัยหรือหาเสียง
ของนกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นหน่ึงในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 13. การร่วมวิจารณ์และวิเคราะห์เก่ียวกบัเก่ียวกบัเร่ืองพรรคการเมืองต่างๆนั้น 
เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามลาํดบั 
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 ตอนที ่3 ผลการเปรียบเทยีบความคดิเห็นของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
จาํแนกตามเพศ อายุและอาชีพ 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยใชส้ถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ใน
เร่ือง เพศ และ F-test (One way Anova) ในการทศสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเร่ือง อายุ และอาชีพ ถา้พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ที่มี
เพศต่างกนั มีความคดิเห็นทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 ใชส้ถิติ t-test คือ กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม มีความอิสระต่อกนั ใช้
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig.นอ้ยกว่า 0.05 และนาํเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะห์ปรากฏดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.8  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็นของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวทิยาลยัทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยโดยรวม  จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n x̄ S.D. แปลผล 

บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

3.70 
3.96 

0.46 
0.37 

มาก 
มาก 

รวม 97 3.90 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8พบว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั โดยรวม อยูใ่นระดบัมากโดยคฤหสัถมี์ความคิดเห็นต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองมากกวา่บรรพชิต 
 
ตารางที ่4.9 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 

สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย โดยรวม จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n x̄ S.D. t Sig.(2-tailed) 

บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

3.70 
3.96 

0.46 
0.37 

-2.69 
 

0.01* 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.9พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็น ของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยัทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง  จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n x̄ S.D. แปลผล 

บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

3.49 
3.59 

0.39 
0.48 

มาก 
มาก 

รวม 97 3.56 0.46 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยด้าน
วฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจาํแนกตามเพศ อยูใ่นระดบัมากโดยคฤหสัถมี์ความคิดเห็น
ต่อวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมากกวา่บรรพชิต 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 

สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทยด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n x̄ S.D. t Sig.(2-tailed) 

บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

3.49 
3.59 

0.39 
0.48 

-0.95 
 

0.39 

 

 จากตารางท่ี 4.11 นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย
ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.12  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็น ของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทาง
การเมือง  จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n x̄ S.D. แปลผล 
บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

4.11 
4.39 

0.70 
0.43 

มาก 
มาก 

รวม 97 4.33 0.51 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบว่านกัศึกษาด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง  จาํแนกตาม
เพศ อยู่ในระดบัมากโดยคฤหัสถมี์ความคิดเห็นต่อวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมืองมากกว่า
บรรพชิต 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 

สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่มีต่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ด้านวฒันธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n x̄ S.D. t Sig.(2-tailed) 

บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

4.11 
4.39 

0.70 
0.43 

-2.30 
 

0.02* 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.13 นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย
ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึก แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.14แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็น ของนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง  จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n x̄ S.D. แปลผล 

บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

3.50 
3.90 

0.68 
0.56 

มาก 
มาก 

รวม 97 3.81 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่านักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ที่มีต่อ ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
จาํแนกตามเพศ อยู่ในระดบัมากโดยคฤหัสถ์มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากกวา่บรรพชิต 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 

สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย ด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย  จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n x̄ S.D. t Sig.(2-tailed) 

บรรพชิต 
คฤหสัถ ์

22 
75 

3.50 
3.90 

0.68 
0.56 

-2.97 
 

0.03* 

 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมือง
ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ที่มี
อายุต่างกนั มีความคดิเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย แตกต่างกนั 
 การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ใชส้ถิติ F-test (One way Anova) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95 % ดงันั้น ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig.นอ้ยกว่า 0.05 ถา้พบความแตกต่างอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนาํเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวทิยาลยัทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม  จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n x̄ S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา่ 25 ปี 
26-45 ปี 
46-60 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

4 
64 
27 
2 

3.82 
3.87 
3.96 
4.07 

0.51 
0.36 
0.51 
0.38 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 3.90 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.16พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม 
จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดบัมาก โดยผูท่ี้มีอายุ 60ปี ข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย มากกวา่ผูท่ี้มีอาย ุ46-60ปี อาย ุ26-45 ปี และอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.24 
15.78 

3 
93 

0.08 
0.17 

0.44 0.72 

รวม 16.02 96    
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่านักศึกษาท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง  จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n x̄ S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา่ 25 ปี 
26-45 ปี 
46-60 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

4 
64 
27 
2 

3.55 
3.54 
3.61 
3.60 

0.30 
0.44 
0.54 
0.57 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 3.56 0.46 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ดา้น
วฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง จาํแนกตามอาย ุอยูใ่นระดบัมาก โดยผูท่ี้มีอาย ุ46-60 ปี มี
ความคิดเห็นต่อวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ60 ปี อายตุ ํ่ากว่า 25 ปี 
และอาย ุ26-45ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองไทย 
จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.09 
20.46 

3 
93 

0.03 
0.22 

0.15 0.93 

รวม 20.55 96    
 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่านักศึกษาท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ส่วนกลาง)  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองไทยไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.20  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทยด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทาง
การเมือง  จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n x̄ S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา่ 25 ปี 
26-45 ปี 
46-60 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

4 
64 
27 
2 

4.20 
4.32 
4.37 
4.30 

0.43 
0.44 
0.68 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 4.33 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ดา้น
วฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง จาํแนกตามอายุ อยู่ในระดบัมาก โดยผูท่ี้มีอายุ 46-60 ปี มี
ความคิดเห็นต่อวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง มากกว่าผูท่ี้มีอาย ุ26-45 ปี อาย ุ60ปี และอายุ
ต ํ่ากวา่ 25ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง จําแนกตาม
อายุ 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.27 
25.26 

3 
93 

0.09 
0.27 

0.17 0.91 

รวม 25.53 96    
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่านักศึกษาท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมืองไทยไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.22  แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง  จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n x̄ S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา่ 25 ปี 
26-45 ปี 
46-60 ปี 
60 ปีข้ึนไป 

4 
64 
27 
2 

3.70 
3.76 
3.90 
4.30 

1.06 
0.57 
0.66 
0.14 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 3.81 0.61 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ดา้น
วฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง จาํแนกตามอาย ุอยูใ่นระดบัมาก โดยผูท่ี้มีอาย ุ60 ปี มีความ
คิดเห็นต่อวฒันธรรมการมีส่วนร่วม มากกว่าผูท่ี้มีอายุ46-60 ปี อายุ26-45ปี และอายุต ํ่ากว่า 25ปี 
ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.23 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อ
วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจําแนกตาม
อายุ 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.87 
34.80 

3 
93 

0.29 
0.37 

0.78 0.51 

รวม 35.67 96    
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่านักศึกษาท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 3นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ที่มี
อาชีพต่างกนั มีความคดิเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย แตกต่างกนั 
 การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 3ใชส้ถิติ F-test (One way Anova) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95 % ดงันั้น ถา้เป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig.นอ้ยกว่า 0.05 ถา้พบความแตกต่างอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe) และนาํเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.24แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็น ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวทิยาลยัทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน x̄ S.D. แปลผล 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจา้ง 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

47 
17 
10 
23 

3.97 
3.97 
3.84 
3.74 

0.35 
0.36 
0.47 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 3.90 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.24พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม 
จาํแนกตามอาชีพ อยูใ่นระดบัมาก นกัศึกษาท่ีประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็น
ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย มากกวา่ผูท่ี้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.25แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ส่วนกลาง)  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม จําแนก
ตามอาชีพ 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.96 
15.06 

3 
93 

0.32 
0.16 

1.95 0.13 

รวม 16.02 96    
 

จากตารางท่ี 4.25พบว่านักศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั โดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.26 แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองไทย  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน x̄ S.D. แปลผล 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจา้ง 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

47 
17 
10 
23 

3.63 
3.58 
3.34 
3.51 

0.45 
0.54 
0.49 
0.40 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 3.56 0.46 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ดา้น
วฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองจําแนกตามอาชีพ อยู่ในระดับมาก โดยผูท่ี้มีอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย มากกว่าผูท่ี้มีอาชีพรับจา้ง 
อ่ืนๆ และธุรกิจส่วนตวัตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ส่วนกลาง)  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
จําแนกตามอาชีพ 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.71 
19.77 

3 
93 

0.27 
0.21 

1.25 0.30 

รวม 20.48 96    
 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่านกัศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็นที่มีต่อ

วัฒนธรรมทางการเมืองไทย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมสร้าง
จิตสํานึกทางการเมือง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน x̄ S.D. แปลผล 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจา้ง 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

47 
17 
10 
23 

4.37 
4.49 
4.26 
4.14 

0.42 
0.32 
0.63 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 4.33 0.51 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.28พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ด้าน
วฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพ อยู่ในระดบัมาก โดยผูท่ี้มีอาชีพ รับจา้งมี
ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง มากกว่าผูท่ี้มีอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจธุรกิจส่วนตวั และอ่ืนๆ ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ส่วนกลาง)  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัด้านวฒันธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง จําแนก
ตามอาชีพ 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.41 
23.97 

3 
93 

0.47 
0.26 

1.84 0.16 

รวม 25.38 96    
 

จากตารางท่ี 4.29พบว่า นักศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.30  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) และความคิดเห็นของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวทิยาลยัทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง  จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน x̄ S.D. แปลผล 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจา้ง 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

47 
17 
10 
23 

3.89 
3.85 
3.92 
3.56 

0.55 
0.52 
0.67 
0.71 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 97 3.81 0.61 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ดา้น
วฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง จาํแนกตามอาชีพ อยู่ในระดบัมาก โดยผูป้ระกอบอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตวั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย มากกว่าผูป้ระกอบอาชีพขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รับจา้ง และอ่ืนๆ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.31  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ส่วนกลาง)  สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จําแนกตามอาชีพ 

 
ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

1.95 
33.72 

3 
93 

0.65 
0.36 

1.79 0.15 

รวม 35.67 96    
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า นกัศึกษา ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทยดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที4่.32 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

 

 
สมมติฐาน 

 
สถิติทดสอบ 

 

 
โดยรวม 

การรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมือง 

สร้าง
จิตสํานึกทาง
การเมือง 

การมีส่วน
ร่วมทางการ

เมือง 
1. เพศ T-test 0.01* 0.39 0.02* 0.03* 

2. อาย ุ F-test 0.72 0.93 0.91 0.51 

3. อาชีพ F-test 0.13 0.30 0.16 0.15 
 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี4.32สรุปได้นักศึกษาท่ีเพศต่างกัน ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนนกัศึกษาท่ี อาย ุและอาชีพต่างกนั 
มีความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย ไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองไทยสําหรับนักศึกษา
ระดบับัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
 ผูว้ิจยัไดต้ั้งคาํถามปลายเปิดสําหรับผูต้อบแบบสอบถาม นาํเสนอขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
ปัญหาและแนวทางแก้ไขวัฒนธรรมทางการเมืองไทยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้น
วฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง และวฒันธรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถ่ี(Frequency) และนาํเสนอในรูปของตาราง
ประกอบการบรรยาย ดงัปรากฏในตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองไทย

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 

 

แนวทางส่งเสริม ความถ่ี 
1. ควรมีการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองต่างๆ ดว้ยการติดตามข่าวสารจากส่ือ

ในหลายๆ ดา้น แลว้นาํมาวิเคราะห์ก่อน 
2. ใหห้น่วยงานรัฐท่ีรับผดิชอบแจง้ข่าวสารทางการเมืองท่ีสาํคญัและเป็นกลาง

ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 

 
20 
 
7 

 

 จากตารางท่ี 4.33พบว่า กลุ่มนักศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะแนวทางส่งเสริม
วฒันธรรมทางการเมืองไทยสําหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ดงัน้ี 1) 
ควรมีการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองต่างๆ ดว้ยการติดตามข่าวสารจากส่ือในหลายๆ ดา้น แลว้
นาํมาวิเคราะห์ก่อนจาํนวน 20ราย 2) ใหห้น่วยงานรัฐท่ีรับผดิชอบแจง้ข่าวสารทางการเมืองท่ีสาํคญั
และเป็นกลางใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ืองจาํนวน 7 ราย 
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ตารางที่ 4.34 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทาง
การเมือง 

 

แนวทางส่งเสริม ความถ่ี 
1. ให้คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมาย 
2. ส่งเสริมให้มีการอบรมดา้นคุณธรรมแก่นกัการเมืองและประชาชน

เพื่อใหมี้จิตสาํนึกทางการเมืองท่ีถูกตอ้ง 

 
11 
 

11 
 

 จากตารางท่ี 4.34พบว่า กลุ่มนักศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะแนวทางส่งเสริม
วฒันธรรมทางการเมืองไทยสําหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง ดงัน้ี 1)ให้
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายจาํนวน 11 ราย  2) ตอ้งมีการ
สร้างจิตสาํนึกใหก้บันกัการเมืองและประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ จาํนวน 11 ราย 
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ตารางที่ 4.35แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองไทย
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

แนวทางส่งเสริม ความถ่ี 
1.  ควรสร้างองคค์วามรู้ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค ์

และทุกโอกาสท่ีทาํได ้
2. หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัดา้นการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง 

 
11 
 

10 
 

จากตารางท่ี 4.35พบว่า กลุ่มนักศึกษาผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะแนวทางส่งเสริม
วฒันธรรมทางการเมืองไทยสําหรับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดงัน้ี 1)ควร
สร้างองค์ความรู้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และทุกโอกาสท่ีทาํได้
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง 
จาํนวน 11ราย 2) หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัดา้นการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งต่อเน่ือง จาํนวน 10 ราย 

สรุปขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยดงัน้ีคือ 
ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารมีผูเ้สนอแนะมากท่ีสุด ไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่า "ควรมีการส่งเสริม

ความรู้ทางการเมืองต่างๆ ดว้ยการติดตามข่าวสารจากส่ือในหลายๆ ดา้น แลว้นาํมาวิเคราะห์ก่อน
ด้านวัฒนธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมืองได้แก่  ข้อท่ีว่า  “ให้ค ํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องมีการสร้างจิตสํานึกให้กับนักการเมืองและ
ประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ”ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า“การสร้างองค์
ความรู้ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค ์และทุกโอกาสท่ีทาํได”้ 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง“ความคิดเห็นของนักศึกษารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง ท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย”วตัถุประสงคข์อง
การวิจัย 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็น  ท่ีมีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)สาขารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั2) เพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพต่างกัน3) และเพื่อศึกษาเสนอแนะ
แนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทยของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยัท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)สาขา
รัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั จาํนวน 127 รูป/คนและกาํหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 97 รูป/
คนและใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างโดยทาํการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นแนวทางในการจดัทาํแบบสอบถาม  

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
จากการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษา

เฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยั” 
สรุปไดด้งัน้ี 

5.1.1ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคฤหสัถ ์จาํนวน 75 คนคิด

เป็นร้อยละ 77.3 และบรรพชิต จาํนวน 22 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.7 มีอาย ุ26-45 ปี จาํนวน 64รูป/คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมามีอาย ุ46-60ปี จาํนวน 27 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และนอ้ยท่ีสุดมี
อายสูุงกวา่ 60 ปี จาํนวน 2 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาอาชีพอ่ืน ๆ จาํนวน 23 รูป/คน คิดเป็น   ร้อยละ 23.7 และนอ้ย
ท่ีสุดอาชีพทาํธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
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5.1.2ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่มีต่อวัฒนธรรม
ทางการเมืองไทย โดยรวมและจําแนกในแต่ละด้าน 

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั มีความคดิเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยโดยรวมทั้ง 3ด้าน 
อยู่ในระดับมากเม่ือพจิารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลาํดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านมีค่าเฉลีย่มากที่สุด 
คือ ด้านวัฒนธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ตามลาํดับ 

1)ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองพบว่าอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 4. ข่าวสารและส่ือมวลชน
ทาํให้ท่านคลอ้ยตามหรือเห็นด้วยกับการเมืองท่ีคลา้ยกันระดับใด รองลงมาคือ ขอ้ 1. การรับรู้
วฒันธรรมทางการเมืองจะเป็นการกาํหนดรูปแบบการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมได ้และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ 2. ท่านสามารถถ่ายทอดการรับรู้วฒันธรรมไปสู่รุ่นต่อไปไดร้ะดบัใด 
ตามลาํดบั 

2)ด้านวฒันธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมืองพบว่า อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 8. ท่านปฏิบติัตามกฎหมาย
อยา่งเคร่งครัดเพราะท่านระลึกอยูเ่สมอว่านัน่คือกติกาสาํหรับระบบประชาธิปไตย รองลงมาคือ ขอ้ 
10. ท่านมีความเห็นว่าอาํนาจสูงสุดคือประชาธิปไตยของระบอบประชาชน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ ขอ้ 6.ท่านมีความเช่ือและยึดมัน่ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของบุคคลโดยทุกคนมีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนั ตามลาํดบั 

3)ด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่า อยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้โดยเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ขอ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขอ้ 15. การไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งทุก
ระดบั คือการมีส่วนร่วมทางการเมือง รองลงมาคือ ขอ้ 11. การเขา้ฟังการปราศรัยหรือหาเสียงของ
นกัการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นหน่ึงในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุด คือ ขอ้ 13. การร่วมวิจารณ์และวิเคราะห์เก่ียวกบัเก่ียวกบัเร่ืองพรรคการเมืองต่างๆนั้น เป็นการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง 
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5.1.3ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
ดังนี ้

โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทย โดยรวม จาํแนกตาม เพศ อาย ุและอาชีพ ต่างกนั พบว่า นกัศึกษาท่ีเพศต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05ส่วน
นกัศึกษาท่ีอาย ุและอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมไม่แตกต่าง
กนั ดงัน้ี 

1) สมมติฐานที่ 1พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง
ดา้นวฒันธรรมสร้างจิตสาํนึกทางการเมืองแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ส่วน
ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกนั 

2) สมมติฐานที่ 2 พบว่า นกัศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดห็นต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ง 3 ดา้น 
ดงัน้ีคือ ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองดา้นวฒันธรรมการสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง 
และดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกนั 

3) สมมติฐานที่ 3 พบว่า นกัศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย แตกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า นักศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดห็นต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ง 3 ดา้น 
ดงัน้ีคือ ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองดา้นวฒันธรรมการสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง 
และดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกนั 
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5.1.4 ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ดังนี ้

ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยเรียงตามความถ่ี 
ดงัน้ีคือ 1) ควรมีการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองต่างๆ ดว้ยการติดตามข่าวสารจากส่ือในหลายๆ 
ดา้น แลว้นาํมาวิเคราะห์ก่อน จาํนวน 20 ราย2) ให้หน่วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบแจง้ข่าวสารทางการ
เมืองท่ีสาํคญัและเป็นกลางใหป้ระชาชนไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ืองจาํนวน 7 ราย 

ด้านวัฒนธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างผูต้อบ
แบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยเรียงตามความถ่ี 
ดงัน้ีคือ 1)ใหค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายจาํนวน 11 ราย  
2) ตอ้งมีการสร้างจิตสาํนึกใหก้บันกัการเมืองและประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอ จาํนวน 11 ราย 

ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยเรียงตามความถ่ี 
ดงัน้ีคือ 1) ควรสร้างองคค์วามรู้ใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค ์และทุกโอกาส
ท่ีทาํไดห้น่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัดา้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
ต่อเน่ือง จาํนวน 11 ราย 2) หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัดา้นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอยา่งต่อเน่ือง จาํนวน 10 ราย 

สรุปข้อเสนอแนะมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารเร่ืองควรมีการส่งเสริม
ความรู้ทางการเมืองต่างๆ ดว้ยการติดตามข่าวสารจากส่ือในหลายๆ ดา้น แลว้นาํมาวิเคราะห์ก่อน
ด้านวัฒนธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมืองเร่ือง ให้คาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ตอ้งมีการสร้างจิตสํานึกให้กับนักการเมืองและประชาชนอย่าง
สมํ่าเสมอ ด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง เร่ือง การสร้างองคค์วามรู้ใหทุ้กคนไดมี้ส่วน
ร่วมทางการเมืองอยา่งสร้างสรรค ์และทุกโอกาสท่ีทาํได ้
 

5.2 อภปิรายผล 
จากผลการวิจยัเร่ือง“ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : 

ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง  ระดับบัณฑิตศึกษา  (ส่วนกลาง) 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั” ผูว้ิจยัขอนาํเสนอตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัต่อไปน้ี 
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5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยัโดยรวม พบว่า 

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทยโดยรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่านักศึกษาไดเ้รียนรู้ ไดรั้บการศึกษาการปลูกฝังทศันคติและค่านิยมในการ
สร้างเสริมความชอบธรรมทางการเมือง ประกอบกบัปัจจุบนัระบบเทคโนโลยีทาํให้การส่ือสาร
รวดเร็ว ทาํใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดจ้ากส่ือหลากหลายประเภทอยา่งรวดเร็ว และ
สามารถพิจารณาขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นผูท่ี้มีวฒันธรรมทางการเมือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของสมวงค์นวลวัฒน์ได้วิจยัเร่ือง“ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎณ์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี”ผลการวิจยัพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมาก และยงัสอดคลอ้งกับ
ผลงานของ ทรงกตพลิาชัย ไดว้ิจยัเร่ือง “วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขา้ราชการ
เรือนจาํ จงัหวดัมหาสารคาม”ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการเรือนจาํมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
1.ด้านวัฒนธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ

วฒันธรรมทางการเมืองไทยอยูใ่นระดบัมากทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าเป็นเพราะ นกัศึกษามีความสนใจใน
ขอ้มูลข่าวสาร และในปัจจุบนัมีช่องทางการรับรู้ข่าวสารมีจาํนวนมากหลากหลายช่องทาง นกัศึกษา
ก็สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เช่น ส่ือท่ีผ่านโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต ระบบ
ออนไลน์ และส่ือท่ีผ่านทางวิทยุ หนงัสือพิมพ ์วารสารต่าง ๆ เป็นตน้ ทาํให้นกัศึกษามีวฒันธรรม
การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดบัมากแต่น้อยกว่าวฒันธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงเป็นเพราะระดบัการศึกษาท่ีมากข้ึนทาํใหเ้ขา้ใจ และมีจิตสาํนึก
ต่อหนา้ท่ีพลเมือง และทาํใหส้ามารถปฏิบติัตนไดต้ามกฎหมายและกฎเกณฑข์องสงัคมเก่ียวกบัเร่ือง
การเมือง แต่ข่าวสารมีความหลากหลายต่อการรับรู้ข่าวสาร ส่ือบางประเภทติดตามบา้งอาจไม่ได้
ติดตามบา้ง แลว้แต่โอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภัสร์สุทธาภิรมย์ ไดว้ิจยัเร่ือง “การ
รับ รู้ ข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเ มืองในระดับท้อง ถ่ินของประชาชนในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร”พบว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมืองนั้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บ
ข่าวสารทางการเมืองจากการดูโทรทศัน์มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ รองลงมาจากการอ่านหนงัสือพิมพ ์จาก
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การฟังวิทยุ และจากการอ่านวารสาร นิตยสาร ตามลาํดับ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารทาง
การเมืองจากส่ือมวลชน มากกวา่การพบปะพดูคุยกนั และในการพบปะพดูคุยกบับุคคลต่าง ๆ  

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง พบวา่ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่าข่าวสารและส่ือมวลชนทาํให้ท่านคลอ้ยตามหรือ

เห็นดว้ยกบัการเมืองท่ีคลา้ยกนัซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก  ทั้งน้ีอภิปรายไดใ้นปัจจุบนัโลกของ
ข่าวสารออนไลท ์ทาํให้มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารจาํนวนมากข้ึน จากส่ือท่ีผ่านทางวิทย ุโทรทศัน์
และส่ือท่ีผา่นทางอินเตอร์เน็ต ทั้งจากส่ือโทรศพัท ์เป็นตน้และส่ือต่างๆมกัจะใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีฟัง
ดูดีและ น่าเช่ือถือดงันั้นทาํให้นักศึกษาเกิดการคลอ้ยตามขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองไดง่้าย โดย
อาจจะไม่ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเท่าท่ีควรซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเยาวเรศ แตงจวง ไดว้ิจยั
เร่ือง “วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัอุตรดิตถ”์ ผลการศึกษา
พบว่านกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถมี์วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ดา้นการ
รับรู้อยูใ่นระดบัมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ขอ้ท่ีว่าท่านสามารถถ่ายทอดการรับรู้วฒันธรรมทาง
การเมืองไปสู่รุ่นต่อไป ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าเป็นเพราะวฒันธรรมการ
รับรู้ การอบรมสัง่สอนทางการเมือง และระบบการนบัถือผูอ้าวุโสจากรุ่นสู่รุ่นของสังคมไทย ทาํให้
เกิดวฒันธรรมการถ่ายทอดการรับรู้ทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่น ผา่นกระบวนการสืบทอดท่ีดาํเนินการ
ผ่านตัวการต่างๆของสังคมตลอดจนสภาพแวดล้อมทั่วไป  เ ช่น  ครอบครัว  กลุ่มเพื่อน 
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ ทาํให้แต่ละคนไดเ้รียนรู้สู่รุ่นต่อรุ่นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมวงค์
นวลวัฒน์ ได้วิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจยัพบว่า 
ประชาชนในเขตเทบาลนครสุราษฎร์มีความคิดเห็นดา้นการสามารถถ่ายทอดการรับรู้วฒันธรรม
ทางการเมืองไปสู่รุ่นต่อไปไดอ้ยา่งลึกซ้ึงอยูใ่นระดบัมาก 

2.ด้านวัฒนธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าเป็นเพราะนกัศึกษาใหค้วามสาํคญั
ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมและการเมืองเป็นเร่ืองของทุกคน
ในสังคม ต้องคาํนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทรงกตพิลาชัย ไดว้ิจยัเร่ือง“วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขา้ราชการเรือนจาํ 
จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการเรือนจาํ มีวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ดา้นการมีจิตสาํนึกในหนา้ท่ีพลเมืองของตนอยูใ่นระดบัมาก 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของด้านวฒันธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง พบวา่ 
1) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ขอ้ท่ีว่า ท่านปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เพราะท่านระลึกอยูเ่สมอวา่นัน่คือกติกาสาํหรับระบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก 
ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าเป็นเพราะนักศึกษาให้ความสําคญัและตระหนักดีว่าการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีดีนั้น ทุกคนตอ้งคนเคารพ กฎ กติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกนั อย่างเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน ในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีทุกคนมีสิทธิหน้าท่ีของความเป็น
พลเมืองของสังคมนั้น ๆ มีเหตุมีผลในการยอมรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองจากบุคคลอ่ืนได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทินพันธ์ นาคะตะ ไดส้รุปถึงลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไว้แปดประการคือจะต้องมีความเช่ือมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยจะตอ้งยึดมัน่และเช่ือถือในหลกัความสาํคญัและศกัด์ิศรีของบุคคล หลกัความเสมอ
ภาคของบุคคล หลกัแห่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเคารพในกติกาของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยนอกจากนั้นยงัตอ้งปฏิบติัต่อกนัอย่างยุติธรรม เคารพในกฎหมายและสิทธิบุคคลมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองตอ้งเป็นผูมี้ความสาํนึกในหนา้ท่ีพลเมืองของตน 
และมีความเช่ือมัน่ในตนเองมองโลกในแง่ดี มีความไวว้างใจในเพื่อนมนุษย ์มีความเช่ือมัน่ในตวั
เจา้หนา้ท่ีและสถาบนัของทางราชการการวิพากษว์ิจารณ์ตอ้งมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค ์
จะตอ้งเป็นผูไ้ม่มีจิตใจเป็นเผดจ็การ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ข้อท่ีว่า ท่านมีความพึงพอใจต่อการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากกว่าการปกครองในระบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายได้
ว่าเป็นเพราะนักศึกษาไดศึ้กษาผ่านการเรียนการสอนการปลูกฝังเก่ียวกบัการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และเห็นตวัอย่างการปกครองแบบระบอบอ่ืนๆ ท่ีผ่านทางส่ือต่างๆ ได้รับรู้และ
เปรียบเทียบในขอ้ดีขอ้เสีย รวมทั้งผลท่ีไดรั้บจากการปกครองแบบระบบประชาธิปไตย และการ
ปกครองแบบระบอบอ่ืนๆ ทาํให้นักศึกษามองเห็นผลประโยชน์ ขอ้ดี และส่ิงท่ีได้รับจากการ
ปกครองแบบระบบประชาธิปไตยมากกว่าการปกครองแบบระบอบอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ทรงกตพิลาชัย ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง“วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขา้ราชการ
เรือนจาํ จงัหวดัสารคาม” ผลการวิจยัพบว่า ขา้ราชการเรือนจาํมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย มีความเช่ือมัน่ต่อหลกัการปกครองแบบระบบประชาธิปไตยมากกว่าการปกครอง
แบบระบบอ่ืนๆ 

3.ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  พบว่านักศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทย ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบั
มาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้า่เป็นเพราะนกัศึกษามีความรู้และเขา้ใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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ท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม และในปัจจุบนัสงัคมเรียกร้องใหทุ้กคนในสงัคมมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึง
เป็นสิทธิ หนา้ท่ี ของคนไทยทุกคนท่ีตอ้งมีส่วนร่วมทางการเมือง นกัศึกษาซ่ึงเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของพลเมือง จึงใหค้วามร่วมมือและไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกคร้ังท่ีมีโอกาสอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พ.จ.อ. เอกชัย ลําชัยภูมิไดว้ิจยัเร่ือง “วฒันธรรมทางการเมืองของ
พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้งตามภารกิจ และประธานชุมชนทอ้งถ่ินคอนสาร : ศึกษากรณี
เทศบาลตาํบลคอนสาร” ผลการวิจยัพบว่า พนกังานเทศบาลสามญั พนกังานจา้งตามภารกิจ และ
ประธานชุมชนเป็นผูมี้พฤติกรรมของวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ของด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบวา่ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่าการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งทุกระดบัคือการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าเป็นเพราะนกัศึกษาเห็นความสาํคญั 
ประชาธิปไตยแบบตวัแทน เพราะการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งนั้น เป็นวิธีการท่ีไดม้าของตวัแทนของ
ประชาชน และการเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีของทุกคนตามกฎหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมวงค์
นวลวัฒน์ ได้วิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ผลการวิจยัพบว่า
ประชาชน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยประเด็น
การไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งทุกคร้ังทั้งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่า การร่วมวิจารณ์และวิเคราะห์เก่ียวกบัเร่ืองพรรค
การเมืองต่างๆนั้นเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอภิปรายไดว้่าเป็นเพราะ
นกัศึกษาทราบถึงบทบาทและหนา้ท่ีในระบบประชาธิปไตยอีกประการก็คือการร่วมวิพากษว์ิจารณ์
ทางการเมือง ดงันั้นนักศึกษาจึงให้ความสําคญัของการวิพากษว์ิจารณ์ แต่การวิพากษ์วิจารณ์ทาง
การเมืองนกัศึกษาตอ้งเคารพสิทธิดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติพงษ์ แก้วเรือนคํา ไดว้ิจยั
เร่ือง “วฒันธรรมทางการเมืองของพนกังานธนาคารในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่” 
ผลการวิจยัพบวา่ ประเดน็การร่วมวิจารณ์ผลการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวทิยาลยัมหามกู้ราชวทิยาลยั 

พบว่า นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวม จาํแนกตาม เพศ 
อาย ุและอาชีพ ต่างกนั พบว่า นกัศึกษาท่ีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 
โดยรวม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนนักศึกษาท่ีอายุ และอาชีพต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย โดยรวมไม่แตกต่างกนั ดงัน้ี 
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1) จากสมมติฐานที ่1 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย 
โดยรวม แตกต่างกัน ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่าเป็นเพราะทุกคนมีสิทธิและหน้าท่ีเท่ากัน ต่างกันแต่
บรรพชิตเป็นสมณะเพศทางฝ่ายธรรมะ คฤหัสถเ์ป็นฝ่ายทางโลก ดงันั้นบทบาทและหนา้ท่ีของทั้ง
สองเพศจึงไม่เหมือนกนั เพศบรรพชิตไม่มีบทบาทและสถานภาพทางการเมืองเช่นฆราวาส เช่น 
การเลือกตั้ งก็ไม่สามารถไปใช้สิทธิได  ้พระจึงมีหน้าท่ีเป็นกลางทางการเมือง อยู่ทาํให้มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวราวุธ เด่นแพทย์ชรางกูรได้วิจัยเร่ือง 
“พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษามหาวิยาลยัรามคาํแหง” 
ผลการศึกษา พบว่า ภูมิหลงัเก่ียวกบั เพศ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมือง 

2) จากสมมติฐานที ่2 พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย
โดยรวมไม่แตกต่างกันทั้ งน้ีอภิปรายได้ว่าเป็นเพราะ ปัจจัยด้านอายุไม่มีผลต่อวฒันธรรมทาง
การเมือง เพราะสงัคมไทยมีการกล่อมเกลาและส่งต่อวฒันธรรมทางการเมืองจากรุ่นสู่รุ่น การศึกษา 
และระบอบประชาธิปไตยท่ีไดรั้บการปลูกฝัง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทาํให้มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทัศน์ รัตนประชารมย์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “วฒันธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของขา้ราชการทหารมณฑลทหารบกท่ี 33 จงัหวดัเชียงใหม่” ผล
การศึกษาพบวา่ อาย ุไม่มีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  

3) จากสมมติฐานที่ 3 พบว่า นกัศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทย แตกต่างกนั 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการ
เมืองไทยโดยรวมไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า เป็นเพราะอาชีพของนักศึกษาไม่ส่งผลต่อ
วฒันธรรมทางการเมืองไทยเพราะว่านักศึกษาท่ีประกอบอาชีพต่างกนั สามารถรับรู้ข่าวสารทาง
การเมืองได้เหมือนกัน และการเมืองเป็นเร่ืองของทุกคน ท่ีมีสิทธิและหน้าท่ีเก่ียวกับการเมือง
เหมือนกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ ทรงกตพิลาชัย ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “วฒันธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของขา้ราชการเรือนจาํ จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการศึกษาพบว่า อาชีพ 
ไม่มีความสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการวิจยัเร่ือง“ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษา

เฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยั
มหามกฏุราชวิทยาลยั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที ่1 คอื ด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ซ่ึง
มีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมากดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมการใหค้วามรู้เก่ียวกบัข่าวสาร
ทางการเมือง โดยการประชาสัมพนัธ์ เพื่อกระตุน้เตือนให้นักศึกษามีความสนใจ และเห็นว่าการ
รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัต่อนกัศึกษาทุกคน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่าข่าวสารและส่ือมวลชนทาํให้ท่านคลอ้ยตามหรือ
เห็นดว้ยกบัการเมือง ซ่ึงม่ีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมการ
ให้ความรู้เก่ียวกับข่าวสารทางการเมือง โดยการประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้และการช้ีแนะให้
นกัศึกษารับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆท่ีผา่นทางวิทย ุโทรทศัน์ และส่ือท่ีผา่นทางอินเตอร์เน็ตตอ้ง
นาํมาทาํการวิเคราะห์เสียก่อน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งไม่บิดเบือนและเป็นจริง 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ขอ้ท่ีว่าท่านสามารถถ่ายทอดการรับรู้วฒันธรรมทาง
การเมืองไปสู่รุ่นต่อไปไดซ่ึ้งม่ีค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริม
การถ่ายทอดวฒันธรรมทางการเมือง โดยการสร้างทศันคติและค่านิยมทางการเมืองท่ีถูกตอ้งและ
เป็นกลางให้กบันกัศึกษา ตลอดจนมีความรู้ความเขา้ใจถึงขอบเขตและการใชสิ้ทธิอาํนาจอธิปไตย
ใหถู้กตอ้ง 

2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2คือ ด้านวัฒนธรรมการสร้างจิตสํานึกทางการเมือง 
ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัควรส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองแก่
นักศึกษา โดยการส่งเสริม ปลูกจิตสํานึก และให้ความรู้ในเร่ืองวฒันธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแก่นักศึกษาในเร่ืองจิตสํานึกทางการเมือง ให้ระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องเห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติหรือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน เพื่อจะไดน้าํพา
ใหป้ระเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

ข้อที่มีค่าเฉลีย่มากที่สุดไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่า ท่านปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด เพราะท่าน
ระลึกอยู่เสมอว่านั่นคือกติกาสําหรับระบบประชาธิปไตย ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น 
ทางมหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองของนกัศึกษา โดยการใหน้กัศึกษายดึถือ
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และปฏิบัติตามหลักการทั้ งแปดของหลักการปกครองแบบระบบประชาธิปไตย ท่ีจะนําพา
ประเทศชาติกา้วไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  

ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดได้แก่ข้อท่ีว่าท่านมีความพึงพอใจต่อการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากกว่าการปกครองในระบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ทาง
มหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองของนกัศึกษาโดยการส่งเสริมให้นกัศึกษามี
อุดมการณ์ทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าของการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงแสดงออกซ่ึงการเป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตย และทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็น
กลางทางการเมือง ตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ใจถึงขอบเขตและอาํนาจของอธิปไตย การใชสิ้ทธิ
อาํนาจอธิปไตยใหถู้กตอ้ง อยูใ่นขอบเขตเพ่ือปรับเจตคติทางการเมืองใหส้อดคลอ้งกบัสงัคม 

3)จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3คือ ด้านวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองซ่ึงมี
ค่าแปลผลอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัควรส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองแก่นกัศึกษา 
โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นแกนนาํในการเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ความเขา้ใจ และคุณค่าของ
วฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมหรือวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยจดัทาํ
จากระดบัครอบครัวก่อน ซ่ึงรวมถึงขอ้กฎหมายต่างๆท่ีนกัศึกษาสามารถกระทาํได ้

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่าการไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งทุกระดบัคือการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น ทางมหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมวฒันธรรม
ทางการเมืองของนักศึกษาโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษารู้จกับทบาทและหน้าท่ี ใน
การทาํให้การเลือกตั้งในทุกระดบัเป็นการเลือกตั้งท่ีมีความสุจริตและมีความเท่ียงธรรมให้มากข้ึน 
และสามารถตรวจสอบได ้

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่า การร่วมวิจารณ์และวิเคราะห์เก่ียวกบัเร่ืองพรรค
การเมืองต่างๆนั้นเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ทาง
มหาวิทยาลยัควรมีการส่งเสริมวฒันธรรมทางการเมืองของนกัศึกษาโดยการสนบัสนุนและส่งเสริม
ให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการไปฟังการปราศรัยหาเสียง การพูดคุยหรืออการถกเถียงทางการเมือง
กบับุคคลอ่ืน และการติดตามข่าวสารทางการเมืองจากส่ือต่างๆ และควรเปิดช่องทางใหน้กัศึกษาได้
แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย 
จากการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษา

เฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลยั” พบว่าผูว้ิจยัมีประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจนาํมาทาํวิจยัอีกหลายประเด็น แต่
งานวิจยัเล่มน้ีไม่อาจนาํมาใชไ้ดท้ั้งหมด ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
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1. ควรศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นกัศึกษา สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั” 

2. ควรศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาวฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของนกัศึกษา สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั” 

3. ควรศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของนกัศึกษา สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั” 
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ภาคผนวก  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอื  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืการวจิยั 
 
1.รองศาสตราจารย ์ ศรชยั  ทา้วมิตร 
         การศึกษา ศน.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
  M.A. (Political Science) 
  Ph.D. (Political Science) 
         ตาํแหน่งปัจจุบนั รองอธิการบดี ฝ่ายวิจยัประกนัคุณภาพ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  
  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 
2. พนัตาํรวจเอก ศาสตราจารย ์ดร. นิธิ  ศรีวฒันา D.Litt. 
         การศึกษา  น.บ. (นิติศาสตร์) 

ศศ.ม. (พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม) 
Ph.D. (Political Science) 

        ตาํแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต          
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 
3. ดร. สมภพ ระงบัทุกข ์
         การศึกษา น.บ. (นิติศาสตร์) 
  ร.ม. (รัฐศาสตร์) 
  ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
         ตาํแหน่งปัจจุบนั             อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต          
              บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวกง 
แบบสอบถามและค่าIOC 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ืองความคดิเห็นของนักศึกษาทีม่ต่ีอวฒันธรรมทางการเมอืงไทย : ศึกษา
เฉพาะกรณนัีกศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับัณฑติศึกษา 

(ส่วนกลาง) มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
            
คาํช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นการสาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย :ศึกษาเฉพาะกรณีนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  ทั้งน้ีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรรัฐศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการ
เมืองไทย :ศึกษาเฉพาะกรณีนกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) 
มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 3. แบบสอบถามมี 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี
นกัศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบับณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลยั 
 ตอนท่ี - ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ี
มีต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดบั
บณัฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
 ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามน้ี ทุกตอน และทุกขอ้ประเด็นคาํถาม ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่ง
วา่คงไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 

นางสุนนัทา  นพมณีวรรณ์ 
   นกัศึกษาปริญญาโท   สาขารัฐศาสตร์การปกครอง 
    มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 
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เลขท่ีแบบสอบถาม 
สาํหรับผูว้จิยั 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัของท่าน 
 1 

 1.เพศ 
(    )   1.บรรพชิต 
(    )    2. คฤหสัถ ์

 2 

2.อาย ุ
(    )   1. ตํ่ากวา่ 25 ปี(    )  2. 26-45 ปี 
(    )   3. 46-60 ปี (    )  4. สูงกวา่ 60 ปี 

 3 

 3. อาชีพ 
  (    )   1.ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  (    )  2.รับจา้ง 
  (    )   3.ธุรกิจส่วนตวั   (    )  4.อ่ืนๆ 
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ตอนที่  2ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองไทย  : ศึกษา
เฉพาะกรณีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัทางการเมืองไทย 

คําช้ีแจง      ขอให้ท่านพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ีแต่ละขอ้ว่า ท่านมีความคิดเห็นต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทยอยูใ่นระดบัใดใหท่้านทาํเคร่ืองหมาย ในระดบัดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมในระดบัมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมในระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมในระดบันอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อวฒันธรรมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ความคดิเห็นของนักศึกษาทีมี่ต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทย 

ระดับความคดิเห็น 
สําหรับ
ผู้วจัิย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง       
1. การรับรู้วฒันธรรมทางการเมืองจะเป็น

การกาํหนดรูปแบบการดาํเนินชีวิตของ
คนในสงัคมได ้

     

 
 

 4 

2. ท่านสามารถถ่ายทอดการรับรู้วฒันธรรม
ทางการเมืองไปสู่รุ่นต่อไปไดร้ะดบัใด 

     

 
 

 5 

3. ท่านคิดวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้
ดา้นวฒันธรรมทางการเมืองท่ีคลา้ยกนั
ระดบัใด 

     

 
 

 6 

4. ข่าวสารและส่ือมวลชนทาํใหท่้านคลอ้ย
ตามหรือเห็นดว้ยกบัการเมืองท่ีดาํเนินอยู่
เพียงใด 

     

 
 

 7 
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ความคดิเห็นของนักศึกษาทีมี่ต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทย 

ระดับความคดิเห็น 
สําหรับ
ผู้วจัิย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5. ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองระบบการ
ปกครองเป็นส่ิงท่ีไดรั้บจากการเรียนการ
สอนในระดบัใด 

     

 
 

 8 

ด้านวฒันธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง       

6. ท่านมีความเช่ือและยึดมัน่ในคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีของบุคคลโดยทุกคนมีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนั 

     

 
 

 9 

7. ท่านมีความพึงพอใจต่อการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยมากกว่าการปกครองใน
ระบบอ่ืนๆ 

     

 
 

 10 

8. ท่านปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพราะท่านระลึกอยู่เสมอว่านั่นคือกติกา
สาํหรับระบบประชาธิปไตย 

     

 
 

 11 

9. ท่านใชเ้หตุผลและรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากความคิดของท่าน 

     

 
 

 12 

10. ท่านมีความเห็นวา่อาํนาจสูงสุดคือ
ประชาธิปไตยของระบอบประชาชน 

     

 
 

 13 

ด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง       
11. การเขา้ฟังการปราศรัยหรือหาเสียงของ

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นเป็น
หน่ึงในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

     

 
 

 14 
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ความคดิเห็นของนักศึกษาทีมี่ต่อวฒันธรรม
ทางการเมืองไทย 

ระดับความคดิเห็น 
สําหรับ
ผู้วจัิย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

12. การติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลผา่นส่ือต่างๆทุกคร้ังเป็นเร่ืองของ
ประชาชนท่ีตอ้งติดตาม 

     

 
 

 15 

13. การร่วมวิจารณ์และวิเคราะห์เก่ียวกับ
เร่ืองพรรคการเมืองต่างๆนั้นเป็นการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

     

 
 

 16 

14. การสนทนาหรือแสดงความคิดเห็นกบั
เพื่อนๆเก่ียวกบัการบริหารงานของ
รัฐบาลคือหนา้ท่ีในดา้นการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

     

 
 

 17 

15. การไปใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้งทุกระดบัคือการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง       

 
 

 18 
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ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองไทย ของนักศึกษาสาขา
รัฐศาสตร์การปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

 
แนวทางส่งเสริม 

1.ดา้นวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
………………………………………......……………………………………
…......………………………………………...... 
2.ดา้นวฒันธรรมการสร้างจิตสาํนึกทางการเมือง 
……………………………………….....………………………………………
......………………………………………...... 
3.ดา้นวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

………………………………………......……………………………………
…......………………………………………...... 
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แบบวเิคราะห์การประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง ความคดิเห็นของนักศึกษาทีมี่ต่อวฒันธรรมทางการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณนัีกศึกษา
สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

 

 
 
 
 
 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ  ผลรวมขอคะแนน 

(R) N
RIOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 

ด้านวฒันธรรมการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง 
1 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 + +3 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านวฒันธรรมสร้างจิตสํานึกทางการเมือง 
6 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
8 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
10 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
ด้านวฒันธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
11 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
12 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
13 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
14 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
15 +1 +1 +1 +3 1.0 ใชไ้ด ้
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   ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ช่ือ-นามสกลุ  :   นางสุนนัทา นพมณีวรรณ์   
วนั เดือน ปีเกดิ :   2 มีนาคม 2496 
ชาตภูิมิ :   สญัชาติไทย 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน :   395 หมู่บา้นเพชรเกษม 3 ชอย 2 ถนนเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 
 

การศึกษา                  
 พ.ศ. 2551 :  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 
ปัจจุบัน  :  ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์         
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