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 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่ีมีเพศ อายุ คณะ และระดับช้ันป ตางกัน 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมี
สวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กลุมประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 8,551 คน กลุมตัวอยางของการศึกษาคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในวิทยาเขตศาลายา จํานวน 400 คน สุมตัวอยางโดยการ
หาอัตราสวนประชากร (proportional to size) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แลวทดสอบสมมติฐานโดยใชการทดสอบคาที (t– test) และ
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One –way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา 
1. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มีสวนรวมทางการ

เมือง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหา
นอย ไดดังนี้ คือ ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง รองลงมา
ไดแก ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด
ไดแก ดานรณรงคทางการเมือง ตามลําดับ 

2. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ท่ีมี เพศ อายุ คณะ 
และช้ันป ตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง พบวา นักศึกษามี
ความเห็นวา ควรออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังทุกคร้ัง ควรมีวิธีการเผยแพรขอมูลท่ีทําใหเขาใจการเมือง
ไดงายกวาเดิม ควรชุมนุมโดยไมใชความรุนแรง ควรมีการเผยแพรสถานการณทางการเมืองผานส่ือ
ตางๆ เปนประจําสมํ่าเสมอ  
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  The objectives of this research were 1) to study the political participation of the 
students in Mahidol University 2) to compare the level of political participation of the students in 
Mahidol University who were different in sex, age, faculty, and year of study, and 3) to study the 
students’ suggestions on how to improve the level of political participation of the students. The 
population referred in the study was the students in Mahidol University. 400 samples were 
selected by Proportional to Size  (PPS) method. The data were analyzed by descriptive statistics 
and inferential statistics. Dual analysis with Scheffe’s method was used when difference was 
found. 
  The results of the research found that: 

1)  In overall, level of political participation of students in Mahidol University were 
high. In descending order, the aspect with the highest mean was paying attention on political 
news; followed by voting, demonstration, and doing political campaign. 

2)  Students with different sex, age, faculty, and year of study had different level of 
political participation at the significant level of .05.  

3)  The most mentioned suggestions on how to improve the level of political 
participation of the students were: 1. People should go out for every vote and elections, 2. The 
political organizations should provide more understandable information to the people, 3. The 
political demonstration should be held and organized in the reasonable, peaceful way, and 4. 
There should be more news about political updates through various types of media.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

ผูวิจัยขอกราบขอพระคุณอาจารยและผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนผู เ ช่ียวชาญทั้งใน
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีใหความชวยเหลือ คําแนะนํา 
ตลอดจนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ และกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน ท่ีสละเวลาเพื่อใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ในการแกไขวิทยานิพนธ 

ขอขอบพระคุณดร. ชวลิต ไหลรินทร อาจารยท่ีปรึกษา และ รองศาสตราจารย ดร.  ศรชัย ทาว
มิตร อาจารยท่ีปรึกษารวม ผูใหคําปรึกษาในดานเนื้อหาและการดําเนินการศึกษาวิจัยแกผูวิจัยจน
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยกาญจนาท่ีกรุณาใหขอเสนอแนะและกรุณาสละเวลาแกไขเนื้อหา
และรูปแบบของวิทยานิพนธใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอบคุณพี่ณัฐกานต  สันตยานนท ท่ีใหความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
ขอบคุณพี่ไพลิน ตันติรักษา สําหรับการสนับสนุนดานตางๆ และขอบคุณพี่ นอง และเพื่อนรวม
สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครองสําหรับกําลังใจ แรงผลักดัน และความชวยเหลือท่ีมีใหผูวิจัยมา
ตลอดการศึกษา 

ขอบคุณนายเปรมวุฒิ จตุรงคสัมฤทธ์ิ นายณัฐดนัย พรประเสริฐ นายคณิติน ทัศพินิจ 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ผูใหความรวมมือในการใหขอมูลสัมภาษณแกผูวิจัย และขอบคุณ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนท่ีใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามการวิจัย 

ผูวิจัยขออุทิศประโยชนจากการศึกษาและการทําวิจัยในคร้ังนี้ใหแก คณาจารย คณะ
รัฐศาสตร และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตลอดจนบิดา มารดา และผูมีพระคุณท้ังหลาย 
หากมีความผิดพลาดใดที่เกิดข้ึนจากการศึกษานี้ ผูวิจัยขออภัยและขอนอมรับความผิดพลาดนั้นไว
แตผูเดียว        

สุรชัย รัศมีแกว 



สารบัญตาราง 
ตารางท่ี  หนา 

3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะ 48 
4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 56 
4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 56 
4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับช้ันป 57 
4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ 58 
4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 59 
4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 60 
4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง 61 
4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 62 
4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง 63 
4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามเพศ 64 
4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรวม ท่ีมีเพศตางกัน  64 
4.12 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง จําแนกตาม
เพศ 65 

4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีมีเพศตางกัน 65 

4.14 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามเพศ 66 

4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีเพศตางกัน 66 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.16 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตาม
เพศ 67 

4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีเพศตางกัน 67 

4.18 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง 
จําแนกตามเพศ 68 

4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง ท่ีมีเพศตางกัน 68 

4.20 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามอายุ 69 

4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน 69 

4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 70 

4.23 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง จําแนกตาม
อายุ 71 

4.24 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีมีอายุตางกัน 71 

4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีมีอายุตางกัน เปนราย
คูดวยวิธีของ Scheffé 72 

4.26 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามอายุ 73 

4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 73 

 



ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffé 74 

4.29 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตาม
อายุ 75 

4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 75 

4.31 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง 
จําแนกตามอายุ 76 

4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 76 

4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 
เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 77 

4.34 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามคณะ 78 

4.35 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีคณะตางกัน 79 

4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีคณะตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 80 

4.37 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง จําแนกตาม
คณะ 81 

4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีมีคณะตางกัน 82 

 

 



ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีมีคณะตางกัน เปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffé 83 

4.40 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามคณะ
ของ Scheffé 85 

4.41 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน 86 

4.42 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffé 87 

4.43 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตาม
คณะ 89 

4.44 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน 90 

4.45 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน เปนราย
คูดวยวิธีของ Scheffé 91 

4.46 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง
จําแนกตามคณะ 92 

4.47 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน 93 

4.48 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง ท่ีมีคณะ
ตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé  94 

 

 



ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.49 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามช้ันป  96 

4.50 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีช้ันปตางกัน 96 

4.51 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีช้ันปตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 97 

4.52 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง จําแนกตาม
ช้ันป 98 

4.53 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีมีช้ันปตางกัน 98 

4.54 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ท่ีมีช้ันปตางกัน เปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffé 99 

4.55 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามช้ันป 100 

4.56 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีช้ันปตางกัน 100 

4.57 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีช้ันปตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffé 101 

4.58 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตาม 
ช้ันป 102 

4.59 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีช้ันปตางกัน 102 

 

 



ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.60 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีช้ันปตางกัน เปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffé 103 

4.61 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง 
จําแนกตามช้ันป 104 

4.62 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง ท่ีมีช้ันปตางกัน 104 

4.63 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง ท่ีมีช้ันปตาง 
กัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 105 

4.64 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 106 
4.65 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
 

107 
4.66 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง 
 

108 
4.67 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 
 

108 
4.68 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามสถานการณทางการเมือง 
 

109 
 



ฒ 

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิท่ี  หนา 

2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 45 

 



 
 

สารบัญ 
  หนา
บทคัดยอภาษาไทย ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 
ประกาศคุณูปการ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง 
สารบัญแผนภูมิ 

ฌ 
ฒ 

บทท่ี       
1 บทนํา 1 

 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 
 1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 3 
 1.3 สมมติฐานของการวิจัย 3 
 1.4 ขอบเขตของการวิจัย 3 
 1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 4 
 1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 4 

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 7 
 2.1 แนวคิดเกีย่วกับการมีสวนรวม 7 
 2.2 แนวคิดเกีย่วกับการมีสวนรวมทางการเมือง 10 
 2.3 แนวคิดเกีย่วกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 22 
 2.4 การมีสวนรวมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 25 
 2.5 การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา 28 
 2.6 แนวคิดเกีย่วกับพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 

2.7 สภาพพื้นท่ีท่ีใชในการวจิัย 
32 
36 

 2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 38 
 2.9 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 43 

3 วิธีดําเนินการวิจัย 46 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 46 
 3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 47 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การมีสวนรวมของประชาชนเปนหลักสากลท่ีนานาอารยประเทศใหความสําคัญ ตามการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยประชาชนเปนผูมีสิทธิมีเสียงและมีสวนรวมในการจัดการ
บริหารประเทศ รวมถึงช้ีนําและนําพาประเทศไปในทิศทางตาง ๆ อันเปนประโยชนในการพัฒนา
และเจริญกาวหนาตอไป การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงตองการการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและออกเสียงในการตัดสินใจท่ีสําคัญของประเทศ เพื่อชวยให
ประเทศขับเคล่ือนไปไดอยางม่ันคง ซ่ึงการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น จะ
เกิดข้ึนไดเม่ือประชาชนมีความสํานึกทางการเมือง หรือความตื่นตัวทางการเมือง ประชาชนเปน
สวนหนึ่งของการเมือง และเกี่ยวของโดยตรงกับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในวิถีของ
การเมืองแบบประชาธิปไตย และเพราะวาประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตยท่ีแทจริง ผูแทน 
ราษฎรจึงตองใชอํานาจตามท่ีไดรับฉันทานุมัติจากประชาชนในประเทศเพื่อใหการบริหารราชการ
และการเปล่ียนแปลงตาง ๆ เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจนั้นอยาง
แทจริง บุคคลผูมีแนวคิดเชนนี้คือบุคคลท่ีจะมีบทบาทและมีสวนรวมทางการเมืองอยางเขมขนเพื่อ
ปกปองอํานาจอันชอบธรรมของตน ดังนี้ จึงเกิดการเปล่ียนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
ไปสูประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีบทบาทในการตัดสินใจ
แกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศไดมากข้ึน และการมีสวนรวมทางการเมืองเปนการแสดงออกท่ี
สําคัญอยางหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมถือเปนเจตนารมณสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึง
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงออกและความตองการทางการเมือง เพื่อการเปนประชาธิปไตยท่ี
สมบูรณ  

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย นิสิตนักศึกษาไดมีบทบาทสําคัญตอการมีสวนรวมในการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ไมวาจะเปนเหตุการณวันท่ี 14 ตุลาคม 2516 ในการรวมชุมนุมตอตาน
รัฐบาลเผด็จการของจอมพลถนอม กิตติขจร และชุมนุมตอตานการเดินทางกลับประเทศของจอม
พลถนอม กิตติขจร ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงในเหตุการณวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 นี้มีนักศึกษา
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เสียชีวิตเปนจํานวนมาก และยังมีการชุมนุมในสมัยรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูรในวันท่ี 17 - 
21 พฤษภาคม 2535 ซ่ึงมีการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของผูชุมนุมรวมท้ังนิสิตนักศึกษาท่ีไปรวม
ชุมนุมเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ไดมีการเคล่ือนไหวทางการเมืองคร้ังใหญอีก
คร้ังหนึ่งของประเทศไทย นั่นคือการรวมกันคัดคานการผาน “รางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกผู
ซ่ึงกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. 
.....” ความพยายามในการผานรางพระราชบัญญัตินี้ทําใหเกิดการคัดคานจากประชาชนจํานวนมาก
เนื่องจากเกรงวารางพระราชบัญญัติที่ออกมานั้นจะเอ้ือประโยชนอันมิชอบใหแกนักการเมืองและผู
มีความผิดทางการเมืองในหลายกรณี ท่ีสําคัญคืออาจเปนชองทางใหพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรีพนจากความผิด และขอกลาวหาทางการเมืองท้ังหมด และเกรงวารางพระราช 
บัญญัตินี้จะทําใหนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะพนจากความผิดในขอหาส่ังสลายการชุมนุมในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 การคัดคานจึงไดแพรขยายไปในวงกวาง ท้ังองคกร สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานตาง ๆ ไดออกมารวมจัดกิจกรรมเพ่ือคัดคาน 

ส่ิงท่ีนาสนใจประการหนึ่งคือ การชุมนุมเพื่อคัดคานการผานรางพระราชบัญญัตินิรโทษ
กรรมฯ นี้ไดรับความสนใจจากเยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีเขามามี
บทบาทและแสดงจุดยืนรวมคัดคานอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการเคล่ือนไหวของสถาบันอ่ืน ๆ 
และการสรางเครือขายในโซเชียลเน็ตเวิรกอยางเฟสบุก (Facebook) และการเปดใหรวมลงช่ือ
คัดคานผานทางเว็บไซต www.change.org  

ในจํานวนนิสิต นักศึกษา และสถาบันท่ีมีเขารวมมีบทบาททางการเมืองในการชุมนุม
คัดคานรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลก็เปนหนึ่งในสถาบันการศึกษาท่ีมีบทบาทใน
การสรางกิจกรรมตาง ๆ ในหลายวิทยาเขตเพ่ือรวมคัดคานเชนกัน ไมวาจะเปนการสรางแฟนเพจใน
เฟสบุก การเดินรณรงคคัดคานในวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา เปนตน 

เนื่องจากความเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนี้แตกตางจากคร้ังกอน ๆ ทําให
ผูวิจัยไดกลับมาต้ังขอสังเกตเก่ียวกับเหตุผลของการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองของเยาวชน
โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ท่ีมีแนวโนมใหความสนใจในกิจกรรมทางการเมืองมากข้ึนกวาท่ีผานมา 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง การรณรงคทางการเมือง การรวมการชุมนุมทางการเมือง และการติดตามขาวสารทางการ
เมือง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการปลูกฝงแนวคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยใหกับ
เยาวชนผูเปนกําลังสําคัญของชาติ และเปนการสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมทางการเมืองในเชิง
บวกใหแกเยาวชนใหมากยิ่งข้ึนไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ 

อายุ คณะ ระดับช้ันป ตางกัน  
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองตางกัน  
1.3.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองตางกัน  
1.3.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในคณะท่ีตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง

ตางกัน  
1.3.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในระดับช้ันปท่ีตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง

ตางกัน  
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยทําการศึกษาเชิงสํารวจ ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้  

1.4.1 ประชากร 
  ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 8,591 

คน ดังนี้ 
1) นักศึกษาคณะวิทยาลัยศาสนศึกษา จํานวน 272 คน 
2) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1,080 คน 
3) นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร จํานวน 224 คน 
4) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 3,186 คน 
5) นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป จํานวน 766 คน 
6) นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย จํานวน 83 คน 
7) นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา จํานวน 206 คน 
8) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 164 คน 
9) วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา จํานวน 541 คน 
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10) นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 142 คน 
11) นักศึกษาคณะศิลปสตร จํานวน 364 คน 
12) นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด จํานวน 382 คน 
13) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 898 คน 

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา จํานวน 4 ดาน คือ 1) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง, 2) การรณรงคทางการเมือง,  
3) การรวมการชุมนุมทางการเมือง และ 4) การติดตามขาวสารทางการเมือง  

1.4.3 ขอบเขตดานพื้นท่ีวิจัย  
  ไดแก พื้นท่ีเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ในคณะ

และวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี  
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทําใหทราบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
1.5.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

มหิดล ท่ีมีเพศ อายุ คณะ ระดับช้ันป ตางกัน  
1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล 
1.5.4 ทําใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมทางการ

เมืองตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจริง 
 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะใชในการวิจัย 
การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ใน

ดานตาง ๆ 4 ดาน ไดแก การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การรณรงคทางการเมือง การรวมชุมนุมทาง
การเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง 

ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หมายถึง การใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและในระดับ
ทองถ่ิน การชักชวนบุคคลอ่ืนใหไปเลือกต้ัง รวมถึงการเฝาระวังการกระทําความผิดหรือการทุจริต
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

ดานการรณรงคทางการเมือง หมายถึง การใหความรูกับประชาชนดานตาง ๆ เชน การลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ัง แจกใบปลิวใหความรู จัดประชุมหรืออบรมใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเมือง พูด 
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คุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง เสนอขาวสารเกี่ยวกับการเมืองผาน
ส่ือตาง ๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น การลงช่ือคัดคานเก่ียวกับการใชกฎหมายหรือประเด็นทาง
การเมืองผานเว็บไซตตาง ๆ  

ดานการรวมการชุมนุมทางการเมือง  หมายถึงการเขารวมอภิปรายแสดงความคิด 
เห็นทางการเมือง การรวมการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมทางการเมือง การชักชวนใหผูอ่ืนรวมประทวง
เพื่อคัดคานการประกาศใชกฎหมายท่ีไมยุติธรรม หรือเม่ือเห็นเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดย 
มิชอบ 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง หมายถึงการติดตามขาวสารทางการเมืองท้ังในและ
ตางประเทศผานส่ือตาง ๆ การติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมือง การติดตามผลการนับคะแนน
การเลือกต้ัง การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผานส่ือตาง ๆ การฟงการอภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาล การติดตามฟงการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองตาง ๆ  

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 

เพศ หมายถึง เพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ท่ีตอบแบบสอบถาม
สําหรับวิทยานิพนธ ฉบับนี้แบงเปน 2 เพศ ไดแก 1) ชาย และ 2) หญิง 

ชั้นป หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา ที่ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ ฉบับนี้แบงเปน 4 ช้ันป ไดแก ช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 

คณะ หมายถึง คณะหรือวิทยาลัย ท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยูภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีรายช่ือคณะ ดังนี้  

1) นักศึกษาคณะวิทยาลัยศาสนศึกษา  
2) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร  
3) นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  
4) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  
5) นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป  
6) นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย  
7) นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา  
8) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
9) วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  
10) นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร  
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11) นักศึกษาคณะศิลปสตร  
12) นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด  
13) นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” คร้ังนี้ ผูวิจัย

ไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แลวนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับมีสวนรวมทางการเมือง 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
2.4  การมีสวนรวมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
2.5  การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา 
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง  
2.7  สภาพพื้นท่ีท่ีใชในการวิจัย 
2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.9  สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนปกติของคนในสังคมเนื่องมาจากความสัมพันธ

ระหวางบุคคลหรือกลุมคน รวมถึงความสอดคลองของความตองการ ทัศนคติ หรือจุดมุงหมายบาง
ประการของคนในสังคมก็ทําใหเกิดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมได 

ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527, หนา 2) ไดใหความหมายเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการไววา 
คือ “การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ ควบคุมการใชและ
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปน
อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีสวนรวม ประชาชนไดมีการพัฒนาความรูและ
ภูมิปญญาซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนของตัวเอง” 

ไพรัตน เตชะรินทร (2527, หนา 6 - 7) กลาววาการมีสวนรวมคือการท่ีรัฐบาลสงเสริม 
สนับสนุน เปดโอกาส หรือชักนําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหน่ึง
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ในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนรายบุคคล กลุมคน องคกร สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ เพื่อใหการดําเนินงาน
นั้นบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว 

รุสโซ (อางใน วารุณี วัชรเสวี, 2544, หนา 14) เสนอทฤษฎีเร่ืองการมีสวนรวมไววา 
1. การมีสวนรวมตองอยูบนพื้นฐานของเสรีภาพในการตัดสินใจ วาจะเลือกในการมีสวน

รวมหรือไม ท่ีสําคัญคือจะตองไมมีใครเปนนายของใคร 
2. กระบวนการมีสวนรวมนั้นจะตองอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาค และความสามารถ

ท่ีจะพึ่งตนเอง ซ่ึงจะทําใหเกิดความตระหนักรูในความสําคัญของการมีสวนรวมของตนเอง 
โคเฮน และ อัพฮอฟฟ (อางใน พัชรี พงษสิริ, 2541, หนา 23) กลาววา ประเภทของการมี

สวนรวมมีดวยกัน 4 รูปแบบ คือ 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล 
เจ เอช เจ แมคดา (อางใน ปรัชญา ศรีภา, 2554, หนา 32 - 33) ระบุวาการมีสวนรวมเกิดข้ึน

ได 3 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมแบบแข็งขัน การมีสวนรวมแบบไมแข็งขัน และการมีสวนรวม
แบบเฉ่ือยชา 

สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม คือการท่ีรัฐเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนในการ
ดําเนินงาน การตัดสินใจตาง ๆ อันมีผลตอการดําเนินชีวิต การมีสวนรวมทางการเมืองควรตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเทาเทียมกัน  

2.1.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 
แคสเพอรสัน และ ไบรทแบนด (อางใน วิวัฒน ภูคะนองศรี, 2537, หนา 27) กลาวถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวมมีความสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. การกระทําของแตละบุคคลไมใชการกระทําโดยกลุมอาจทําใหการวิเคราะหหรือได

ขอสรุปไมถูกตอง เพราะการแสดงออกของแตละคนในกระบวนการมีสวนรวมนั้นจะแสดงถึง
คานิยม การรับรู และพฤติกรรมของแตละบุคคล 

2. ความถ่ีของการกระทําแสดงออกโดยจํานวนครั้งของการรวมกิจกรรมท่ีมีระยะเวลา 
หรือมีการผูกพัน หรือมีแรงจูงใจในการกระทํา 

3. คุณภาพของการเขารวม สะทอนจากผลของการกระทําในเบ้ืองตน เชน ความรับผิดชอบ 
การตัดสินใจ การเปดกวาง การแสดงความเห็น และการประเมินผล 

การมีสวนรวมไมไดหมายความเพียงแคการเขารวมกิจกรรมหรือการเขาไปเกี่ยวของกับ
สถานการณหนึ่งเทานั้น แตหมายถึงการท่ีบุคคลแสดงความสนใจ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ือง
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ใดเร่ืองหนึ่งก็ถือเปนการมีสวนรวมไดเชนกัน ดังท่ี ถวิลวดี บุรีกุล (2543, หนา 31) กลาววา “การมี
สวนรวมของประชาชนคือ การที่กลุมประชาชน หรือขบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนท่ีกระทําการ
ออกมาในลักษณะของการทํางานรวมกันท่ีจะแสดงใหเห็นถึงความตองการรวม ความสนใจรวม มี
ความตองการที่จะบรรลุถึงเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือการดําเนินการรวมกัน
เพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรองอํานาจมติชน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรือการดําเนินการเพื่อ 
ใหเกิดอิทธิพลตอรองทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในชุมชน” 

ในการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม ไดมีนักวิชาการและผูศึกษาวิจัยกําหนดกรอบ
เพื่อวิเคราะหรูปแบบการมีสวนรวมไว ดังนี้ 

เจิมศักดิ์ ปนทอง (2526) แบงข้ันตอนของการมีสวนรวมไวดวยกัน 4 ข้ันตอน 
1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา 
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ 
3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
ปรัชญา ศรีภา (2541) สรางกรอบการวิเคราะหข้ันตอนหรือประเภทของการมีสวนรวมไว

ดวยกัน 4 แบบ ไดแก 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ แบงเปนการตัดสินใจต้ังแตระยะเร่ิมตน การตัดสินใจ

ในชวงของกิจกรรม การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม หมายถึงการเขารวมโดยมีการสนับสนุนทางดาน

ทรัพยากร การเขารวมการบริหารและการรวมมือ การเขารวมในการลงแรงและรวมใจ 
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน หมายถึงการรวมรับผลประโยชนไมวาจะเปน

ทางวัตถุ ทางสังคม ผลประโยชนสวนตัว หรือหลายรูปแบบรวมกัน 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล คือการมีสวนรวมในการตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม 

ท้ังหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 
พระมหาฉลอง กัลยาณเมธี (2556) จําแนกรูปแบบการมีสวนรวมออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 
1. รูปแบบท่ีใหความสําคัญเชิงเนื้อหา กลาวคือประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด

แผนเขารวมการกระทําและรับผลประโยชน รวมถึงกระบวนการประเมินผลการกระทํานั้นดวย 
2. รูปแบบท่ีใหความสําคัญกับการจัดรูปความสัมพันธหรือองคกร การมีสวนรวมใน

รูปแบบนี้จะเปนลักษณะของการสมัครใจ จากการชักชวน หรืออาจถูกบังคับ ซ่ึงความสัมพันธนี้อาจ
เปนลักษณะรูปแบบท่ีมีตัวแทนหรือไมมีตัวแทน 

3. รูปแบบที่ใหความสําคัญกับกิจกรรม จะเปนการเขารวมกิจกรรมในลักษณะของการ
แขงขัน แบบไมแขงขัน หรือแบบเฉ่ือยชาก็ได 
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สรุปไดวา การมีสวนรวมเปนการแสดงความสนใจตอสถานการณใดก็ตามท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงไม
จําเปนท่ีผูมีสวนรวมตองเขาไปมีบทบาทหรือของเก่ียวในทางปฏิบัติ แตหมายรวมถึงการใหความ
สนใจ การติดตามขาวสาร การแสดงความคิดเห็น หรือการสนับสนุน คัดคานในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง
อาจสรุปไดวา การมีสวนรวมนั้นสามารถทําไดโดยการเขารวมหรือการทํากิจกรรม หรือแสดงพฤติ 
กรรมตอสถานการณนั้นโดยตรง เชน การแสดงความคิดเห็น การใหการสนับสนุน การคัดคาน หรือ
การประทวง สวนอีกทางหนึ่งคือการมีสวนรวมทางออม ไดแก การรับฟงขาวสาร การติดตามสถาน 
การณตาง ๆ  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการแสดงออกท่ีสําคัญอยางหน่ึงของกระบวนการทาง

การเมืองและกระบวนการประชาธิปไตย นอกจากนี้ การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนเจตนา- 
รมณสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธ์ิในการรวม
กิจกรรมทางการเมืองและการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและความตองการทางการเมืองเพ่ือการเปน
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ 

2.2.1 ความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง 
ไมรอน เวเนอร (1971) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองวา เปน

ปฏิบัติการใด ๆ ท่ีกระทําโดยสมัครใจ ซ่ึงจะสําเร็จผลหรือไมก็ได มีการจัดองคกรหรือไมก็ได เกิด 
ข้ึนเปนคร้ังคราวหรือตอเนื่องก็ได และจะเปนการกระทําโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ได ท้ังนี้ 
การกระทําเหลานั้นตองมุงท่ีจะมีอิทธิพลตอการเลือกนโยบาย การบริหารนโยบายสาธารณะ รวมถึง
การเลือกผูนําระดับชาติและระดับทองถ่ิน ซ่ึงเวเนอรไดเนนประเด็นของการมีสวนรวมทางการเมือง
ท่ีสําคัญ 3 ประเด็น คือ 1) ตองเปนการกระทําท่ีไมไดเกิดข้ึนเนื่องจากความรูสึกหรือทัศนคติ 2) เปน
กิจกรรมที่ทําโดยสมัครใจเทานั้น 3) ความหมายนี้รวมถึงระบบการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมใน
การคัดเลือกเจาหนาท่ีผูบริหารงานของรัฐบาลในระดับใดระดับหนึ่งดวย 

ซิดนีย เวอรบา และ นอรแมน เอช. นี (1972) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมืองเปน
กิจกรรมของพลเมืองเฉพาะบุคคล เปนการประกอบกิจกรรมทางการเมืองตามขอบเขตและสิทธิท่ี
กฎหมายกําหนด ไดแก สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง สิทธิในการรวมกลุมทางการเมืองหรือ
การกอต้ังพรรคการเมือง สิทธิในการเรียกรองหรืออุทธรณตอรัฐบาล สิทธิเกี่ยวกับการชุมนุมและ
การแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการพิมพอยางอิสระ โดยกิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมท่ีมีจุด 
มุงหมายเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอรัฐบาลในกรณีตาง ๆ การมีสวนรวมทางการเมืองมีท้ังการสนับสนุน
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และการตอตานทางการเมือง ตัวอยางของการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีสนับสนุนทางการเมือง เชน 
การใหความรวมมือกับทางการ การเสียภาษี การเลือกต้ัง สวนการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเปนการ
ตอตานทางการเมือง ไดแก การเดินขบวน การประทวง การกอจลาจล เปนตน 

โรเบิรต จี. เมโดว อางใน (กฤติยา ยั่งยืน, 2549 หนา 36) กลาวถึงการมีสวนรวมทางการ
เมืองวา เปนเคร่ืองมืออยางหนึ่งท่ีไมไดสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย แตเกิดข้ึนเพื่อความ
พอใจของบุคคล การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเสมือนแหลงท่ีมาของการส่ือสารทางการเมือง 

ในประเทศกําลังพัฒนาไดมีผูศึกษาและใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไววา 
เปนกิจกรรมของประชาชนแตละคนท่ีมุงจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล (แซมมวล พี. 
ฮันทิงตัน และจอหน เอ็ม. เนลสัน : อางใน กฤติยา ยั่งยืน, 2549, หนา 36) ฮันทิงตันไดใหขอบเขต
ของคํานิยามไวเฉพาะการกระทํา ไมรวมทัศนคติ และเปนการกระทําของพลเมือง ไมใชนักการเมือง 
อาชีพ นอกจากนี้ การมีสวนรวมทางการเมืองในความหมายของฮันทิงตันนั้นหมายเฉพาะการ
กระทําท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล ไมรวมถึงการกระทําท่ีมีจุดมุงหมาย
เพื่อกดดันหรือเพื่อมีอิทธิพลตอการกลุมอ่ืน ๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับรัฐบาล และไมวาการกระทํานั้นจะ
ประสบความสําเร็จหรือไมก็ถือเปนการมีสวนรวมทางการเมืองท้ังส้ิน 

นักวิชาการของประเทศไทยหลายคน ไดใหความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง
ไว โดยสามารถยกตัวอยางไดดังตอไปนี้ 

จรูญ สุภาพ (2527, หนา 310) ใหนิยามของการมีสวนรวมทางการเมืองวาเปนการท่ี
ประชาชนมีสวนในการกําหนดนโยบายในการตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาลและในทาง
การเมือง หรืออาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวาการมีสวนรวมของประชาชนในรัฐบาล เขน การเขาเปน
รัฐบาล การมีอิทธิพลตอรัฐบาล การแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง 

ชูวงศ ฉายะบุตร (2529, หนา 36) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมืองมีความหมายรวมถึง
การใหความรวมมือซ่ึงถือเปนการสนับสนุนตอระบบการเมือง ไดแก การมีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย รวมมือกับเจาหนาท่ีรัฐบาล การสนับสนุนเปนทางหน่ึงท่ีจะลดปญหาการปกครองและ
การบริหาร เชน การใหความรวมมือในการเสียภาษี ถือวาเปนการมีสวนรวมทางออม ซ่ึงจะปองกัน
ปญหาการกลายเปนประเด็นทางการเมืองตอไป 

โกวิท วงศสุรวัฒน (2543, หนา 1 - 2) ใหความหมายวา การมีสวนรวมทางการเมืองเปน
กิจกรรมท่ีประชาชนทําเพื่อเรียกรองใหรัฐบาลทําในส่ิงท่ีประชาชนตองการ ยกตัวอยางเชน การปด
ถนน การเผาหุน การเลือกต้ัง ฯลฯ 

จันทนา สุทธิจารี (2544, หนา 410) กลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ใน
ประเด็นสําคัญของความหมายมีดังนี้ 
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1. เปนกิจกรรมของประชาชนตามสิทธิกฎหมายกําหนด โดยเฉพาะสิทธิการลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง หรือสิทธิท่ีจะเขาสมาคมหรือกอต้ังพรรคการเมือง สิทธิเกี่ยวกับการพูด การชุมนุม
และการพิมพอยางอิสระ รวมถึงการมีสวนรวมตอการทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง 

2. เปนการกระทําดวยความสมัครใจของสมาชิกในสังคมเพ่ือท่ีจะคัดเลือกผูปกครองและผุ
มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะท้ังทางตรงและทางออม กิจกรรมเหลานี้ เชน การ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การติดตามขาวสารทางการเมือง การสัมพันธกับผูแทนของตน การสมัคร
เปนสมาชิกพรรคการเมือง การแขงขันเปนเจาหนาท่ีพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

3. การเปนกิจกรรมท่ีดําเนินตามความสมัครใจ ของสมาชิกท่ีจะเลือกกระทําท่ีตองการมี
อิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐในระดับทองถ่ิน และระดับชาติ เชนกิจกรรมถกเถียงปญหา
การเมืองการสมัครรับเลือกต้ังตัวแทนของประชาชน เปนตน 

ถวิลวดี บุรีกุล (2548) ใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองท้ังในแงมุมตาง ๆ ไว 
7 ประการ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวม คือ การพิจารณาถึงการมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจ โดยประชาชนตอ
โครงการใดโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะตาง ๆ ท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาชาติ แตไม 
ไดหวังวาประชาชนจะเปล่ียนแปลงโครงการหรือเนื้อหาโครงการ 

2. การมีสวนรวมในความหมายกวาง หมายถึง การใหประชาชนในชนบทรูสึกต่ืนตัวเพื่อ 
ท่ีจะทราบถึงการรับความชวยเหลือและตอบสนองตอโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ความคิดริเร่ิมของคนในทองถ่ิน 

3. ในแงของการพัฒนาชนบท การมีสวนรวม คือ การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของในกระ 
บวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา นอกจากนี้
ยังเกี่ยวของกับความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้น ๆ ดวย 

4. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นอาจเขาใจอยางกวาง ๆ ไดวา คือการที่
ประชาชนไดเขารวมอยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ในเร่ืองท่ีจะมีผลกระทบตอตนเอง 

5. การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีท้ังสิทธิและหนาท่ีท่ีจะเขารวมใน
การแกปญหา มีความรับผิดชอบมากข้ึนท่ีจะสํารวจตรวจสอบความจําเปนในเร่ืองตาง ๆ การระดม
ทรัพยากรในทองถ่ิน และเสนอแนวทางแกไขใหม ๆ เชนเดียวกับการกอต้ังและดํารงรักษาองคกร
ตาง ๆ ในทองถ่ิน 

6. การมีสวนรวมนั้นจะตองเปนกระบวนการดําเนินการอยางแข็งขัน ซ่ึงหมายถึงวา บุคคล
หรือกลุมท่ีมีสวนรวมนั้นไดเปนผูมีความคิดริเร่ิมและไดมุงใชความพยายามตลอดจนความเปนตัว
ของตัวท่ีจะดําเนินการตามการริเร่ิมนั้น 
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7. การมีสวนรวม คือ การที่ไดมีการจัดการท่ีจะใชความพยายามท่ีจะเพิ่มความสามารถท่ีจะ
ควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตาง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ท้ังนี้โดยกลุมท่ีดําเนินการและ
ความเคล่ือนไหวท่ีจะดําเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตาง ๆ  

การมีสวนรวมทางการเมืองถือเปนการส่ือสารระหวางประชาชนกับภาครัฐถึงความคิดเห็น
และความตองการท่ีมีตอนโยบายและการบริหาร การมีสวนรวมทางการเมืองเปนรูปแบบหนึ่งของ
แนวคิดกระจายอํานาจจากสวนกลาง และเปนการเปดกวางทางความคิดเห็นผานกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
การสรางอิทธิพลตอภาครัฐและกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายหรือการบริหารไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม  

ท้ังนี้การมีสวนรวมของประชาชนต้ังอยูบนเง่ือนไขพื้นฐาน 3 ประการ คือ 
1. ตองมีอิสรภาพ คือ มีอิสรภาพที่จะเขารวมหรือไมเขารวมก็ได การมีสวนรวมทางการ

เมืองตองเปนไปโดยความสมัครใจ การถูกบังคับใหมีสวนรวมไมวาทางใดจะไมถือวาเปนการมี
สวนรวมทางการเมือง 

2. ตองมีความเสมอภาค หมายถึง ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมหรือมีสวนรวมทางการเมือง
ตองมีสิทธิเทาเทียมกับผูเขารวมคนอ่ืน ๆ 

3. ตองมีความสามารถ หมายถึง ผูเขารวมตองมีความสามารถพอที่จะเขารวมในกิจกรรม
นั้น ๆ กลาวคือ บางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพและเสมอภาคแตกิจกรรมที่กําหนด
ไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอมเกิดข้ึนไมได 

กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารและนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงกิจกรรมนั้นเปนไปโดยความสมัครใจของประชาชนและเกิดข้ึน
ภายใตขอบเขตสิทธิเสรีภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด มีจุดมุงหมายเพ่ือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
รัฐบาลท้ังในเร่ืองการบริหาร นโยบาย และการตัดสินใจบริหารจัดการตาง ๆ  

2.2.2 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง  
การมีสวนรวมทางการเมืองเปนกลไกสําคัญในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการ

กระทําท่ีมีผลตอการไดมาซ่ึงอํานาจทางการเมือง หรืออํานาจการปกครอง รวมถึงการพนจากอํานาจ
นั้น อีกท้ังยังมีผลตอนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐดวย บริบท รูปแบบ และระดับของ
การมีสวนรวมทางการเมืองของแตละประเทศเปนเคร่ืองช้ีวัดอุดมการณทางการเมือง เจตคติทาง
การเมือง และพัฒนาการทางการเมืองของประเทศนั้น เม่ือพิจารณาจากคําจํากัดความของการมีสวน
รวมทางการเมืองแลวจะเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองสามารถกระทําไดหลายวิธี ท้ังนี้ ไดมี
นักวิชาการอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองไว รวบรวมไดดังนี้ 

ซิดนีย เวอรบา และ นอรแมน เอช. นี (1972) เสนอรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง 
โดยพิจารณาจากการกระทําท่ีไมขัดตอกฎหมาย แบงการมีสวนรวมทางการเมืองไวดังนี้ 
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1. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Democratic Participation) เปนการมี
สวนรวมท่ีประชาชนจะเขามีสวนรวมโดยสมัครใจ ปราศจากการช้ีนํา และมักเปนกิจกรรมท่ีเกิดจาก
มวลชนระดับลางเพื่อหวังมีอิทธิพลตอการกระทําของรัฐบาล 

2. การมีสวนรวมแบบเปนพิธีหรือการมีสวนรวมเพื่อสนับสนุนรัฐบาล (Ceremonial or 
Support Participation) เปนการกระทําท่ีประชาชนเขารวมสนับสนุนรัฐบาล หรือการใหความรวม 
มือในการพัฒนาประเทศ 

อยางไรก็ตาม เวอรบา และ นี ไดกลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงเกิด 
ข้ึนโดยประชาชนไมไดเต็มใจ ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองแบบระดม (Mobilized Participa- 
tion) ตัวอยางเชนการท่ีรัฐบาลทหารโนมนาวใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองเพื่อสนับสนุน
การทํางานของรัฐบาล 

ฮันทิงตัน และ เนลสัน (อางใน วัชรา ไชยสาร, 2545, หนา 21) ไดเสนอรูปแบบทางการเมือง
ท่ีสอดคลองกับซิดนีย เวอรบา และ นอรแมน เอช. นี แตไดเสนอรูปแบบของการมีสวนรวมทางการ
เมืองท่ีขัดตอกฎหมายและรุนแรงไวดวย ซ่ึงรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองของฮันทิงตัน 
และเนลสัน มีดวยกัน 5 ประการ ไดแก 

1. การออกเสียงเลือกต้ัง 
2. การรณรงคหาเสียง 
3. การกระทําท่ีเปนเอกเทศของแตละบุคคลตอปญหาการเมืองและสังคม 
4. การเขารวมกิจกรรมของกลุม 
5. กิจกรรมท่ีใชความรุนแรงและเปนการกระทําท่ีอาจผิดกฎหมาย 
มิลแบรธ (1977, หนา 12 - 16) จําแนกรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองไว 6 รูปแบบ 

ไดแก 
1. การเลือกต้ัง 
2. การเปนเจาหนาท่ีพรรคการเมืองและผูรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง 
3. การเปนผูมีบทบาทในชุมชน 
4. การติดตอกับทางราชการ 
5. การเปนผูประทวง 
6. การเปนผูส่ือขาวสารทางการเมือง 
สําหรับประเทศไทย ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ทางการเมืองไวแตกตางกัน โดยสามารถยกมาไดดังนี้ 
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ชูวงศ ฉายะบุตร (2539, หนา 28) กลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองวามี
ดวยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ัง เปนพื้นฐานอันดับแรกของการมีสวนรวมทาง 
การเมือง การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังรวมถึง การใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง การลงสมัคร
รับเลือกต้ัง การรวมฟงการปราศรัยของผูสมัครและพรรคการเมือง การเขารวมกิจกรรมการแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของผูสมัคร การชักชวนผูอ่ืนไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
และการเฝาระวังไมใหเกิดการกระทําการทุจริตในการเลือกต้ัง 

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมพรรคการเมือง ไดแก การเปนสมาชิกพรรคการเมือง การ
สนับสนุนพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การรวมทํางานตาง ๆ ท่ีเปนการสนับสนุน
พรรคการเมือง 

3. การมีสวนรวมโดยการจัดต้ังกลุมผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมโดยการแสดงออก เชน การเรียกรอง การเดินขบวนประทวง เปนตน 
พรศักดิ์ ผองแผว (2543, หนา 8 - 10) เสนอความคิดเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมือง

สามารถกระทําไดใน 4 ลักษณะ คือ 
1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เปนวิธีการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ซ่ึงประชาชนจะลงคะแนนเสียงเลือกผูแทนตนเองเขาไปปฏิบัติงานในสภา 
2. การรวมกิจกรรมเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการรณรงคหาเสียง ไดแก การชักชวนให

ผูอ่ืนไปลงคะแนนเสียงใหกับผูท่ีตนสนับสนุน การทํางานใหพรรคการเมืองหรือผูสมัครเขารับการ
เลือกต้ัง 

3. การเขารวมกิจกรรมของชุมชนหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับปญหาทางการเมืองและสังคม 
4. การชักจูงโดยการติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐเพื่อเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใน

เกี่ยวกับปญหาท่ีมีผลกระทบตอประชาชน 
จันทนา สุทธิจารี (2544, หนา 412 - 414) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย มี 2 รูปแบบ คือ 
1. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ โดยมีกฎหมายรองรับใหกระทําได หรือ 

ตองกระทํา วิธีการที่สําคัญ และปฏิบัติใชท่ัวไปในระบอบประชาธิปไตย มีดังนี้ 
- การเลือกต้ังในระดับชาติและทองถ่ิน ซ่ึงการเลือกต้ังเปนรูปแบบการมีสวนรวมทาง 

การเมืองท่ีชัดเจนท่ีสุด สามารถวัดระดับประเมินคาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองไดชัดเจน
และแนนอน 

- การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนสาธารณะของประชาชน เชน การพูด การเขียน การอภิปราย และการมีสวนรวมใน
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การแสดงความคิดเห็นดวยวิธีการตาง ๆ เปนส่ิงสําคัญท่ีเปนชองทางการส่ือสารทางการเมือง (Poli 
tical Communication) 

- การจัดต้ังและเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง เปนการมีสวนรวมทางการเมืองโดยการ
รวมกลุมของบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองตรงกัน และมีความมุงหมายท่ีจะเขาไปทําหนาท่ี
บริหารประเทศใหเปนไปตามอุดมการณของพรรค 

- การมีสวนรวมโดยการรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน หมายถึง การที่กลุมคนมารวมกับ
เพราะมีอาชีพการงาน มีผลประโยชน หรือความมุงหมายอยางใดอยางหน่ึงรวมกัน และใชพลังกลุม
ใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ 

2. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ การมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะ
นี้สวนใหญจะเกิดในระบอบการเมืองแบบเผด็จการ ไมยอมรับและไมเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมมีกฎหมายหามไวอยางชัดเจน หรือบางประเทศท่ีเปนประชาธิปไตยจะมิไดหามแตไมได
ระบุหรือไมมีกฎหมายรองรับวาใหกระทําได 

- การเดินขบวนหรือชุมนุมประทวง ถือวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองอยางหนึ่ง
โดยท่ีประชาชนรวมตัวกันเพื่อแสดงความไมเห็นดวยกับนโยบายหรือการดําเนินการของรัฐบาล
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหเปนไปตามความตองการของประชาชนผู
ชุมนุม 

- การกอความวุนวายทางการเมือง เชนนัดหยุดงาน งดใหความรวมมือกับรัฐบาลหรือ
ละเมิดกฎหมายโดยอางความบกพรองของรัฐเปนเหตุ และวิธีนี้อาจเกิดผลกระทบเปนความเสียหาย
ตอระบบเศรษฐกิจ และความม่ันคงทางการเมือง 

วัชรา ไชยสาร (2545) นําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยไว 5 แนวคิด ไดแก 

1. การมีสวนรวมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) 
หมายถึง ประชาชนของรัฐท้ังหมดจะรวมประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ หรือทําหนาท่ีเปนสภาเองโดย
มีหลักการวาประชาชนทุกคนตองมีสวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑในสังคม 

2. การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือประชาธิปไตย
โดยออม (Representative or Indirect Democracy) คือการท่ีประชาชนจะเลือกผูแทนทําหนาท่ีแทน
ตนในสภา โดยประชาชนท่ัวไปตองมีสิทธิท่ีจะมีตัวแทน สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ังจะไมเปน
ของคนกลุมใดกลุมหนึ่งหรือมีเง่ือนไชกีดกันประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง และสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชนตองไดรับการรับรอง เชน สิทธิในการพูด การเขียน การนับถือศาสนา การรับรูขอมูลขาว 
สาร เปนตน 
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3. การมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนในระบบประชาธิปไตยแบบกึ่งโดยตรง 
(Semi - direct Democracy) เปนการนําการมีสวนรวมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน 

4. การมีสวนรวมในทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
(Participatory Democracy) หมายถึงประชาธิปไตยแบบตัวแทนท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในทางการเมืองการปกครองในระดับตาง ๆ มากข้ึน โดยใหประชาชนมีอํานาจในการควบคุม
และตรวจสอบการทํางานของผูท่ีไดรับเลือกต้ังใหใชอํานาจอธิปไตยแทนตน โดยรูปแบบการมี
สวนรวมนั้นอาจเปนการออกเสียงประชามติ การเขาช่ือเสนอกฎหมาย การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง เปนตน 

5. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบพหุการเมือง (Plural Politics) คือการยอมรับหลักการ
การมีสวนรวมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม โดยการมีสวนรวมในทาง
การเมืองแบบผูแทน และการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง เชน การเขาช่ือเสนอกฎหมาย การ
ออกเสียงประชามติ นอกจากนั้นยังยอมรับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชน
กลุมตาง ๆ ไดมีสิทธิสวนรวมทางการเมืองเทาเทียมกัน และปฏิเสธการผูกขาดอํานาจทางการเมือง
ใหเปนของกลุมใดกลุมหนึ่ง 

จากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองท้ังหมดท่ียกมา จะเห็นไดวามีบาง
แนวคิดท่ีปรากฏอยูซํ้า ๆ กัน ซ่ึง กฤติยา ยั่งยืน (2549, หนา 39 - 41) ไดทําการสรุปรูปแบบการมี
สวนรวมทางการเมืองท่ีปรากฏในระบอบการเมืองสวนใหญไววา มีดวยกัน 7 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เปนกิจกรรมทางการเมืองท่ีสําคัญและเปนพื้นฐานของ
ประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผูท่ีไปลงคะแนนเสียงทางการเมืองมักจะมีความ
สํานึกในหนาท่ีพลเมือง และมีความสํานึกเกี่ยวกับบรรทัดฐานของสังคม ตามคํากลาวของ โรเบิรต 
จี. เมโดว (อางใน กฤติยา ยั่งยืน, 2549, หนา 39) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเกิดข้ึนเม่ือผูลงคะแนน
เสียงเขามามีสวนรวมทางการเมืองเน่ืองจากคนเหลานั้นมีส่ิงท่ีตองการส่ือสารเก่ียวกับผลประโยชน
บางประการ หรือแสดงออกความตองการผานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดังนั้นจึงถือวาการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังเปนโอกาสในการส่ือสารกับผูนําทางการเมือง โดยมีบัตรลงคะแนนเปนเคร่ือง 
มือท่ีสําคัญในการส่ือสารนั้น 

2. กิจกรรมเก่ียวกับพรรคการเมืองและการรณรงคหาเสียง หมายถึงการชักชวนใหผูอ่ืนมา
ลงคะแนนเสียงใหผูสมัครท่ีตนสนับสนุนการทํางานในพรรคการเมืองหรือผูสมัครเขารับการ
เลือกต้ัง รวมถึงการเขารวมประชุมหรือการชุมนุมทางการเมือง การใหความสนับสนุนดานการเงิน
แกพรรคการเมืองและผูสมัครเขารับการเลือกต้ัง รวมถึงการเปนสมาชิกชมรมทางการเมือง 
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3. กิจกรรมของชุมชน เปนการเขารวมกิจกรรมของกลุมหรือองคกรท่ีเกี่ยวของกับปญหา
การเมืองและสังคม กลาวคือ มีสวนรวมในการจัดต้ังกลุมท่ีใหความสนใจหรือดําเนินการเกี่ยวกับ
ปญหาตาง ๆ ท่ีเปนสาธารณะ ท้ังนี้ กลุมดังกลาวตองไมเปนองคกรของรัฐบาล 

4. การติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐบาล หมายถึง การกระทําของบุคคลในลักษณะท่ีเปนการ
ติดตอกับเจาหนาท่ีของรัฐ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อไดมาหรือรักษาผลประโยชนของตนหรือกลุม โดย
ปญหาท่ีเขาไปติดตอจะเปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอตนเอง 

5. การชักจูง หมายถึงการมีสวนรวมในลักษณะของความพยายามของบุคคลหรือกลุม
บุคคลในการติดตอกับเจาหนาท่ีรัฐเพื่อสนองความคิดเห็นในการตัดสินใจหรือปญหาท่ีมีผลกระทบ
ถึงประชาชน ซ่ึงสวนใหญแลวอยูในรูปแบบของการกระทําเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานรางกฎหมาย
หรือนโยบายอันหนึ่งอันใดโดยเฉพาะ 

6. การประทวงและการใชความรุนแรง ไดแกการเขารวมชุมนุมในพื้นท่ีสาธารณะ การกอ
จลาจล การกอความวุนวาย การประทวงนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหรัฐบาลแกไขในส่ิงท่ีไมถูกตอง อาจ
เปนการประทวงโดยเปดเผย หรือรวมกันไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือกฎหมายที่เห็นวาไมถูกตอง สวน
การใชความรุนแรงเปนความพยายามที่จะมีอิทธิพลตอการจัดสินใจของรัฐบาลโดยการสรางความ
เสียหายใหเกิดแกบุคคลหรือทรัพยสิน 

7. การเปนผูส่ือขาวสาร หมายถึง การติดตามขาวสารทางการเมือง การปกครอง สง
จดหมายแสดงการสนับสนุนตอผูนําทางการเมืองในนโยบายท่ีเห็นวาถูกตองเหมาะสม เขียนหรือ
สงขอความแสดงความคิดเห็นไปยังส่ือตาง ๆ 

จากท่ีกลาวมาขางตน การมีสวนรวมทางการเมืองสามารถกระทําไดหลายรูปแบบ หลาย
วิธีการ ซ่ึงลวนแลวแตมีวัตถุประสงคท่ีใกลเคียงกัน นั่นคือ การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการ
แสดงออกท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองเพ่ือส่ือสาร แสดงความตองการ แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนหรือคัดคานตอนโยบายหรือการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยเปนการพยายามสราง
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารงานของรัฐบาลใหเปนไปในแนวทางที่ตองการ ท้ังนี้ จาก
แนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองท่ียกมา พบวารูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมืองท่ีไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุด ไดแก 1) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 2) การแสดงออก
โดยการเรียกรอง การชุมนุมประทวง 3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหความรูทางการเมือง 
และ 4) การติดตามขาวสารและการเปนผูส่ือขาวทางการเมือง ซ่ึงผูวิจัยไดนํารูปแบบท่ีปรากฏซํ้ากัน
ในแนวคิดตาง ๆ มาเปนประเด็นในการศึกษางานวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกําหนดประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองไว 4 ดาน 
คือ ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดานการรณรงคทางการเมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 
และดานการติดตามขาวสารทางการเมือง  
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2.2.3 ระดับขั้นของการมีสวนรวมทางการเมือง 
เง่ือนไขสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง คือ บุคคลจะใหความสนใจตอการมีสวน

รวมทางการเมือง เม่ือความตองการพื้นฐานของตน อาทิ อาหาร ท่ีอยูอาศัย และความปลอดภัยไดรับ
การตอบสนองแลว ดังนั้นการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองจึงตองมุงเนนให
ประชาชนเห็นวา การมีสวนรวมทางการเมืองจะทําใหความตองการพื้นฐานของตนไดรับการตอบ 
สนอง มิฉะนั้นประชาชนที่ยังขาดแคลนเก่ียวกับความตองการพ้ืนฐานจะไมสนใจเขามีสวนรวม
ทางการเมือง เลสเตอร มิลเบรธ (Lester Milbrath) (อางใน ณัฐดา ศรีกันทา, 2544, หนา 34) พบวา
การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีไมสนใจการเมืองแตอยางใด กับ กลุมท่ี
สนใจการมีสวนรวมทางการเมือง โดยกลุมท่ีสนใจการมีสวนรวมทางการเมืองอาจจําแนกไดเปน 3 
พวก คือพวกแรกเปนกลุมผูสนใจติดตามทางการเมือง พวกท่ีสองเปนกลุมท่ีอยูระหวางกลุมท่ีสนใจ
ติดตามทางการเมืองและกลุมท่ีตองการเขาไปมีบทบาททางการเมือง พวกท่ีสาม คือ กลุมท่ีตองการ
เขาไปตอสูทางการเมืองโดยตรง อยางก็ตามลักษณะเหลานี้มีการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาข้ึนอยู
กับปจจัยท่ีแตละบุคคลไดรับ พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองกับการกระทําอ่ืน ๆ ทางการเมือง
ดวยฐานคติสําคัญ 2 ประการ คือ 

1. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการกระทําทางการเมืองอยางใด อยางหน่ึง มีแนวโนมท่ีจะเกี่ยวของ
กับการกระทําอ่ืน ๆทางการเมืองดวย 

2. ความเกี่ยวพันทางการเมือง มีลักษณะเปนลําดับข้ัน กลาวคือบุคคลท่ีอยูในลําดับข้ันของ
การเกี่ยวพันทางการเมืองเดียวกันมีแนวโนมท่ีจะมีกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกัน ผูท่ีมีลําดับข้ัน
ของการเกี่ยวพันทางการเมือง ในลําดับสูงจะครอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองในลําดับท่ีตํ่าดวย  

มิลแบรธ เสนอเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไว 14 ระดับ ดังนี้ 
1. การแสดงความสนใจทางการเมือง 
2. การใชสิทธิเลือกต้ัง 
3. การริเร่ิมประเด็นพูดคุยทางการเมือง 
4. การชักจูงผูอ่ืนใหเลือกต้ังผูท่ีตนสนับสนุน 
5. การติดกระดุม หรือสติกเกอร เพื่อแสดงความสนับสนุน 
6. การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง 
7. การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง 
8. การรวมประชุม หรือชุมนุมทางการเมือง 
9. การรวมรณรงคทางการเมือง 
10. การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง 
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11. การรวมประชุมแกนนําของพรรค 
12. การรวมระดมทุน 
13. การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง 
14. การดํารงตําแหนงทางการเมือง 
โคเฮน และ อัพฮอฟฟ (1980, pp. 219 - 222) จําแนกการมีสวนรวมทางการเมืองออกเปน 4 

ระดับดังนี้ 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 
ถวิลวดี บุรีกุล (2548, หนา 9) แบงระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไว 7 ระดับ คือ 
1. ระดับการใหขอมูล เปนระดับตํ่าสุดของการมีสวนรวม หมายถึงการท่ีรัฐใหขอมูล

ขาวสารแกประชาชนโดยไมไดเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นหรือเขามาเกี่ยวของในการดําเนิน
กิจการ วิธีการใหขอมูลรวมถึงการแถลงขาว การแจกขาว การจัดนิทรรศการ เปนตน  

2. ระดับการเปดรับความคิดเห็นของประชาชน เปนการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและประเมินขอดีขอเสียเกี่ยวกับการริเร่ิมโครงการตาง ๆ 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เปนการเจรจากันอยางเปนทางการระหวางผูวางแผนโครงการ
กับประชาชนเพื่อประเมินความกาวหนาหรือระบุประเด็นขอสงสัยตาง ๆ 

4. ระดับการวางแผนรวมกัน เปนการรับผิดชอบรวมกับระหวางรัฐกับประชาชนในการ
เตรียมโครงการ การประเมินและยอมรับผลที่จะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน เชน การใชผูทรงคุณวุฒิ
มาเปนกลุมท่ีปรึกษา การใชอนุญาโตตุลาการเพื่อแกปญหาขอขัดแยง 

5. ระดับการรวมปฏิบัติ เปนระดับท่ีผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชนรวมกันดําเนิน
โครงการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

6. ระดับการรวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล เปนการใหผูเกี่ยวของและผูไดรับ
ผลกระทบรวมติดตามการดําเนินกิจกรรม การติดตามผลอาจอยูในรูปแบบของการจัดต้ังคณะกรรม 
การเพื่อติดตามและประเมินผล 

7. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เปนการจัดใหประชาชนมีสวนรวมเพื่อแกไขขอขัดแยง
ท่ีเกิดข้ึน เชน การลงประชามติ ซ่ึงเปนการสะทองความตองการของประชาชน และผลของประชา 
มติจะมีผลบังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตาม อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทย การลงประชามติเปน
เพียงการใหขอแนะนําสําหรับรัฐบาลเทานั้น แตไมมีผลบังคับใหรัฐบาลตองปฏิบัติตามแตอยางใด 
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 214) 
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สรุปไดวาระดับข้ันของการมีสวนรวมทางการเมืองเร่ิมตนจากการมีสวนรวมในระดับ
ตํ่าสุด ไดแก การแสดงความสนใจ การรวมตัดสินใจ การใหขอมูล ไปจนถึงระดับท่ีสูงข้ึน คือ การ
ดํารงตําแหนงทางการเมือง การประเมินผล ไปจนถึงการควบคุมโดยประชาชนซ่ึงเปนการสะทอน
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง  

2.2.4 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมทางการเมือง  
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนมีปจจัยท่ีตองพิจารณารวมดวยดังนี้ (จันทนา 

สุทธิจารี, 2544, หนา 415 - 416) 
1. ระบอบการเมือง ระบบการเมืองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมาก

ท่ีสุด คือ ระบอบประชาธิปไตย สวนระบอบการเมืองอ่ืนมักกีดกันหรือปดโอกาสนั้น 
2. วัฒนธรรมทางการเมือง แบบอยางของทัศนคติความโนมเอียงท่ีบุคคลในฐานะสมาชิก

ของระบบการเมืองมีตอการเมือง มีผลสําคัญตอลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
และโดยมีวัฒนธรรมทางการเมืองของแตละสังคมไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆซ่ึง
แตกตางกันออกไป เชนลักษณะวัฒนธรรมในสังคมไทยมีความเคารพยกยองผูอาวุโส เคารพเช่ือฟง
ผูปกครอง เปนวัฒนธรรมท่ีส่ังสมตอเนื่องเปนเวลานาน และลักษณะความเช่ือเชนนี้ทําใหประชาชน 
เคยชินกับการเปนผูตาม เอ้ือตอวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟาหรือคับแคบ นับเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีตองการวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวนรวมของคน
ในสังคมอยางมาก 

3. โครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนดวย โดยมีสมมติฐานวาการศึกษาท่ีทําใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
มีความสํานึกในบทบาทหนาท่ีท่ีตนพึงกระทําตอระบบการเมืองมากข้ึน ดังนั้นหากประชาชนขาด
การศึกษา การมีสวนรวมทางการเมืองก็จะอยูในระดับตํ่า และผูท่ีมีฐานทางเศรษฐกิจดีจะมีแนวโนม
ท่ีจะมีสวนรวมทางการเมืองไดมากกวาประชาชนท่ีมีรายไดนอย เพราะตองดิ้นรนหาเล้ียงชีพ  

4. ส่ิงแวดลมภายนอก เชน การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก เปนตน 
วัชรา ไชยสาร (2545, หนา 24 - 27) กลาวถึงปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชน ไววาแบงออกเปน 4 ประการใหญ ๆ ดังนี้ 
1. บริบททางสังคม สังคมท่ีมีการเคล่ือนไหวทางสังคมตํ่า หรือประชาชนไดรับการศึกษามี

จํานวนนอย สังคมที่เขาถึงขอมูลขาวสารไดยาก และมีความเปนสังคมเมืองตํ่าจะทําใหประชาชน
ขาดโอกาสในการไดรับขอมูลขาวสารขาดอํานาจการตอรอง และเปนผลใหขาดความกระตือรือรน
ท่ีจะมีสวนรวมทางการเมือง ในทางตรงกันขาม หากสังคมใดมีการเคล่ือนไหวทางสังคมสูง 
ประชาชนท่ีไดรับการศึกษามีจํานวนมาก และมีการเปดโอกาสใหเขาถึงขอมูลขาวสารจะทําให
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ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ทางการเมือง และมีอํานาจในการตอรองสูง ทําใหมีแนว 
โนมท่ีจะมีสวนรวมทางการเมืองสูงข้ึน 

2. บริบททางเศรษฐกิจ ประเทศท่ีมีความเจริญหรือมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจมากกวามี
แนวโนมประชาชนในประเทศจะมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาประเทศท่ียากจนหรือมีปญหาทาง
เศรษฐกิจ 

3. บริบททางวัฒนธรรม ในประเทศท่ีประชาชนมีวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองท่ี
คับแคบ หรือมีวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองแบบไพรฟา จะทําใหประชาชนไมสนใจที่จะ
มีสวนรวมทางการเมือง เพราะมีความโนมเอียงท่ีจะเชื่อฟงรัฐบาลมากกวา ในประเทศท่ีมีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและสรางลักษณะนิสัยแบบประชาธิปไตยใหประชาชนจะทําให
ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวา 

4. บริบททางการเมือง ข้ึนอยูกับระบอบการปกครองของประเทศนั้น หากมีระบอบการ
ปกครองที่ไมเอ้ือตอการมีสวนรวมทางการเมือง เชน การปกครองระบอบเผด็จการ ก็จะทําให
ประชาชนในประเทศนั้นไมมีสวนรวมทางการเมือง หรือมีสวนรวมทางการเมืองในระดับตํ่า 

กลาวโดยสรุป ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีสําคัญ ไดแก บริบททาง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ปจจัยเหลานี้มีผลตอระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในสังคม
ตาง ๆ กลาวคือ ประเทศท่ีมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบยกยองผูอาวุโสจะมีแนวโนมการมีสวน
รวมทางการเมืองในระดับตํ่า เพราะประชาชนเช่ือฟงการตัดสินใจของรัฐบาล ในขณะเดียวกัน 
ประชาชนในประเทศท่ีขาดความม่ันคงเศรษฐกิจจะมีสวนรวมทางการเมืองนอยเนื่องจากตอง
ทํางานหาเล้ียงชีพจนขาดความสนใจทางการเมือง นอกจากนี้ ประเทศท่ีมีบรรยากาศทางการเมือง
ไมเอ้ือตอการมีสวนรวมทางการเมือง เชน ประเทศท่ีปกครองระบอบเผด็จการ ก็จะทําใหประชาชน
ไมสามารถมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางเสรี 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาสูระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในพ.ศ. 2475 การเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ัง
นี้ถือเปนการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญและสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของไทย 
อีกท้ังยังเปนการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนทัศนคติและการมีสวนรวม
ทางการเมืองของคนไทยไปอีกดวย 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 5 กอนคริสตกาล ใน
ยุคกรีกโบราณตามแนวคิดของพลาโต โดยเขาไดเสนอแนวคิด “การปกครองโดยผูถูกปกครอง” ไว
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วาเปนทางเลือกของระบอบราชาธิปไตย คณาธิปไตย และเศรษฐยาธิปไตย (พูนทรัพย จุยทรัยพ, 
ออนไลน : มปป.) คําวาประชาธิปไตย (Democracy) มาจากรากศัพทวา ดีมอแครเทีย หมายถึง การ
ปกครองโดยประชาชน ในขณะท่ีคําวา “ประชาธิปไตย” ของไทยนั้นประกอบข้ึนจากคําสองคํา คือ 
ประชา และ อธิปไตย อันรวมกันแลวหมายถึง การปกครองท่ีมีประชาชนเปนใหญ ดังคํานิยามของ
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน) วา  

ประชาธิปไตย [ปฺระชาทิปะไต, ปฺระชาทิบปะไต] หนา ระบอบการ
ปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ, การถือเสียงขางมากเปนใหญ. (ส. ปฺรชา + ป. 
อธิปเตยฺย). 
 
กนก วงษตระหงาน (2528) กลาววา ประชาธิปไตยตามแนวคิดของพลาโตและอริสโตเติล

คือ การปกครองท่ีผูปกครองใชอํานาจในการบริหารจัดการการปกครองเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแก
ผูถูกปกครองโดยรวม และการปกครองโดยคนจํานวนมากหรือเสียงขางมากจะเปนผลดีกวาการ
ปกครองโดยคนกลุมนอย เนื่องจากคนจํานวนมากจะสามารถสะทอนความตองการ ความคิด 
ทัศนคติ และการตัดสินใจไดดีกวา 

วิสุทธ์ิ โพธิแทน (2544) ไดอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยไว 3 แนวทาง คือ 
1. ประชาธิปไตยในฐานะรูปแบบการปกครองหรือระบบการเมือง ประกอบดวยสถาบันการ

ปกครองตาง ๆ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง เชน การตั้งสภาผูแทนราษฎร การ
ต้ังพรรคการเมือง การจัดต้ังรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน 

2. ประชาธิปไตยในฐานะอุดมการณ หมายถึง ความคิด ความรูสึกเกี่ยวกับคุณคาของ
ประชาธิปไตยในมิติของกฎหมาย เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ ซ่ึงจะยึดถือและปฏิบัติ
อยางม่ันคงภายใตกรอบของกฎหมาย เพื่อดํารงไวซ่ึงวิถีและหลักการของประชาธิปไตย 

3. ประชาธิปไตยในฐานะวิถีชีวิต คือ การดําเนินชีวิตประจําวันตามหลักการของประชา- 
ธิป ไตย อาทิ การเขาใจสิทธิและหนาท่ีของตนเอง ไมละเมิดหรือเอารัดเอาเปรียบสิทธิและหนาท่ีของ
ผูอ่ืน การเคารพกฎหมายบานเมืองอยางเครงครัด หากประชาชนประเทศใดไมยึดหลักประชาธิปไตยเปน
วิถีชีวิต ประเทศนั้นก็ไมเรียกวาเปนประชาธิปไตย แมวาจะมีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
หรือมีกลไกอ่ืนเชน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง หรือการปกครองสวนทองถ่ินก็ตาม 

โรเบิรต เอ ดาฮี (อางใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2548, หนา 6) กลาววา 
ประชาธิปไตยเปนเคร่ืองมือเพื่อการมีอิสรภาพภายใตมิติของ 

1. การแขงขันท้ังระหวางบุคคลและระหวางกลุม 
2. การมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกผูนําและนักการเมืองโดยการเลือกต้ังท่ียุติธรรม 
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3. เสรีภาพของประชาชนและเสรีภาพทางการเมืองในการแสดงออก ประชาสัมพันธทาง
ส่ือ ภายใตการแขงขันและการมีสวนรวมท่ีตรงไปตรงมา 

คณะกรรมการการประสานงานประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยไดอธิบายหลักการของ
ประชาธิปไตยท่ียอมรับในโลกเสรีวามีดวยกัน 4 ประการ คือ 

1. ประชาชนทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคทางการเมืองและอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศเปนของประชาชน สิทธิเสรีภาพทางการเมืองจะไมเปล่ียนแปลงไปตามฐานะทาง
เศรษฐกิจ ศาสนา ฯลฯ  

2. ตองมีการเลือกต้ังท่ัวไปหรือเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลอกเลือกต้ังผูนําฝาย
บริหารดวยทุก ๆ ชวงระยะเวลาท่ีแนนอน เชน ทุก ๆ 4 ป เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสํารวจวา
บุคคลเหลานั้นไดทําหนาท่ีแทนตนไดอยางถูกตองและเปนไปตามสัญญาหรือไม 

3. ประชาชนตองมีทางเลือกท่ีแทจริงท่ีจะมีสวนรวมในการบริหารประเทศ ประชาชนแต
ละคนอาจมีสวนเขาไปบริหารประเทศโดยตรงหรือผานการเลือกผูแทนซ่ึงมาจากการเลือกต้ังภายใต
สภาวการณท่ีประชาชนมีทางเลือกโดยแทจริงและสามารถใชสิทธิของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 

ก. ประชาชนตองมีขอมูลอยางกวางขวางเกี่ยวกับบุคคล พรรคการเมือง ปญหาภาย ใน
ประเทศ รวมถึงผลประโยชนของตน การไดมาซ่ึงขอมูลเหลานี้หมายถึงการมีเสรีภาพในการพูด 
การพิมพ การโฆษณา การรวมกลุม การจัดต้ังพรรคการเมือง ซ่ึงเปนเสรีภาพข้ันพื้นฐานท่ีระบอบ
ประชาธิปไตยควรตองมี 

ข. ประชาชนตองใชสิทธิท่ีจะเลือกบุคคลไดตามความพึงพอใจของตนเองไมใชการถูก
อํานาจแฝงเรนมาขมขูบังคับใหเลือก ประชาชนทุกคนในประเทศหากคิดวาตนมีความสามารถและ
ตองการเขามาเปนตัวแทนในการทํางานเพ่ือบานเมืองโดยตรงมีสิทธิเสนอตัวใหคนอ่ืนเลือกได 

4. กลุมบุคคลท่ีเปนตัวแทนของประชาชนสวนใหญจะตองมีอํานาจในการปกครอง คือการ
เขาไปจัดต้ังรัฐบาลเปนตัวแทนของประชาชนเพ่ือบริหารประเทศ ซ่ึงการปฏิบัติหนาท่ีนั้นจะตอง
กระทําภายใตขอบเขต จะตองไมละเมิดสิทธิเสรีภาพข้ันมูลฐานของปวงชน 

กลาวโดยสรุป การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองโดยประชาชนของ
ประเทศเปนผูกําหนดทิศทางในการบริหารเพื่อใหบรรลุซ่ึงผลประโยชนของรัฐและประชาชนใน
ภาพรวม ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถใหประชาชนเปนผูปกครองโดยตรงหรือ
เลือกผูแทนเขามาเปนผูบริหารประเทศแทนก็ได 

อยางไรก็ตาม การปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น คนในประเทศจะตองมีความเปน
ประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักการของประชาธิปไตย และเขาใจวิถีทางของประชาธิปไตยใหถองแท
เสียกอน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงจะสัมฤทธ์ิผลอยางแทจริง 
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2.4 การมีสวนรวมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองไวอยางชัดเจน ในท่ีนี้จะกลาวถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนโดยตรงที่
ระบุไวในหมวด 7 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในมาตราท่ี 163 ถึง มาตราท่ี 165 ดังนี้ 

 
มาตรา 163 ประชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคน มีสิทธิรอง

ขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามท่ีกําหนดใน
หมวด 3 และหมวด 5 แหงรัฐธรรมนูญนี้ 

คํารองขอตามวรรคหน่ึงตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายช่ือใหเปนไป

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาตองใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเล่ือกต้ังท่ีเขาเสนอช่ือรางพระราช 
บัญญัตินั้นช้ีแจงหลักการของรางพระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตองประกอบไปดวยผูแทนของประชาชน
ผูมีสิทธิเล่ืองต้ังท่ีเขาเสนอช่ือรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดดวย 

มาตรา 164 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหม่ืนคน มี
สิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหประธานวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 
ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหนงได 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวกระทําความผิดเปนขอ ๆ ใหชัดเจน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ปนะชาชนจะเขาช่ือรองขอตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

มาตรา 165 ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติการ
จัดใหมีการออกเสียงประชามติใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ
ดังตอไปนี้ 

(2) ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเร่ืองใดอาจกระทบถงึประโยชน
ไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็น ชอบของ
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คณะรัฐมนตรีอาจปรึกาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติได 

(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตาม (1) หรือ (2) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อ

มีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาท่ีจัดใหมีการ
ออกเสียงประชามติ หรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได 
เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบในกิจการตามท่ีจัดใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียง
ประชามติในเร่ืองท่ีขัดแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล 
จะกระทํามิได 

กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ 
และใหบุคคลฝายท่ีเห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นของตนไดอยางเทาเทียมกัน 

หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติซ่ึงอยางนอยตองกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ ระยะเวลาในการดําเนินการ และ
จํานวนเสียงประชามติ เพื่อมีขอยุติ 
 
จากขอความท่ียกมาขางตน สรุปไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ไดเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงไดใน 3 กรณี คือ 
1. การเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติโดยประชาชน 
2. การเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงโดยประชาชน 
3. การออกเสียงแสดงประชามติ 
มานิตย จุมปา (2553, หนา 323 - 336) ไดอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวน

รวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ไว สรุปไดดังนี้ 

1. การเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติโดยประชาชน  
 กฎหมายหลัก ท่ีกํ าหนดหลัก เกณฑการ เข า ช่ือ เสนอร างพระราชบัญญัติ  คือ

พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2542 กระบวนการเขาช่ือเสนอกฎหมายท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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1.1 ผูมีสิทธิเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติจะตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังอยูในวันท่ีเขา
เสนอช่ือรางพระราชบัญญัติ 

1.2 รูปแบบการจัดทํารางพระราชบัญญัติ ตองจัดทําในรูปแบบของรางพระราชบัญญัติ 
ซ่ึงตองมีหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ บันทึก
หลักการและเหตุผลประกอบในการเสนอกฎหมาย บทบัญญัติแบงเปนมาตราใหชัดเจนและเขาใจ
ไดงาย พรอมหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย การจัดทํารางพระราช 
บัญญัติอาจจัดทําบันทึกสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแต
ละบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเสนอใหเพียงพอท่ีจะเขาใจเหตุผลท่ีกําหนดไวในแตละมาตราได 

1.3 วิธีการเขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัติทําได 2 วิธี คือ ผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันเขาช่ือ
เสนอรางพระราชบัญญัติ อีกวิธีหนึ่งคือรองขอตอคณะกรรมการการเลือกต้ังใหเปนผูดําเนินการจัด
ใหมีการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

2. การเขาช่ือถอดถอนผูดํารงตําแหนงโดยประชาชน  
การยื่นถอดถอนผูดํารงตําแหนงโดยประชาชนน้ีตองมีผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือจํานวนไมเกิน 

100 คน เพื่อดําเนินการจัดทําคํารองและรับรองลายมือช่ือของประชาชนท่ีเขาช่ือ ซ่ึงตองมีจํานวนไม
นอยกวา 20,000 คน ผูริเร่ิมรวบรวมรายช่ือจะตองเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง และตองไปแสดงตนตอ
ประธานวุฒิสภากอนเร่ิมการรวบรวมรายช่ือ  

3. การออกเสียงแสดงประชามติ  
การออกเสียงแสดงประชามติปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท้ังส้ิน 4 ฉบับ 

ไดแก  
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2492) มาตรา 174 - 176  
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2511) มาตรา 170 – 172 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2517) มาตรา 229 – 231 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2534) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2538 

มาตรา 174 ปณรส – 176 โสฬส 
จากรัฐธรรมนูญท้ัง 4 ฉบับนี้ มี 3 ฉบับท่ีบัญญัติเร่ืองการนํารางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่ม 

เติมมาใหประชาชนออกเสียงประชามติไวในทํานองเดียวกัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2492, 2511, และ 2517 โดยระบุวา “หากพระมหากษัตริยทรงพระราชดําริเห็นวา รางรัฐธรรมนูญ 
ท่ีนําข้ึนทูลเกลาฯ กระทบถึงผลประโยชนไดเสียสําคัญของประเทศหรือประชาชน และทรง
พระราชดําริเห็นสมควรใหประชาชนไดวินิจฉัย พระมหากษัตริยยอมทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีจะ
ใหประชาชนท่ัวประเทศออกเสียงเปนประชามติวาเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนั้น” 
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ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 กําหนดใหในกรณีท่ีสภารางรัฐธรรมนูญยกรางเสร็จแลว แต
รัฐสภามีคะแนนเสียงเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่งใหดําเนินการจัดใหมีประชามติเพื่อใหประชาชนออก
เสียงลงคะแนน โดยกําหนดวันใหลงประชามติไมกอน 90 วันแตไมชากวา 120 วันนับแตวันประกาศ 
และกําหนดใหวันออกเสียงประชามติตองเปนวันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร 

นอกจากรัฐธรรมนูญท้ัง 4 ฉบับท่ีกลาวถึงการออกเสียงประชามติ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 
2540 ไดกลาวถึงการออกเสียงประชามติ โดยกําหนดไวดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญใหสิทธิแกคณะรัฐมนตรีในการจัดใหมีการออกเสียงประชามติในกรณีท่ี
คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงผลประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน  

2. การออกเสียงประชามติตองเปนไปเพื่อประโยชนในการขอปรึกษาความเห็นของ
ประชาชนวาจะเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกิจการสําคัญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซ่ึงไมขัดแยงตอรัฐ 
ธรรมนูญ 

3. การจัดใหมีการลงประชามติ รัฐตองดําเนินการใหบุคคลทั้งฝายท่ีเห็นชอบและไมเห็น 
ชอบแสดงความคิดเห็นของตนไดโดยเทาเทียมกัน 

การออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. นั้นเปนเพียงการขอคําปรึกษาจาก
ประชาชน ซ่ึงแมผลการลงประชามติจะปรากฏวาอยางไรก็มีผลเปนเพียงคําปรึกษาท่ีคณะรัฐมนตรี
ควรรับฟง แตไมจําเปนตองเช่ือหรือปฏิบัติตาม 

การออกเสียงประชามติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดเพิ่มสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวมในทางการเมืองโดย 

ตรงดวยการออกเสียงประชามติ ซ่ึงจะมีการดําเนินการใน 2 เหตุ คือ 
1. คณะรัฐมนตรีเสนอใหมีการออกเสียงประชามติ 
2. มีกฎหมายบัญญัติใหเร่ืองใดตองมีการออกเสียงประชามติ 
ท้ังนี้ การออกเสียงประชามติของประชาชนอาจใหผลเปนขอยุติหรือเปนการใหคําปรึกษาก็

ได ซ่ึงจะข้ึนอยูกับเร่ืองท่ีจะดําเนินการใหออกเสียงประชามติ  
 

2.5 การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา  
บทบาทของนักศึกษากับการเมืองนั้นมีสวนเกี่ยวของกันอยูเสมอ ไมวาจะเปนการเคล่ือน 

ไหวในประเทศตะวันตก หรือในประเทศในระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสตก็ตาม ยกตัวอยาง
เชน การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาในประเทศฝร่ังเศสชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ี
รวมตัวกันเปนองคการนักศึกษา และไดประกาศหลักธรรมนูญขององคการ ดังนี้ (กฤติยา ยั่งยืน, 
2549, หนา 44) 
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นักศึกษาในฐานะคนงานผูรูท่ีหนุมแนน มีสิทธิและหนาท่ีในฐานะคนหนุมของประเทศ 
1. นักศึกษาเปนคนหนุมท่ีควรมีสิทธิไดรับการพิจารณาเปนพิเศษจากสังคมในแงของกาย 

ภาพ ความรู กําลังขวัญท่ีเหนือกวาผูอ่ืน 
2.  ในฐานะคนหนุม นักศึกษามีหนาท่ีจะปฏิบัติตอคนหนุมในชาติและตอคนหนุมของโลก 
3. สิทธิและหนาท่ีของนักศึกษา ในฐานะของคนงาน มีสิทธิท่ีจะอยูในสภาพท่ีดีท่ีสุด เทาท่ี

จะเปนไปได มีอิสระท้ังในดานสวนบุคคล และสังคม มีหนาท่ีท่ีจะแสดง แสวงหาใชความสามารถ
สูงสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

4. ในฐานะท่ีเปนผูรู นักศึกษามีสิทธิท่ีจะชักจูง แนะนําส่ิงท่ีถูกตองแกประชาชน เหนือส่ิง
อ่ืนใด จะตองแผขยาย และปองกันส่ิงท่ีถูกท่ีควรหรือสัจธรรมอีกท้ังชวยกันพิทักษเสรีภาพจากผูกด
ข่ีตามท่ีเห็นควร 

ในป 1969 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดการเดินขบวนของนักศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนียเพื่อ
ตอตานรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายสงครามในเวียดนาม โดยนักศึกษาที่รวมเดินขบวนประกอบดวย
มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย เบิรคเลย และมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด 

นักวิชาการไดใหความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษากับการมีสวนรวมทางการเมือง
เอาไวหลายทัศนะ แฟรงก พินเนอร (อางใน ชัยอนันต สมุทวณิช, 2529, หนา 20 - 21) กลาววา 
นักศึกษามาฐานะทางสังคมท่ีตางจากกลุมอ่ืน โดยเรียกวาเปน “ชนช้ันนําสวนเกิน” ความแตกตางนี้
มาจากการที่นักศึกษามักมีแรงผลักดันใน 2 ดาน คือ ความตองการแตกตางจากสังคม กับการมี
จิตสํานึกท่ีเปนสวนรวมกับมวลชน จากพ้ืนฐานแรงผลักดันนี้ ทําใหนักศึกษาเปนกลุมท่ีสามารถถูก
ปลุกระดมไดงายท่ีสุด 

ปริวัตร สิงหแกว (2547, หนา 90) สรุปวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษาท่ีสําคัญ ไดแก เพศ ซ่ึงพบวาเพศชายจะมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาเพศหญิง 
ในขณะเดียวกัน นักศึกษาท่ีมีอายุมากขึ้นก็มีแนวโนมท่ีจะมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึนเชน 
เดียวกัน  

อาชวิน อนันตกูล (2548, หนา 55) กลาววา กิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษานั้น โดยสวนใหญแลวจะเปนเร่ืองการใชสิทธิเลือกต้ังมากท่ีสุด รองลงมาคือการติดตาม
สถานการณทางการเมือง และมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวิจารณการเมืองบาง แตอยูใน
ระดับนอย 

หากพิจารณาจากเหตุการณทางการเมืองของประเทศไทยหลายคร้ัง จะเห็นไดวานักศึกษา
เปนสวนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงทางการเมืองมากนอยตางกันไป ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาเปน
กลุมสําคัญในการมีสวนรวมในการเคล่ือนไหวทางการเมือง โดยเฉพาะนักศึกษาในสถาบัน การ 
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ศึกษาขนาดใหญ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อีกหลายสถาบัน 

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามไดเกิดกระแสความไมพอใจทางการเมืองอันเนื่องมา 

จากการบริหารงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ และการคอรัปชันท่ีเกิดข้ึนอยางกวางขวาง ในขณะท่ี
ฝายรัฐบาลไดพยายามสรางกระแสความผอนคลายทางการเมือง และสรางการยอมรับจากประชาชน 
ดวยการออก พ.ร.บ. จัดต้ังพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 และไดเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองไดอยางเสรีท่ีบริเวณทองสนามหลวง  

อยางไรก็ตาม การตอตานยังคงเปนกระแสท่ีเกิดข้ึนท้ังในหมูประชาชนและนิสิตนักศึกษา 
โดยมีเร่ืองเลาวากอนวันท่ีจอมพล ป. พิบูลสงครามจะไปเปดปายหอพักนักศึกษาแพทยแหงใหม
ของโรงพยาบาลศิริราช ไดมีอาจารยและนักศึกษาแพทยไปปสสาวะรดปายช่ือหอพักท่ีช่ือ หอ
ประชาธิปไตย เปนการแสดงการตอตานระบอบประชาธิปไตยภายใตเนื้อหาเผด็จการของรัฐบาล 
แมการกระทําดังกลาวจะเปนการแสดงออกของปจเจกบุคคลซ่ึงไมไดสงผลตอการเปล่ียนแปลงใน
วงกวาง แตก็ย้ําถึงความไมพอใจของประชาชนท่ีมีตอรัฐบาลอยางชัดเจน 

หลังจากนั้น ยังมีความพยายามในการสรางบรรยากาศทางการเมืองข้ึนอีกโดยการจัดใหมี
การเลือกต้ังท่ัวไปทามกลางการเคล่ือนไหวทางการเมืองของกลุมนักศึกษาท่ีรวมตัวกันจาก 5 
สถาบัน คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงในตอนนั้นเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ภายหลังการ
เลือกต้ังท่ีไมโปรงใสเต็มไปดวยการทุจริต ขบวนการนักศึกษาไดเคล่ือนไหวมากข้ึน โดยรวมตัวกัน
เปนกลุม “นิสิตนักศึกษา 5 สถาบัน” และออกวารสารช่ือ “เสียงนิสิต” เพื่อแสดงการเคลื่อนไหว
อยางเปนรูปธรรม การเคล่ือนไหวน้ีสรางกระแสตอตานการปกครองที่ไมเปนธรรมข้ึนในวงกวาง 
การจัดต้ังรัฐบาลใหมของจอมพล ป. ถูกกระทําการโคนลมโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําใหเกิด
ความซบเซาทางการเมืองจากการปกครองเผด็จการทหารแบบเต็มรูปท่ีควบคุมขบวนการนักศึกษา
ประชาชนและส่ือมวลชนดวยความเขมงวด เด็ดขาด รุนแรง จนกระท่ังถึงสมัยของจอมพลถนอม 
กิตติขจร 

กระแสการเคล่ือนไหวเกิดข้ึนอีกคร้ังในชวงสงครามเวียดนาม ซ่ึงเกิดการขาดแคลนแพทย 
ทําใหสหรัฐอเมริกาดึงตัวแพทยจากประเทศท่ีกําลังพัฒนาไปใชเพื่อแกปญหาดังกลาวทําใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนแพทยในไทยจนตองสรางมาตรการบังคับการใชทุนและโครงการแพทยทหาร 
เหตุการณดังกลาวทําใหกลุมอาจารยและนักศึกษากลุมหนึ่งออกมาเคล่ือนไหวโดยการจัดสัมมนา
ข้ึนท่ีสํานักงานกลางนักเรียนคริสเตียน ซ่ึงสถานท่ีนี้ไดถูกใชเปนเวทีในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ของกลุมอ่ืน ๆ ตอมา 
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ในสวนของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการเคล่ือนไหวเกี่ยวกับสัญญาการใชทุนท่ีกําหนดให
บัณฑิตผูจบแพทยศาสตรบัณฑิตตองออกไปใชทุนในชนบทเปนเวลา 3 ป หรือมิฉะนั้นตองคืนเงิน
ใหรัฐบาล โดยมีการรวมตัวกอต้ังศูนยนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย (ศ. หนา พ.ท.) เปนการ
รวมกลุมของนิสิตนักศึกษาแพทยจาก 4 สถาบัน คือ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทย 
ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีนักศึกษาแพทยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเปนหลักในการผลักดัน 
โดยเฉพาะ นศพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ นศพ. สุโรจน พลาลิขิต นศพ. ยงยศ จริยวิทยาวัฒน จาก
โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นศพ. สมเกียรติ กิรติภรณสุภัค นศพ. ศักดิ์ชัย อติโพธิ จากโรงพยาบาล 
ศิริราช 

หลังจากนั้นไดมีการรวมตัวของกลุมนักศึกษาอีกหลายคร้ังในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมถึง
การขยายแนวคิดสังคมและการเมืองไปสูเพื่อนนักศึกษา ผานการทําหนังสือ “วารสารนักศึกษา
แพทยสัมพันธ” ของ ศ.หนาพ.ท. และ “มหิดลสาร” ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษากับการเมือง โดยเฉพาะหนังสือมหิดลสารเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการแสดงความคิดเห็นตอตานระบบอภิสิทธ์ิในการเลือกรับบุคคลเขามาศึกษาในคณะแพทย- 
ศาสตร  

การแสดงความคิดเห็นและการเดินขบวนตาง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและ
นักศึกษาสถาบันอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ในสังคมเปนจุดเร่ิมตนท่ีนําไปสูการเคล่ือนไหวท่ี
รุนแรงมากข้ึน ไมวาจะเปนการตอตานสินคาญ่ีปุน การคัดคานประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 299 ซ่ึงมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการกาวกายอํานาจตุลาการของฝายบริหาร การเปดโปงกรณีทุงใหญนเรศวร การลบ
ช่ือและไลนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงออก โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมีสวนรวมใน
การทําปายติดเส้ือขอความวา “ศักดิ์ตองไป อยาไลนศ. ออก” มาแจกท่ีคณะวิทยาศาสตร 

หลังจากการเรียกรองกรณีนักศึกษารามคําแหง ไดขยายมาเปนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมซ่ึงทวีความตึงเครียดข้ึนจนกลายเปนการใชความรุนแรงตอผูชุมนุมจนมีนักศึกษาและ
ประชาชนเสียชีวิตในท่ีสุด ในการเดินขบวนคร้ังนั้น นักศึกษากลุมตาง ๆ ไดมีการแบงสวนงานกัน
รับผิดชอบ ซ่ึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับหนาท่ีเปนฝายขาวกรอง ฝายพยาบาล โดยผูท่ี
เปนกําลังสําคัญในแตละหนวยไดแก นศพ. วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ นศพ.จํารัส สรพิพัฒน นศพ. 
เหวง โตจิราการ เสง่ียม แจมดวง (การะเกด สรพิพัฒน) เปนตน 

อีกบทบาทท่ีสําคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังเหตุการณ 14 ตุลา ท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงท่ีไมคอยมีคนทราบนักคือ การรับผิดชอบตรวจสอบรายช่ือวีรชนท่ีบาดเจ็บและเสีย 
ชีวิต รวมถึงการตรวจสอบหาญาติของวีรชน ซ่ึงผูรับผิดชอบหลักคือ เมธี จันทรจารุกรณ 
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บทบาทของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตอการมีสวนรวมทางการเมืองคร้ังสําคัญในหนา
ประวัติศาสตรการเมืองไทยน้ี อาจเปนบทบาทเล็ก ๆ แตแสดงใหเห็นวาในอดีตท่ีผานมานั้น 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็ไดเคยมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญของ
ประเทศมาแลว 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนากับการเมืองการปกครอง 
ในพระพุทธศาสนา มีหลักธรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปกครองของรัฐเพื่อกอใหเกิด

ความผาสุกแกประชาชน หลักธรรมตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามาปรับใชกับรัฐศาสตร
ไดในทุกสาขา ไมวาจะเปนทฤษฎีรัฐศาสตร สถาบันการเมือง กฎหมายสาธารณะ รัฐประศาสน-
ศาสตร กระบวนการทางการเมือง หรือความสัมพันธระหวางประเทศ เนื่องจากพระพุทธศาสนา
เนนการใชธรรมะท่ีสามารถนํามาปรับใชกับการปกครองรัฐไดอยางดี 

ในทางรัฐศาสตร ธรรมะของพระพุทธศาสนาสามารถนํามาปรับใชกับรูปแบบการปกครอง
ไดทุกประเภท ไมวาจะเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบเด็จการ ท่ีเห็นไดชัดคือ
การหลักธรรม “ทศพิธราชธรรม” หรือ ธรรมสําหรับผูปกครอง ท่ีมักถูกนํามาอางถึงในการปกครอง
รัฐอยูเสมอ 

คําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีเกี่ยวของกับรัฐศาสตรและการปกครองน้ันมีอยูหลายระดับ 
ซ่ึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนาไว ดังนี้ 

1. หลักธรรมในการปกครองโลก เปนหลักธรรมที่กวางขวางท่ีสุด ไมจํากัดเพียงการ
ปกครองบานเมืองหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง คือ หลักธรรมท่ีช่ือวา “โลกบาล” หมายถึง ธรรม
เปนเคร่ืองคุมครองโลก หลักสําคัญของโลกบาลประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ หิริ หมายถึงความ
ละอายแกใจ และโอตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวตอบาป ความไมดีไมงามท้ังหลาย หลักธรรมท้ัง 
2 ขอนี้ ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีผูปกครองและผูถูกปกครองตองมี 

2. การปกครองระดับทวีป หรือการปกครองหลาย ๆ ประเทศ รวมกัน เชน ประเทศท่ีเปน
อาณานิคม มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีกลาวถึงการปกครองในระดับนี้ไวคือ จักรวรรดิวัตร 12 
ไดแก 

1. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกพลกาย คือ กองทหารที่อยูใตบังคับบัญชา 
2. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกกษัตริยอ่ืน ๆ ท่ีอยูใตการปกครอง คือ กษัตริย

ประเทศราช 
3. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกผูติดตามหรือผูเปนบริวาร 
4. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกพราหมณ 
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5. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกผูครองเรือน 
6. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกชาวนิคมชนบท 
7. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกสมณพราหมณ 
8. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกเนื้อ 
9. ใหความคุมครองอันเปนธรรมแกนก 
10. ขัดขวางผูทําการไมเปนธรรม 
11. เพิ่มทรัพยใหแกผูไมมีทรัพย 
12. ไตถามปญหากับสมณพราหมณ 
คุณธรรมท้ัง 12 ประการนี้ สามารถยอไดลงเหลือ 3 ประการหลัก ๆ คือ  
1. ใหความรูคุมครองอันเปนธรรมแกบุคคลและสัตวในเขตการปกครอง 
2. จัดการระบบเศรษฐกิจใหดี 
3. มีความสนใจและฝกใฝในธรรม 

3.  การปกครองระดับประเทศ ท่ีมักกลาวถึงคือ ทศพิธราชธรรม หรือคุณธรรมสําหรับ
ผูปกครอง 10 ประการ ไดแก 

1. ทาน คือ การใหเพื่อการสงเคราะห การอนุเคราะห 
2. ศีล คือ การควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจ ใหเรียบรอย 
3. บริจาค คือ การสละทรัพยเพื่อสาธารณประโยชน 
4. อาชวะ คือ การเปนผูซ่ือตรง ไมคดโกง 
5. มัททวะ คือ การเปนผูมีความออนโยน 
6. ตบะ คือ การมีความขยันหม่ันเพียร 
7. อักโกรธะ คือความไมโกรธ การพยายามอดทนขมใจระงับความโกรธ 
8. อวิหิงสา คือ การไมเบียดเบียนและมีกรุณาตอผูอ่ืน 
9. ขันติ คือ ความอดทนอดกล้ัน 
10. อวิโรธนะ คือ การไมประพฤติผิดหลักธรรมและจารีตประเพณี 

4. การปกครองระดับทองถ่ิน มีหลักธรรมท่ีทรงแสดงไวเกี่ยวกับการปกครองของผูท่ีเปน
หัวหนาหรือเปนนายคนไว ไดแก วัตตบท หรือขอปฏิบัติประจํา 7 ขอ ดังนี้ 

1. เล้ียงดูบิดา มารดา 
2. เคารพผูใหญในสกุล 
3. พูดจาออนหวานและเปนมิตร 
4. ไมยุยงใหเกิดความแตกแยก 
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5. ไมตระหนี่ รูจักการเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
6. รักษาคําพูด 
7. รูจักระงับความโกรธ 

5. การปกครองระดับครอบครัว ไดแก ฆราวาสธรรม 4 ประการ ซ่ึงเปนธรรมของการครอง
เรือน ดังนี้ 

1. สัจจะ คือ ความซ่ือสัตย 
2. ทมะ คือ ความรูจักขมจิตตนบังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ 
3. ขันติ คือ ความอดทนกับคําพูดหรือการกระทําของผูอ่ืนท่ีเราไมพอใจ แตหมายถึง

การอดทนอดกล้ันตอการบีบบังคับของกิเลส 
4. จาคะ คือ การบริจาคส่ิงท่ีไมควรมีอยูในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือส่ิงท่ีไมควร

มีอยูกับตน ละนิสัยไมดีตาง ๆ 
นอกจากหลักธรรมท่ีเกี่ยวกับการปกครองในระดับตาง ๆ แลว พระพุทธศาสนายังกลาวถึง

หลักธรรมเก่ียวกับการจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงปรากฏใน กูฏทันตสูตร ซ่ึงเปนพระ
สูตรท่ีกลาวถึงการสนทนาระหวางพระพุทธเจากับกูฏทันตพราหมณ โดยมีเร่ืองราวโดยสังเขป ดังนี้ 

ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา ใกลหมูบาน
พราหมณช่ือขาณุมัต แควนมคธ ซ่ึงมีกูฏทันตพราหมณเปนผูปกครอง ขณะน้ัน
กูฏทันตพราหมณกําลังเตรียมการจัดทําพิธีบูชามหายัญ เพื่อความสุข ความเจริญ
ของตนเอง และประชาชนในหมูบานของเขา โดยเตรียมฆาสัตวเพื่อบูชายัญถึง
อยางละ 700 ตัว แตเนื่องจากวาตนไมทราบวาจะทําพิธีอยางไรกันแน และทราบ
วาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบดี จึงไดไปเขาเฝาเพื่อทูลถามพระพุทธองค 

พระผูมีพระภาคจึงไดตรัสเลาถึงการทําพิธีบูชามหายัญของพระเจาวิชิต
ราชมา ประกอบเปนตัวอยาง ท่ีเรียกวา ยัญ 3 บริขาร 16 วา ในข้ันแรกจะตองเร่ิม 
ตนพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนแบบยั่งยืน ตอจากนั้นก็พัฒนาบุคลากรใน
ประเทศใหมีทาน ศีลและปญญาอันเปนยัญข้ันสุดทาย 

ตอจากนั้นกูฏทันตพราหมณจึงทูลถามวา ยังมียัญอ่ืนท่ีมีการริเร่ิมนอย 
แตมีผลมากกวายัญ 3 บริขาร 16 พระผูมีพระภาคจึงตรัสถึงยัญท่ีมีการริเริมนอย
แตมีผลมากตามลําดับจากนอยไป มากท่ีสุดดังนี้ การใหทานเปนนิตย การสราง
วิหารอุทิศสงฆ การถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ การสมาทานศีล 5 การออกบวช
ประพฤติพรหมจรรย 

กูฏทันตพราหมณจึงมีความเล่ือมใสในพระธรรมเทศนา ประกาศตนเปน
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อุบาสกถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต และยกเลิกการฆาสัตวบูชายัญ
ต้ังแตนั้นมา 

 
จากเนื้อหาในพระสูตร ปรากฏแนวคิดทางการเมืองการปกครอง ไดแก การกระจายอํานาจ 

ซ่ึงเปรียบเทียบไดจากหมูบานขาณุมัตท่ีกลาวถึงในพระสูตร เปนหมูบานท่ีมีการปกครองแยกจาก
แควนมคธ โดยมีพระเจาพิมพิสารเปนผูปูนบําเหน็จใหผูปกครอง เปนลักษณะการปกครองท่ีใกล 
เคียงกับการปกครองสวนทองถ่ินท่ีรัฐจัดสรรงบประมาณใหผูนําทองถ่ินไปบริหารจัดการเอง 
นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึงตําแหนงการปกครองทองถ่ิน ไดแก ผูปกครอง คือพราหมณกูฏทันตะ 
และมีอํามาตยเปนท่ีปรึกษา อาจเทียบไดกับองคการบริหารสวนตําบล เปนตน (พระครูโสภณปริยัติ
สุธี, ออนไลน : ม.ป.ป.) 

การปกครองของพราหมณกูฏทันตะน้ัน มุงหวังใหบานเมืองของตนมีความอุดมสมบูรณ
อยางยั่งยืนตอไป จึงจัดใหมีการบูชายัญข้ึน แตไดพระพุทธเจาไดทวงโดยยกตัวอยางจากพระเจา
มหาวิชิตราชวา การบูชายัญนั้นมีคาใชจายสูงและตองเตรียมเคร่ืองบูชารวมถึงมีชีวิตของสัตวมาก 
มายท่ีตองสูญเสียไปในพิธีกรรมนี้ ซ่ึงการจัดกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอผูคนและชีวิตจํานวนมาก
จําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากชาวบานทุกคน ซ่ึงก็คือการมีสวนรวมของชุมชนในการแสดง
ความคิดเห็น หรือการทําประชาพิจารณนั่นเอง 

การมีสวนรวมของชุมชนในการแสดงความคิดเห็นตาง ๆ ท่ีผูปกครองไดกําหนดออกมา
และมีผลกระทบท้ังโดยตรงและโดยออม ประกอบไปดวยการคัดคานนโยบาย, การเสนอแนวทาง
พัฒนา และการทําประชาพิจารณ  

ในสวนของการรวมเสนอแนวทางในการพัฒนานั้น ในพระสูตรไดแสดงถึงแนวทางในการ
พัฒนาบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนา และเกิดสันติสุขอยางยั่งยืน โดยเปล่ียนความคิดการ
ประหารชีวิตอาชญากรมาเปนการสงเสริมอาชีพ หรือท่ีเรียกวาเศรษฐศาสตรการเมืองใหกับผูคนใน
ภายใตการปกครอง และมีแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการปกครอง 2 ดาน คือ ดานการเมือง และดาน
เศรษฐกิจ โดยเนนการวางนโยบายท่ีเนนเศรษฐกิจเปนหลัก โดยเนนการมอบทุน 3 ดาน คือ ทุนดาน
การเกษตร (การสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนทางการเกษตรและปศุสัตว) ทุนดานการพาณิชย (การ
พัฒนาระบบการขนสงสินคาใหคลองตัว) และทุนดานกําลังใจ (การใหเงินเดือนและสรางขวัญกําลัง 
ใจใหกับขาราชการในการปฏิบัติหนาท่ี)  

นอกจากนี้ยังแสดงผลของการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว วาจะไดรับผลดี 7 ประการ คือ 
ประชาชนจะขยัน ไมเปนโจรปลนชิงทรัพยหรือลักขโมย เก็บภาษีอากรไดมากข้ึน สังคมจะสงบสุข 
ประชาชนจะมีความสามัคคี ครอบครัวจะไมแตกแยก และอยูอยางปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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ในแงของการมีสวนรวมทางการเมือง แนวคิดของ กูฏทันตสูตร แสดงใหเห็นการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในการบริหารประเทศไดอยางชัดเจน ไมวาจะเปนการบริหารแบบ
กระจายอํานาจใหกับการปกครองสวนทองถ่ิน และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐ  

สรุปไดวา พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีเกี่ยวของกับรัฐศาสตรและการเมืองการปกครองยู
หลายหลักธรรม ซ่ึงสวนใหญแลวประเทศไทยไดมีการนําไปอางถึงในหลักและทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร ท่ีสําคัญคือธรรมสําหรับผูปกครองหรือทศพิธราชธรรมนั้นเปนธรรมท่ีประชาชนชาว
ไทยไดเห็นตัวอยางในการปฏิบัติจริงจากผูปกครองสูงสุดของประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ท้ังนี้ หากการปกครองของรัฐนําหลักธรรมท่ีเกี่ยวของไปประยุกตใชกับนโยบายหรือการ
สรางคุณธรรมใหกับผูปกครองรัฐใหแพรหลายมากข้ึน ประเทศก็จะพัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของสันติ 

 

2.7 สภาพพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย 
2.7.1 ประวัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีตนกําเนิดจาก “โรงศิริราชพยาบาล” ซ่ึงไดรับพระกรุณาจากพระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวใหจัดสรางโรงพยาบาลข้ึนบริเวณพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือ วัง
หลัง ตอมาในป พ.ศ. 2436 ไดมีพระบรมราชานุญาตใหต้ังโรงเรียนแพทยข้ึนในบริเวณโรงพยาบาล 
และพระราชทานช่ือวา “โรงเรียนแพทยากร” เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร 
โรงเรียนแพทยากรไดรับพระราชทานนามใหมอีกคร้ังวา “โรงเรียนราชแพทยาลัย” และไดรับการรวม
เปนสวนหน่ึงของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โดยใชช่ือ
วา “คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ตอมาจึงไดเปล่ียนช่ือเปน “คณะแพทยศาสตร
และศิริราชพยาบาล”  

เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองคในพระปรมาภิไธย
สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรข้ึน โดยแยกคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร และคณะสัตวแพทยศาสตร ออกจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวรวมเปน “มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร” ในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทําใหการศึกษาทางดานการแพทยและการ
สาธารณสุขมีระเบียบแบบแผนมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “มหิดล” จาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 โดยการเปล่ียนช่ือ
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คร้ังนี้เปนการยกฐานะใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณ และในวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ไดมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุงกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยมหิดล ทําใหมหาวิทยาลัย 
มหิดลไดเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2.7.2 คณะและจํานวนนักศึกษา 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนงาน หนวยงาน และกลุมภารกิจในสังกัดอันประกอบ 

ดวย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตกาญจนบุรี บัณฑิตวิทยาลัย หอสมุด
และคลังความรู คณะตาง ๆ จํานวน 16 คณะ สถาบันตาง ๆ จํานวน 7 สถาบัน วิทยาลัยจํานวน 6 
แหง ศูนยตาง ๆ จํานวน 10 ศูนย กองงานในสํานักงานอธิการบดีจํานวน 12 กองงาน และโครงการ
จัดต้ังวิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แหงและสถาบันรวมอีก 1 แหง 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย และ
สถาบันตาง ๆ รวมท้ังหมด 322 หลักสูตร แบงเปน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 5 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรข้ันสูง จํานวน 4 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีท้ังหลักสูตรไทย
และนานาชาติ จํานวน 78 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 164 หลักสูตร และหลักสูตร
ปริญญาเอก จํานวน 71 หลักสูตร โดยแบงพื้นท่ีในการจัดการเรียนการสอนออกเปน 6 วิทยาเขต 
ไดแก วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตบางกอกนอย วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขต
นครสวรรค และวิทยาเขตอํานาจเจริญ 

สําหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ไดมีการจัดการ
เรียนการสอนข้ึนในทุกวิทยาเขต โดยมีคณะและสถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1) วิทยาเขตบางกอกนอย จัดการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร และคณะเทคนิคการแพทย 

2) วิทยาเขตพญาไท จัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะทันตแพทยศาสตร 
และคณะเภสัชศาสตร 

3) วิทยาเขตศาลายา จัดการเรียนการสอนในคณะกายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร (เฉพาะวิชาพื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1) คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะ 
ศิลปศาสตร วิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
วิทยาลัยราชสุดา และวิทยาลัยศาสนศึกษา 
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4) วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ สาขาวิชา
ธรณีศาสตร หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ 

5) โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักสูตรสาธารณ 
สุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

6) โครงการจัดต้ังวิทยาเขตวิทยาเขตอํานาจเจริญ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

การศึกษาเร่ือง “การมีสวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” นี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ระดับการมีสวนรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
ซ่ึงมีนักศึกษาในคณะและสถาบันตาง ๆ ภายในวิทยาเขตท้ังส้ิน 8,551 คน ดังนี้ 

1.  นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา จํานวน 272 คน 
2.  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1,086 คน 
3.  นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร จํานวน 224 คน 
4.  นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 3,186 คน 
5.  นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป จํานวน 766 คน 
6.  นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย จํานวน 479 คน 
7.  นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา จํานวน 206 คน 
8.  นักศึกษาคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 164 คน 
9.  นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา จํานวน 541 คน 
10.  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 232 คน 
11.  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร จํานวน 364 คน 
12.  นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด จํานวน 382 คน 
13.  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 689 คน 
 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ในการศึกษาเร่ือง บทบาทของการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและมีความสอดคลองกับหัวขอท่ีศึกษา เพื่อนํามา
พิจารณาประกอบการศึกษา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของมีดังนี้ 
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มานะศรี ยงเจริญ (2523) ไดวิจัยเร่ือง “การเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาไทยโดย
ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร ช้ันปท่ี 3 และ4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง” พบวานักศึกษา
ชายเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวานักศึกษาหญิง ในกลุมกิจกรรม อันไดแกการประทวง การมี
บทบาทในชุมชน การรณรงคหาเสียงและทํางานใหพรรค การส่ือขาวทางการเมืองและการลงคะแนน
เสียง นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาเดิมสายอาชีพ มีสวนรวมทางการเมืองมากกวานักศึกษาที่มีวุฒิ
การศึกษาเดิมสายสามัญในกิจกรรมอื่น ยกเวนการลงคะแนนเสียง นักศึกษาท่ีมีความรูทางการเมือง
ระดับสูงเขารวมในทางการเมืองมากกวานักศึกษาท่ีมีความรูทางการเมืองในระดับตํ่าในทุกกิจกรรม 
ยกเวนกิจกรรมดานการประทวง นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาท่ีมีบิดาประกอบอาชีพรับราชการมี
สวนรวมทางการเมืองนอยกวากลุมท่ีบิดาประกอบอาชีพอ่ืน ๆในกิจกรรมดานการประทวง และการ
มีบทบาทในชุมชน 

ณรงค สินสวัสดิ์ (2522) ไดรวบรวมผลการศึกษาจากสถานท่ีศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับเลือกต้ัง
พบวา 

1. คนรุนใหมท่ีมีการศึกษาอาจมีความคิดเห็น ทัศนคติและคานิยมทางการเมืองเปล่ียนไป
จากกลุมการเมืองเกาท่ีเคยนิยมศรัทธาได 

2. คนท่ีไดรับการศึกษาสูง มักจะแสดงออกทางการเมืองตลอดจนถึงการมีสวนรวมทาง 
การเมือง การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เชน การลงสมัครรับเลือกต้ังของคนรุนใหม การใช
สิทธิเลือกต้ัง การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการเลือกต้ังมากกวาคนท่ีไดรับการศึกษานอย 

สายทิพย สุคติพันธ (2524) ไดวิจัยเร่ือง “การเรียนรูทางการเมืองของเยาวชนไทยศึกษา
เฉพาะกรณีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยมีระดับความสนใจทางการเมือง
คอนขางตํ่า มีระดับความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองคอนขางสูง มีความไววางใจทางการเมือง
ระดับปานกลาง 

2. เพศไมมีอิทธิพลตอความสนใจทางการเมืองและระดับความรูสึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมือง แตเพศมีอิทธิพลตอความไววางใจทางการเมืองท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยพบวา
นักเรียนชายมีระดับความไววางใจทางการเมืองในระดับสูงกวานักเรียนหญิง 

3. ระดับช้ันเรียนหรืออายุ มีอิทธิพลตอความสนใจทางการเมืองและระดับความรูสึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมืองและความไววางใจในทางการเมือง ตลอดจนความคิดเห็นตอการปฏิบัติ
หนาท่ีของรัฐบาล ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 โดยพบวา ยิ่งเด็กมีช้ันเรียนสูงข้ึน มีความรูสึก มี
ประสิทธิภาพทางการเมืองสูงข้ึน แตมีความไววางใจทางการเมืองลดลงตามลําดับ 
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4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไมมีอิทธิพลตอความสนใจทางการเมืองและไววางใจทางการ
เมือง ตลอดจนความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐบาล แตผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนมีความสัมพันธกับระดับความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมืองท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

เอกรัฐ พัฒนสมบัติ (2543) ไดวิจัยเร่ือง “แบบแผนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
ในจังหวัดพะเยา” พบวา กิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอยู
ในระดับนาน ๆ คร้ัง กิจกรรมที่ปฏิบัติหรือเขาไปมีสวนรวมเปนประจําคือ การลง คะแนนเสียงตาม
สิทธิและหนาท่ี รองลงมาคือ การไปตรวจบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในขณะท่ีกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ
กลุมตัวอยางบางกิจกรรมท่ีเขาไปมีสวนรวมจัดอยูในระดับคอนขางนอย ในขณะท่ีกิจกรรมบางอยาง
ของกลุมตัวอยางไมไดเขาไปมีสวนรวมแตประการใด และพบวาอุปสรรคที่สําคัญอันทําใหเยาวชน
เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองนอยลง เปนเพราะมีการติดตามขาวสารการ เมืองคอนขางนอย 

ศนิชา เหลาชัย (2546) ไดวิจัยเร่ือง “บทบาททางการเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค” พบวา นักศึกษามีระดับการทํากิจกรรมและระดับความสนใจเกี่ยวกับการเมือง
นอย รายไดของนักศึกษา และระดับพฤติกรรมเชิงบริโภคนิยมของนักศึกษา มีความสัมพันธกับการ
มีสวนรวมและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษา โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และยังพบวาจิตสํานึกทางการเมืองของนักศึกษาในปจจุบันยังอยูในระดับตํ่าจึงมีผลใหบทบาท
ทางการเมืองของนักศึกษามีนอย จิตสํานึกท่ีคํานึงถึงสวนรวมถูกทําใหลดลงไป สวนหน่ึงเพราะ
กระแสบริโภคนิยมท่ีสรางทัศนคติ คานิยม ในเชิงบริโภคท่ีไมมีขอบเขต คํานึงถึงความพอใจสวน
บุคคลมากกวาสวนรวม 

ปริวัตร สิงหแกว (2547) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา: ศึกษา
กรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต” ผลการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ี
มากท่ีสุดคือประเด็นการเมืองการปกครองในระดับชาติมีความขัดแยงกัน รองลงมาคือความรูสึก
โกรธเม่ือพบเห็นการแจกเงินหรือซ้ือเสียง และระดับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีนอยที่สุดคือการ
เคยเปนผูนําในการหาเสียงใหกับผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการรวมชุมนุมเดินขบวนขับ
ไลเจาหนาท่ีของรัฐ สําหรับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดแก อายุ คณะ 
และช้ันปท่ีศึกษา ซ่ึงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ท้ังนี้นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะคือ มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยว กับการเลือกต้ังภายในมหาวิทยาลัยใหท่ัวถึงในชวงท่ีมีการเลือกต้ัง และควรมีการจัดต้ังชมรม
ประชาธิปไตยข้ึนในมหาวิทยาลัยเพื่อทําใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการเลือกต้ังและเพื่อเปน
ส่ือกลางในการเผยแพรการเมืองในมหาวิทยาลัยตอไป 

ชยัน สมนิยม (2548) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร” ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามไมเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
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และมีความเห็นตอการเปนสมาชิกพรรคการเมืองวาปจจัยสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ นโยบายพรรค 
ประสบการณพรรค และหัวหนาพรรค นักศึกษารอยละ 80 เคยไดศึกษารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
เห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนคือ ระดับการศึกษา สภาพสังคม 
และฐานะทางเศรษฐกิจ ในแงของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง กลุมตัวอยางมีทัศนคติทางบวกตอ
ประเด็นสิทธิและหนาท่ีของปวงชนชาวไทย สิทธิในการเลือกต้ัง ความคิดเห็นตอสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และความคิดเห็นตอสมาชิกวุฒิสภา ไปในทิศทางบวก ในภาพรวม นักศึกษาเห็นดวยกับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สําหรับความแตกตางดานทัศนคติ พบวานักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมี
ทัศนคติทางการเมืองแตกตางกันดานสิทธิและหนาท่ีของปวงชนชาวไทย ดานสิทธิการเลือกต้ัง 
ดานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และดานสมาชิกวุฒิสภาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
นอกจากนี้ นักศึกษาท่ีศึกษารัฐธรรมนูญยังมีทัศนคติทางการเมืองดานสิทธิและหนาท่ีปวงชนชาว
ไทย ดานสิทธิการเลือกต้ัง และดานสมาชิกวุฒิสภาแตกตางจากนักศึกษาท่ีไมเคยศึกษารัฐธรรมนูญ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อาชวิน อนันตกูล (2548) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” พบวา
นักศึกษารับรูขาวสารทางการเมืองจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด รองลงมาคือส่ือวิทยุ อินเทอรเน็ต 
หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร และหนังสือพิมพรายสัปดาห ตามลําดับ บุคคลที่มีผลตอการรับรู
ขาวสารทางการเมืองมากท่ีสุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ อาจารย ญาติ พี่นอง เจาหนาท่ีของรัฐ สวนส่ือ
บุคคลท่ีเปนนักการเมืองมีอิทธิพลตอการรับรูขาวทางการเมืองตํ่าท่ีสุด ในสวนของระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาที่กระทํามากท่ีสุดคือ การใชสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รองลงมา
คือการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเมือง สวนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมีสวนรวมใน
ระดับนอย สําหรับตัวแปรเพศ อายุ สาขาวิชา ช้ันป ระดับรายไดของผูปกครอง และอาชีพของ
ผูปกครอง ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา  

จวนอรุณ อักษรเสือ (2549) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม” พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสวนรวมทางการเมืองในระดับปานกลาง ผล
การทดสอบสมมุติฐานพบวา นักศึกษาท่ีศึกษาในช้ันปท่ีแตกตางกันมีระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองท่ีแตกตางกัน และการรับรูขาวสารทางการเมือง และการกลอมเกลาทางการเมืองของนิสิตมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนเพศ คณะท่ี
ศึกษา ภูมิลําเนา อาชีพ และรายไดของผูปกครองท่ีตางกันไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวม
ทางการเมือง  

ภัทรสิริ โคบุตรี (2549) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548” พบวานักศึกษามีสวนรวม
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ทางการเมืองโดยรวมในระดับปานกลาง ดานการรับรูขาวสารทางการเมือง นักศึกษาสวนใหญรับรู
ขาวสารทางการเมืองในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวมทางการเมืองพบวา นักศึกษามีสวนรวม
ทางการเมืองท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินโดยรวมในระดับนอยท้ังในดานการไปใชสิทธิ
เลือกต้ัง ดานการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดานการเปนผูนําชักชวนผูอ่ืนสนทนาทางการเมือง 
และดานการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ในสวนของความแตกตางสวนบุคคลพบวากลุม
ตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกันจะมีสวนรวมทางการเมืองท่ีตางกันโดยเพศหญิงจะมีระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองมากกวาเพศชายท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ิน และนักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาใน
เขตเทศบาลมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติสูงกวานักศึกษาที่มีภูมิลําเนานอกเขต
เทศบาล โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวา สาขาวิชา
ท่ีศึกษา และรายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษาท่ีมีการรับรูทางการเมืองในระดับปานกลางมีสวนรวม
ทางการเมืองในระดับทองถ่ินมากกวานักศึกษาท่ีมีการรับรูขาวสารทางการเมืองในระดับมาก โดยมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

กัลยา ยศคําลือ (2552) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมือง: ศึกษากรณีนักศึกษา
ภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ผลการศึกษาพบวานักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับนอย และนักศึกษาชายกับ
นักศึกษาหญิงมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการตัดสินใจมีระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด รองลง 
มาคือดานขอมูลขาวสาร และดานการแสดงความคิดเห็น สวนดานท่ีมีระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองนอยท่ีสุดคือดานการประเมินผล เม่ือพิจารณาตามตัวแปรพบวา นักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักศึกษาท่ีเรียนในระบบการเรียนระบบปกติและระบบพิเศษมี
สวนรวมทางการเมืองท่ีไมแตกตางกัน สําหรับแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ มหาวิทยาลัยควรมีส่ือท่ีทันสมัยเพื่อให
ขอมูลขาวสาร นําเสนอทางวิทยุและโปสเตอร ควรนําเสนอขาวสารทางการเมืองในมหาวิทยาลัย
และมีการประเมินผลทางการเมืองตามความเปนจริง 

วราวุธ แสงอราม (2552) ไดวิจัยเร่ือง “อินเทอรเน็ตกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ผลการศึกษาพบวา อินเทอรเน็ตมีบทบาทเปนเคร่ืองมือในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร แตไมไดเปนเคร่ืองมือสําคัญตอการมีสวนรวมทางการเมือง  

จักกริช แสงเฟอง (2553) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักดนตรีเพื่อชีวิต
ในจังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักดนตรีเพื่อชีวิตใน
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จังหวัดสงขลาท้ัง 3 อยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนัก
ดนตรีเพื่อชีวิตในจังหวัดสงขลาดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได พบวาไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

วนิดา โพธ์ิประสาท (2554) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยามีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน
พบวา กลุมตัวอยางมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการใชสิทธิเลือกต้ัง และดานการรับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมืองอยูในระดับมาก สวนระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการเขารวม
กิจกรรมทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง เม่ือศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรเพศ อายุ และช้ันปท่ีศึกษา 
พบวานักศึกษาที่มีเพศ อายุ และศึกษาในชั้นปท่ีตางกันมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน สวนตัว
แปรรายไดตอเดือนไมมีผลตอระดับการมีสวนรวมทางการเมือง  

จเร มงกุฎทอง (2554) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการศึกษาปรากฏวา ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีสวนรวมทางการเมืองดานการลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง และดานการรับฟงขาวสารทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง สวนระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองดานการชักชวนใหผูอ่ืนพูดคุยเร่ืองการเมืองอยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบตาม
ตัวแปรตนพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตางกันมี
ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี (เพียรหมอ) (2556) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” ผลการ 
ศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาตามตัวแปรตน ไดแก เกรด
เฉล่ีย ระดับช้ันป อาชีพผูปกครอง และรายไดผูปกครองที่ตางกัน พบวากลุมตัวอยางมีระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 

2.9 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” ผูวิจัย

กําหนดรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองสําหรับการศึกษา โดยสรุปจากรูปแบบการมีสวนรวม
ทางการเมืองตามท่ีไดศึกษาจากนักวิชาการ ตอไปนี้  
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1) ซิดนีย เวอรบา และนอรแมน เอช. นี (1972)  
2) ฮันทิงตัน และ เนลสัน (อางใน วัชรา ไชยสาร, 2545 หนา 21)  
3) มิลแบรธ (1977, หนา 12 - 16)  
4) ชูวงศ ฉายะบุตร (2539, หนา 28)  
5) พรศักดิ์ ผองแผว (2543, หนา 8 - 10)  
6) จันทนา สุทธิจารี (2544, หนา 412 - 414) 
7) วัชรา ไชยสาร (2545) 
8) กฤติกา ยั่งยืน (2549, หนา 39 - 41) 
โดยผูวิจัยไดทําการสรุปและนํารูปแบบท่ีถูกกลาวถึงมากท่ีสุดมาทําการศึกษา ดังนี้ 
1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หมายถึงการใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและในระดับ

ทองถ่ิน การชักชวนบุคคลอ่ืนใหไปเลือกต้ัง รวมถึงการเฝาระวังการกระทําความผิดหรือการทุจริต
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

2. การรณรงคทางการเมือง หมายถึงการใหความรูกับประชาชนดานตาง ๆ เชน การลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ัง แจกใบปลิวใหความรู จัดประชุมหรืออบรมใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเมือง พูด 
คุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง เสนอขาวสารเกี่ยวกับการเมืองผาน
ส่ือตาง ๆ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น การลงช่ือคัดคานเก่ียวกับการใชกฎหมายหรือประเด็นทาง
การเมืองผานเว็บไซตตาง ๆ  

3. การรวมการชุมนุมทางการเมือง หมายถึงการเขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางการ
เมือง การรวมการชุมนุมหรือจัดกิจกรรมทางการเมือง การชักชวนใหผูอ่ืนรวมประทวงเพื่อคัดคาน
การประกาศใชกฎหมายท่ีไมยุติธรรม หรือเม่ือเห็นเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

4. การติดตามขาวสารทางการเมือง หมายถึงการติดตามขาวสารทางการเมืองท้ังในและ
ตางประเทศผานส่ือตาง ๆ การติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมือง การติดตามผลการนับคะแนน
การเลือกต้ัง การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผานส่ือตาง ๆ การฟงการอภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาล การติดตามฟงการปราศรัยหาเสียงของพรรคการเมืองตาง ๆ  

ผูวิจัยไดนําขอสรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองดังกลาวมากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงคและสมมติฐานท่ีไดต้ังไว ซ่ึงสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 
                 
 



 45 

               ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 Independent variable Dependent variable 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

- เพศ 
- อาย ุ
- คณะท่ีนักศึกษา 
- ช้ันปท่ีศึกษา 

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล แบงไดดังนี้ 
 

1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  
2. การรณรงคทางการเมือง  
3. การรวมการชุมนุมทางการเมือง  



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” นี้เปนการวิจัย

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดเสนอข้ันตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ดังตอไปนี้   
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชการวิจัย 
3.4  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6  การวัดคาตัวแปร 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 
3.8  สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากร  
  ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 8,551 

คน ดังนี้ 
  1.  นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา จํานวน 272 คน 
  2.  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1,086 คน 
  3.  นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร จํานวน 224 คน 
  4.  นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 3,186 คน 
  5.  นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป จํานวน 766 คน 
  6.  นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย จํานวน 479 คน 
  7.  นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา จํานวน 206 คน 
  8.  นักศึกษาคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 164 คน 
  9.  นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา จํานวน 541 คน 
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 10.  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 232 คน 
 11.  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร จํานวน 364 คน 
 12.  นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด จํานวน 382 คน 
 13.  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน 689 คน 
3.1.2 กลุมตัวอยาง  
  ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีผานการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยาง ได

จํานวน 400 คน 
 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

จํานวนประชากรและความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมีไดรอยละ5 จากการใชสูตรในการหากลุม
ตัวอยางของ Taro Yamene  

     n     =          N 
                                              1+Ne2 
เม่ือ  n  =  ขนาดของหนวยตัวอยางกลุมเปาหมาย  
  N  =  ประชากรทั้งหมด 
  e  =  ความนาจะเปนในการเกิดความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมีได 
แทนคาในสูตร     n      =                 8551      
                        1+8551 (0.05)2 
             =    382.12  
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
เม่ือคํานวณจากสูตรดังกลาว จะไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการตอบแบบสอบถาม จํานวน

ท้ังส้ิน 382.12 คน เพื่อปองกันการผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไมสมบูรณและไมไดรับ
แบบสอบถามครบถวนตามจํานวน รวมท้ังเพื่อใหผลการวิเคราะหขอมูลท่ีแมนยํามากข้ึน ผูวิจัยจึง
สํารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 18 ชุด รวมแบบสอบถามในการเก็บขอมูลท้ังส้ิน 400 ชุด ดําเนินการ
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

เม่ือกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยนํากลุมตัวอยางท่ีได มาหาอัตราสวนของ
ประชากร โดยใชการสุมตัวอยางแบบเปนสัดสวนกับขนาดประชากรของแตละคณะ (Proportional 
To Size) เพื่อกระจายการเก็บขอมูลใหท่ัวถึงในคณะตาง ๆ โดยใชสูตร 
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               n1    =       Ni x n 
                                          N 
n1  =  จํานวนกลุมตัวอยางแตละคณะ 
Ni = จํานวนประชากรแตละคณะ 
n = จํานวนกลุมตัวอยางรวมท้ังหมด 
N = จํานวนประชากรท้ังหมด 
ผลการคํานวณไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองเก็บในแตละคณะ ตามรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากร และกลุมตัวอยางจําแนกตามคณะ 
 

คณะ 
จํานวน
นักศึกษา 

จํานวนกลุม
ตัวอยางจาก
การคํานวณ 

จํานวนกลุม
ตัวอยางท่ีใชจริง 

วิทยาลัยศาสนศึกษา 272 12.72 13 
คณะวิศวกรรมศาสตร 1,086 50.80 51 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 224 10.48 10 
วิทยาลัยนานาชาติ 3,150 147.35 147 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป 766 35.83 36 
คณะเทคนิคการแพทย 479 22.41 22 
วิทยาลัยราชสุดา 206 9.64 10 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 164 7.67 8 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 541 25.31 25 
คณะสัตวแพทยศาสตร 232 10.85 11 
คณะศิลปศาสตร 364 17.03 17 
คณะกายภาพบําบัด 382 17.87 18 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 685 32.04 32 

รวม 8,551 400 400 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยจัดสรางเพ่ือใชเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเปนแบบสํารวจความคิดเห็นของ การมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา แบบสอบถามท่ีใชในการ
วิจัยนี้ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ, อายุ, คณะ, และ
ช้ันปศึกษา 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
มหิดลระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยมหิดล จํานวน 20 ขอ โดยจําแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้  

1. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จํานวน 5 ขอ 
2. การรณรงคทางการเมือง จํานวน 5 ขอ 
3. การรวมชุมนุมทางการเมือง จํานวน 5ขอ 
4. การติดตามขาวสารทางการเมือง จํานวน 5 ขอ 
ลักษณะการใหคะแนนใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีการของ Likert 

Scale ซ่ึงมีคําตอบใหเลือกตามระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ โดยกําหนดคา ดังนี้ 
   ระดับความคิดเห็น            คะแนน 
    มากท่ีสุด    5 

   มาก     4 
   ปานกลาง    3 
   นอย     2 
   นอยท่ีสุด    1 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทาง การมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด 

 

3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดงันี ้
3.4.1 ศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
3.4.2 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใชคําถาม 2 ประเภท คือ

แบบปลายเปดและแบบปลายปด 
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3.4.3 นําเคร่ืองมือท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแกไขปรับ 
ปรุงใหถูกตองและชัดเจน เหมาะสม ท้ังเนื้อหาสาระ และการใชถอยคําสํานวนภาษา แลวนํามาจัด 
ทําเปนแบบสอบถาม 

3.4.4 นําเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทานเพื่อตรวจสอบหรือ
ปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหไดแบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหา 
และความเหมาะสมของคําถาม 

3.4.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ แลวเสนออาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 

3.4.6 นําแบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือ
เนื้อหา (IOC) ตามสูตร ดังนี้ 

   สูตร  IOC      =      ∑X 
               N 
  เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค  

    ∑X แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ 
     N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
  โดยท่ี  +1 แนใจวาสอดคลอง 
       0  ไมแนใจวาสอดคลอง 
     -1 แนใจวาไมสอดคลอง 
โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 20 ขอ ใชได

ท้ังหมด ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.50 - 1.00 
3.4.7 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับผูท่ีไมใชกลุมตัวอยางในเขต

พื้นท่ี แตมีคุณลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ คือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับ
ปริญญาตรี ในวิทยาเขตพญาไท จํานวน 30 คน แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือม่ัน
ของเคร่ืองมือโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cron bach) ไดคา
ความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเทากับ 0.75 

 

   สูตร         =      1K

K








 
2

2
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t
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S
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  เม่ือ    = คาสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ัน   
   K = จํานวนขอของมาตรวัด 
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2
iS  = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ    

   
2
tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

3.4.8 นําเคร่ืองมือท่ีสมบูรณแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
3.5.1 ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
3.5.2  สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง  
3.5.3  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเอง 
3.5.4  เม่ือไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว จํานวน 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของกลุม

ตัวอยางท้ังหมด จึงตรวจสอบความสมบูรณและจัดลําดับขอมูล 
3.5.5  นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลตอไป 
 

3.6 การวัดคาตัวแปร 
การวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดการวัดคาตัวแปร ซ่ึงเปนการแปลความหมายคาเฉล่ียของแบบ 

สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในดานตาง ๆ โดยใชเกณฑ ดังนี้ 

   อันตรภาคช้ัน  =     คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด   
      
     =     5 – 1  
 
     =       0.8 
ระดับคา  ชวงคาเฉล่ีย     การแปลความหมาย 
  5 4.21 – 5.00  ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ  มากท่ีสุด 
  4  3.41 – 4.20  ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ  มาก 
 3 2.61 – 3.40  ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ  ปานกลาง 
 2 1.81 – 2.60  ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ  นอย 
 1 1.00 – 1.80  ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

5 

จํานวนระดับช้ัน 
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3.7 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทาง

สังคมศาสตร มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
3.7.1 ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
3.7.2 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาโดยหาคาเฉล่ีย (X) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

3.7.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา กับปจจัยสวน
บุคคลของกลุมตัวอยางดาน เพศ โดยใชการทดสอบคาที (T – test) สวนดาน อายุ คณะ และช้ันปท่ี
ศึกษา ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé)  

3.7.4 วิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 

3.8 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
สําหรับการวิจัยเร่ืองนี้ มีสถิติท่ีใชในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 
3.8.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายปจจัยสวนบุคคล 
3.8.2  สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (T - test) การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัย สําคัญ
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 
1. การหาคารอยละ (Percentage) 
 

    P     =      X (100)    
      N  
 P =  คารอยละ  
 X = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  
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 N =  จํานวนนักศึกษา 
2. การหาคาเฉล่ีย (Mean) 
 

    X      =     ∑X 
 
  

 X   = คาเฉล่ีย 
 ∑X = ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 
 N  = จํานวนขอมูลท้ังหมด 
3. การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

    S      =     )1(

)( 22



 
NN

fxfxN

 
 

 S  = คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 fX =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 
 N  =  จํานวนนักศึกษา 
4. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
 

    t      =           X 1 - X 2
  

          S1
2 

-  S2
2 

          n1     n2   
   

 t  = คาที-เทสท (t- test) 
 X 1, X2 =  คาเฉล่ียของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ  
   S1

2 
, S2

2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
  n1 , n2 = จํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
5. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) 
 

    F      =     w

b

MS

MS

 
  

 F   =  อัตราสวนของความแปรปรวน 
 MSb =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
 MSw =  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

N 



  
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” เปนการวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) และ
ไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไว 3 ประการ ดังตอไปนี้  

1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ 

อายุ คณะ ระดับช้ันป ตางกัน  
3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

จํานวนประชากรและความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมีไดรอยละ5 จากการใชสูตรในการหากลุม
ตัวอยางของ Taro Yamene โดยกลุมประชากรที่ใชคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
มหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 8,591 คน นํามาหากลุมตัวอยางไดจํานวน 400 คน จากนั้นนําแบบ 
สอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร เพื่อคํานวณหาคาสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย ใหครบถวน
ตามท่ีต้ังไว มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.2  ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  
4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดความหมายของ

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
X   แทน  คาเฉล่ีย  
S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
t  แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
  t (t- distribution) 
F  แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 
  F (F- distribution) 
df  แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลโดยรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
MS  แทน  คาเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
Sig  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance)  
*  แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ท่ีมีเพศ อายุ 

คณะ และระดับช้ันป โดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหความคิดเห็นตอการมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
มหิดล ใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 วิเคราะหเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่ีมีเพศ อายุ คณะ และระดับช้ันป โดยใชสถิติ (t - test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
ของคาเฉล่ีย 2 กลุม ในเร่ืองเพศ และF - test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียที่มากกวา 2 กลุม ในเรื่อง เพศ อายุ คณะ 
และระดับช้ันป ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการ
ของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชการวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวเรียงลําดับ
ความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูนํานักศึกษา คณะกรรมการ
นักศึกษา เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล  
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเร่ืองนี้กลุมตัวอยางท่ีวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา ซ่ึงมีขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ คณะ และระดับช้ันปโดย
ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้  

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 241 60.2 
หญิง 159 39.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 241 คน คิดเปน
รอยละ 60.3 และเพศหญิง จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
17 ป  17  4.2 
18 ป 122 30.5 
19 ป 138 34.5 
20 ป 111 27.8 
21 ป  12  3.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุ 19 ป จํานวน 138 คน คิดเปน
รอยละ 34.5 รองลงมาอายุ 18 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 350.5 และนอยสุดอายุ 21 ป จํานวน 
12 คน คิดเปนรอยละ 3 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับชัน้ป 
 

ชั้นป จํานวน รอยละ 
ป 1 66 16.5 
ป 2 108 27.0 
ป 3 133 33.3 
ป 4 93 23.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวน 133 
คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27 และนอย
สุดเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5  
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคณะ 
 

คณะ จํานวน รอยละ 
คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS) 13 3.3 
คณะวิศวกรรมศาสตร (EG) 51 12.8 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (EN) 10 2.5 
วิทยาลัยนานาชาติ (IC) 147 36.8 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป (MS) 36 9.0 
คณะเทคนิคการแพทย (MT) 22 5.5 
วิทยาลัยราชสุดา (RS) 10 2.5 
คณะสังคมศาสตรฯ (SH) 8 2.0 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา (SP) 25 6.3 
คณะสัตวแพทยศาสตร (VS) 11 2.8 
คณะศิลปศาสตร (LA) 17 4.3 
คณะกายภาพบําบัด (PT) 18 4.5 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 32 8.0 

รวม 400 100.0 
    

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ 
จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 รองลงเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 51 คน คิดเปน 
รอยละ 12.8 และนอยสุดคือนักศึกษาคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 8 คน คิดเปน  
รอยละ 2 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
การวิเคราะหขอมูล การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับ

การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การรณรงคทางการเมือง การรวมชุมนุมทางการเมือง และการติดตาม
ขาวสารทางการเมือง ใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การมีสวนรวมทางการเมือง 
ระดับการมีสวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 4.07 0.39 มาก 
2. การรณรงคทางการเมือง 3.77 0.35 มาก 
3. การรวมชุมนมุทางการเมือง 3.78 0.22 มาก 
4. การติดตามขาวสารทางการเมือง 4.36 0.34 มากท่ีสุด 

รวม 4.00 0.21 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มี
สวนรวมทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย ไดดังนี้ คือ ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 
รองลงมาไดแก ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ดานท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดไดแก ดานรณรงคทางการเมือง ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ระดับการมีสวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. การมีสวนรวมในการชักชวนใหผู อ่ืนไปลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง 
 

4.34 
 

0.59 
 

มากท่ีสุด 
2. การเลือกต้ังเปนเร่ืองยุงยาก หรือการเมืองเปนเร่ืองไกลตัวจึง

ไมตองการเขารวม 
 

3.83 
 

0.97 
 

มาก 
3. การใชสิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือตัวบุคคลเปนหลัก 3.43 0.50 มาก 
4. การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือนโยบายพรรคเปน

หลัก 
 

4.26 
 

0.93 
 

มากท่ีสุด 
5. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยคิดวาเปนสิทธิของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ 
 

4.50 
 

0.50 
 

มากท่ีสุด 
รวม 4.07 0.39 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มี
สวนรวมทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ีวา “การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยคิดวาเปนสิทธิของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “มีสวนรวมในการชักชวนใหผู อ่ืนไป
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ขอท่ีวา “การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง
โดยยึดถือตัวบุคคลเปนหลัก” ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง 

 

ดานการรณรงคทางการเมือง 
ระดับการมีสวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. มีสวนรวมในการเดินรณรงคใหความรูทางการเมืองใหแก

ประชาชน 
 

4.01 
 

0.82 
 

มาก 
2. มีสวนรวมในการแจกใบปลิวใหความรูเร่ืองการใชสิทธิลง 

คะแนนเลือกต้ัง 
 

3.93 
 

0.77 
 

มาก 
3. มีสวนรวมในการจัดประชุม อบรม ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ 

เมือง 
 

3.62 
 

0.85 
 

มาก 
4. การไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนท่ัวไปเกี่ยวกับ

ขาวสารทางการเมือง 
 

3.50 
 

0.50 
 

มาก 
5. การนําเสนอความคิดเกี่ยวกับการเมืองผานส่ือรูปแบบตาง  ๆ 

(วิทยุ ส่ิงพิมพ ส่ืออินเทอรเน็ต ฯลฯ) 
 

3.82 
 

0.79 
 

มาก 
รวม 3.77 0.35 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มี
สวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมือง อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ขอท่ีมีคา เฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “มีสวนรวมในการเดินรณรงคใหความรูทางการเมืองใหแก
ประชาชน” รองลงมา ไดแกขอท่ีวา “การรวมแจกใบปลิวใหความรูเร่ืองการใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนท่ัวไป
เกี่ยวกับขาวสารทางการเมือง” ตามลําดับ  
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ตารางท่ี  4.8 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 

 

ดานการรวมชมุนุมทางการเมือง 
ระดับการมีสวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. การเขารวมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตาม
สถานท่ีตาง  ๆ 

 
3.43 

 
0.56 

 
มาก 

2. การมีสวนรวมในการชักชวนผูอ่ืนเขารวมประทวงเม่ือเห็น
เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

 
3.96 

 
0.61 

 
มาก 

3. การมีสวนรวมในการเดินขบวนคัดคานดานกฎหมายท่ีไมยุติ 
ธรรม 

 
3.64 

 
0.66 

 
มาก 

4. เคยมีสวนรวมในการชุมนุมเพื่อเรียกรองหรือคัดคานการ
ดําเนินโครงการของรัฐบาล 

 
3.73 

 
0.77 

 
มาก 

5. เคยลงช่ือเพื่อเขารวมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 4.14 0.56 มาก 
รวม 3.78 0.22 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มี
สวนรวมในดานการรวมชุมนุมทางการเมือง โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการลงช่ือเขารวมถอดถอนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการชักชวนผูอ่ืนเขารวมประทวง
เม่ือเห็นเจา หนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ” ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไไดแกขอท่ีวา “การเขา
รวมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสถานท่ีตาง ๆ” ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 

 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 
ระดับการมีสวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. การติดตามอานขาวสารเกี่ยวกับการเมืองผานส่ือตาง ๆ 4.53 0.50 มากท่ีสุด 
2. การสงขอความไปในรายการโทรทัศนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเมือง 
 

3.87 
 

0.67 
  

มาก 
3. การสนใจขาวสารทางการเมืองของตางประเทศเพ่ือเปรียบ 

เทียบการเมืองไทย 
 

4.37 
 

0.60 
 

มาก 
4. การมีสวนรวมในการติดตามผลการนับคะแนนการเลือกต้ัง 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
5. การติดตามฟงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 4.47 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม มี
สวนรวมทางการเมืองในดานการติดตามขาวสารทางการเมืองโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา 
รายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “มีสวนรวมในการติดตามผลการนับคะแนนการ
เลือกต้ัง” รองลงมาคือ ไดแกขอท่ีวา “ติดตามอานขาวสารเกี่ยวกับการเมืองผานส่ือตาง  ๆ และการ
ติดตามฟงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล” ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “การสงขอความ
ไปในรายการโทรทัศนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง” ตามลําดับ  
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ตอนท่ี 3 วิเคราะหผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโดยใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 2 กลุม ใน
เร่ืองเพศ และ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบ 
เทียบความแตกตาง ของคาเฉล่ียท่ีมีมากกวา 2 กลุม ในเร่ือง อายุ ระดับช้ันป และคณะ ถาพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 

สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองตางกัน  
การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 1 ใชสถิติ t - test คือ กลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความเปนอิสระตอกัน

ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังนั้น จะเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และนํา 
เสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามเพศ  

 

เพศ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ชาย 241 3.95 0.21 มาก 
หญิง 159 4.06 0.21 มาก 

รวม 400 4.00 0.21 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม
จําแนก ตามเพศ อยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาเพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยรวม ท่ีมีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 241 3.95 0.21 -4.76 0.00* 
หญิง 159 4.06 0.21   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ

เมือง โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.12  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ชาย 241 4.04 0.36 มาก 
หญิง 159 4.11 0.42 มาก 

รวม 400 4.07 0.39 มาก 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีสวนรวมทางการเมือง ดานการ

ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีสวนรวมทางการเมือง
มากกวาเพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.13  แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 241 4.04 0.36 -1.78 0.1 
หญิง 159 4.11 0.42   

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา นักศึกษา ท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.14  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ชาย 241 3.70 0.34 มาก 
หญิง 159 3.89 0.33 มาก 

รวม 400 3.77 0.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคทางการเมือง จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีสวนรวมในการรณรงคทาง
การเมืองมากกวาเพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 241 3.70 0.34 -5.57 0.01* 
หญิง 159 3.89 0.33   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ

เมือง ดานการรณรงคทางการเมือง ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.16  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตาม
เพศ 

 

เพศ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ชาย 241 3.72 0.21 มาก 
หญิง 159 3.87 0.20 มาก 

รวม 400 3.78 0.22 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการรวม
ชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยเพศหญิงมีสวนรวมในการรณรงคทาง
การเมืองมากกวาเพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ที่มีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 241 3.72 0.21 -6.84 0.00* 
หญิง 159 3.87 0.20   

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ

เมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง จําแนกตาม
เพศ 

 

เพศ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ชาย 241 4.36 0.31 มากท่ีสุด 
หญิง 159 4.37 0.38 มากท่ีสุด 

รวม 400 4.36 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรวม
ชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาเพศหญิงมีสวนรวมในการรณรงค
ทางการเมืองมากกวาเพศชาย  
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. 
ชาย 241 4.36 0.31 -0.32 0.20* 
หญิง 159 4.37 0.38   

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองตางกัน  
การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 2 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปร 

ปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความเช่ือ 
ม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.20  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามอายุ  

 

อายุ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
17 ป 17 4.05 0.24 มาก 
18 ป 122 3.93 0.22 มาก 
19 ป 138 3.99 0.15 มาก 
20 ป 111 4.07 0.26 มาก 
21 ป 12 4.00 0.15 มาก 

รวม 400 4.00 0.21 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม 
จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยกลุมนักศึกษาอายุ 19 ป มีสวนรวมทางการเมืองมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแก นักศึกษาท่ีอายุ 17 ป และนอยท่ีสุดไดแกนักศึกษาท่ีอายุ 18 ป ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.21  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.24 4 0.31 7.302 0.00* 
ภายในกลุม 16.88 395 0.04   

รวม 18.13 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 

โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.จึงทําการพิสูจนความแตกตางของเปนรายคู
ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

อายุ   
17 ป 18 ป 19 ป 20 ป 21 ป 

4.05 3.93 3.99 4.07 4.00 
17 ป 4.05 - -0.12 -0.06 0.02 -0.05 
18 ป 
 

3.93 - - 0.06 0.14 
(0.00*) 

0.07 

19 ป 3.99 - - - 0.08 
(0.03*) 

0.01 

20 ป 4.07 - - - - 0.07 
21 ป 4.00 - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง

ท่ีตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก นักศึกษาท่ีอายุ 18 ป มีระดับการ
มีสวนรวมทางการเมืองแตกตางจากนักศึกษาท่ีอายุ 20 ป และนักศึกษาท่ีอายุ 19 ป มีระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองแตกตางจากนักศึกษาท่ีอายุ 20 ป นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จําแนกตามอายุ  

 

อายุ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
17 ป 17 4.13 0.43 มาก 
18 ป 122 3.95 0.30 มาก 
19 ป 138 4.17 0.36 มาก 
20 ป 111 4.04 0.45 มาก 
21 ป 12 4.05 0.46 มาก 

รวม 400 4.07 0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ัง จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาอายุ 19 ป มีสวนรวมในการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังมากท่ีสุด รองลงมาไดแก นักศึกษาอายุ 18 ป, อายุ 20 ป และนอยท่ีสุดอายุ 21 
ป ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.24  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.16 4 0.79 5.56 0.00* 
ภายในกลุม 56.03 395 0.14   

รวม 59.18 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการ

เมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการ
พิสูจนความแตกตางของเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.25 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีอายุตางกัน เปนราย
คูดวยวิธีของ Scheffé 

 

อายุ   
17 ป 18 ป 19 ป 20 ป 21 ป 

4.13 3.95 4.17 4.04 4.05 
17 ป 4.13 - 0.18 0.04 0.06 0.08 
18 ป 
 

3.95 - - 0.22 
(0.00*) 

0.12 0.10 

19 ป 4.17 - - - 0.11 0.12 
20 ป 4.04 - - - - 0.02 
21 ป 4.05 - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 

ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู 
ไดแก นักศึกษาอายุ 18 ป มีสวนรวมในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแตกตางกับนักศึกษาท่ีอายุ 19 ป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักศึกษาอายุ 19 ป มีสวนรวมในการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังมากกวานักศึกษาท่ีอายุ 18 ป นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.26  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามอายุ  

 

อายุ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
17 ป 17 3.84 0.31 มาก 
18 ป 122 3.72 0.36 มาก 
19 ป 138 3.60 0.22 มาก 
20 ป 111 4.03 0.34 มาก 
21 ป 12 3.80 0.23 มาก 

รวม 400 3.77 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 4.26 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาอายุ 19 ป มีสวนรวมในการ
รณรงคทางการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาไดแกนักศึกษาอายุ 18 ป และนอยท่ีสุดไดแกนักศึกษาอายุ 
21 ป ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 11.96 4 2.99 31.60 0.00* 
ภายในกลุม 37.36 395 0.10   

รวม 49.31 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการ

เมือง ดานการรณรงคทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการ
พิสูจนความแตกตางของเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.28 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffé 

 

อายุ   
17 ป 18 ป 19 ป 20 ป 21 ป 

3.84 3.72 3.60 4.03 3.80 
17 ป 3.84 - 0.12 0.23 0.20 0.04 
18 ป 
 

3.72 - - 0.12 0.31 
(0.00*) 

0.08 

19 ป 3.60 - - - 0.43 
(0.00*) 

0.20 

20 ป 4.03 - - - - 0.23 
21 ป 3.80 - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.28 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 

ดานการรณรงคทางการเมือง ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
นักศึกษาอายุ 18 ป มีสวนรวมในการรณรงคทางการเมืองแตกตางจากนักศึกษาท่ีอายุ 20 และ
นักศึกษาอายุ 19 ป มีสวนรวมในการรณรงคทางการเมืองแตกตางจากนักศึกษาท่ีอายุ 20 นอกนั้นไม
พบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตาม
อายุ  

 

อายุ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
17 ป 17 3.84 0.21 มาก 
18 ป 122 3.80 0.17 มาก 
19 ป 138 3.77 0.29 มาก 
20 ป 111 3.78 0.17 มาก 
21 ป 12 3.78 0.22 มาก 

รวม 400 3.78 0.22 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการรวม
ชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาอายุ 17 ป มีสวนรวมในการ
รณรงคทางการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาไดแกนักศึกษาอายุ 18 ป และนอยท่ีสุดไดแกนักศึกษาอายุ 
19 ป ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.08 4 0.02 0.34 0.85 
ภายในกลุม 19.65 395 0.05   

รวม 19.73 399    
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.31  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง จําแนก
ตามอายุ  

 

อายุ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
17 ป 17 4.40 0.38 มากท่ีสุด 
18 ป 122 4.26 0.33 มากท่ีสุด 

19 ป 138 4.40 0.22 มากท่ีสุด 

20 ป 111 4.41 0.44 มากท่ีสุด 

21 ป 12 4.38 0.28 มากท่ีสุด 

รวม 400 4.36 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการติด 
ตามขาวสารทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยนักศึกษาอายุ 20 ป มีสวนรวม
ในการรณรงคทางการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาไดแกนักศึกษาอายุ 17 ป และนอยที่สุดไดแก
นักศึกษาอายุ 18 ป ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.32  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.64 4 0.41 3.63 0.01* 
ภายในกลุม 45.04 395 0.11   

รวม 46.70 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการ

เมือง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.จึงทําการ
พิสูจนความแตกตางของเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีอายุตางกัน 
เปนรายคูดวย วิธีของ Scheffé 

 

อายุ   
17 ป 18 ป 19 ป 20 ป 21 ป 

4.40 4.26 4.40 4.41 4.38 
17 ป 4.40 - -0.14 0.00 0.01 -0.02 
18 ป 
 

4.26 - - 0.13 
(0.04*) 

0.15 
(0.02*) 

0.12 

19 ป 4.40 - - - 0.01 -0.01 
20 ป 4.41 - - - - -0.03 
21 ป 4.38 - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู 
ไดแก นักศึกษาอายุ 18 ป มีสวนรวมในการรณรงคทางการเมืองแตกตางกับนักศึกษาที่อายุ 19 ป 
และ 20 ป นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานท่ี 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในคณะท่ีตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง ตางกัน  

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 3 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามคณะ  
 

คณะ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS) 13 3.87 0.15 มาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร (EG) 51 4.02 0.20 มาก 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (EN) 10 4.13 0.17 มาก 
วิทยาลัยนานาชาติ (IC) 147 4.06 0.22 มาก 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป (MS) 36 3.92 0.11 มาก 
คณะเทคนิคการแพทย (MT) 22 3.89 0.15 มาก 
วิทยาลัยราชสุดา (RS) 10 3.90 0.16 มาก 
คณะสังคมศาสตรฯ (SH) 8 3.90 0.17 มาก 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา (SP) 25 3.96 0.17 มาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร (VS) 11 3.94 0.17 มาก 
คณะศิลปศาสตร (LA) 17 4.19 0.27 มาก 
คณะกายภาพบําบัด (PT) 18 3.73 0.18 มาก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 32 3.98 0.14 มาก 

รวม 400 4.00 0.22 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม
จําแนกตามคณะ อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร มีสวนรวมทางการมืองมากกวา
นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร, วิทยาลัยนานาชาติ และคณะกายภาพบําบัดมีระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.35  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีคณะตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.60 12 0.30 7.95 0.00* 
ภายในกลุม 14.525 387 0.04   

รวม 18.107 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในคณะตางกัน มีสวนรวม

ทาง การเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการพิสูจนความ
แตกตางของเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีคณะตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

คณะ   
CRS EG EN IC MS MT RS SH SP VS LA PT ICT 
3.86 4.02 4.12 4.05 3.19 3.89 3.89 3.90 3.95 3.94 4.18 3.72 3.97 

CRS 3.86 - 0.15 0.26 0.19 0.50 0.22 0.25 0.31 0.89 0.07 0.32 0.14 0.10 
EG 4.02 - - 0.10 0.03 0.10 -0.13 -0.13 -0.12 -0.06 -0.08 0.16 -0.30 

(0.00*) 
-0.04 

EN 4.12 - - - -0.07 -0.21 -0.23 -0.23 -0.23 -0.17 -0.18 0.06 -0.40 
(0.00*) 

-0.15 

IC 4.05 - - - - -0.14 -0.17 -0.16 -0.16 -0.10 -0.12 0.13 -0.33 
(0.00*) 

-0.08 

MS 3.19 - - - - - 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.26 
(0.04*) 

0.20 -0.06 

MT 3.89 - - - - - - 0.00 0.01 0.07 0.05 0.29 
(0.04*) 

0.17 0.07 

RS 3.89 - - - - - - - -0.01 0.06 0.05 0.29 -0.17 0.08 
SH 3.90 - - - - - - - - 0.05 0.04 0.29 -0.18 0.08 
SP 3.95 - - - - - - - - - 0.01 0.23 -0.23 0.02 
VS 3.94 - - - - - - - - - - 0.24 -0.22 0.03 
LA 4.18 - - - - - - - - - - - -0.16 

(0.00*) 
-0.21 

PT 3.72 - - - - - - - - - - - - 0.25 
ICT 3.97 - - - - - - - - - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในคณะตางกัน มีสวนรวม

ทาง การเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 6 คู ไดแก นักศึกษาคณะ
วิศว กรรมศาสตร มีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางจากนักศึกษาคณะภายภาพบําบัด 
นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางจาก
นักศึกษาคณะกายภาพบําบัด นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตาง
จากนักศึกษาคณะกายภาพบําบัด นักศึกษาวิทยาลัดุริยางคศิลป และคณะเทคนิคการแพทยมีระดับการ
มีสวนรวมทางการเมืองแตกตางจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมีระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองตางจากคณะกายภาพบําบัด นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จําแนกตามคณะ 

 

คณะ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS) 13 4.01 0.40 มาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร (EG) 51 4.15 0.32 มาก 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (EN) 10 4.32 0.28 มากท่ีสุด 
วิทยาลัยนานาชาติ (IC) 147 4.30 0.34 มากท่ีสุด 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป (MS) 36 3.91 0.37 มาก 
คณะเทคนิคการแพทย (MT) 22 3.74 0.41 มาก 
วิทยาลัยราชสุดา (RS) 10 3.72 0.41 มาก 
คณะสังคมศาสตรฯ (SH) 8 3.70 0.41 มาก 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา (SP) 25 3.94 0.29 มาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร (VS) 11 3.96 0.23 มาก 
คณะศิลปศาสตร (LA) 17 4.36 0.42 มากท่ีสุด 
คณะกายภาพบําบัด (PT) 18 3.70 0.31 มาก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 32 3.96 0.15 มาก 

รวม 400 4.07 0.38 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ัง จําแนกตามคณะ อยูในระดับมาก โดยคณะศิลปศาสตร มีสวนรวมการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังมากท่ีสุด รองลงมาไดแก คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร และนอยท่ีสุด
คณะกายภาพบําบัด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีคณะตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 25.19 11 2.29 26.13 0.00* 
ภายในกลุม 34.00 388 0.09   

รวม 59.18 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในคณะท่ีตางกัน มีสวน

รวมทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จึงทําการพิสูจนความแตกตางของเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.39 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีคณะตางกัน เปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

คณะ   
CRS EG EN IC MS MT RS SH SP VS LA PT ICT 
4.02 4.15 4.32 4.23 3.91 3.73 3.72 3.70 3.94 3.96 4.36 3.70 3.96 

CRS 4.02 - -0.14 -0.30 -0.21 0.10 0.28 0.29 0.31 0.07 0.05 -0.35 0.31 0.06 
EG 4.15 - - -0.17 -0.08 0.24 0.42* 

(0.03) 
0.43 0.45 0.21 0.19 -0.21 0.45* 

(0.02) 
0.20 

EN 4.32 - - - 0.09 0.41 0.59 0.60 0.62 0.38 0.36 -0.04 0.62* 
(0.04) 

0.36 

IC 4.23 - - - - 0.32* 
(0.01) 

0.49* 
(0.00) 

0.51* 
(0.05) 

0.53 0.28 0.27 -0.13 0.53* 
(0.00) 

0.27 

MS 3.91 - - - - - 0.17 0.19 0.21 -0.03 -0.05 -0.45 0.21 -0.04 
MT 3.73 - - - - - - 0.02 0.04 -0.21 -0.23 0.63* 

(0.00) 
0.04 -0.22 

RS 3.72 - - - - - - - 0.02 -0.22 -0.24 0.64* 
(0.03) 

0.02 -0.24 

SH 3.70 - - - - - - - - -0.24 -0.26 -0.66 0.00 0.26 
SP 3.94 - - - - - - - - - -0.02 -0.42 0.24 -0.01 
VS 3.96 - - - - - - - - - - -0.40 -0.26 0.01 
LA 4.36 - - - - - - - - - - - 0.66* 

(0.00) 
0.41 

PT 3.70 - - - - - - - - - - - - -0.26 
ICT 3.96 - - - - - - - - - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.39 พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในคณะตางกัน มีมีสวนรวม
ทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 10 คู ไดแก นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังแตกตางจากนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทยและคณะกายภาพบําบัด นักศึกษา
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรมีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังแตกตางจากนักศึกษาคณะกายภาพบําบัด นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมีระดับการมีสวนรวม
ทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแตกตางจากนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป คณะเทคนิค
การแพทย วิทยาลัยศาสนศึกษา และคณะกายภาพบําบัด นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย และ
นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดามีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
แตกตางจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมีระดับการมีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังแตกตางจากนักศึกษาคณะกายภาพบําบัดนอกนั้นไมพบความ
แตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามคณะ 

 

คณะ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS) 13 3.54 0.17 มาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร (EG) 51 3.73 0.31 มาก 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (EN) 10 3.90 0.34 มาก 
วิทยาลัยนานาชาติ (IC) 147 3.81 0.36 มาก 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป (MS) 36 3.57 0.22 มาก 
คณะเทคนิคการแพทย (MT) 22 3.69 0.25 มาก 
วิทยาลัยราชสุดา (RS) 10 3.72 0.25 มาก 
คณะสังคมศาสตรฯ (SH) 8 3.77 0.25 มาก 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา (SP) 25 4.02 0.21 มาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร (VS) 11 4.04 0.12 มาก 
คณะศิลปศาสตร (LA) 17 4.09 0.52 มาก 
คณะกายภาพบําบัด (PT) 18 3.30 0.31 มาก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 32 3.72 0.20 มาก 

รวม 400 3.77 0.35 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา มี
สวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงรคทางการเมือง จําแนกตามคณะอยูในระดับมาก โดยคณะท่ีมี
สวนรวมทางการเมืองดานการรณรงรคทางการเมืองมากท่ีสุด คือ คณะศิลปศาสตร รองลงมาไดแก
คณะสัตวแพทยศาสตร สวนคณะท่ีมีสวนรวมทางการเมืองนอยที่สุดคือ คณะกายภาพบําบัด 
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ตารางท่ี 4.41  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 10.94 12 0.92 9.36 0.00* 
ภายในกลุม 37.90 387 0.98   

รวม 48.89 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในคณะท่ีตางกัน มีสวน

รวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมือง แตกตางกัน จึงทําการวิเคราะหความแตกตางของ
เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.42 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffé 

 

คณะ   
CRS EG EN IC MS MT RS SH SP VS LA PT ICT 
0.17 0.31 0.34 0.36 0.22 0.25 0.25 0.25 0.21 0.12 0.52 0.31 0.20 

CRS 0.17 - -0.19 -0.36 -0.27 -0.03 -0.15 -0.18 -0.24 -0.49 -0.49 -0.55* 
(0.02) 

0.24 -0.19 

EG 0.31 - - -0.16 -0.08 0.16 0.04 0.01 -0.04 -0.29 -0.30 -0.36 -0.43* 
(0.02) 

0.01 

EN 0.34 - - - 0.08 0.33 0.21 0.18 0.13 -0.12 -0.14 -0.19 0.60 
(0.03*) 

0.18 

IC 0.36 - - - - 0.24 0.12 0.10 0.03 -0.21 -0.22 -0.28 0.51 
(0.00*) 

0.88 

MS 0.22 - - - - - -0.11 -0.14 -0.20 -0.46 
(0.00*) 

-0.46 -0.52 
(0.00*) 

0.27 -0.15 

MT 0.25 - - - - - - -0.03 -0.08 -0.33 -0.34 -0.40 0.39 -0.03 
RS 0.25 - - - - - - - -0.05 -0.30 -0.31 -0.37 0.42 -0.01 
SH 0.25 - - - - - - - - -0.25 -0.26 -0.32 0.47 0.05 
SP 0.21 - - - - - - - - - -0.01 -0.07 0.72 

(0.00*) 
0.29 

VS 0.12 - - - - - - - - - - -0.57 0.74 
(0.00*) 

0.31 

LA 0.52 - - - - - - - - - - - 0.79 
(0.00*) 

0.37 

PT 0.31 - - - - - - - - - - - - -0.43 
ICT 0.20 - - - - - - - - - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.42 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีศึกษาในคณะตางกัน มีระดับการมี
สวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมืองท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จํานวน 9 คู ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษามีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคทางการเมืองท่ีแตกตางกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรมีระดับ
การมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมืองท่ีแตกตางกับนักศึกษาคณะกาบภาพบําบัด 
นักศึกษาคณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรมีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงค
ทางการเมืองท่ีแตกตางกับนักศึกษาคณะกายภาพบําบัด นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมีระดับการมี
สวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมืองท่ีแตกตางกับนักศึกษาคณะกายภาพบําบัด 
นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลปมีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมืองท่ี
แตกตางกับนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาและนักศึกษาคณะศิลปศาสตร 
นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬามีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคทางการเมืองท่ีแตกตางจากนักศึกษาคณะกายภาพบําบัด นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตรมี
ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมืองท่ีแตกตางจากนักศึกษาคณะกาย 
ภาพบําบัด และนักศึกษาคณะศิลปศาสตรมีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทาง
การเมืองท่ีแตกตางจากนักศึกษาคณะกาบภาพบําบัด นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามคณะ  

 

คณะ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS) 13 3.89 0.10 มาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร (EG) 51 3.83 0.18 มาก 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (EN) 10 3.90 0.19 มาก 
วิทยาลัยนานาชาติ (IC) 147 3.74 0.22 มาก 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป (MS) 36 3.66 0.31 มาก 
คณะเทคนิคการแพทย (MT) 22 3.92 0.20 มาก 
วิทยาลัยราชสุดา (RS) 10 3.92 0.19 มาก 
คณะสังคมศาสตรฯ (SH) 8 3.90 0.18 มาก 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา (SP) 25 3.88 0.23 มาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร (VS) 11 3.78 0.21 มาก 
คณะศิลปศาสตร (LA) 17 3.65 0.08 มาก 
คณะกายภาพบําบัด (PT) 18 3.70 0.10 มาก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 32 3.77 0.19 มาก 

รวม 400 3.77 0.22 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง ดานการรวม
ชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามคณะ อยูในระดับมาก โดยคณะท่ีมีสวนรวมในการรณรงรคทางการ
เมืองมากท่ีสุด คือ วิทยาลัยราชสุดา รองลงมาไดแกคณะเทคนิคการแพทย สวนคณะท่ีมีสวนรวม
ทางการเมืองนอยท่ีสุดคือ คณะศิลปศาสตร 
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ตารางท่ี 4.44  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.57 12 0.22 4.85 0.00* 
ภายในกลุม 17.15 387 0.04   

รวม 19.73 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในคณะท่ีตางกัน มีสวน

รวมทางการเมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงทําการพิสูจนความแตกตางของเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.45 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน เปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

คณะ   
CRS EG EN IC MS MT RS SH SP VS LA PT ICT 
3.89 3.83 3.90 3.74 3.66 3.92 3.92 3.90 3.88 3.78 3.65 3.70 3.77 

CRS 3.89 - 0.06 -0.01 0.15 0.24 -0.03 -0.03 -0.01 0.01 0.11 0.25 0.19 0.12 
EG 3.83 - - -0.07 0.08 0.17 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 0.05 0.18 0.12 0.05 
EN 3.90 - - - 0.16 0.24 -0.02 -0.02 0.00 0.02 0.12 0.26 0.20 0.13 
IC 3.74 - - - - 0.87 -0.17 -0.17 -0.15 -0.13 -0.03 0.09 0.04 -0.03 
MS 3.66 - - - - - -0.27 -0.26 -0.24 -0.22 -0.12 -0.00 -0.04 -0.11 
MT 3.92 - - - - - - -0.00 0.02 0.04 0.14 0.27 0.22 0.14 
RS 3.92 - - - - - - - 0.02 0.04 0.14 0.27 0.22 0.15 
SH 3.90 - - - - - - - - 0.02 0.11 0.25 0.20 0.12 
SP 3.88 - - - - - - - - - 0.09 0.23 0.18 0.11 
VS 3.78 - - - - - - - - - - 0.13 0.08 0.01 
LA 3.65 - - - - - - - - - - - -0.05 -0.13 
PT 3.70 - - - - - - - - - - - - -0.07 
ICT 3.77 - - - - - - - - - - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีศึกษาในคณะตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต
เม่ือทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ 
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง จําแนก
ตามคณะ  

 

คณะ 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
คณะวิทยาลัยศาสนศึกษา (CRS) 13 4.03 0.23 มาก 
คณะวิศวกรรมศาสตร (EG) 51 4.37 0.37 มากท่ีสุด 
คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร (EN) 10 4.38 0.37  มากท่ีสุด 
วิทยาลัยนานาชาติ (IC) 147 4.44 0.371 มากท่ีสุด 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป (MS) 36 4.54 0.19  มากท่ีสุด 
คณะเทคนิคการแพทย (MT) 22 4.22 0.17  มากท่ีสุด 
วิทยาลัยราชสุดา (RS) 10 4.22 0.18 มากท่ีสุด 
คณะสังคมศาสตรฯ (SH) 8 4.23 0.17 มากท่ีสุด 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการกีฬา (SP) 25 3.98 0.17  มาก 
คณะสัตวแพทยศาสตร (VS) 11 3.98 0.29 มาก 
คณะศิลปศาสตร (LA) 17 4.64 0.28  มากท่ีสุด 
คณะกายภาพบําบัด (PT) 18 4.20 0.21 มาก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 32 4.45 0.15  มากท่ีสุด 

รวม 400 4.36 0.34  มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง อยูในระดับมากท่ีสุด โดยคณะท่ีมีสวนรวมในการ
รณรงคทางการเมืองมากท่ีสุด คือ คณะศิลปศาสตร รองลงมาไดแกคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป สวน
คณะท่ีมีสวนรวมทางการเมืองนอยท่ีสุดคือ คณะสัตวแพทยศาสตร ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน  

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 11.40 12 0.95 10.45 0.00* 
ภายในกลุม 35.26 387 0.09   

รวม 46.69 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในคณะท่ี

ตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการพิสูจนความแตกตางของเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) 
ดังตารางท่ี 4.48 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีคณะตางกัน 
เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

คณะ   
CRS EG EN IC MS MT RS SH SP VS LA PT ICT 
4.03 4.37 4.38 4.44 4.54 4.22 4.22 4.23 3.98 3.98 4.64 4.20 4.45 

CRS 4.03 - -0.33 -0.34 -0.41 
(0.04*) 

-0.51 
(0.01*)

-0.19 -0.19 -0.19 0.05 0.05 -0.60 
(0.00*)

-0.17 -0.43 

EG 4.37 - - -0.01 -0.07 -0.17 0.15 0.15 0.14 0.38 
(0.01*) 

0.39 -0.27 0.17 -0.09 

EN 4.38 - - - -0.06 -0.16 0.16 0.16 0.16 0.40 0.40 -0.26 0.18 -0.08 

IC 4.44 - - - - -0.10 0.22 0.22 0.21 0.46* 
(0.00*) 

0.46 
(0.02) 

-0.20 0.24 -0.02 

MS 4.54 - - - - - 0.32 0.32 0.31 0.55 
(0.00*) 

0.56 
(0.01*)

-0.10 0.34 0.08 

MT 4.22 - - - - - - -0.00 -0.01 0.23 0.24 -0.42 0.02 -0.24 

RS 4.22 - - - - - - - -0.01 0.24 0.24 -0.42 0.02 -0.24 

SH 4.23 - - - - - - - - 0.24 0.24 -0.41 0.03 -0.23 
SP 3.98 - - - - - - - - - 0.00 -0.65 

(0.00*)
-0.22 -0.47 

VS 3.98 - - - - - - - - - - -0.65 
(0.00*)

-0.22 -0.47 

LA 4.64 - - - - - - - - - - - 0-44 0.18 

PT 4.20 - - - - - - - - - - - - -0.26 
ICT 4.45 - - - - - - - - - - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.48 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในคณะตาง 
กัน มีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 10 คู ไดแก วิทยาลัยศาสนศึกษามีระดับการมีสวนรวมทางการ
เมือง ดานติดตามขาวสารทางการเมืองแตกตางจาก วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป และ
คณะศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรมีสวนรวมทางการเมืองดานติดตามขาวสารทางการเมือง
แตกตางจากวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยนานาชาติมีสวนรวมทางการเมือง
ดานติดตามขาวสารทางการเมืองแตกตางจากวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาและคณะ
สัตวแพทยศาสตร วิทยาลัยดุริยางคศิลปมีสวนรวมทางการเมืองดานติดตามขาวสารทางการเมือง
แตกตางจากวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาและคณะสัตวแพทยศาสตรวิทยาลัยวิทยา
ศาตรและเทคโนโลยีการกีฬา มีสวนรวมทางการเมืองดานติดตามขาวสารทางการเมืองแตกตางจาก
คณะศิลปศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร มีสวนรวมทางการเมืองดานติดตามขาวสารทางการเมือง
แตกตางจากคณะศิลปศาสตร นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานท่ี 4 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในระดับชั้นปท่ีตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมือง ตางกัน  

การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 4 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปร 
ปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จําแนกตามชั้นป  

 

ชั้นป 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ป 1 66 3.97 0.32 มาก 
ป 2 108 3.97 0.16 มาก 
ป 3 133 4.06 0.17 มาก 
ป 4 93 3.93 0.20 มาก 

รวม 400 4.00 0.21 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.49 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมือง 
โดยรวม จําแนกตามช้ันป อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาช้ันปท่ี 3 มีสวนรวมทางการมืองมากท่ีสุด 
รองลงมาเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และปท่ี 2 สวนนักศึกษาช้ันปท่ี 4 มีสวนรวมทางการเมืองนอยท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 4.50  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 
วิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีชั้นปตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.05 3 0.35 8.11 0.00* 
ภายในกลุม 17.06 369 0.04   

รวม 18.107 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 50 พบวา นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการพิสูจนความแตกตางเปนรายคูดวยวิธี 
การของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.51 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม ท่ีมีชั้นปตางกัน เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

ชั้นป   
ชั้นป 1 ชั้นป 2 ชั้นป 3 ชั้นป 4 

3.97 3.97 4.06 3.93 
ช้ันป 1 3.97 - -0.03 -0.02 -0.12 

(0.03*) 
ช้ันป 2 3.97 - - -0.01 -0.09 
ช้ันป 3 4.06 - - - -0.10 

(0.03*) 
ช้ันป 4 3.93 - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.51 พบวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในช้ันปตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก ช้ันปท่ี 1 มีสวนรวมทางการ
เมืองแตก ตางจากนักศึกษาช้ันปท่ี 4 และนักศึกษาช้ันปท่ี 3 มีสวนรวมทางการเมืองตางจากนักศึกษา
ช้ันปท่ี 4 โดยนักศึกษา ช้ันปท่ี 3 มีสวนรวมทางการเมืองมากกวานักศึกษาช้ันปท่ี 4 และนักศึกษาช้ัน
ปท่ี 1 มีสวนรวมทางการเมืองตางจากนักศึกษาช้ันปท่ี 4 นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จําแนกตามชั้นป 

 

ชั้นป 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ป 1 66 3.97 0.45  มาก 
ป 2 108 4.07  0.45 มาก 
ป 3 133 4.18 0.30  มาก 
ป 4 93 4.03  0.32 มาก 

รวม 400 4.07  0.39 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 3 มีสวนรวมในการ
เลือกต้ังมากท่ีสุด คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 3 รองลงมาไดแกนักศึกษาช้ันปท่ี 2 สวนนักศึกษาที่มีสวน
รวมทางการเมืองนอยท่ีสุดคือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.53  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีชั้นปตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.33 3 1.11 7.87 0.00* 
ภายในกลุม 55.86 396 0.14   

รวม 59.18 399    
 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในช้ันปท่ี
ตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการพิสูจนความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตาราง
ท่ี 4.54 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ท่ีมีชั้นปตางกัน เปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

ชั้นป   
ชั้นป 1 ชั้นป 2 ชั้นป 3 ชั้นป 4 

3.90 4.07 4.18 4.03 
ช้ันป 1 3.97 - 0.10 0.21 0.06 
ช้ันป 2 4.07 - - 0.11 -0.04 
ช้ันป 3 4.18 - - - -0.15 
ช้ันป 4 4.03 - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในช้ันปตาง 
กัน มีระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตเม่ือทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ไมพบความ
แตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.55 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง จําแนกตามชั้นป 

 

ชั้นป 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ป 1 66 3.68 0.45  มาก 
ป 2 108 3.66 0.45 มาก 
ป 3 133 3.67 0.30  มาก 
ป 4 93 4.01 0.32 มาก 

รวม 400 3.77 0.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.55 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการรณรงรคทางการเมือง อยูในระดับมาก โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 4 มีสวนรวมในการรณ 
รงรคทางการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สวนนักศึกษาท่ีมีสวนรวมทางการ
เมืองนอยท่ีสุดคือ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.56 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีชั้นปตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.73 3 0.91 7.77 0.00* 
ภายในกลุม 46.18 396 0.12   

รวม 48.898 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.56 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาอยูในช้ันปท่ี

ตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงทําการพิสูจนความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.57 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง ท่ีมีชั้นปตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธีของ Scheffé 

 

ชั้นป   
ชั้นป 1 ชั้นป 2 ชั้นป 3 ชั้นป 4 

3.68 3.66 3.67 4.01 
ช้ันป 1 3.68 

 
- 0.02 0.01 0.32 

(0.05*) 
ช้ันป 2 3.66 

 
- - -0.01 0.35 

(0.04*) 
ช้ันป 3 3.67 

 
- - - 0.33 

(0.04*) 
ช้ันป 4 4.01 - - - - 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.57 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในช้ันปท่ี

ตาง กัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมืองท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก นักศึกษาชั้นปท่ี 4 มีสวนรวมในการรณรงคทางการเมือง
แตกตางกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามชั้นป 

 

ชั้นป 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ป 1 66 3.79 0.25  มาก 
ป 2 108 3.78 0.25 มาก 
ป 3 133 3.77 0.30  มาก 
ป 4 93 3.77 0.22 มาก 

รวม 400 3.78 0.22 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง อยูในระดับมาก โดยช้ันปท่ี 1 มีสวนรวมในการรณรงรคทาง 
การเมืองมากท่ีสุด คือ ช้ันปท่ี 1 รองลงมาไดแกช้ันปท่ี 2 และ ช้ันปท่ี 3 และท่ีมีสวนรวมทางการ
เมืองนอยท่ีสุดคือ ช้ันปท่ี 4 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.59 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีชั้นปตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4.11 3 1.37 34.77 0.00* 
ภายในกลุม 15.61 396 0.04   

รวม 19.726 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.59 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในช้ันปตาง 

กัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงทําการพิสูจนความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.60 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีชั้นปตางกัน เปน
รายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

ชั้นป   
ชั้นป 1 ชั้นป 2 ชั้นป 3 ชั้นป 4 

3.79 3.78 3.77 3.77 
ช้ันป 1 3.79 - 0.00 0.01 0.01 
ช้ันป 2 3.78 - - -0.01 0.01 
ช้ันป 3 3.77 - - - 0.00 
ช้ันป 4 3.77 - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.60 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในช้ันป
ตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 แตเม่ือทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.61 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง จําแนก
ตามชั้นป 

 

ชั้นป 
ระดับการมีสวนรวม 

n   S.D. แปลผล 
ป 1 66 4.30 0.45  มากท่ีสุด 
ป 2 108 4.35 0.45 มากท่ีสุด 

ป 3 133 4.35 0.30  มากท่ีสุด 

ป 4 93 4.41 0.32 มากท่ีสุด 

รวม 400 4.36 0.34 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.61 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง อยูในระดับมาก โดยช้ันปท่ี 4 มีสวนรวมในการติดตาม
ขาวสารทางการเมืองมากท่ีสุด รองลงมาไดแก ช้ันปท่ี 3 และ ช้ันปท่ี 2 และท่ีมีสวนรวมทางการเมือง
นอยท่ีสุดคือ ช้ันปท่ี 1 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.62  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหา 

วิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีชั้นปตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.99 3 0.33 2.88 0.00* 
ภายในกลุม 45.70 396 0.16   

รวม 46.69 399    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.62 พบวา ท่ีศึกษาในช้ันปตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการติดตาม

ขาว สารทางการเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการพิสูจนความ
แตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé) ดังตารางท่ี 4.63 
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ตารางท่ี 4.63 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ท่ีมีชั้นปตางกัน 
เปนรายคูดวยวิธีของ Scheffé 

 

ชั้นป   
ชั้นป 1 ชั้นป 2 ชั้นป 3 ชั้นป 4 
4.30 4.35 4.35 4.41 

ช้ันป 1 4.30 - 0.05 0.05 0.11 
ช้ันป 2 4.35 - - 0.00 0.06 
ช้ันป 3 4.35 - -  0.06 
ช้ันป 4 4.41 - - - - 

 

จากตารางท่ี 4.63 พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในช้ันป
ตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตเม่ือทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ไมพบความ
แตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.64 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน เพศ อายุ คณะ ชั้นป 
สถิติทดสอบ t - test F - test F - test F - test 

โดยรวม 0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 
1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 0.01* 0.00* 0.00* 0.00* 
2. การรณรงคทางการเมือง 0.34 0.00* 0.00* 0.00* 
3. การรวมการชุมนุมทางการเมือง 0.95 0.85 0.00* 0.00* 
4. การติดตามขาวสารทางการเมือง 0.00* 0.01* 0.00* 0.00* 

 

จากตารางท่ี 4.64 พบวา นักศึกษาท่ีเพศ อายุ คณะ และช้ันปตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
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ตอนท่ี 4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูวิจัยไดต้ังคําถามปลายเปดสําหรับผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท้ัง 4 ดาน คือ ดานการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง ดานการรณรรงคทางการเมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง ดานการติดตามขาวสาร
ทางการเมือง โดยใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปของตารางประกอบ 
การบรรยาย ดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.65 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ควรออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังทุกคร้ัง 46 
2. ควรเลือกคนท่ีไมซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 30 
3. ควรมีกระบวนการในการดําเนินการเลือกต้ังใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน 23 
4. บัตรเลือกต้ังควรมีความชัดเจนและทําใหลงคะแนนไดงายข้ึน 20 
5. ควรมีหนวยเลือกต้ังในมหาวิทยาลัย 13 

รวม 132 
 

จากตารางท่ี 4.65 พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังไว 5 ประเด็น เรียงลําดับตามความถ่ีจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) 
ควรออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังทุกคร้ัง จํานวน 46 คน 2) ควรเลือกคนท่ีไมซ้ือสิทธ์ิขายเสียง จํานวน 30 
คน 3) ควรมีกระบวนการใรการดําเนินการเลือกต้ังใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน จํานวน 23 คน 4) บัตรเลือก 
ต้ังควรมีความชัดเจนและทําใหลงคะแนนงายข้ึน 20 คน 5) ควรมีหนวยเลือกต้ังในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 13 คน 
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ตารางท่ี 4.66  แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง 

 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ควรมีวิธีการเผยแพรขอมูลท่ีทําใหเขาใจการเมืองไดงายกวาเดิม 37 
2. ควรมีการรณรงคใหนักศึกษาไปเลือกต้ังมากข้ึน 33 
3. ควรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการรณรงคทางการเมือง 18 

รวม 88 
 

จากตารางท่ี 4.66 พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองดานการรณรงคทางการเมืองไว 3 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 1) ควรมีวิธีการ
เผยแพรขอมูลท่ีทําใหเขาใจการเมืองไดงายกวาเดิม จํานวน 37 คน 2) ควรมีการรณรงคใหนักศึกษา
ไปเลือกต้ังมากข้ึน จํานวน 33 คน 2) ควรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการณรงคทางการเมือง 
จํานวน 18 คน 

 
ตารางท่ี 4.67 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ควรชุมนุมโดยไมใชความรุนแรง 40 

2. 
ควรเสนอขาวการชุมนุมอยางเปนกลางท้ังสองฝายและใชภาษา ในการนํา 
เสนอขาวใหถูกตองไมสอไปในทางใดทางหน่ึง 

 
22 

3. ควรรักษาความปลอดภัยใหกับผูชุมนุมโดยไมแบงฝาย 19 
รวม 81 

 

จากตารางท่ี 4.67 พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการรวมชุมนุมทางการเมืองไว 3 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ควรชุมนุม
โดยไมใชความรุนแรง จํานวน 40 คน 2) ควรเสนอขาวการชุมนุมอยางเปนทางการทั้งสองฝายและใช
ภาษาในการนําเสนอขาวใหถูกตองไมสอไปในทางใดทางหนึ่ง จํานวน 22 คน 3) ควรรักษาความ
ปลอดภัยใหกับผูชุมนุมโดยไมแบงฝาย จํานวน 19 คน 
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ตารางท่ี 4.68  แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 

 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ควรมีการเผยแพรสถานการณทางการเมืองผานส่ือตาง  ๆ เปนประจําสมํ่า 

เสมอ 
 

24 
2. ส่ือควรมีจรรยาบรรณในการรายงานขาวท่ีเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง 13 
3. ประชาชนควรติดตามขาวจากแหลงขาวท่ีเช่ือถือไดและมีวิจารณญาณใน

การรับฟงขาวสาร 
 
9 

4. ควรนําเสนอขาวท่ีเขาใจงายเพ่ือใหนักศึกษา และคนท่ีไมมีพื้นฐานความรู
ทางการเมืองเขาใจการนําเสนอได 

 
7 

รวม 53 
 

จากตารางท่ี 4.68 พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตาม
ขาวสารทางการเมืองไว 4 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ควรมีการเผยแพร
สถานการณทางการเมืองผานส่ือตาง ๆ เปนประจําสมํ่าเสมอ จํานวน  24 คน 2) ส่ือควรมี
จรรยาบรรณในการรายงานขาวท่ีเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง จํานวน 13 คน 3) ประชาชนควร
ติดตามขาวสารจากแหลงขาวท่ีเช่ือถือไดและมีวิจารณญาณในการรับฟงขาวสาร 9 คน 4) ควร
นําเสนอขาวท่ีเขาใจงายเพื่อใหนักศึกษาและคนท่ีไมมีพื้นฐานความรูทางการเมืองเขาใจการนําเสนอ
ได จํานวน 7 คน 

สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล เรียงลําดับความถ่ีจากมากไปหานอย 3 อันดับ คือ ดานการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง เร่ืองควรออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังทุกคร้ัง ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง เร่ือง ควรชุมนุม
โดยไมใชความรุนแรง และดานการรณรงคทางการเมือง เร่ือง ควรมีวิธีการเผยแพรขอมูลท่ีทําให
เขาใจการเมืองไดงายกวาเดิม 
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ตอนท่ี 5 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณผูนํานักศึกษา คณะกรรม 
การนักศึกษา เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูวิจัยไดสัมภาษณตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยสัมภาษณตัวแทนนักศึกษาคณะ
ตาง  ๆ จํานวน 5 คน ผลการสัมภาษณสรุปไดดังนี้ 

1. ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 ใหความเห็นวา การไปใชสิทธิเลือกต้ังเปนหนาท่ี เปนสิทธิและเสียง
ของประชาชน เพื่อใหไดผูนําท่ีดีท่ีมาจากเสียงสวนใหญ แตถากระบวนการเลือกต้ังไมโปรงใสก็จะ
ทําใหเสียงของประชาชนไมมีความหมาย และทําใหผูมีสิทธิรูสึกทอถอย และไมอยากไปใชสิทธิ 
การเลือกต้ังของประเทศไทยในคร้ังท่ีผาน ๆ มานั้น มีจุดดอยเกี่ยวกับภาพลักษณในการหาเสียง
เลือกต้ังของผูสมัคร ท่ียังคงเปนแบบเดิม ๆ ไมมีการพัฒนาหรือสรางสรรค ยกตัวอยางเชน ปายหา
เสียงท่ีทําออกมาแลวใชประโยชนไดไมเต็มท่ี และกลายเปนขยะเม่ือจบการเลือกต้ัง ซ่ึงพรรค
การเมืองไมแสดงความรับผิดชอบในการเก็บปายหาเสียง ส่ิงท่ีควรปรับปรุงในกระบวนการจัดการ
เลือกต้ังไดแก การอํานวยความสะดวกในการเลือกต้ัง เชน การเลือกต้ังลวงหนา หรือการหาเสียง
ของนักการเมืองรุนใหมมักจะใชชองทางออนไลนในการหาเสียงแทนการใชปายประกาศซ่ึงเปน
วิธีการที่ลดขยะ และเขาถึงกลุมคนไดมากกวา ในสวนของนักศึกษา มีความเห็นวา นักศึกษาควรมี
สวนรวมในกระบวนการการจัดการเลือกต้ัง เพื่อชวยรณรงคใหประชาชนสนใจมากข้ึน นอกจากนี้ 
การใหนักศึกษาหรือเยาวชนรุนใหมมีสวนรวมในการรณรงคเกี่ยวกับการเลือกต้ังอาจชวยสงเสริม
การเลือกต้ังไดในแงของความแปลกใหม และความนาสนใจของวิธีการในการประชาสัมพันธท่ีเขา 
ถึงกลุมคนรุนใหมมากกวา สําหรับบทบาทของนักศึกษาในการเลือกต้ัง อาจเปนการใหความรูแก
เยาวชนรุนเดียวกัน ซ่ึงเปนอีกทางหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมการเลือกต้ัง เพราะทําใหเยาวชนไดรับรู
เกี่ยวกับสิทธิของตน สําหรับบทบาทของสถานศึกษาในการเลือกต้ัง ควรสนับสนุนนักศึกษาในการ
ใชสิทธิเลือกต้ัง เชน จัดหนวยเลือกต้ังลวงหนา หรือรณรงคใหนักศึกษามาใชสิทธิมากข้ึน (เปรมวุฒิ 
จตุรงคสัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 25 กันยายน 2557)  

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 ใหความเห็นวา การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนองคประกอบหน่ึงใน
ระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีท่ีทุกคนตองควรทํา เม่ือเราเปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคม 
ซ่ึงสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการใหความรูเกี่ยวกับหนาท่ีพลเมือง หนาท่ีเกี่ยวกับการใช
สิทธิใชเสียงเลือกต้ัง และการสรางวิจารณญาณใหแกนักศึกษา (คณิติน ทัศนพินิจ, สัมภาษณ, 27 
กันยายน 2557) 
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ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 ใหความเห็นวา การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนสิทธิของทุกคน หาก
ไมไปใชสิทธิก็จะเปนการเสียสิทธิของตัวเอง การไปเลือกต้ังเทากับเปนการใหคะแนนเสียงคนท่ีเรา
ตองการเลือก อยางไรก็ตามการเลือกต้ังท่ีผานมามักเกิดข้ึนโดยไมบริสุทธ์ิยุติธรรม ทําใหอาจไดผล
การเลือกต้ังท่ีไมเปนเอกฉันทอยางแทจริง สําหรับบทบาทของสถาบันการศึกษาตอการเลือกต้ังควร
เปนการใหความรูเกี่ยวกับการเลือกต้ัง หรือใหขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกต้ังของ
ประชาชน (ณัฐดนัย พรประเสริฐ, สัมภาษณ, 27 กันยายน 2557) 

สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง พบวา นักศึกษามีความเห็นวาการเลือกต้ังเปนสิทธิและหนาท่ีของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนควรไปใชสิทธิเลือกต้ัง และสถาบันการศึกษาควรมีสวนในการ
รณรงคเกี่ยวกับการเลือกต้ังและสนับสนุนใหนักศึกษาไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงและควรใหขอมูล
ท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

2. ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 ใหความเห็นวา การรณรงคทางการเมืองของนักศึกษาอาจมีสวนทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองได อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังยึดติดกับระบบอาวุโส ทําใหไม
คอยเปดรับความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเทาท่ีควร หากสังคมเปดรับฟงความคิดเห็นมากกวานี้ 
เสียงของเยาวชนก็จะสามารถสรางความเปล่ียนแปลงทางการเมืองได (เปรมวุฒิ จตุรงคสัมฤทธ์ิ, 
สัมภาษณ, 25 กันยายน 2557) 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 ใหความเห็นวา บทบาทของนักศึกษาตอการทํากิจกรรมทางการเมือง
และการรณรงคทางการเมืองมีมาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ต้ังแตสมัย 14 ตุลา มาจนถึงการ
เดินขบวนคัดคานในปจจุบัน ซ่ึงเม่ือนักศึกษาหรือคนท่ัวไปรูสึกวาถูกลิดรอนสิทธิหรือรูสึกถึงการ
ดําเนินการทางการเมืองท่ีไมถูกตอง ก็สามารถออกมาใชสิทธิในการแสดงความคิดเห็นได (คณิติน 
ทัศนพินิจ, สัมภาษณ, 27 กันยายน 2557) 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 ใหความเห็นวา ปจจุบันบทบาทของนักศึกษาตอการรณรงคทาง
การเมืองยังไมคอยชัดเจนนัก แตในอนาคตนาจะมีการจัดต้ังกลุมเพื่อใหความรูแกประชาชนในเร่ือง
เกี่ยวกับการเมือง หรือการรวมเรียกรองสิทธิในแนวทางท่ีถูกท่ีควร (ณัฐดนัย พรประเสริฐ, 
สัมภาษณ, 27 กันยายน 2557) 

สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการรณรงคทางการเมือง พบวา นักศึกษาเห็นวาแม
นักศึกษาจะมีสวนรวมในการรณรงคทางการเมือง แตยังมีบทบาทไมชัดเจน และยังไมคอยไดรับ
การยอมรับในแนวความคิดเทาท่ีควร ซ่ึงควรมีการจัดต้ังกลุมเพื่อใหนักศึกษามีพื้นท่ีในการถายทอด
ความคิดเห็นทางการเมืองมากข้ึน 
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3. ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 ใหความเห็นวา การชุมนุมทางการเมืองของมหาวิทยาลัยมหิดล
คอนขางเปนไปอยางสงบเรียบรอยและไมมีความรุนแรง และแสดงใหเห็นวาสถาบันการศึกษาไดมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและมีสวนช้ีนําทางความคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีการเช่ือมโยงกับประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง สวนขอจํากัดใน
การชุมนุมในประเทศไทยไดแก การชุมนุมมีการเลยเถิด มีมือท่ีสามท่ีทําใหเกิดความรุนแรงมากข้ึน 
ซ่ึงการรวมชุมนุมโดยปลอดภัยเปนส่ิงท่ีทําไดยาก หากยังมีชองโหวเกี่ยวกับมือท่ีสาม (เปรมวุฒิ จตุ
รงคสัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 25 กันยายน 2557) 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 ใหความเห็นวา การรวมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาอาจเกิดข้ึน
ไดจากหลายสาเหตุ บางกลุมเขารวมชุมนุมเพราะรูสึกวาตนเองถูกริดรอนสิทธิหรือรูสึกถึงความไม
ชอบธรรม ไมเปนธรรม แตบางกลุมอาจเขารวมไปตามกระแสชักชวนโดยไมไดรูสึกถึงความเดือน
รอนอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การรวมชุมนุมทางการเมืองถือเปนสิทธิของนักศึกษาในการเขารวม
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในสวนของมาตรการการปองกันการใชความรุนแรงควรเร่ิมจาก
การใหความรูแกผูชุมนุมและปลูกฝงเยาวชนใหรับรูถึงขอบเขตในการแสดงออกและการใชสิทธิ
เสรีภาพ (คณิติน ทัศนพินิจ, สัมภาษณ, 27 กันยายน 2557) 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 ใหความเห็นวา การเขารวมชุมนุมของนักศึกษาแสดงใหเห็นถึงการ
เปดโอกาสใหนักศึกษาหรือเยาวชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึนในฐานะของผูท่ีมีความรูและ
ไดรับการศึกษาแลว อยางไรก็ตาม การรวมชุมนุมเพื่อเรียกรองสิทธิของตนเองไมควรไปลิดรอน
สิทธิของคนอ่ืน เชน การปดถนน การทําใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือไมไดรับความสะดวก ซ่ึงไมควรใช
ความรุนแรง และไมควรใชอาวุธ แตควรคุยกันดวยเหตุผลและมีการถายทอดผานส่ือใหทุกฝายเห็น
โดยท่ัวกัน (ณัฐดนัย พรประเสริฐ, สัมภาษณ, 27 กันยายน 2557) 

สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการรวมชุมนุมทางการเมือง พบวา นักศึกษาเห็นวา
การชุมนุมทางการเมืองควรยึดหลักเหตุผลและไมใชความรุนแรง และควรปลูกฝงใหเยาวชน
ตระหนักถึงขอบเขตในการแสดงออกโดยไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน 

4. ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 ใหความเห็นวา ส่ือนําเสนอขอมูลไมเปนกลาง และมีการประโคม
ขาวเกินจริงทําใหคนไมอยากติดตามขาวสารทางการเมือง เพราะเกิดความไมม่ันใจวาจะเช่ือถือ
ขอมูลท่ีไดรับจากส่ือไดหรือไม นอกจากนี้ ส่ือกระแสหลักปจจุบันทําหนาท่ีไดไมเต็มท่ี นําเสนอ
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ขอมูลท่ีไมทันทวงที หรือนําเสนอขอมูลผิดพลาด ซ่ึงผูรับขาวสารตองมีวิจารณญาณในการรับขาว 
สารจากชองทางตาง ๆ (เปรมวุฒิ จตุรงคสัมฤทธ์ิ, สัมภาษณ, 25 กันยายน 2557) 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 ใหความเห็นวา การนําเสนอขาวสารทางการเมืองควรไมมีอคติ ไม
ลําเอียงไปทางใดทางหน่ึง ซ่ึงในปจจุบันนี้การนําเสนอขาวสารทางการเมืองจากชองทางตาง ๆ ไม
สามารถสรางความชัดเจนใหกับผูรับสารได และไมสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจไดอยาง
แทจริง (คณิติน ทัศนพินิจ, สัมภาษณ, 27 กันยายน 2557) 

ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 ใหความเห็นวา ส่ือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนรับสารเกิดความโนม
เอียงไปทางใดทางหน่ึง การใหขอมูลดานเดียวหรือไมชัดเจนทําใหผูรับสารไดรับขอมูลไมครบถวน 
และทําใหประชาชนเขาใจผิดและเกิดอคติตอตัวบุคคลหรือพรรคการเมืองได ดังนั้น ส่ือควรให
ขอมูลท่ีครบถวนและรอบดานแกผูรับฟง (ณัฐดนัย พรประเสริฐ, สัมภาษณ, 27 กันยายน 2557) 

สรุปความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการติดตามขาวสารทางการเมือง พบวา นักศึกษา
เห็นวาส่ือเปนปจจัยสําคัญในการนําเสนอขอมูล หากส่ือนําเสนอขอมูลไมเปนกลางก็จะทําใหเกิด
อคติแกผูรับสาร ทําใหเกิดความขัดแยงและเขาใจผิดได ท้ังนี้ ส่ือควรมีจรรยาบรรณในการนําเสนอ
ขอมูลโดยไมยึดติดกับตัวบุคคลหรือทัศนคติสวนตัวของผูส่ือขาวเอง 

สรุปไดวา ผูใหสัมภาษณซ่ึงเปนตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ไดแสดงความคิดเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันในประเด็นตาง ๆ ท้ัง 4 ประเด็น กลาวคือ ดานการใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง นักศึกษาเห็นวาการไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนส่ิงจําเปนและเปนหนาท่ีท่ีสําคัญ
ของประชาชนภายใตระบอบประชาธิปไตย ดานการรณรงคทางการเมือง นักศึกษามีความเห็นวา
บทบาทของนักศึกษาและสถาบันการศึกษาควรเปนการใหความรูเกี่ยวกับการเมืองและการใชสิทธิ
ของตนภายใตขอบเขตท่ีเหมาะสมโดยไมลํ้าสิทธิของผูอ่ืน ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 
นักศึกษาเห็นวาเปนส่ิงท่ีสามารถกระทําไดเพื่อเรียกรองและแสดงความคิดเห็นตอการบริหารงานท่ี
ไมชอบธรรม แตเปนการชุมนุมดวยความสงบและไมควรใชความรุนแรง สุดทาย ดานการติดตาม
ขาวสารทางการเมือง นักศึกษามีความเห็นวาส่ือท่ีนําเสนอขาวสารทางการเมืองควรนําเสนอดวย
ความยุติธรรม ปราศจากอคติ และควรนําเสนอขอมูลท่ีครบถวน 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” ซ่ึงผูวิจัยได

ศึกษาเอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชในการกําหนดกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย รวมถึงการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย โดยมีวัตถุ 
ประสงค 3 ประการ คือ 

1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศ 

อายุ คณะ และระดับช้ันป ตางกัน  
3) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา โดยกลุมประชากรท่ีใชคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
จํานวน 8,551 คน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณหาขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamene นํามาหากลุมตัวอยางไดจํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 4 ดาน ดังนี้ 1) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง, 2) การรณรงคทางการเมือง, 3) การ
รวมชุมนุมทางการเมือง และ 4) การติดตามขาวสารทางการเมือง 

จากน้ันนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณหาคาสถิติ ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบคาที และสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว สรุปผล
การศึกษาคนควาตามลําดับดังนี้ 

5.1  สรุป 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอเสนอแนะ 
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5.1 สรุป 
5.1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีเพศ

ชายจํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.3 และเพศหญิงจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 มีอายุ  
17 – 20 ป แบงเปน อายุ 17 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 อายุ 18 ป จํานวน 122 คน คิดเปน
รอยละ 30.5 อายุ 19 ป จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 อายุ 20 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอย
ละ 27.8 และอายุ 21 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3 ศึกษาในระดับช้ันปท่ี 1 ช้ันปท่ี 4 โดยมี
นักศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ช้ันปท่ี 2 จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27 
ช้ันปท่ี 3 จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และช้ันปท่ี 4 จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3 
ศึกษาอยูในวิทยาลัยศาสนศึกษาจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 คณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน 51 
คน คิดเปนรอยละ 12.8 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตรจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 
วิทยาลัยนานาชาติจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 36.8 วิทยาลัยดุริยางคศิลป จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 9 คณะเทคนิคการแพทยจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 วิทยาลัยราชสุดาจํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 2.5 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2 วิทยาลัยวิทยา 
ศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.3 คณะสัตวแพทยศาสตรจํานวน 11 
คน คิดเปนรอยละ 2.8 คณะศิลปะศาสตรจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 คณะกายภาพบําบัด
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 32 คิดเปนรอยละ 8  

5.1.2 การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาโดย 
รวม และจําแนกในแตละดาน 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมืองในดานตาง ๆ โดย 
รวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแตละดานเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดดังนี้ 
ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดานการรณรงคทางการเมือง 
และดานการรวมชุมนุมทางการเมือง  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองในแตละดานอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวา นักศึกษามีสวนรวมทางการเมืองดานการลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ีวา 
“การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยคิดวาเปนสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” รองลงมาไดแก 
ขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการชักชวนใหผูอ่ืนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ี 
สุดไดแก ขอท่ีวา “การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยยึดถือตัวบุคคลเปนหลัก” 
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ดานการรณรงคทางการเมือง พบวา นักศึกษามีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการลงช่ือเขารวม
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการชักชวนผูอ่ืน
เขารวมประทวงเมื่อเห็นเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ” ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแกขอ
ท่ีวา “การเขารวมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามสถานท่ีตาง ๆ” ตาม ลําดับ 

ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง พบวา นักศึกษามีสวนรวมในการรวมชุมนุมทางการเมือง 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “การมี
สวนรวมในการลงช่ือเขารวมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “การมี
สวนรวมในการชักชวนผูอ่ืนเขารวมประทวงเม่ือเห็นเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ” ขอท่ี
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “การเขารวมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตาม
สถานท่ีตาง ๆ” ตามลําดับ 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง พบวา นักศึกษามีสวนรวมในการติดตามขาวสาร
ทางการเมืองในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “การติด 
ตามผลการนับคะแนนการเลือกต้ังมากท่ีสุด” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “ติดตามอานขาวสารเกี่ยวกับ
การเมืองผานส่ือตาง ๆ” และ “การติดตามฟงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล” ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
ท่ีสุดไดแกขอท่ีวา “สงขอความไปในรายการโทรทัศนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง” 
นอยท่ีสุด 

5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
ผูวิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวน

รวมทางการเมืองในตัวแปรตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ คณะ และช้ันป ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานได 
ผลดังนี้  

สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษา ท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง ตางกัน  
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ดังนี้ ดานการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ัง และดานการติดตามขาวสารทางการเมือง มีสวนรวมทางการเมืองแตกตาง สวน
ดานการรณรงคทางการเมือง และดานการรวมชุมนุมทางการเมือง มีสวนรวมทางการเมืองไม
แตกตาง 

สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษา ท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะ แตกตางกัน  
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 

โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ดังนี้ 
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ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดานการรณรงคทางการเมือง และดานการติดตามขาวสารทางการ
เมือง แตกตางกัน สวนดานการรวมชุมนุมทางการเมืองไมแตกตาง 

สมมติฐานท่ี 3 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ท่ีศึกษาใน
คณะที่ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะ แตกตางกัน  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมืองในภาพรวมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
แตกตางกันในทุกดาน ดังนี้ ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดานการรณรงคทางการเมือง ดานการ
รวมชุมนุมทางการเมือง และดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 

สมมติฐานท่ี 4 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ท่ีศึกษาใน
ระดับชั้นปท่ีตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะ แตกตางกัน  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา นักศึกษาที่อยูในช้ันปท่ีตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว แตกตาง
กันในทุกดาน ดังนี้ ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ดานการรณรงคทางการเมือง ดานการรวม
ชุมนุมทางการเมือง และดานการติดตามขาวสารทางการเมือง  

5.1.4 ขอเสนอแนะแนวเก่ียวกับแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวน
รวมทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังไว 5 ประเด็น เรียงลําดับตามความถ่ีจากมากไปหา
นอย ดังนี้ 1) ควรออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังทุกคร้ัง จํานวน 46 คน 2) ควรเลือกคนท่ีไมซ้ือสิทธ์ิขาย
เสียง จํานวน 30 คน 3) ควรมีกระบวนการในการดําเนินการเลือกต้ังใหรัดกุมมากย่ิงข้ึน จํานวน 23 
คน 4) บัตรเลือกต้ังควรมีความชัดเจนและทําใหลงคะแนนงายข้ึน 20 คน 5) ควรมีหนวยเลือกต้ังใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 13 คน 

ดานการรณรงคทางการเมือง พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวน
รวมทางการเมืองดานการรณรงคทางการเมืองไว 3 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้  
1) ควรมีวิธีการเผยแพรขอมูลท่ีทําใหเขาใจการเมืองไดงายกวาเดิม จํานวน 37 คน 2) ควรมีการ
รณรงคใหนักศึกษาไปเลือกต้ังมากข้ึน จํานวน 33 คน 2) ควรเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การณรงคทางการเมือง จํานวน 18 คน 

ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะเกี่ยวกับการมี
สวนรวมทางการเมืองดานการรวมชุมนุมทางการเมืองไว 3 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ดังนี้ 1) ควรชุมนุมโดยไมใชความรุนแรง จํานวน 40 คน 2) ควรเสนอขาวการชุมนุมอยางเปนทาง 
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การทั้งสองฝายและใชภาษาในการนําเสนอขาวใหถูกตองไมสอไปในทางใดทางหนึ่ง จํานวน 22 
คน 3) ควรรักษาความปลอดภัยใหกับผูชุมนุมโดยไมแบงฝาย จํานวน 19 คน 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ติดตามขาวสารทางการเมืองไว 4 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ควรมีการเผยแพร
สถานการณทางการเมืองผานส่ือตาง ๆ เปนประจําสมํ่าเสมอ จํานวน 24 คน 2) ส่ือควรมีจรรยา 
บรรณในการรายงานขาวท่ีเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง จํานวน 13 คน 3) ประชาชนควรติด 
ตามขาวสารจากแหลงขาวท่ีเช่ือถือไดและมีวิจารณญาณในการรับฟงขาวสาร 9 คน 4) ควรนําเสนอ
ขาวท่ีเขาใจงายเพื่อใหนักศึกษาและคนท่ีไมมีพื้นฐานความรูทางการเมืองเขาใจการนําเสนอได 
จํานวน 7 คน 

 
5.2 อภิปรายผล 

ผลการวิจัยท่ีควรนํามาอภิปรายผลในคร้ังนี้มีหลายประเด็นดวยกัน ผูวิจัยขอนําเสนอตาม
วัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้ 

5.2.1 จากผลการวิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
พบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม อยูใน

ระดับมาก อภิปรายไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีความสนใจและเห็นความสําคัญและรวม
กิจกรรมทางการเมือง เห็นวาการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มี
การชักชวนใหผูอ่ืนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมรณรงคทางการเมือง รวมชุมนุมทางการเมือง และ
การติดตามขาวสารทางการเมือง นอกจากนี้ ชวงเวลาของการทําการศึกษาและการแจกแบบ สอบถาม
อยูในชวงของวิกฤตการณทางการเมืองต้ังแตปลายป พ.ศ. 2556 เปนตนมา ซ่ึงในเวลานั้นมีการ
ออกมาเคล่ือนไหวของกลุมนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการคัดคานพ.ร.บ. นิรโทษกรรม และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีการรวมกลุมท้ังในส่ือออนไลน เชน เฟสบุก ในช่ือแฟนเพจ “ชาวมหิดลรวม
ใจตอตานคอรรัปช่ัน คัดคาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันในวิทยาเขตตาง ๆ 
เพื่อคัดคานการผานราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาว และยังมีการรวมเดินขบวนประทวงท่ีมหาวิทยาลัย 
มหิดล วิทยาเขตศาลายาอีกดวย และนักการเมืองในปจจุบันตองมีหลักธรรมท่ีช่ือวา “โลกบาล” 
หมายถึง ธรรมเปนเครื่องคุมครองโลก หลักสําคัญของโลกบาลประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ หิริ 
หมายถึงความละอายแกใจ และโอตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวตอบาป ความไมดีไมงามท้ังหลาย 
หลักธรรมท้ัง 2 ขอนี้ ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีนักตองมี ซ่ึงสอดคลองกับ พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี  
(เพียรหมอ) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ข้ันสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” ซ่ึงพบวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน และรายขอในแตละดาน พบวา  
ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มีสวนรวมอยูในระดับ

มาก อภิปรายไดวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวาการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนเร่ืองของการใชสิทธิ
พื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงนักศึกษาเขาในบทบาทหนาท่ีของพลเมืองตามการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงโดยยึดถือนโยบายพรรคเปนหลัก 
จึงรวมในการไปลงคะแนนเลือกต้ัง สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกรัฐ พัฒนสมบัติ ไดวิจัยเร่ือง 
“แบบแผนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาในจังหวัดพะเยา” พบวา กิจกรรมที่นักศึกษา
ปฏิบัติหรือเขาไปมีสวนรวมเปนประจําคือ การลงคะแนนเสียงตามสิทธิและหนาท่ี และยังสอด 
คลองกับงานวิจัยของ วนิดา โพธ์ิประสาท เกี่ยวกับ “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะกรณี: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ท่ีพบวากลุมตัวอยางมีระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองดานการใชสิทธิเลือกต้ัง และดานการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองอยูในระดับ
มาก และสอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณท่ีวา “การไปใชสิทธิเลือกต้ังเปนหนาท่ี เปน
สิทธิและเสียงของประชาชนเพื่อใหไดผูนําท่ีดีท่ีมาจากเสียงสวนใหญ” และ “การลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังเปนองคประกอบหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีท่ีทุกคนตองควรทํา” 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยคิดวาเปนสิทธิ

ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ” มีคาแปลผลในระดับมาก อภิปรายไดวา นักศึกษาเห็นวาการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังเปนสิทธิและหนาท่ีพื้นฐานของประชนชน ซ่ึงเปนกิจกรรมทางการเมืองท่ี
ประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกต้ังมากท่ีสุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชวิน อนันตกูล ไดวิจัย
เร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” พบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาท่ีกระทํามากท่ีสุดคือ การใชสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และสอดคลองกับผูใหสัมภาษณ
คนท่ี 1 ซ่ึงกลาววา การไปใชสิทธิเลือกต้ังเปนหนาท่ี เปนสิทธิและเสียงของประชาชน ผูให
สัมภาษณคนท่ี 2 ซ่ึงใหความเห็นวา การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนองคประกอบหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีท่ีทุกคนตองควรทํา และผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 ท่ีกลาววา การลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังเปนสิทธิของทุกคน หากไมไปใชสิทธิก็จะเปนการเสียสิทธิของตัวเอง 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือตัวบุคคล
เปนหลัก” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักศึกษาไมยึดติดกับตัวบุคคลหรือผูลง
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สมัครรับเลือกต้ัง แตใหความสําคัญกับนโยบายของพรรคการเมืองมากกวาวาเอ้ือประโยชนตอ
ประชาชนแกปญหาปากทอง เศรษฐกิจ และความเปนอยูของประชาชนไดจริงหรือไม หรือรับใช
พวกพอง แตเพื่อจัดระบบเศรษฐกิจใหดี แสดงใหเห็นวา ไมวาใครจะเปนผูลงสมัครรับเลือกต้ังก็
ตาม ส่ิงท่ีเปนปจจัยสําคัญในการลงคะแนนของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลสวนใหญคือนโยบาย
มากกวาการใหความสําคัญกับตัวบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อาชวิน อนันตกูล ไดวิจัยเร่ือง 
“การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษานักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” พบวาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาท่ีกระทํามากท่ีสุดคือ การใชสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชยัน สมนิยม ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร” 
ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามไมเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง และมีความเห็น
ตอการเปนสมาชิกพรรคการเมืองวาปจจัยสําคัญท่ีตองพิจารณาคือ นโยบายพรรค ประสบการณ
พรรค และหัวหนาพรรค นักศึกษารอยละ80  

ดานการรณรงคทางการเมือง พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีสวนรวม อยูในระดับ
มาก อภิปรายไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีความสนใจและตระหนักในการรณรงคทาง
การเมือง จากชวงท่ีผานมานักศึกษามีการเดินรณรงคใหความรูทางการเมือง การแจกใบปลิวให
ความรูเร่ืองการใชสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง การจัดประชุมใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเมือง การพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับขาวสารทางการเมือง และการนําเสนอความคิดเกี่ยวกับการเมืองใน
รูปแบบตาง ๆ จะเห็นวานักศึกษาตองการมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและการเปนสวนหนึ่ง
ของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศนิชา เหลาชัย เร่ือง “บทบาททาง
การเมืองของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค” ซ่ึงผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีระดับ
การทํากิจกรรมและระดับความสนใจเกี่ยวกับการเมืองนอย และงานวิจัยของ วนิดา โพธ์ิประสาท 
เร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัดพระ 
นครศรีอยุธยา” ท่ีพบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา ดานการเขารวมกิจกรรม
ทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง ความไมสอดคลองนี้สามารถสันนิษฐานไดวาเปนผลมาจากการ
เก็บขอมูลซ่ึงอยูในชวงเวลาท่ีมีวิกฤตการณทางการเมือง ทําใหเกิดความตื่นตัวและเกิดความ
ตระหนักในหมูเยาวชนและนักศึกษาในการรณรงคทางการเมืองมากข้ึน ตางจากอดีตท่ีผานมา และ
บริบทของพื้นท่ีท่ีตางกันระหวางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับตางจังหวัด สอดคลองกับ 
ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณ ท่ีวา “การรณรงคทางการเมืองของนักศึกษาอาจมีสวนทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองได อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังยึดติดกับระบบอาวุโส ทําใหไมคอยเปดรับ
ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเทาท่ีควร หากสังคมเปดรับฟงความคิดเห็นมากกวานี้ เสียงของ
เยาวชนก็จะสามารถสรางความเปล่ียนแปลงทางการเมืองได” 
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เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานการรณรงคทางการเมือง พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการเดินรณรงคใหความรูทางการ

เมืองใหแกประชาชน” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา มีสวนรวมในการเผยแพร
ขอมูลและใหความรูกับประชาชนในประเด็นตาง ๆ เห็นไดจากการจัดทําแฟนเพจในเฟสบุก “ชาว
มหิดลรวมใจตอตานคอรรัปช่ัน คัดคาน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” ซ่ึงเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. นิรโทษกรรมใหแกคนท่ัวไป นอกจากนี้ ในวันท่ี 21- 22 พฤศจิกายน 2556 ท่ีประชุมอธิการ 
บดีแหงประทศไทย (ทปอ.) รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดประชุมทางวิชาการ ทปอ.ประจําป 
2556 หัวขอ “บัณฑิตไทย คนรุนใหมหัวใจคุณธรรม” ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค 
เมืองทองธานี ซ่ึงมีการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการรณรงคคานิยมความซ่ือสัตย และไดหยิบยก
ประเด็นทางการเมืองท่ีเกี่ยวกับปญหาการคอรัปชันมาเปนหัวขอในการเสวนา และมีการเปดโอกาส
ใหนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันตาง ๆ ไดรวมแสดงความคิดเห็น จึงอนุมานไดวา
ชวงเวลาในการเก็บขอมูลท่ีคาบเกี่ยวกับความไมปกติทางการเมืองของประเทศทําใหเกิดโครงการ
รณรงคใหความรูตาง ๆ ข้ึนทําใหเยาวชน นิสิตนักศึกษา มีโอกาสเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมเหลานั้น
มากข้ึน สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณคนท่ี 3 ซ่ึงกลาววา นาจะมีการจัดต้ังกลุม
เพื่อใหความรูแกประชาชนในเร่ืองเกี่ยวกับการเมือง หรือการรวมเรียกรองสิทธิในแนวทางท่ีถูกท่ี
ควร อยางไรก็ตามผลการวิจัยนี้ตางจากงานวิจัยของ เอกรัฐ พัฒนสมบัติ ท่ีไดวิจัยเร่ือง “แบบ
แผนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาในจังหวัดพะเยา” พบวา กิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดง
ถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาอยูในระดับนาน ๆ คร้ัง กิจกรรมที่ปฏิบัติหรือเขาไปมี
สวนรวมเปนประจําคือ การลงคะแนนเสียงตามสิทธิและหนาท่ี รองลงมาคือ การไปตรวจบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในขณะท่ีกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกลุมตัวอยางบางกิจกรรมท่ีเขาไปมีสวนรวมจัด
อยูในระดับคอนขางนอย ในขณะท่ีกิจกรรมบางอยางของกลุมตัวอยางไมไดเขาไปมีสวนรวมแต
ประการใด และพบวาอุปสรรคท่ีสําคัญอันทําใหเยาวชนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองนอยลง เปน
เพราะมีการติดตามขาวสารการเมืองคอนขางนอย 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนท่ัวไป
เกี่ยวกับขาวสารทางการเมือง” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัย 
มหิดลมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความเห็นกับคนท่ัวไปเกี่ยวกับขาวสารทางการเมืองกับคนกลุม
เดียวกัน จากสภาพการแบงแยกข้ัวทางการเมืองในชวงปลายป พ.ศ. 2556 - 2557 ทําใหประชาชน
เกิดความไมไววางใจในการแสดงความคิดเห็นของตนเองกับคูสนทนาที่มีจุดยืนทางการเมืองตาง 
กัน ทําใหการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองเกิดข้ึนนอยกวาการทํากิจกรรม
ในขออ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จเร มงกุฎทอง ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมือง
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ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี” ผลการศึกษาปรากฏ
วา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีสวนรวมทางการเมือง
ดานการชักชวนใหผูอ่ืนพูดคุยเร่ืองการเมืองอยูในระดับมาก  

ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก อภิปรายไดวา จากวิกฤตการณทางการเมืองในชวงป พ.ศ. 2556 - 2557 มีการชุมนุมของกลุม
การเมืองหลายกลุม ไมวาจะเปนการชุมนุมของกลุม กปปส. หรือ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อ
คัดคานพ.ร.บ. นิรโทษกรรม และกดดันใหนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีลาออกจาก
ตําแหนง ในขณะเดียวกันก็มีการชุมนุมตอบโตของกลุม นปช. หรือ แนวรวมประชาธิปไตยตอตาน
เผด็จการแหงชาติ ซ่ึงการชุมนุมทางการเมืองเหลานี้ไดมีประชาชน เยาวชน และนิสิตนักศึกษาเขา
รวมการชุมนุมเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการรวมตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิสิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในหลายวิทยาเขต ท้ังหมดนี้เปนปจจัย
ท่ีสงผลตอการเก็บขอมูลและการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาในชวงเวลาดังกลาว ท้ังนี้ ระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองดานการรวมชุมนุมทางการเมืองนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ มานะศรี 
ยงเจริญ ไดวิจัยเร่ือง “การเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาไทยโดยศึกษาเฉพาะกรณี
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ช้ันปท่ี 3 และ4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง” พบวานักศึกษาชายเขามีสวนรวม
ทางการเมืองมากกวานักศึกษาหญิง ในกลุมกิจกรรมอันไดแกการประทวง การมีบทบาทในชุมชน 
การรณรงคหาเสียงและทํางานใหพรรค การส่ือขาวทางการเมืองและการลงคะแนนเสียง สอดคลอง
กับความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณท่ีวา “การรวมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาอาจเกิดข้ึนไดจาก
หลายสาเหตุ บางกลุมเขารวมชุมนุมเพราะรูสึกวาตนเองถูกลิดรอนสิทธิหรือรูสึกถึงความไมชอบ
ธรรม ไมเปนธรรม แตบางกลุมอาจเขารวมไปตามกระแสชักชวนโดยไมไดรูสึกถึงความเดือนรอน
อยางแทจริง อยางไรก็ตาม การรวมชุมนุมทางการเมืองถือเปนสิทธิของนักศึกษาในการเขารวม
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง” 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานการรวมชุมนุมทางการเมือง พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การลงช่ือเพื่อเขารวมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา นักศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิการมี
สวนรวมทางการเมือง จึงแสดงออกโดยการใชสิทธิการมีสวนรวมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 164 วา 
“ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหม่ืนคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภา
เพื่อใหประธานวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหนง
ได” ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กฤติยา ยั่งยืน ที่กลาววา การมีสวนรวมทางการเมืองท่ีพบไดบอย
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ในระบอบการเมือง มีดวยกัน 7 รูปแบบ โดย การมีรวมชุมนุมทางการเมืองเปนกิจกรรมหนึ่งของ
กิจกรรมเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการรณรงคหาเสียง  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “การเขารวมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองตามสถานท่ีตาง ๆ” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา สะทอนวานักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลมีโอกาสเปนผูรวมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองถึงแมจะนอย
กวากิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของกับการรวมชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงสอดคลองกับ จเร มงกุฎทอง ไดวิจัย
เร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎรธานี” ผลการศึกษาปรากฏวา ดานการชักชวนใหผูอ่ืนพูดคุยเร่ืองการเมืองอยูในระดับมาก 
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรสิริ โคบุตรี ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2548” ซ่ึงพบวา 
นักศึกษามีสวนรวมทางการเมืองท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินโดยรวมในระดับนอย ท้ังในดาน
การไปใชสิทธิเลือกต้ัง ดานการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ดานการเปนผูนําชักชวนผูอ่ืน
สนทนาทางการเมือง และดานการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมทางการเมือง  

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีสวนรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด อภิปรายไดวา นักศึกษาใหความสนใจ และติดตามขาวสารทางการเมืองท้ังกอน-
หลังเลือกต้ัง จากขาวสารทางการเมืองจากส่ือและเทคโนโลยี ในปจจุบันอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดงาย ไมวาจะเปนส่ือออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรค ซ่ึงเขามามีบทบาทในการเผย 
แพรขอมูลขาวทางเกี่ยวกับการเมืองมากข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ วราวุธ แสงอราม ไดวิจัย
เร่ือง “อินเทอรเน็ตกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซ่ึงพบวา 
อินเทอรเน็ตมีบทบาทเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงขอมูลขาวสาร แตไมไดเปนเคร่ืองมือสําคัญตอการ
มีสวนรวมทางการเมือง หมายความวา ส่ืออินเทอรเน็ตเปนชองทางหนึ่งท่ีทําใหนักศึกษาเขาถึง
ขอมูลขาวสารทางการเมืองไดงายข้ึน และสอดคลองกับ พระมหาฉลอง กลฺยาณเมธี (เพียรหมอ) ใน
การศึกษา “เร่ืองการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช” ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดานการรณรงค
หาเสียงและการไปใชสิทธิเลือกต้ัง ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง และดานการเขารวมกิจ 
กรรมทางการเมืองอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา โพธ์ิประสาท ได
วิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะกรณี : จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ท่ีพบวา นักศึกษามีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการรับรูขอมูลขาว 
สารทางการเมืองอยูในระดับมาก เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีตาง ๆ เปนส่ิงอํานวยความสะดวก 
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เชน การติดตามขาวสารจากโทรทัศนในมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธเสียงตามสาย รวมถึงการ
เขาถึงโดยอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวกรวดเร็ว สอดคลองกับ ความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณวา “ส่ือ
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนรับสารเกิดความโนมเอียงไปทางใดทางหน่ึง” และ “ส่ือกระแสหลัก
ปจจุบันทําหนาท่ีไดไมเต็มท่ี นําเสนอขอมูลท่ีไมทันทวงที หรือนําเสนอขอมูลผิดพลาด ซ่ึงผูรับ
ขาวสารตองมีวิจารณญาณในการรับขาวสารจากชองทางตาง ๆ” 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานติดตามขาวสารทางการเมือง พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ไดแกขอท่ีวา “การมีสวนรวมในการติดตามผลการนับคะแนน

การเลือกต้ัง” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด อภิปรายไดวา ในกิจกรรมเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองดานการติดตามขาวสารทางการเมืองท้ังหมดในแบบสอบถาม นักศึกษามหาวิทยาลัย 
มหิดลมีสวนรวมกับการติดตามผลการนับคะแนนเลือกต้ังมากท่ีสุด ซ่ึงเปนรูปแบบการมีสวนรวมท่ี
สามารถพบไดท่ัวไป ตามแนวคิดของของ กฤติกา ยั่งยืน วารูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมือง
ท่ีพบไดบอยในระบอบการเมืองการปกครองทุกระบอบรูปแบบหนึ่งคือ การเปนผูส่ือขาวสารทาง
การเมืองซ่ึงหมายรวมถึงการติดตามขาวสารทางการเมืองดวย นอกจากนี้ มิลแบรธ ยังกลาวถึงการ
ติดตามขาวสารทางการเมืองวาเปนระดับการมีสวนรวมทางการเมืองระดับแรก ๆ นั้นคือ การแสดง
ความสนใจทางการเมือง 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแกขอท่ีวา “ทานเคยสงขอความไปในรายการโทรทัศนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง” ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา การมีสวนรวม
ทางการเมืองดานการติดตามขาวสารทางการเมือง การสงขอความไปในรายการโทรทัศนเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง เปนกิจกรรมท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในปจจุบันการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองสามารถทําไดหลาก 
หลายชองทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งชองทางออนไลน เชน เว็บไซต หรือโซเชียลเน็ตเวิรคสวนตัวของ
นักศึกษา ซ่ึงสามารถแสดงความคิดเห็นลงในพื้นท่ีของตนเองไดทันทีโดยไมตองผานส่ืออยาง
รายการโทรทัศน นอกจากนี้ การแสดงความคิดเห็นลงในส่ือสังคมออนไลนของตนเองยังสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีผูแสดงความคิดเห็นตองการส่ือสารมากกวาและรวดเร็วกวาการแสดงความ
คิดเห็นผานรายการโทรทัศนซ่ึงมีข้ันตอนการคัดเลือกขอความเพื่อนํามาออกอากาศ อีกท้ังระยะเวลา
ในการแสดงผลบนหนาจอของแตละขอความยังมีเวลาส้ัน ซ่ึงผูชมรายการอาจไมทันไดสังเกต ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วราวุธ แสงอราม ไดวิจัยเร่ือง “อินเทอรเน็ตกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ซ่ึงพบวา อินเทอรเน็ตมีบทบาทเปนเคร่ืองมือในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร แตไมไดเปนเคร่ืองมือสําคัญตอการมีสวนรวมทางการเมือง แสดงใหเห็นวาเยาวชน
ในปจจุบันใชอินเทอรเน็ตเปนส่ือกลางในการรับขอมูลขาวสารมากกวาส่ืออ่ืน ๆ แตไมไดใชส่ือเปน
เคร่ืองมือในการแสดงความคิดเห็น หรือเปนเคร่ืองมือในการมีสวนรวมทางการเมือง 
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5.2.2 จากผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ท่ีมีเพศ อายุ คณะ และระดับชั้นป ตางกัน ดังนี้  

พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมี เพศ อายุ คณะ และช้ันป ตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ซ่ึงสามารถนํามา
อภิปรายผลไดตามลําดับ ดังนี้ 

1) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมือง ตางกัน  

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมตางกัน อภิปราย
ไดวา จะเห็นวาเพศหญิงใหความสําคัญในกิจกรรม การไปเลือกต้ัง การชวยรณรงคหาเสียง การ
ติดตามขาวสารทางการเมือง มากกวาเพศชายซ่ึงสวนใหญจะเขารวมชุมนุมทางการเมืองมากกวาเพศ
หญิง สอดคลองกับงานวิจัยของ จเร มงกุฎทอง เร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี” ซ่ึงพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.001 

2) จากสมมติฐานท่ีวา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง ตางกัน  

ผลการวิจัย พบวา พบวา นักศึกษาท่ีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองท่ีแตกตางกัน 
อภิปรายไดวา อายุสงผลตอคานิยม การรับรู และพฤติกรรมท่ีตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ปริวัตร สิงหแกว เร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต” พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดแก อายุ คณะ และ
ช้ันปท่ีศึกษา ซ่ึงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3) จากสมมติฐานท่ี 3 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในคณะท่ีตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมือง ตางกัน  

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาในคณะตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมแตกตาง
กัน อภิปรายไดวา นักศึกษาคณะศิลปะศาสตรใหความสนใจและรวมกิจกรรมทางการเมืองมากกวา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการเมือง จะเห็นวาคณะสัตวแพทยศาสตร ไมคอย
สนใจการเมือง สอดคลองกับผลการวิจัยของ ของ ปริวัตร สิงหแกว ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทาง 
การเมืองของนักศึกษา : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต” พบวา ปจจัยท่ีมีความ 
สัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดแก อายุ คณะ และช้ันปท่ีศึกษา ซ่ึงมีความสัมพันธกับการ
มีสวนรวมทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสอดคลองกับการศึกษา จเร 
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มงกุฎทอง เร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี” ซ่ึงพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง
ตางกัน  

4) จากสมมติฐานท่ี 4 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีศึกษาในระดับชั้นปท่ีตางกัน มีสวน
รวมทางการเมือง ตางกัน  

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาท่ีศึกษาในช้ันปตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมแตก 
ตางกัน อภิปรายไดวา นักศึกษาชั้นปท่ี 3 มีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวานักศึกษาช้ันป
ท่ี 1 ปท่ี 2 และนักศึกษาปท่ี 4 มีสวนรวมทางการเมืองนอยกวาช้ันปอ่ืน ซ่ึงเปนปสุดทายของการ 
ศึกษาและเตรียมตัวหาแหลงงานหลังจบการศึกษา จึงเขารวมกิจกรรมทางการเมืองนอยกวา ซ่ึงและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ จเร มงกุฎทอง ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี” และ ปริวัตร สิงหแกว เร่ือง “การมี
สวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต” ท่ีพบวา ช้ัน
ปท่ีศึกษา มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง และสอดคลองกับงานวิจัยของ สายทิพย 
สุคติพันธ ไดวิจัยเร่ือง “การเรียนรูทางการเมืองของเยาวชนไทยศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ในขอท่ีวา ระดับช้ันเรียนหรืออายุ มีอิทธิพลตอความสนใจ
ทางการเมือง  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” ผูวิจัยจึงมี
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง หากผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองตระหนักถึงความสําคัญในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทาง
การเมืองในดานตาง ๆ อาทิ การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การรณรงคทางการเมือง การรวมชุมนุมทาง
การเมือง และการติดตามขาวสารทางการเมือง ใหมีความชัดเจน โปรงใส มีลําดับข้ันตอนท่ีเขาใจ
งาย และปราศจากอคติแลว ก็จะเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหเยาวชนหันมาสนใจเร่ือง
การเมืองมากข้ึน นอกจากนี้ ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือการเปดโอกาสใหเยาวชนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองมากข้ึนก็จะทําใหเห็นวาการเมืองไมใชเร่ืองไกลตัว และเปน
เร่ืองท่ีทุกคน ไมวาเด็กหรือผูใหญตางควรใหความสนใจดวยกันท้ังส้ิน และนักการเมืองในปจจุบัน
ตองมีคุณธรรมท่ีช่ือวา “โลกบาล” หมายถึง ธรรมเปนเคร่ืองคุมครองโลก หลักสําคัญของโลกบาล
ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ หิริ หมายถึงความละอายแกใจ และโอตัปปะ หมายถึงความเกรงกลัว
ตอบาป ความไมดีไมงามทั้งหลาย หลักธรรมทั้ง 2 ขอนี้ ถือเปนส่ิงสําคัญท่ีนักตองมี และเปนแบบ 
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อยางใหกับเยาวชนรุนตอ ๆ ไป เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง ท้ังในระดับนโยบายและ
เพื่อการวิจัยตอจากนี้ 2 ประเด็น ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” โดยรวม

อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 1 คือ ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบวา นักศึกษา

มีสวนรวมในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังในระดับมาก ดังนั้น ทางมหาวิทยามหิดล จึงควรสงเสริม
นักศึกษา โดยการอํานวยความสะดวก เชน การใหนักศึกษารวมกิจกรรมรณรงคการเลือกต้ัง การ
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนออกไปใชสิทธ์ิเลือกต้ังทุกคร้ัง โดยไมซ้ือสิทธ์ิขายเสียง นอกจากนี้ 
จากผลการตอบแบบสอบถามพบวา นักศึกษาจํานวนหน่ึงเห็นวา “การเลือกต้ังเปนเร่ืองยุงยาก หรือ
การเมืองเปนเร่ืองไกลตัวจึงไมอยากเขารวม” มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผูวิจัยจึงขอเสนอให
สถาบันการศึกษาใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการเลือกต้ังแกนักศึกษาใหมากข้ึน 

2) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 2 ดานการรณรงคทางการเมือง พบวา นักศึกษามีสวน
รวมอยูในระดับมาก ดังนั้น ทางมหาวิทยามหิดล จึงควรสงเสริมนักศึกษา โดยการมีวิธีการเผยแพร
ขอมูลท่ีทําใหเขาใจการเมืองไดงายกวาเดิม ใหนักศึกษาไปเลือกต้ังมากข้ึน และควรเปดโอกาสให
นักศึกษามีสวนรวมในการณรงคทางการเมืองมากข้ึน ท้ังนี้ จากระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ดานการรณรงคทางการเมือง พบวา นักศึกษามีระดับคาเฉล่ียในขอ 
“การไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองกับคนทั่วไปเกี่ยวกับขาวสารทางการเมือง” ใน
อันดับท่ีนอยท่ีสุด ผูวิจัยเห็นวาสถาบันการศึกษาควรเปดโอกาสหรือสงเสริมใหนักศึกษาไดมี
โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมืองกับคนท่ัวไปใหมากข้ึน 

3) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 3 ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง นักศึกษามีสวนรวม
อยูในระดับมาก ดังนั้น ทางมหาวิทยามหิดล จึงควรสงเสริมนักศึกษา โดยการใหนักศึกษารวม
ชุมนุมโดยไมใชความรุนแรง เสนอขาวการชุมนุมอยางเปนทางการท้ังสองฝาย รักษาความปลอดภัย
ใหกับผูชุมนุมโดยไมแบงฝาย และปองกันการใชความรุนแรงในการชุมนุมทุกรูปแบบอยางจริงจัง
และมีมาตรฐาน อยางไรก็ตาม คาเฉล่ียในขอ “การเขารวมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองตามสถานท่ีตาง ๆ” ของนักศึกษายังอยูในอันดับนอยกวาขออ่ืน จึงควรสนับสนุนใหนักศึกษามี
เวทีในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากข้ึน 

4) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 4 ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง นักศึกษามีสวน
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ทางมหาวิทยามหิดล จึงควรสงเสริมนักศึกษา โดยการเผยแพร
สถานการณทางการเมืองผานส่ือตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยอยางมีจรรยาบรรณในการรายงานขาวท่ี
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เกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง ประชาชนควรติดตามขาวสารจากแหลงขาวท่ีเช่ือถือไดและมี
วิจารณญาณในการรับฟงขาวสาร ควรนําเสนอขาวท่ีเขาใจงายเพ่ือใหนักศึกษาและคนท่ีไมมีพื้น
ฐานความรูทางการเมืองเขาใจการนําเสนอได นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากคาเฉล่ียขอ “การมีสนใจ
ขาวสารทางการเมืองของตางประเทศเพ่ือเปรียบเทียบกับการเมืองไทย” ซ่ึงอยูในอันดับท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุด มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาควรกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจขาวสารทาง
การเมืองของตางประเทศมากข้ึน  

จากขอเสนอแนะของนักศึกษาจากแบบสอบถามสะทอนใหเห็นวาการเผยแพรขาวสาร
ทางการเมืองในปจจุบันยังไมมีมาตรฐานและไมสามารถเช่ือถือไดท้ังหมด เนื่องจากส่ือตาง ๆ 
นําเสนอในมุมมองที่ตางกัน นอกจากนี้ การใชภาษาในการนําเสนอขาวสารทางการเมืองคอนขาง
เขาใจยาก ทําใหผูท่ีไมไดติดตามขาวสารทางการเมืองมากอนตามไมทัน และอาจเกิดความเบ่ือ
หนายไมอยากติดตามตอ ดังนั้น จึงควรเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการเมืองโดยปรับการนําเสนอให
เขาใจงาย และมีความเปนกลางมากข้ึน 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัย เร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ บทบาทของส่ือท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนักศึกษา 
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ พัฒนาการการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา ตลอดจน

แนวโนมการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง 
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ บทบาทของสถาบันการศึกษาท่ีมีตอบการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนักศึกษาในสถาบันตาง ๆ  
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 การศึกษา  Ph.D. (Social Science) University of Gautama UP. Inia. 
 ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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 3. ดร.สมภพ ระงับทุกข  
 การศึกษา   Ph.D. (Political Science) Ramkhamhaeng University. 
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แบบสอบถาม 
 เร่ือง  

การมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา 

 
คําชี้แจง  

1. แบบสอบถามน้ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมทางการ
เมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา ผูวิจัยใครขอความรวมมือ
จากทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นท่ีตรงความเปนจริงทุกขอ ขอมูลตาง ๆ 
ที่ไดรับจากทานในครั้งนี้ จะเปนประโยชนและมีคุณคาอยางสูงตอการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ และคําตอบ
ของทานจักไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด 

2. แบบสอบถามนี้แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

มหิดลระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
       สุรชัย รัศมีแกว 

      นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลสวนตัวของทาน 
 
1. เพศ  
  ชาย  
  หญิง 
 
2. อายุ  
  ...................................................... ป  
 
3. คณะ  
  ..........................................................................................................................   
 
4. ชั้นปการศึกษา 
  ป 1 
  ป 2 
  ป 3 
  ป 4 

 
 
 

 

เลขท่ีแบบสอบถาม………………  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองคําตอบทางขวามือ ของแตละขอท่ีตรงกับความคิดเห็น

ของทานท่ีมีตอ การมีสวนรวมทางการเมือง ใหตอบครบทุกขอ 
   5 มีคาเทากับ มากท่ีสุด 
   4 มีคาเทากับ มาก 
   3 มีคาเทากับ ปานกลาง 
   2 มีคาเทากับ นอย 
   1 มีคาเทากับ นอยท่ีสุด 
 

การมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา 

ระดับการมีสวนรวม 

5  4  3  2 1

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
1.  ทานเคยมีสวนรวมในการชักชวนใหผู อ่ืนไปลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง 
       

2.  ทานคิดวาการเลือกต้ังเปนเร่ืองยุงยาก หรือการเมืองเปนเร่ืองไกล
ตัวจึงไมตองการเขารวม 

       

3.  ทานไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถอดตัวบุคคล เปนหลัก        

4.  ทานไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือนโยบายพรรคเปนหลัก        

5.  ทานไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยคิดวาเปนสิทธิของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ 

       

การรณรงคทางการเมือง 
1.  ทานเคยมีสวนรวมในการเดินรณรงคใหความรูทางการเมืองให 

แกประชาชน 
       

2.  ทานเคยมีสวนรวมในการแจกใบปลิวใหความรูเร่ืองการใชสิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ัง 

       

3.  ทานเคยมีสวนรวมในการจัดประชุม อบรม ใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเมือง 

       

4.  ทานเคยไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนท่ัวไปเกี่ยวกับ
ขาวสารทางการเมือง 
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การมีสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา 

ระดับการมีสวนรวม 

5  4  3  2 1
5.  ทานเคยไดนําเสนอความคิดเกี่ยวกับการเมืองผานส่ือ วิทยุ ส่ิง 

พิมพ ส่ืออินเทอรเน็ต  
       

การรวมชุมนุมทางการเมือง 
1.  ทานเคยเขารวมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตาม

สถานท่ีตาง ๆ 
       

2.  ทานเคยมีสวนรวมในการชักชวนผูอ่ืนเขารวมประทวงเม่ือเห็น
เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

       

3.  ทานเคยมีสวนรวมในการเดินขบวนคัดคานกฎหมายท่ีไมยุติธรรม        

4.  ทานเคยมีสวนรวมแสดงออกเชิงสัญญาลักษณในการรวมชุมนุม
ทางการเมือง 

       

5.  ทานเคยลงช่ือเพื่อเขารวมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง        

การติดตามขาวสารทางการเมือง 
1.  ทานเคยไดติดตามอานขาวสารเกี่ยวกับการเมืองผานส่ือตางๆ        

2.  ทานเคยสงขอความไปในรายการโทรทัศนเพื่อแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเมือง 

       

3.  ทานมีความสนใจขาวสารทางการเมืองของตางประเทศเพื่อเปรียบ 
เทียบการเมืองไทย 

       

4.  ทานเคยมีสวนรวมในการติดตามผลการนับคะแนนการเลือกต้ัง        

5.  ทานเคยติดตามฟงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล        
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 

1. ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 
2. ดานการรณรงคทางการเมือง  

ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 
3. ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 

ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 
4. ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 

ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ 
 

  การสัมภาษณเพื่องานวิจัย เร่ืองการสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาตรี วิทยาเขตศาลายา โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน 
ประกอบดวย 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ช่ือ ...................................................................................... 
2. อายุ  .................................................................................... ป 
3. คณะ ................................................................................... 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสวนรวมทางการเมือง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จํานวน 4 ดาน ดังน้ี 

2.1 ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการไปรวมใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

 
2.2 ดานการรณรงคทางการเมือง 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการรณรงคทางการเมืองของนักศึกษาในปจจุบัน 

 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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2.3 ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการรวมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในปจจุบัน  

 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

 
2.4 ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการนําเสนอขาวเกี่ยวกับสถานการณทางการเมืองของส่ือใน

ปจจุบัน 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง  

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

...................................................... 
 

คําช้ีแจง : ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกณฑการประเมิน
ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค 
ใหคะแนนเทากับ    0  หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง 
ใหคะแนนเทากับ  -1  หมายถึง ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค    

 

ขอ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมของ

คะแนน (R) N
RIOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
ดานการรณรงคทางการเมือง 
5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
8. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
ดานการรวมชมุนุมทางการเมือง 
9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ขอ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมของ

คะแนน (R) N
RIOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 

ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 
13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
14. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
15. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
16. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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แบบประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง 

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
...................................... 

 
คําช้ีแจง : ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกณฑการประเมิน

ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
 ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค     

ใหคะแนนเทากับ    0  หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง      
 ใหคะแนนเทากับ  -1  หมายถึง ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค   

 

ขอท่ี ประเด็นท่ีตองการถาม 
ระดับความสอดคลอง 

+1 0 -1 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
1. ทานเคยมีสวนรวมในการชักชวนใหผู อ่ืนไปลงคะแนนเสียง

เลือกต้ัง 
   

2. ทานคิดวาการเลือกต้ังเปนเร่ืองยุงยาก หรือการเมืองเปนเร่ืองไกล
ตัวจึงไมตองการเขารวม 

   

3. ทานไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือตัวบุคคล เปนหลัก    
4. ทานไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือนโยบายพรรคเปนหลัก    
5. ทานไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยคิดวาเปนสิทธิของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ 
   

การรณรงคทางการเมือง 
6. ทานมีสวนรวมในการเดินรณรงคใหความรูทางการเมืองใหแก

ประชาชน 
   

7. ทานมีสวนรวมในการแจกใบปลิวใหความรูเร่ืองการใชสิทธิลง 
คะแนนเลือกต้ัง 

   

8. ทานมีสวนรวมในการจัดประชุม อบรม ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ 
เมือง 
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ขอท่ี ประเด็นท่ีตองการถาม 
ระดับความสอดคลอง 

+1 0 -1 
9. ทานไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคนท่ัวไปเกี่ยวกับขาว 

สารทางการเมือง 
   

10. ทานไดนําเสนอความคิดเกี่ยวกับการเมืองผานส่ือ วิทยุ ส่ิงพิมพ 
ส่ืออินเทอรเน็ต  

   

การรวมชุมนมุทางการเมือง 
11. ทานเคยเขารวมอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตาม

สถานท่ีตาง ๆ 
   

12. ทานเคยมีสวนรวมในการชักชวนผูอ่ืนเขารวมประทวงเม่ือเห็น
เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

   

13.. ทานเคยมีสวนรวมในการเดินขบวนคัดคานกฎหมายท่ีไมยุติธรรม    
14. ทานเคยมีสวนรวมแสดงออกเชิงสัญญาลักษณในการรวมชุมนุม

ทางการเมือง 
   

15. ทานเคยลงช่ือเพื่อเขารวมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง    
การติดตามขาวสารทางการเมือง 
16. ทานไดติดตามอานขาวสารเกี่ยวกับการเมืองผานส่ือตางๆ    
17. ทานเคยสงขอความไปในรายการโทรทัศนเพื่อแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเมือง 
   

18. ทานมีความสนใจขาวสารทางการเมืองของตางประเทศเพ่ือ
เปรียบเทียบการเมืองไทย 

   

19. ทานเคยมีสวนรวมในการติดตามผลการนับคะแนนการเลือกต้ัง    
20. ทานเคยติดตามฟงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล    
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แบบวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณ 
เร่ือง  

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

...................................................... 
 

คําช้ีแจง : ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกณฑการประเมิน
ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ  มีดังนี้ 
ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค 
ใหคะแนนเทากับ    0  หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง 
ใหคะแนนเทากับ  -1  หมายถึง ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค    

 

ขอ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมของ

คะแนน (R) N
RIOC 

 
สรุปผล 

1 2 3 4 5 
1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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แบบประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสัมภาษณ 
เร่ือง  

การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
...................................... 

 
คําช้ีแจง : ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกณฑการประเมิน

ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 
 ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค     

ใหคะแนนเทากับ    0  หมายถึง ไมแนใจวามีความสอดคลอง      
 ใหคะแนนเทากับ  -1  หมายถึง ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค   

 

ขอท่ี ประเด็นท่ีตองการ 
ระดับความสอดคลอง 

+1 0 -1 
1. ดานการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการไปรวมใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง 

   

2. ดานการรณรงคทางการเมือง 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการรณรงคทางการเมืองของ
นักศึกษาในปจจุบัน 

   

3. ดานการรวมชุมนุมทางการเมือง 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการรวมชุมนุมทางการเมืองของ
นักศึกษาในปจจุบัน  

   

4. ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง 
ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอการนําเสนอขาวเกี่ยวกับสถานการณ
ทางการเมืองของส่ือในปจจุบัน 

   

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์ 

อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
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คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 

Item – Total Statistic 
 Scale Mean  

if Item  
Deleted 

Scale Variance  
if Item  
Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 76.7667 11.426 .863 .716 
A2 77.3333 11.954 .174 .754 
A3 76.7667 11.426 .863 .716 
A4 76.7667 11.426 .863 .716 
A5 76.7667 11.426 .863 .716 
B1 76.7667 11.426 .863 .716 
B2 76.7667 11.426 .863 .716 
B3 76.8667 11.775 .499 .729 
B4 76.8667 11.775 .499 .729 
B5 76.5333 11.637 .205 .755 
C1 76.5333 11.637 .205 .755 
C2 76.7667 11.426 .863 .716 
C3 77.0000 13.034 -.109 .792 
C4 77.1667 11.868 .101 .774 
C5 77.0000 13.655 -.295 .777 
D1 76.0333 12.654 .052 .757 
D2 76.8333 12.971 -.082 .779 
D3 76.7667 11.426 .863 .716 
D4 76.7667 11.426 .863 .716 
D5 76.7667 11.426 .863 .716 

 
Reliability Coefficients 

N of Cases = 30.0             N of Items = 24 
Alpha  =  .75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รูปภาพประกอบผูใหการสัมภาษณ 
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ผูใหสัมภาษณคนท่ี 1 
นายเปรมวุฒิ จตุรงคสัมฤทธิ์ 
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ผูใหสัมภาษณคนท่ี 2 
นายคณติิน ทัศพินิจ 
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ผูใหสัมภาษณคนท่ี 3  
นายณัฐดนัย พรประเสริฐ 

 
 



 172 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล :   นายสุรชัย รัศมีแกว 
วัน เดือน ป เกิด :   28 เมษายน 2523 
ภูมิลําเนาเดิม :   18 หมู 12 ต. ดานชาง อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี 
 
การศึกษา :   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  
    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
  
ประสบการณการทํางาน 
 ปจจุบัน :   พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	01-ปก-
	02 บทคัดย่อไทย - eng
	03 ประกาศคุณูปการ
	05 สารบัญตาราง
	05-สารบัญ
	11 บทที่ 1
	12 บทที่ 2
	13 บทที่ 3
	14 บทที่ 4
	15 บทที่ 5
	20บรรณานุกรม1
	21 ภาคผนวก
	22 ภาคผนวก ก ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
	23 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์
	24 ภาคผนวก ค ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือ
	25 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์
	26 ภาคผนวก จ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
	27 ภาคผนวก ฉ ค่าดัชนีความสอดคล้อง _IOC_ ของแบบสอบถาม
	28 ภาคผนวก ช ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
	29 ภาคผนวก ซ รูปภาพประกอบผู้ให้การสัมภาษณ์
	30 ประวัติผู้วิจัย



