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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง           
ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศ อายุ ประเภทวิชา ระดับชั้นปี ท่ีแตกต่างกัน  
(3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ จํานวน 274 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test และการทดสอบ       
ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA/F–test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยะสําคัญ     
ทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการ LSD.(Least Significant Difference) 
และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้สัมภาษณ์จากผู้บริหารท่ีมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา จํานวน 5 ท่าน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

ผลการวิจัยพบว่า  
(1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม   

ท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ 1) ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง มีค่าเฉลี่ย 3.34 2) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง      
มีค่าเฉลี่ย 3.18 3) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง มีค่าเฉลี่ย 2.79 และ 4 ) ด้านการชุมนุมทางการเมือง 
มีค่าเฉลี่ย 2.54 ตามลําดับ 

(2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชา และระดับชั้นปีต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมท้ัง 4 ด้าน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร   
ท่ีมีเพศและอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมท้ัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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(3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 1) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ควรติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองในส่วนของข้อมูลท่ีมีความสําคัญ และมาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือได้ เช่น ข่าวสารจาก
ทางราชการ 2) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ควรเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ทางการเมืองเพราะ
การรณรงค์ทางการเมืองเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 3) ด้านการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง ควรเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดและไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 4) ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง ควรใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ังทุกครั้งท่ีสามารถกระทําได้ และควรให้ความสําคัญกับการเลือกต้ัง ในทุกระดับ  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้รู้หน้าท่ี และรักษาสิทธิท่ีตนเองมีตามวิถีทางแห่งการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตย 
 

คําสําคัญ การมีส่วนร่วมทางการเมือง, นักศึกษา, อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
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 This thesis has the following objectives: (1) to study the level of political 
participation of students in vocational schools in Samutsakhon province, (2) to 
compare the level of political participation of students in vocational schools in 
Samutsakhon province based on their gender, age, subject major, and year in study, 
and (3) to propose development guidelines for political participation of students in 
vocational schools in Samutsakhon province. The data were collected by 
questionnaires from 274 samples and analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test (Independent Sample) and F-test (OneWay ANOVA). In case, 
there were significant different levels, LSD (Least Significant Difference) was used. The 
qualitative data were collected by in-depth interviews with 5 school administrators 
obtained by purposive selection.  
The findings indicated that:  
 1. The political participation of students in vocational schools in 
Samutsakhon Province was at a moderate level overall. The level could be ranged 
from the highest to the lowest level as follows: Political Voting 3.34, Political News 
Tracking 3.18, Political Campaign 2.79, and Political Congregation 2.54 respectively. 
 2. The students in vocational schools in Samutsakhon province with different 
subject majors and years in study had political participation differently with a 
significantly different statistic figure at the 0.05 level. While the students having 
different genders and ages, did not have different level of political participation. 
 3. Guidelines for promoting political participation of students in vocational 
schools in Samutsakhon province were found that; 1) The students should follow 
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important political news through reliable sources such as government news, 2) Political 
Campaign is the political activity in which everyone should take part, 3) Political 
Congregation must comply with the constitutional requirements and must not cause 
trouble to others, and 4) In election voting, the students should vote on every election 
and realize the importance of election in order to indicate that they understand their 
political role and rights. 
 
Key words:  Political Participation, students, Vocational schools in Samutsakhon 
Province   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ท่ีได้ให้         
ความช่วยเหลือ ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีประสิทธิ์
ประสาทความรู้ทางการศึกษาด้านการปกครองให้แก่ผู้วิจัย 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความเมตตากรุณาสนับสนุนจากคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาท       
วิชาความรู้ และให้คําแนะนําแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์มาเป็นอย่างดีตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึง     
ในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.จักรวาล สุขไมตรี  อาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก                 
ท่ีได้เสียสละเวลาในการให้คําปรึกษา ชี้แนะแนวทาง เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน   
ตลอดการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพ       
บ้านแพ้ว วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร        
และผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์         
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและให้ ความอนุ เคราะห์ ข้ อมูลในการสัมภาษณ์                         
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการทําวิทยานิพนธ์  
 ขอขอบคุณกําลังใจจากครอบครัว ตลอดจนคําแนะนําท่ีดีในการจัดทําวิทยานิพนธ์       
จากพระชินกร สุจิตโต (ทองดี) นางสาวพนัญญา ชนะสุข และนางสาวกมลวรรณ วันแก้ว ท่ีได้คอย
ผลักดันให้การดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จเสร็จสิ้นลงได้ด้วยดี  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
นับต้ังแต่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง ท่ีคณะราษฎรได้เข้าทําการยึดอํานาจ         

การปกครองจากสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ทําให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข การก้าวเข้าสู่รูปแบบการปกครองรูปแบบใหม่ของประเทศไทยยังเป็นสิ่งใหม่        
หรือยังเข้าไม่ถึงการรับรู้ของประชาชนในขณะนั้น เนื่องด้วยเรื่องของการเมืองการปกครอง ณ เวลานั้น 
เป็นเรื่องของชนชั้นนําทางสังคม เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารผู้รับใช้ใกล้ชิด ข้าราชการ 
รวมไปถึงกลุ่ มนายทุน แต่คณะราษฎรหรือรั ฐบาลในชุดแรก ๆ ของไทย ท่ี เป็นผลผลิต                    
แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้พยายามท่ีจะขับเคลื่อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญในการดําเนินการ  
เสมอมา ท้ังนี้เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายแม่บทท่ีมีศักด์ิและสิทธิโดยชอบเหนือกฎหมายอ่ืน   
ท้ังปวง และวิธีการอันง่ายท่ีสุดในการทําให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย คือ การทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของประเทศ         
ผ่านการบัญญัติสิทธิท้ังหลายของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญ  

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2560 ซ่ึงมีผลบังคับใช้         
อยู่ในปัจจุบัน มีเนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญหลายมาตราท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามเจตนารมณ์เดิมของคณะราษฎร และตามวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          
โดยบัญญัติในลักษณะของการให้สิทธิ ท่ีประชาชนพึงมี อันเป็นไปตามหลักความเสมอภาค            
และกําหนดให้เป็นหน้าท่ีท่ีพึงปฏิบัติ โดยมีรัฐทําหน้าท่ีเป็นผู้ส่งเสริมการดําเนินการ เช่น เนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญในหมวด 3 ซ่ึงว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 34 ระบุว่า      
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา               
และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะ เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ            
หรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ
ป้องกันสุขภาพของประชาชน เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้น    
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ต้องไม่ขัดต่อหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดก้ัน
ความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน” หรือในมาตรา 44 ท่ีบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม  
โดยสงบและปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ         
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ        
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” 
รวมไปถึงในมาตรา 49 ท่ีบัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพ่ือล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้”  

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2560 ยังบัญญัติไว้            
ในหมวด 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ในมาตรา 51 (7) ว่า “บุคคลมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกต้ัง        
หรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ” และท้ายท่ีสุด    
ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 78 “รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้         
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะท้ังในระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ิน การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดท้ัง      
การตัดสินใจทางการเมือง และการอ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน”   

จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลและประชาชนคือกลไกสําคัญ      
ในการร่วมกันขับเคลื่อนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปพร้อมกัน ในทางใดทางหนึ่ง
หรือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ผ่านกิจกรรมทางการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีสําคัญกิจกรรมหนึ่ง ในบรรดากิจกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ท่ีปรากฏเด่นชัดท่ีสุด คือ กิจกรรมการลงคะแนนเลือกต้ัง    
เพราะกิจกรรมการลงคะแนนเลือกต้ัง ถือเป็นการใช้สิทธิท่ีตนมีอย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นสากล 
และสามารถเป็นผลในการชี้ขาดต่อการตัดสินใจร่วมกันได้ ท้ังนี้การลงคะแนนเลือกต้ัง ถือหลักเกณฑ์
ท่ีว่า หนึ่งคนหนึ่งสิทธิหรือหนึ่งคนหนึ่งเสียงเป็นหลัก ซ่ึงมาจากฐานคติท่ีว่า มนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมา       
มีพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างจากฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม    
และการเมือง ดังนั้นประชาชนไม่ว่าจะรวยหรือจน ไม่ว่าจะมีความรู้มากหรือน้อย ไม่ว่าจะมีตําแหน่งสูง
หรือตํ่า ไม่ว่าจะมีชาติตระกูลสูงหรือตํ่า ไม่ว่าผู้ดีหรือไพร่ ทุกคนถือว่ามีสิทธิทางการเมืองเท่ากัน 
โดยเฉพาะการลงคะแนนเลือกต้ังท่ีกําหนดให้ประชาชนทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากัน  

กิจกรรมการเลือก ต้ัง ถือเป็น กิจกรรมการมีส่ วนร่ วมทางการเ มือง ท่ีประชาชน                      
จะเข้ามาแสดงออกได้ง่ายท่ีสุด เม่ือพิจารณาจากผลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการลงคะแนนเลือกต้ัง
ของไทย สามครั้งล่าสุด พบว่า ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นทางการท่ัวไป เม่ือวันท่ี                
6 กุมภาพันธ์ 2548 มีจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน 32,341,331 คน คิดเป็น
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ร้ อยละ 72.56 และแบบแบ่ ง เขต เลื อก ต้ั งจํ านวน 32,337,611 คน คิด เป็นร้ อยละ 72.55                
ส่วนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นทางการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2551 มีจํานวน    
ผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังแบบสัดส่วน จํานวน 32,792,246 คน คิดเป็นร้อยละ 74.52 และแบบแบ่งเขต
เลือกต้ัง จํานวน 32,775,868 คน คิดเป็นร้อยละ 74.49 และท้ายสุดในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นทางการท่ัวไป เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2554 จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ 
จํานวน 35,221,218 คน คิดเป็นร้อยละ 75.13 และแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง จํานวน 35,221,377 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.13 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองในด้านการลงคะแนนเลือกต้ังนั้น          
คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญและพร้อมท่ีจะออกมาใช้สิทธิท่ีตนเองมี ทําให้เกิดประเด็นคําถาม     
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้วิจัยตามมาว่า ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านอ่ืน ๆ ประชาชน
คนไทย ได้ให้ความสําคัญเช่นเดียวกับการลงคะแนนเลือกต้ังหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีถือได้ว่าเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาตามหลักการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
ได้เรียนรู้ความเป็นพลเมืองผ่านแบบเรียน และเป็นผู้ท่ีมีอายุอยู่ในช่วง 18 – 25 ปี ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิ     
ท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในหลายลักษณะตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 3 สถานศึกษา ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เพ่ือนํา
ข้อมูลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร 

1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศ อายุ ประเภทวิชา ระดับชั้นปี ท่ีแตกต่างกัน 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา           
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง   
ท่ีแตกต่างกัน 
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1.3.2 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง   
ท่ีแตกต่างกัน 

1.3.3 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีศึกษาในประเภทวิชาท่ีต่างกัน           
มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 

1.3.4 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีศึกษาในระดับชั้นปีท่ีต่างกัน              
มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1.4.1. ขอบเขตด้านประชากร 
เป็นนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 และ 2 จํานวน 870 คน (ข้อมูลงานทะเบียนอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร 7 กรกฎาคม 2561) 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในงานวิจัยนี้ ได้กําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง        

ท่ีได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง โดยเสนอกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง        
ไว้  4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ด้านการณรงค์ทางการเมือง                  
ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง และด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง 

1.4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 
ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และวิทยาลัยประมง

สมุทรสาคร  
  1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ซ่ึงเริ่มกําหนดระยะเวลาการทํางานวิจัย ต้ังแต่วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันท่ี        
20 กุมภาพันธ์ 2562  

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทําให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีว ศึกษา             
จังหวัดสมุทรสาคร 
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1.5.2 ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมี เพศ อายุ ประเภทวิชา ระดับชั้นปี ท่ีต่างกัน 

1.5.3 ทําให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง             
ของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

1.5.4 ทําให้สามารถนําผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริม              
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 

1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านต่าง ๆ      
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 2) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง 3) ด้านการ
ร่วมชุมนุมทางการเมือง 4) ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง  
 การติดตามข่าวสารทางการเมือง หมายถึง การติดตามกิจกรรมหรือเหตุการณ์ทาง
การเมือง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น เพ่ือนําข้อมูล
ท่ีได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งทางการเมือง 
 การรณรงค์ทางการเมือง หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้อ่ืนมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีส่วนร่วม
ต่อกิจกรรมทางการเมือง เช่น การชักจูงหรือเชิญชวนให้ผู้อ่ืนออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง เป็นต้น 
 การร่วมชุมนุมทางการเมือง หมายถึง การรวมตัวกันมาประชุมหรือชุมนุม เพ่ือแสดง      
ความคิดเห็นทางการเมือง หรือเรียกร้องความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งท่ีตน     
หรือคณะของตนต้องการ  
 การลงคะแนนเลือกตั้ง หมายถึง การใช้สิทธิของตนในการเลือกตัวแทนไปทําหน้าท่ีแทน
ตนเอง ในการบริหารองค์กร ท้องถ่ิน หรือประเทศชาติ ซ่ึงถือเป็นการใช้สิทธิเพ่ือแสดงออกถึง        
การทําหน้าท่ีพลเมืองดีอย่างหนึ่ง 

นักศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2561 

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ท่ี ต้ังอยู่ ใน พ้ืนท่ีทําการเขตจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 3 สถานศึกษา ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 

เพศ หมายถึง เพศของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยแบ่งเป็น 2 เพศ คือ 1) เพศชาย 2) เพศหญิง 
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อายุ หมายถึง อายุของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ คือ 1) อายุ 17-18 ปี 2) อายุ 19-20 ปี 3) อายุ 21-22 ปี          
4) อายุ 23 ปีข้ึนไป 

ประเภทวิชา หมายถึง ประเภทวิชาท่ีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร   
เปิดทําการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 3 ประเภทวิชา ได้แก่ 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
3) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ 1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร มีการจัดการเรียนการสอน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 2 ประเภทวิชา ได้แก่ 1) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 2) ประเภทวิชาประมง 

ระดับช้ันปี หมายถึง ระดับชั้นปีของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ โดยแบ่งเป็น 2 ชั้นปี คือ 1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 



 
 

 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2.3 หลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 
2.5 สภาพพ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจัย 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

  2.1.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี 

 1) ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 
Maslow (1970, อ้างถึงในรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2560, หน้า 9) กล่าวว่า การเกลี้ยกล่อม 

หมายถึง การใช้คําพูดหรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความ เชื่อถือและการกระทํา ซ่ึงการเกลี้ยกล่อมมี
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมี
ศิลปะ    ในการสร้างความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกล่อม 

โดยเฉพาะในเรื่อง ความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกว่าลําดับ      
ข้ันความต้องการ (Hierarchy of needs) คือ ความต้องการของคนซ่ึงจะเป็นไปตามลําดับจากน้อย      
ไปมาก มีท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

1.1 ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological needs) เป็นความต้องการ            
ข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ (Survival needs) ได้แก่ ความต้องการทางด้านอาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่
อาศัย ยารักษาโรค และความต้องการทางเพศ 
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1.2 ความต้องการความม่ันคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security needs) ได้แก่ 
ความต้องการท่ีอยู่อาศัยอย่างมีความปลอดภัยจากการถูกทําร้ายร่างกาย หรือถูก ขโมยทรัพย์สิน หรือ
ความม่ันคงในการทํางานและการมีชีวิตอยู่อย่างม่ันคงในสังคม 

1.3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social needs) ได้แก่ ความต้องการความรักความ
ต้องการท่ีจะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

1.4 ความต้องการท่ีจะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem needs) ได้แก่ ความภาคภูมิใจ 
ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งท่ีจะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความต้องการ ด้านนี้เป็น     
ความต้องการระดับสูงท่ีเก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ และความสําคัญของบุคคล 
 1.5 ความต้องการความสําเร็จแห่งตน (Self-Actualization needs) เป็นความต้องการ     
ในระบบสูงสุด ท่ีอยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือจะพัฒนา
ตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ความต้องการนี้จึงเป็นความต้องการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายาม
ผลักดันชีวิตของตนเองให้เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
 2) ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) 

คนเรามีความต้องการทางกายและใจถ้าคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูงตามไปด้วย 
แต่ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็ตํ่าไปด้วย ท้ังนี้เนื่องจากว่าขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูป
พฤติกรรมต่าง ๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้ดีต้องพยายามสร้างทัศนคติท่ีดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่
เอารัดเอาเปรียบ การให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับงาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น        
และเม่ือใดก็ตามถ้าคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดี แก่หน่วยงาน   
ท้ังในส่วนท่ีเป็นขวัญส่วนบุคคล และขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเป็นไปได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะ  
คนมีขวัญท่ีดีย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน 
 3) ทฤษฎีการสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 

ปัจจัยประการหนึ่งท่ีนําสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดข้ึน หมายถึง 
ความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ มีความพอใจ
ในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันต่อท้องถ่ิน 
 4) ทฤษฎีการสร้างผู้นํา (Leadership) 

การสร้างผู้นําจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทํางานด้วยความเต็มใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือ 
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ท้ังนี้เพราะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญของการรวมกลุ่มคนจูงใจไปยังเป้าประสงค์ 
โดยท่ัวไปแล้วผู้นําอาจจะมีท้ังผู้นําท่ีดีเรียกว่าผู้นําปฎิฐาน (Positive Leader) ผู้นําพลวัต คือ       
เคลื่อนไหวทํางานอยู่เสมอ (Dynamic leader) และผู้นําไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเรียกว่า     
ผู้นํานิเสธ (Negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผู้นํา จึงทําให้เกิดการระดมความร่วมมือ
ปฏิบัติงานอย่างมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น 
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การสร้างผู้นําท่ีดี ย่อมจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีนั่นเอง 
5) ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีง่ายเพราะใช้กฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผน เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ แต่อย่างไรก็ตามผลของความร่วมมือยังไม่มีระบบใดดีท่ีสุด
ในเรื่องการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทํางานตามความสมัครใจอย่างต้ังใจไม่มีใครบังคับ   
ก็จะทํางานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจําเป็นของรัฐ       
เพราะการใช้ระบบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมความคาดหวัง
ผลประโยชน์ 

2.1.2 ความสําคัญของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมในประเทศประชาธิปไตย เป็นเรื่องสําคัญท่ีรัฐจะต้องให้หลักประกันในสิทธิ 

และเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน และภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย       
ท่ีสําคัญยิ่งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย 

ความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีสําคัญ คือ ลักษณะของระบบ
การเมือง กล่าวคือ หากเป็นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนมีความสําคัญและจําเป็นมาก ต้ังแต่การคัดเลือกผู้แทนเข้ามาทําหน้าท่ีในการบริหาร
ประเทศ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะต่าง ๆ เช่น พูดคุยกันทาง การเมือง การเขียน
บทความหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นทางหนังลือพิมพ์การร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ
สนทนาการเมืองทางโทรทัศน์ 

รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ยังเป็นปัจจัยชี้วัดระดับความ 
เป็นประชาธิปไตยของระบบการเมืองนั้น ๆ อีกด้วย 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นหัวใจสําคัญของการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยท่ีเน้นสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกอย่างเท่าเทียมกัน และภายใน 
ขอบเขตของกฎหมาย 
  2.1.3 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจมีส่วนร่วมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง หรือ
หลายข้ันตอนหรือทุกข้ันตอนก็ได้โดยแบ่งเป็นข้ันตอนต่าง ๆ ตามประเภท ของกิจกรรมไว้แตกต่างกัน     
ตามความคิดเห็นของนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้ 

เจิมศักดิ์ ป่ินทอง (2551, หน้า 272 - 273) ได้แยกแยะข้ันตอนท่ีประชาชนควรมีส่วนร่วม  
ไว้เป็น 4 ข้ันตอน 

1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
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3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติการ 
4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

ปธาน สุวรรณมงคล (2557, หน้า 15) กล่าวว่า ชุมชนควรมีขอบเขตของการมีส่วนร่วม     
4 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินงาน 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผล 
นอกจากนี้ยังมีกล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมโดยท่ัวไป หมายถึง การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ (Decision making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการ ตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว ยังใช้
การตัดสินใจควบคู่ไป กับการปฏิบัติการ (Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กรการกําหนด
กิจกรรมพัฒนา เป็นต้น การตัดสินใจยังมีความเก่ียวข้องกับ ประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์ 
(Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนา ด้วยซ่ึงจะเห็นว่า การตัดสินใจนั้น
เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการ แต่ก็เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ และการประเมินผลด้วยเหมือนกัน 
กล่าวคือ ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติการ และผลประโยชน์จะมาเป็นตัวกําหนดให้มีการ
ประเมินผล ซ่ึงต่างก็ได้รับผลมาจาก ข้ันตอนการตัดสินใจแล้วท้ังสิ้นนั้นเองนอกจากนี้ยังมีผลสะท้อน
กลับ (Feedback) จากการประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย ดังนั้น       
ตามแนวคิดนี้สามารถแบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมได้ 4 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
2.1.4 ข้ันตอนการมีส่วนร่วม 
เจิมศักดิ์ ป่ินทอง (2551, หน้า 272 - 273) ได้เสนอข้ันตอนของการมีส่วนร่วมท่ีแท้จริงนั้น

มี 4 ข้ันตอน คือ 
ข้ันท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท 
ข้ันตอนนี้เป็นส่วนสําคัญท่ีสุด เพราะถ้าชาวชนบทยังไม่สามารถเข้าใจปัญหา และค้นหา

สาเหตุ ของปัญหาด้วยตัวเขาเอง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบท               
จะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น เนื่องจากชาวชนบทเป็น ผู้อยู่กับปัญหา 
และรู้จักปัญหาของตนเองดีท่ีสุด แต่มนุษย์จะมองปัญหาของเขาได้ชัดเจนยิ่งข้ึนเม่ือมีคนมาช่วย       
เขาวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหานั้น เจ้าหน้าท่ีหรือนักพัฒนานี่เองท่ีทําหน้าท่ีเสมือน     
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หนึ่งเป็นกระจกเงาผู้คอยสะท้อนภาพ หรือเป็นจิตแพทย์ผู้คอยชักชวนให้ชาวชนบทมองเห็นภาพของ 
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเขาเอง 

ข้ันท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เป็นข้ันตอนต่อไปท่ีขาดไม่ได้
เพราะหากเจ้าหน้าท่ี หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการพัฒนาวัตถุให้เสร็จสิ้น โดยฉับไว               
ก็จะดําเนินการวางแผนงานเสียด้วยตนเอง ผลท่ีตามมาก็คือ เม่ือขาดเจ้าหน้าท่ี ชาวชนบทก็จะ        
ไม่สามารถดําเนินการวางแผนงานได้ด้วยตนเอง สิ่งนี้อาจเป็นความยากสําบากท่ีผลักดันให้เจ้าหน้าท่ี 
หรือนักพัฒนาทําหน้าท่ีเป็นเพียงเพ่ือนของชาวชนบท ในการช่วยวางแผนเพราะชาวชนบทโดยท่ัวไป   
มีการศึกษาน้อย แต่ถ้าเราไม่ให้ชาวชนบทได้มีส่วนร่วมในข้ันตอนนี้โอกาสท่ีซาวชนบท จะได้รับ
การศึกษา และพัฒนาตนเองในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป เจ้าหน้าท่ีหรือนักพัฒนาต้องทําใจ
ให้ได้ว่าการศึกษาใดก็ตาม ต้องเริ่มความยากง่าย เร็วช้า จากระดับของผู้จะรับการศึกษา มิใช่จาก
ระดับความรู้ความสามารถของผู้ให้การศึกษา 

ข้ันท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าชาวชนบท จะยากจน
และขาดแคลนทรัพยากร แต่ชาวชนบทก็มีทรัพยากรท่ีสามารถเช้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและ 
ปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์การทํางานในชนบท อย่างน้อยชาวชนบทก็มีแรงของตนเอง 
เป็นข้ันตํ่าท่ีสุดท่ีจะเช้าร่วมได้และในหลาย ๆ แห่ง ชาวชนบทสามารถท่ีจะร่วมลงทุนในกิจกรรม 
หลาย ๆ ประเภทได้ การร่วมลงทุน และปฏิบัติงานจะทําให้ชาวชนบทคิดด้นทุนให้กับตัวเอง           
ในการดําเนินงาน และจะระมัดระวังรักษากิจกรรมท่ีทําข้ึนเพราะเขามีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ซ่ึงต่างไป 
จากสภาพท่ีการลงทุน และการปฏิบั ติงานท้ังหมดมาจากปัจจัยภายนอก จะมีอะไรเสียหาย               
ก็ไม่เดือดร้อนมากนัก และการบํารุงรักษาก็จะไม่เกิดข้ึน เพราะเม่ือไม่ใช่ของเขา เขาก็จะไม่บํารุงรักษา 
ไม่รัก และไม่หวงแหน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเองทําให้ได้เรียนรู้การดําเนินกิจกรรม 
อย่างใกล้ชิดและเม่ือเห็นประโยชน์ก็สามารถจะดําเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเองต่อไปได้ 

ข้ันท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ข้ันตอนนี้เป็นข้ันตอนสุดท้ายท่ี
สําคัญอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตาม และการประเมินผลงาน ขาดการมีส่วนร่วมของ      
ชาวชนบท แต่ดําเนินการโดยบุคคลภายนอก ชาวชนบทย่อมจะไม่ได้ประเมินด้วยตนเอง ว่างานท่ีทํา
ไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์อย่างไรหรือไม่ การดําเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป      
จึงอาจประสบความยากสําบาก เพราะชาวชนบทไม่ได้ประเมินด้วยตนเองให้รู้แจ้งว่า ดีหรือไม่ดี
อย่างไร ถึงแม้จะมีผู้โต้แย้งว่าการประเมินท่ีเท่ียงธรรมท่ีสุดน่าจะมาจากบุคคลภายนอก ท่ีไม่ได้ยุ่ง
เก่ียวกับกิจกรรมนั้น ๆ แต่ถ้าคิดถึงจุดมุ่งหมายของการพัฒนาท่ีมุ่งจะพัฒนาคน การคํานึงถึงแต่     
ความเท่ียงธรรมในแนวคิดของคนภายนอกย่อมไร้ประโยชน์การผสมผสานระหว่างคนภายนอก       
กับชาวชนบทน่าจะเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก ส่วนประกอบของ
คนนอกท่ีไม่ได้เ ก่ียวข้องกับกิจกรรม จะเป็นชาวชนบทในหมู่บ้านอ่ืน ๆ มาร่วมประเมินด้วย               
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ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์น้อย เพราะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปแล้วชาวชนบท       
จะเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ คล้ายคลึงกับชาวชนบทด้วยกันเอง 

กล่าวโดยสรุป ระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ 
แสดงทัศนะคติและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ประชาชน นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้ เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ           
และสอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากยิ่ ง ข้ึนแล้ว ยังเป็นการควบคุม               
การบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส (Transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน (Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได้ 
(Accountability) อีกด้วย ซ่ึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์
มากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2.2.1 ความหมายการมีส่วนร่วม 
ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2549, หน้า 107) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา  

2.2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) เป็นการมีส่วนร่วมในการปกครอง

ของประชาชนตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดให้กระทําเป็นการกระทําท่ีเกิดข้ึนจาก
ความสมัครใจของประชาชน ท้ังนี้เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐท้ังในทางการเมือง
การปกครองท้ังระดับท้องถ่ินและระดับชาติ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการส่งเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมือง เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากร 
อันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตน 
และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการเปลี่ยนแปลง
กลไกการพัฒนาโดยรัฐ 
  2.2.3 ความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

จันทนา สุทธิจารี (2544, หน้า 36) กล่าวว่า การเมือง หมายถึง “เรื่องท่ีเก่ียวกับการใช้
อํานาจในการปกครอง หรือหาวิธีการในการปกครองผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้” 

มีผู้ให้ความหมายและแนวคิดท่ีหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ความสนใจ 
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ซ่ึงพอประมวลประเด็นสําคัญของความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้ 
1. เป็นกิจกรรมของประชาชนตามสิทธิท่ีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะสิทธิในการลงคะแนน

เสียงเลือกต้ัง สิทธิท่ีจะเข้าสมาคมหรือก่อต้ังพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ สิทธิท่ีจะอุทธรณ์  
ต่อรัฐบาล สิทธิเก่ียวกับการพูดชุมนุมและการพิมพ์อย่างอิสระ และเป็นกิจกรรมซ่ึงมุ่งหมายเพ่ือ        
มีอิทธิพลต่อรัฐบาลในการเลือกต้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมถึงการเข้ามีส่วนร่วมต่อการปกครองโดย
กระทํากิจกรรมต่าง ๆ เก่ียวกับการปกครอง 

2. เป็นการกระทําด้วยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม เพ่ือท่ีจะคัดเลือกผู้ปกครอง และ
มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายสาธารณะท้ังทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมเหล่านี้ คือ การลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง การติดตามข่าวสารทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือ
พรรคการเมือง การติดต่อสัมพันธ์กับผู้แทนราษฎร และยังมีลักษณะของความกระตือรือร้น           
ทางการเมืองท่ีพิจารณาจากการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการการช่วยรณรงค์   
หาเสียง การแข่งขันกันเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

3. เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองท่ีจะเลือกกระทํา     
ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีต้องการมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการ 
ของรัฐบาลในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน รวมท้ังอาจจะเป็นกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การพูดคุยถกเถียง 
ปัญหาการเมือง การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หรือการสมัครรับเลือกต้ังเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นต้น 
ซ่ึงการกระทําอาจจะผิดหรือถูกต้องตามกฎหมาย อาจใช้หรือไม่ใช้ความรุนแรงก็ได้ หรือกระทําโดย 
สํานึกทางการเมืองหรือถูกชักจูงระดมพลังก็ได้ 

Herbert Me Closky (1968, p 252) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การ
กระทํา โดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม การมีส่วนร่วมในทางการเมือง กล่าวคือ การคัดเลือก 
ผู้ปกครอง และการกําหนดนโยบายสาธารณะท้ังโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น การลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง การติดตามข่าวสารทางการเมือง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง การ
ชุมนุมทางการเมือง การติดต่อกับสมาชิกผู้แทนราษฎร การช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านการเงินแก่
ผู้สมัครรับการเลือกต้ัง หรือพรรคการเมืองนอกจากนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถพิจารณา
ได้จากการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอย่างเป็นทางการ การช่วยหาเสียงการรณรงค์   ในการหา
เสียง การร่วมฟังการปราศรัยของพรรคการเมือง 

Norman H.Nie and Sidney Verba (1975, p 9-12) การมีส่วนร่วมว่าจะต้องเป็น
กิจกรรมของประชาชน เฉพาะบุคคลเป็นเรื่องของการกระทํากิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิท่ี
กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะสิทธิท่ีจะลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง สิทธิท่ีจะเข้าสมาคม หารือก่อต้ังพรรค
การเมือง หรือกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ สิทธิท่ีจะอุทธรณ์ต่อรัฐบาล สิทธิท่ีเก่ียวกับการ
พูดการชุมนุม และการพิมพ์อย่างอิสระ และเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งหมาย เพ่ือท่ีจะสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาล 
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ท้ังในการเลือกต้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเลือกกระทําของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังเป็นการเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อการปกครองโดยการกระทํากิจกรรม 

Milbrath Lester W. (1971, p 68) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้
อย่างกว้าง ๆ และครอบคลุมว่า หมายถึง กิจกรรมท้ังหลายของประชาชนแต่ละบุคคลท่ีต้องการมี
อิทธิพล ผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองตามต้องการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมท่ีเป็นการยอมรับ
สนับสนุนในเชิงพิธีการด้วยผู้ท่ียอมรับรัฐบาลท่ีแสดงออก โดยการปรับพฤติกรรมตนเองตามคําสั่งหรือ
ข้อเรียกร้องของรัฐบาล แต่ผู้ท่ีไม่เห็นด้วยก็จะพยายามก่ออิทธิพลผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือ 
แก้ไขใหม่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงมีท้ังท่ีเป็นการต่อต้าน เช่น เดินขบวนประท้วงการก่อ 
จลาจล และท้ังท่ีเป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือทางการเมืองในการเสียภาษีเกณฑ์ทหาร 
เป็นต้น 

จันทนา สุทธิจารี (2544, หน้า 115) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าหมายถึง การ
มีส่วนร่วมของประชาชนตามสิทธิท่ีระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดให้กระทําได้ เป็นการกระทําท่ี
ต้องเกิดข้ึนจากความสมัครใจของประชาชน เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐท้ังใน
การเมืองการปกครองระดับท้องถ่ินและระดับชาติ กล่าวคือ เป็นการมีส่วนร่วมท่ีแสดงพฤติกรรม 
ในทางการเมืองการปกครองของประชาชนเพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐเพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนให้มากท่ีสุด เป็นไปตามสิทธิท่ีมีระบบการเมืองและกฎหมายรองรับ แต่ลักษณะ
ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมตามสิทธิของประชาชนอาจขยายผลเป็นความรุนแรงทางการเมืองซ่ึงผิด
กฎหมายได้ เป็นไปตามความสมัครใจของประชาชน แต่ความสมัครใจอาจเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ
หรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริงของสถานการณ์ทางการเมืองเนื่องจากถูกชักจูงด้วยวิธีการต่าง ๆ         
จากผู้หวังผลประโยชน์ 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะต้องเกิดข้ึนจากคนหรือประชาชนท่ี
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองมีความกระตือรือร้น มีความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ซ่ึงจะเกิดข้ึนในสังคม หรือคนท่ีค่อนข้างจะมีการศึกษา มีฐานะ หรือมีผลประโยชน์ รู้จักการปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ และเห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยท่ัวไป
แล้วคนเหล่านี้จะอยู่ในระดับคนชั้นกลางของประเทศ ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ   
นักธุรกิจ ครูอาจารย์ปัญญาชน เป็นต้น 

2.2.4 ความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จันทนา สุทธิจารี (2544, หน้า 42) ข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีสําคัญ คือ ลักษณะของระบบ

การเมือง กล่าวคือ หากเป็นระบบการเมือง แบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนท้ังระดับชาติและระดับ ท้องถ่ินจะมีความสําคัญและจําเป็นมาก ต้ังแต่การคัดเลือก
ผู้แทนเข้ามาทําหน้าท่ีในการบริหาร ประเทศ บริหารกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน การแสดงความ
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คิดเห็นทางการเมืองในลักษณะต่าง ๆ เช่น พูดคุยกันทางการเมือง การเขียนบทความหรือจดหมาย
แสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ์ การร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการสนทนาการเมือง           
ทางโทรทัศน์ เป็นต้น แต่ในระบบการเมือง แบบเผด็จการ อํานาจรัฐปกครองประเทศผูกขาดอยู่กับผู้มี
อิทธิพลทางการเมืองไม่ก่ีคนท่ีใช้อํานาจ และอิทธิพลปกครองประเทศ เพ่ือสนองประโยชน์ของตน
เท่านั้น ลักษณะระบบการเมืองแบบนี้ นอกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนจะไม่มีความสําคัญและ
จําเป็นแล้วยังไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา ผู้ปกครองจึงมักออกกฎหมายห้ามประชาชนรวมตัวกันทาง
การเมืองในรูปแบบต่าง ๆ เพราะเกรงว่า  จะทําลายความม่ันคงของอํานาจทางการเมืองของตนทําให้
สิทธิเสริภาพทางการเมืองของประซาซนแทบไม่มี หรือหากมีก็น้อยมากนอกจากนี้ข้อพิจารณาท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่งคือ รูปแบบ และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ยังเป็นปัจจัยชี้วัด
ระดับความเป็นประชาธิปไตยของระบบการเมืองนั้น ๆ อีกด้วย 

2.2.5 ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จันทนา สุทธิจารี (2544, หน้า 61) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมยึดหลักพ้ืนฐานว่า 

“ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ประชาชนสามารถใช้อํานาจได้เสมอ แม้ว่าได้มอบอํานาจ
ให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะ ท่ีเป็นตัวแทนก็ตาม แต่ประชาชนก็สามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ 
ควบคุมและแทรกแซงการทําหน้าท่ีของตัวแทนของประชาชนได้เสมอ” ซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
แบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 

1. การเรียกอํานาจคืนโดยการถอดถอนปลดออกจากตําแหน่ง เป็นการควบคุมการใช้ 
อํานาจของผู้แทนของประซาชนในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองแทนประชาชนถ้าหากผู้แทน      
ของ ประชาชนใช้อํานาจในฐานะ “ตัวแทน” มิใช่เป็นไปเพ่ือหลักการท่ีถูกต้องหรือเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวมท่ีแท้จริงกลับเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบ มีการทุจริตหรือกระทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว     
เป็นหลักประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยสามารถเรียกร้องอํานาจท่ีได้มอบไปนั้นคืนกลับมา 
โดยการถอดถอนปลดออกจากตําแหน่งได้ 

2. การริเริ่มเสนอแนะ เป็นการทดแทนการทําหน้าท่ีของผู้แทนของประชาชนหรือเป็นการ 
เสริมการทําหน้าท่ีของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย ร่างกฎหมาย รวมท้ัง
มาตรการใหม่ ๆ เองได้ หากว่าตัวแทนของประชาชนไม่เสนอหรือเสนอแล้วไม่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

3. การประชาพิจารณ์ เป็นการแสดงออกของประชาชนในการเฝ้าดู รวมท้ังตรวจสอบและ 
ควบคุมการทํางานของตัวแทนประชาชน ในกรณีท่ีฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเตรียมออก 
กฎหมายหรือกําหนดนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ก็ตาม อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือสิทธิ
เสริภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจ้าของอํานาจอธิปไตยสามารถท่ีจะเรียกร้องให้มีการชี้แจง
ข้อเท็จจริงและผลดีผลเสียก่อนออกหรือบังคับใช้กฎหมายนโยบายหรือมาตรการนั้น ๆ 
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4. การแสดงประชามติ ประชาชนสามารถแสดงประชามติได้ในส่วนท่ีเก่ียวกับนโยบาย 
สําคัญหรือการออกกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
อย่างมาก เช่นการรับร่างรัฐธรรมนูญการข้ึนภาษีการสร้างเข่ือนหรือโรงไฟฟ้า เป็นต้น ประชาชน       
ในฐานะเจ้าของอํานาจอธิปไตย สามารถเรียกร้องให้รัฐรับฟังมติของประชาชนเสียก่อนท่ีจะตรา 
กฎหมาย หรือดําเนินการสําคัญ ๆ โดยให้มีการลงประชามติเพ่ือถามความคิดเห็นของประชาชน    
ส่วนใหญ่ อันจะเป็นการตัดสินใจข้ันสุดท้าย  

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ กิจกรรมท่ีกระทําตามสิทธิ หน้าท่ีทางการเมือง 
ตามรัฐธรรมนูญการปกครองด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายของรัฐ 

2.2.6 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จันทนา สุทธิจารี (2544, หน้า 71) ได้อธิบายรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย แบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ เป็นวิธีการท่ียอมรับปฏิบัติใช้กันท่ัวไปใน
ระบอบประชาธิปไตย มีกฎหมายรองรับให้ทําได้ ได้แก่ 

1) การเลือกต้ังท้ังในระดับชาติและท้องถ่ินการเลือกต้ังเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองท่ีมองเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมท่ีสุด ซ่ึงสามารถวัดระดับและประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ได้ชัดเจนกว่ารูปแบบอ่ืน ๆ 

2) การใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นทางการ เมือง 
ท่ีเ ก่ียวช้องกับผลประโยชน์สาธารณชน อาจแสดงออกมาในรูปแบบการพูด การอภิปราย              
การเขียน การตีพิมพ์ ก็ได้ ซ่ึงในระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมโดยการใช้สิทธิเสรีภาพในการ 
แสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความสําคัญมาก เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมือง 
(Political Communication) ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล คือ รัฐบาลสามารถรับรู้ความคิดเห็นการ
วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลจากประชาชน 

3) การจัดต้ังและเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีความเห็น
ทางการเมืองตรงกัน และมีความมุ่งหมายท่ีจะเข้าไปทําหน้าท่ีบริหารประเทศให้เป็นไปตาม 
อุดมการณ์ของพรรค 

4) การรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์การรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์ เป็นการรวมกัน      
ในอาชีพการงาน มีผลประโยชน์หรือมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และใช้พลังของกลุ่ม   
ให้มีอิทธิพลต่อกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐ เพ่ือปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มตน     
ซ่ึงถือว่าเป็นการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ท่ีสําคัญ เพราะสามารถสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ในการ
รวมกลุ่มกัน มีอํานาจการต่อรองสามารถเรียกร้องต่อรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม และการรวมกลุ่ม
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ดังกล่าว มิได้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเข้าไปมีอํานาจทางการเมืองเพ่ือบริหารประเทศโดยตรง เพียงแต่
ต้องการใช้พลังของกลุ่มให้ มี อิทธิพลหรือต่อรองกับรัฐบาลในการกําหนดนโยบายให้ตรง                   
กับผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น อย่างไรก็ตามอาจมีการพัฒนากลุ่มเป็นพรรคการเมืองเพ่ือมุ่งท่ีจะ
เป็นรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศก็ได้ ซ่ึงสามารถกําหนดนโยบายตามความต้องการของตนโดยตรง 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ลักษณะท่ีไม่เป็นทางการนี้ ในระบบการเมืองแบบเผด็จการ หรือประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบ
ประชาธิปไตยก็ไม่ยอมรับและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม โดยจะมีกฎหมายห้ามไว้
ชัดเจน หรือไม่มีกฎหมายรองรับว่าให้กระทํากิจกรรมต่อไปนี้ได้ 

1) การเดินขบวน หรือชุมนุมประท้วงการเดินขบวน หรือชุมนุมประท้วง เป็นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างหนึ่ง โดยประชาชนรวมตัวกันเพ่ือแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบาย หรือ          
การดําเนินการของรัฐบาล ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเป็นการรวมตัวเพ่ือเรียกร้องต่อรัฐบาลในการ 
กําหนดนโยบาย หรือกระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามความต้องการของประชาชนผู้ชุมนุม ซ่ึงอาจทําไป
เพราะต้องการสนับสนุนนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลก็ได้ไม่ใช่เพียงเพ่ือการต่อต้านคัดค้าน            
อย่างเดียว 

2) การก่อความวุ่นวายทางการเมืองการก่อความวุ่นวายทางการเมือง เป็นวิธีแสดงออก 
ของประชาชนโดยการไม่เชื่อฟังอํานาจรัฐ หรือปฏิบัติการท่ีละเมิดกฎหมาย โดยอ้างความบกพร่อง 
ของรัฐบาล เช่น การนัดหยุดงาน การไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ถ้าหากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไข
เหตุการณ์ได้ เหตุการณ์อาจยืดเยื้อลุกลามเป็นความวุ่นวายทางการเมือง เกิดความไม่สงบใน 
บ้านเมืองได้ อาจมีการใช้ความรุนแรง ทําร้ายร่างกาย และทรัพย์สินซ่ึงเป็นการกระทําผิดกฎหมาย  

สรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง เปลี่ยนไปตามเหตุบ้านการเมือง เช่น 
ในขณะท่ีบ้านเมืองเกิดรัฐประหาร การมีส่วนร่วมก็อยู่ในขอบเขตอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงต่างออกไปจาก
เหตุการณ์ปกติ 

2.2.7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองทางการเมือง มีหลายปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมือง ซ่ึงนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายไว้ ดังนี้ 
Milbrath Lester W. (1971, p 72) พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยฐาน

คติ (Assumption) สําคัญ  2 ประการ คือ 
1. ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง มีแนวโน้มท่ีจะเก่ียวข้อง

กับการกระทําอ่ืน ๆ ทางการเมืองด้วย 
2. ความเก่ียวพันทางการเมือง มีลักษณะเป็นลําดับข้ัน กล่าวคือบุคคลท่ีอยู่ในลําดับข้ันของ

การเก่ียวพันทางการเมืองเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะมีกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกัน ผู้ท่ีมีลําดับข้ันของ
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การเก่ียวพันทางการเมืองในลําดับสูง คลอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองในลําดับท่ีตํ่าด้วย ดังท่ี 
Milbrath เสนอไว้ 14 ระดับ 

1. การแสดงความสนใจทางการเมือง 
2. การใช้สิทธิเลือกต้ัง 
3. การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 
4. การชักจูงผู้อ่ืนให้เลือกต้ังผู้ท่ีตนสนับสนุน 
5. การติดกระดุม หรือสติกเกอร์ เพ่ือแสดงการสนับสนุน 
6. การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นําทางการเมือง 
7. การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง 
8. การร่วมประชุม หรือชุมนุมทางการเมือง 
9. การร่วมรณรงค์ทางการเมือง 
10. การเป็นสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง 
11. การร่วมประชุมแกนนําของพรรค 
12. การร่วมระดมทุน 
13. การเสนอตัวเป็นคู่แข่งขันทางการเมือง 
14. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
โดยพิจารณาคุณลักษณะของการกระทําทางการเมือง (Characteristics of specific 

political acts) จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้ ดังนี้ 
1. การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง การท่ีบุคคลจะแสดงความสนใจต่อ 

กิจกรรมทางการเมือง ย่อมแสดงว่าบุคคลนั้นได้รับปัจจัยกระตุ้นทางการเมืองจากสิ่งแวดล้อมมาก 
พอสมควรจนกระท่ังเกิดความสนใจท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยตนเอง บุคคลท่ีคาดหวังว่า
จะสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความพยายาม        
เพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางการเมืองของตน กิจกรรมเหล่านี้
ถือเป็นรากฐานเบื้องต้นท่ีจําเป็นในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ แม้ว่าโดยท่ัวไปปัจจัย    
กระตุ้นจะถูกส่งผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย แต่บางคนอาจจะให้ความสนใจเพียงเล็กน้อย หรือไม่ให้ความ
สนใจเลย การท่ีบุคคลจะตอบสนองต่อปัจจัยกระตุ้นทางการเมืองอย่างไร ข้ึนอยู่ กับเง่ือนไข        
เฉพาะบุคคล โดยท่ัวไปการท่ีบุคคลได้รับปัจจัยกระตุ้นทางการเมืองยิ่งมาก จะยิ่งทําให้บุคคลนั้นมี
โอกาสมีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน 

2. การใช้สิทธิเลือกต้ัง โดยท่ัวไปการท่ีประชาชนจะไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ประชาชนต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเลือกต้ัง โดยเฉพาะเพ่ือเป็นการ
แสดงออกถึงการเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย ทําให้คู่แข่งขันทางการเมืองจะต้องแสดงความรู้  
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ความสามารถ และการเป็นคนมีคุณธรรม เพ่ือขอรับความไว้วางใจหรือขอฉันทานุมัติจากประชาชน 
ให้เข้าไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง ดังนั้น การสิทธิเลือกต้ังแม้จะเป็นการแสดงออกในลําดับ พ้ืนฐาน
ของการเก่ียวพันทางการเมือง แต่การใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชนเป็นการแสดงบทบาทการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองท่ีนับว่าสําคัญมาก 

3. การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง โดยธรรมชาติของมนุษย์จะให้ความสนใจเก่ียวกับ  
สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อตน ดังนั้นบุคคลท่ีคิดว่าตนไม่ได้รับประโยชน์อย่างใดจากระบบการเมืองก็จะ    
ไม่สนใจการเมือง แม้กระท่ังการพูดคุยทางการเมือง แต่บุคคลท่ีรู้และเข้าใจว่าระบบการเมือง            
มีความสําคัญและมีประโยชน์ต่อตนอย่างไร จะให้ความสนใจทางการเมืองมาก โดยเฉพาะ             
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นทางการเมืองท่ีจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง     
ทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นระดับความสนใจเก่ียวกับการริเริ่มพูดคุยทางการเมืองจึงแตกต่างกันไป
ในแต่ละบุคคล 

4. การชักจูงให้ผู้อ่ืนเลือกต้ังผู้ท่ีตนสนับสนุน การแสดงออกในการชักจูงให้ผู้อ่ืนไปใช้สิทธิ 
เลือกต้ังบุคคลท่ีตนสนับสนุนคล้ายกับการเป็น “หัวคะแนน” ของผู้แข่งขันทางการเมือง เป็นการ 
แสดงออกถึงความผูกพันทางการเมืองท่ีชัดเจนมากกว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพูดคุย    
ทางการเมือง ท้ังนี้เพราะได้แสดงความคิดเห็นด้วยและเชื่อว่าผู้ท่ีตนสนับสนุนจะเป็นผู้นําทางการเมือง
ท่ีดี 

5. การติดกระดุมหรือติดสต๊ิกเกอร์ เป็นการแสดงออกอย่างเปิดเผยให้บุคคลท่ัวไปรู้ว่าตน   
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใด เพราะการติดกระดุมเป็นสัญลักษณ์ของพรรคย่อมเป็นการประกาศ
ตนในฐานะผู้สนับสนุน การกระทํานี้อาจมีผลในการโน้มน้าวผู้ใกล้ชิดท่ียังไม่ได้ตัดสินใจ ให้เข้าร่วม
สนับสนุนเช่นเดียวกับตนได้ 

6. การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นําทางการเมือง การกระทําทางการเมืองในลําดับนี้    
แสดงว่าบุคคลได้เพ่ิมระดับความสนใจทางการเมืองข้ึน จนถึงอยากจะสัมผัส พูดคุย โดยอาจจะ
เสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือให้กําลังใจกับนักการเมืองให้มีขวัญกําลังใจในการต่อสู้ ต่อไป 
โดยท่ัวไปมีประชาชนเพียงส่วนน้อยท่ีติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นําทางการเมืองโดยตรงการติดต่อ
กับผู้นําทางการเมืองอาจกระทําได้โดยการส่งจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์หรือการพูดคุยโดยตรง     
การได้ติดต่อกับผู้นําโดยตรงอาจเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้บุคคลเกิดความสนใจทางการเมืองจนเปลี่ยน
ฐานะจากผู้สนใจให้การสนับสนุนไปสู่การเข้าร่วมต่อสู้ทางการเมืองโดยตรง 

7. การบริจาคเงิน แสดงออกถึงความมุ่งม่ันในการสนับสนุนอย่างจริงจังและอาจพัฒนา    
ไปสู่การเป็นผู้เช้าร่วมต่อสู้ทางการเมืองโดยตรงในฐานะสมาชิกพรรค 

8. การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เป็นการแสดงออกถึงความเห็นพ้องและ       
ความผูกพันท่ีแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน เป็นการแสดงออกถึงการสังกัดกลุ่มอย่างชัดเจน 
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9. การร่วมรณรงค์ทางการเมือง เป็นกิจกรรมสําคัญในการขยายความสนับสนุน           
จาก ประชาชนให้มีความกว้างขวางและท่ัวถึง ซ่ึงมีหลายกรณี อาทิเช่น การพิมพ์จดหมาย             
การส่งจดหมาย การติดโปสเตอร์หรือการเคาะประตูบ้านเพ่ือชักจูงประชาชนให้ช่วยสนับสนุนหรือ  
การร่วมโฆษณาชักจูงประชาชนด้วยการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ประชาชน 

10. การเป็นสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง เป็นการแสดงออกทางการเมืองอย่างชัดเจน 
ว่าตนเองสังกัดพรรคใด ซ่ึงลักษณะสําคัญของการเป็นสมาชิก คือ การจ่ายเงินบํารุงพรรค              
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค 

11. การร่วมประชุมแกนนําของพรรค เพ่ือประชุมวางแผนกลยุทธ์ของพรรคโดยท่ัวไป     
ต้องผ่านการเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทสําคัญของพรรค จนพรรคไว้วางใจและเชื่อม่ันว่าจะสามารถ    
สร้างความแข็งแกร่ง จนสามารถเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองได้ 

12. การร่วมระดมทุนซ่ึงจะต้องเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถบริจาคทรัพย์เพ่ือร่วม 
สนับสนุนการแข่งขันทางการเมืองได้ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักการเมือง 

13. การเสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมือง บุคคลในระดับนี้ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ 
พิเศษ มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างความประทับใจและ    
ความเชื่อม่ันต่อประชาชนได้ 

14. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง เป็นการแสดงออกทางการเมืองในระดับสูงสุด           
ถ้าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ ทําให้ประชาชนมีชีวิตท่ีดีและมี 
ความสุข จะทําให้พรรคได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลต่อการเลือกต้ังครั้งต่อไปด้วย ดังนั้น 
การแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการดํารงตําแหน่งทางการเมืองจึงเป็น บทบาทสําคัญ
สูงสุดของประชาชนท่ีมีต่อระบบการเมือง และ Milbrath ยังได้แบ่งปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของปัจเจกบุคคล ออกเป็น 2 ประการ คือ 

1. ปัจจัยด้านส่ิงเร้าจากสภาพแวดล้อม หมายถึง ลักษณะของระบบสังคม และ
สภาพการณ์ทางการเมือง ซ่ึงไม่เพียงจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้น       
แต่ยังมีส่วนให้ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับขอบเขตของปทัสถานและทางเลือกต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง บุคคลแต่ละบุคคลแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็จะรับสิ่งเร้าจากระบบการเมืองและ
สังคม ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคลจะเลือกรับรู้และเลือกสรรเฉพาะสิ่งเร้าท่ีเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของตนเท่านั้น 

2. ปัจจัยเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล มี 5 ประการด้วยกัน คือ 
2.1 พันธุกรรม 
2.2. แรงขับ 
2.3 ความต้องการทางบุคลิกภาพ 
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2.4 ความต้องการทางจิตใจและร่างกาย 
2.5 ความเชื่อต่าง ๆ รวมท้ังทัศนคติทางการเมืองของแต่ละคน  
สิทธิพันธ์ พุทธหุน (2554, หน้า 30) ได้สรุปสาเหตุให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการ  

เมืองได้ดังต่อไปนี้ 
1. กระบวนการสร้างความทันสมัย (Modernization) เป็นกระบวนการท่ีเชื่อมโยงระหว่าง 

สังคมต้ังเดิมกับสังคมทันสมัย กระบวนการนี้จะเป็นผลให้สังคมต้ังเดิมแปรเปลี่ยนไปมี Urbanization 
ระดับการศึกษาสูงข้ึน ความคาดหวัง ความทะเยอทะยานของคนเพ่ิมสูงข้ึน อันเป็นผลมาจาก Social 
Mobilization ในขณะเดียวกันในสังคมท่ีระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่ ในอัตราท่ีตํ่ากว่า
กระบวนการ Social Mobilization แล้ว ความคับข้องใจก็จะเกิดข้ึน และถ้าความคับข้องใจเหล่านี้  
ไม่สามารถถูกขจัดไปได้แล้ว ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 

2. การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างชนชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลโดยตรงจาก 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมีส่วนเชื่อมโยงให้ประชาชนไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
ดังนั้นเม่ือโครงสร้างชนชั้นของคนเปลี่ยนไปจะเป็นผลให้ทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของคน
เปลี่ยนไปด้วย กล่าวคือ 

2.1 มีความสํานึกในหน้าท่ีของราษฎรมากข้ึน 
2.2 ได้รับข่าวสารทางการเมืองเพ่ิมข้ึน 
2.3 ตระหนักในผลกระทบท่ีนโยบายของรัฐพึงมีต่อตนเองยิ่งข้ึน 
2.4 มีความสํานึกในฐานะท่ีเป็นสัตว์ทางการเมือง 

อิทธิพลของปัญญาชนและการคมนาคมสื่อสารแบบใหม่ ในสังคมท่ีเกิดใหม่หลาย ประเทศ
ท่ีนักศึกษา ปัญญาชนได้เข้าไปมีบทบาทท่ีสําคัญในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น 
ตุรกี เกาหลีใต้ และประเทศไทย ในช่วง 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้น พวกนี้ยังมีส่วนกระตุ้นให้ประชาชน
ได้รู้ถึงสิทธิหน้าท่ีในฐานะราษฎร เช่น โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยของศูนย์ นิสิตนักศึกษา        
แห่งประเทศไทยโดยการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐในปี 2517 เป็นต้น นอกจากนี้
อิทธิพลจากวิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ยังมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วม ทางการเมือง
อย่างยิ่ง ในบางสังคมจะใช้สื่อมวลชนเหล่านี้เพ่ือการโฆษณาชวนเชื่อบ้างเพ่ือให้การอบรมทางการเมือง
แก่สมาชิกของสังคม ท่ีสําคัญก็คือสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมระหว่าง ผู้ปกครองและ ผู้ถูกปกครอง 
ถ้าผู้ปกครองไร้ประสิทธิภาพ ไม่สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกก็จะเป็นผลให้ข้อเรียกร้องเพ่ิม
มากข้ึนด้วย 

1. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นําทางการเมือง ก็ถือเป็นสาเหตุสําคัญท่ีจะนําไปสู่การ         
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา การขัดแย้งนี้มักจะเป็นความ 
ขัดแย้งระหว่างผู้นําท่ีอยู่ในอํานาจ ซ่ึงไม่ต้องการท่ีจะให้ผู้นําใหม่ท่ีมีหัวคิดก้าวหน้าเข้าไปมีส่วนร่วม
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ทางการเมือง เป็นเหตุให้กลุ่มผู้นําใหม่จําเป็นต้องหาทางปลุกระดมประชาชนให้ประชาชน เกลียด
ชัระบบการเมืองท่ีเป็นอยู่ สร้างความชอบธรรมให้กับระบบการเมืองแบบใหม่ท่ีอ้างว่า สามารถให้
ความยุติธรรมกว่าเดิม การขัดแย้งกันนี้มักจะนําไปสู่การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการในรูปแบบของการใช้
กําลังรุนแรง 

2. รัฐบาลเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับเรื่องราวในสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของสังคม 
มากยิ่งข้ึน ก็นับว่าเป็นสาเหตุสําคัญอันจะนําไปสู่การเพ่ิมข้ึนของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระบบสังคมแบบด้ังเดิมนั้นเรื่องราวในสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
กระบวนการ ประเพณี และความเชื่องมงาย เช่น เชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ของคนนั้นมาจากผลกรรม
ในอดีต ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมมักจะได้รับการแก้ไขกันเอง และมองว่ารัฐบาลเป็นเรื่องของคนชั้นสูง
ในเวลาต่อมาระบบการเมืองทันสมัยมากข้ึน ความจําเป็นท่ีรัฐบาลจะต้องมาออกกฎระเบียบต่าง ๆ    
ก็ยิ่งมากข้ึน อํานาจของรัฐบาลกลางจะแผ่ขยายออกไปครอบคลุมในส่วนสัดต่าง ๆ ของภูมิภาค
กว้างขวางยิ่งข้ึน หมู่บ้านในชนบทสามารถติดต่อกับตัวเมืองสะดวกยิ่งข้ึนโดย ผ่านถนน การบริการ
ของรัฐในด้านสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น ไฟฟ้า การศึกษาได้เข้าไปเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันของ     
คนชนบทมากข้ึน ในท่ีสุดชนบทจะเกิดความสํานึกในบทบาหน้าท่ีของตนเอง และจะพยายามเรียกร้อง 
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ีพวกเขาต้องการมากยิ่งข้ึน  

สรุปได้ว่าปัจจัยจากนโนบายแนวทางปฏิบัติทางการเมืองของรัฐเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีความรู้สึกทางบวก หรือ
ความรู้สึกท่ีดีต่อระบบการเมือง มีแนวโน้มท่ีจะสนองตอบต่อปัจจัยกระตุ้นทางการเมืองและเข้าไป     
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน 

2.2.8 กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้หลายรูปแบบ ซ่ึงนักวิชาการได้แบ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไว้ ดังนี้ 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน (2554, หน้า 96) ได้กล่าวถึงการแบ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองไว้ 4 รูปแบบ คือ 

1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง (Voting) เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้นําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการ เลือกต้ัง
เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชน หรืออาจจะเป็นแรงกดดันเพ่ือให้ผู้นําต้องปรับ
นโยบายของตน ท้ังนี้เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนต่อไป 

2. การรณรงค์หาเสียง (Campaign activity) เป็นกิจกรรมท่ีมีความสําคัญกับการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเนื่องจากกิจกรรมการรณรงค์ทําให้ประชาชนสามารถเพ่ิมอิทธิพลทางการเมือง 
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ต่อผู้นําได้อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ียากและต้องการความริเริ่มมาก่อน
การลงคะแนนนอกจากนั้นการรณรงค์หาเสียงยังเป็นวิธีการสื่อข่าวหรือบ่งบอกเก่ียวกับความชื่นชอบ
ของประชาชนได้มากกว่า ด้วยเหตุท่ีประชาชนท่ีร่วมรณรงค์หาเสียงจะสามารถมีความสัมพันธ์ติดต่อ
ผูกพันกับผู้สมัครรับเลือกต้ังได้ใกล้ชิดมากข้ึน ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ได้แก่การชักชวนผู้อ่ืนไปลงคะแนน
เสียงการทํางานอย่างแข็งขันเพ่ือพรรคการเมือง การร่วมประชุมทางการเมือง การบริจาคเงินให้พรรค
การเมือง และการเป็นสมาชิกสโมสรทางการเมือง 

3. การติดต่องานของประชาชน (Citizen Initiated Contacts) คือ การติดต่อเผชิญหน้า 
ของบุคคลท่ีมีต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลโดยลําพังตัวเอง และเป็นการตัดสินใจเก่ียวกับ 
ระยะเวลาเป้าหมายและเนื้อหาสาระการเข้ามีส่วนร่วมของบุคคลได้เอง จึงสามารถคาดหวัง          
เป็นการกระทําจํานวนน้อยของคนท่ีทํากิจกรรมในรูปแบบนี้ ได้แก่ การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน
เก่ียวกับ ปัญหาเฉพาะหรือปัญหาส่วนรวม ท้ังนี้เพ่ือร้องเรียนให้มีการแก้ไขปรับปรุงจากรัฐบาล 

4. การร่วมในกิจกรรมบางอย่างขององค์การ หรือกลุ่มเก่ียวกับปัญหาการเมืองและสังคม 
(Cooperative Activity) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลกระทําร่วมกับผู้อ่ืน ซ่ึงอาจจะกระทําร่วมกับภายใน 
องค์กรท่ีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ อาจเกิดข้ึนเวลาใดเวลาหนึ่งและจะเก่ียวกับปัญหาใด 
ของกลุ่มใดก็ได้การมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบมีอิทธิพลต่อรัฐบาลมาก เนื่องจากมีคนจํานวนมาก
เข้าร่วมและอาจมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมท่ีร่วมมือกันนี้ต้องการความริเริ่ม
บ้าง 

สําหรับสภาพท่ัวไปในทางการเมืองของประเทศไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนอาจจําแนกได้ 2 รูปแบบสําคัญ คือ 

1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ รูปแบบท่ียอมรับและนํามาใช้ในประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ 
ของประชาชนอาจจะเป็นการเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดนโยบายของชุมชนสังคม      
ประเทศชาติโดยการพูด อภิปราย การเขียน และการพิมพ์สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมแบบ  
เป็นทางการท่ีสําคัญไม่น้อย เพราะจะส่งผลให้รัฐบาลต้องรับฟังและนําไปปฏิบัติในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 

การรวมกลุ่ม เป็นการรวมกลุ่มของผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ท้ังนี้เพ่ือรักษาและปกป้อง 
ผลประโยชน์ของกลุ่มบางกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของสาธารณชนท่ัวไป โดยต่าง   
ก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นกัน 

การจัดต้ังและการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีความคิดเห็น 
ทางการเมืองตรงกัน และมีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการบริหารประเทศให้เป็นไปตามอุดมการณ์และ 
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แนวทางปฏิบัติท่ีวางเอา,ไว้ ระบบพรรคการเมืองถือเป็นองค์กรทางการเมืองท่ีมีความสําคัญ เพราะ 
เป็นองค์กรท่ีจัดต้ังเพ่ือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะและเป็นองค์กรท่ีประชาชนสามารถ 
ร่วมจัดต้ังข้ึนได้โดยตรง 

การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของอธิปไตยตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ัง หมายถึง ประชาชนต้องการจะให้ผู้ใดเข้าไปใช้
อํานาจอธิปไตยแทน หรือทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของตน การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง       
จึงเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีสํานึกทางการเมืองสูง มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอ ในการ       
มีส่วนร่วมทางการเมือง การช่วยรณรงค์หาเสียงในการเลือกต้ัง การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบนี้    
มักดําเนินเฉพาะช่วงท่ีมีการเลือกต้ัง 

2. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบนี้     
บางสังคมอาจจะไม่ยอมรับและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้โดยตรง แต่ก็มีความสําคัญ     
ไม่น้อย ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
แบบนี้จําแนกได้ดังนี้ 

การเดินขบวนประท้วงเป็นการร่วมตัวกันของประชาชนเพ่ือแสดงออกกับการไม่เห็นด้วย    
กับการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของรัฐบาล การดําเนินการประท้วงแต่ละครั้งจะมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป เป็นการแสดงออกซ่ึงพลังของประชาชนส่วนใหญ่ว่าพวกเขา ต้องการ
สิ่งใด และอยากให้รัฐบาลสนองตอบอย่างไร 

การก่อความวุ่นวายทางการเมือง ส่วนมากมักจะเกิดจากการปลุกระดมโดยกลุ่มพลังต่าง ๆ 
โดยจะหยิบยกข้อบกพร่องต่าง ๆ ของรัฐบาลมาเป็นสาเหตุ เม่ือมีการปลุกระดมก็ต้องมีพฤติกรรม   
ต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงการต่อต้านการกระทําของรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนัดหยุดงาน ซ่ึงจะมีผล   
เสียหายท้ังด้านเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ 

การใช้ความรุนแรงทําร้ายร่างกายและทรัพย์สิน เป็นการก่อวินาศกรรมในรูปแบบต่าง ๆ    
เป็นวิธีการท่ีคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่เป็นผลกระทบต่อรัฐบาลท่ีต้องดําเนินการเรื่องนั้น ๆ 

การปฏิวัติเป็นการใช้วิธีรุนแรงและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองและ      
โครงสร้างทางสังคมอย่างฉับพลัน อันมีสาเหตุหลาย ๆ ประการ เช่น สาเหตุทางเศรษฐกิจ การเมือง 
หรือการเรียกร้องของประชาชนท่ีหมดความอดทน และเกิดความกดดันจึงต้องจลาจร สร้างความ    
วุ่นวายเป็นเหตุให้มีการนองเลือดนําไปสู่การปฏิวัติ  

ฐิติ วิทยาสรณะ (2542, หน้า 74) ได้สรุปรูปแบบการประเภทของกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักรัฐศาสตร์หลายท่านไว้ ดังนี้ 

1. แบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Verb แบ่งเป็นมิติได้แก่แบบของอิทธิพลของ 
ขอบเขตของผลผลิต มิติความขัดแย้ง และความต้องการความริเริ่ม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม   
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ในการมีส่วนร่วมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.1 การลงคะแนนเสียง (Voting) เป็นกิจกรรมของพลเมืองท่ีมีบ่อยมากท่ีสุด และมี 

อิทธิพล มิติความขัดแย้ง และความต้องการความริเริ่ม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในการมีส่วน 
ร่วมด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.2 กิจกรรมรณรงค์หาเสียง (Comparing activity) การเข้ามีส่วนร่วมในการรณรงค์   
หาเสียงเลือกต้ัง ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเลือกต้ังนั้น พลเมืองสามารถเพ่ิมอิทธิต่อผู้นํา
เหมือนการลงคะแนนเสียง แต่สามารถสื่อข่าวสารเก่ียวกับการชื่นชอบของผู้เข้ามีส่วนร่วมได้มากกว่า 

1.3 การติดต่อข้ันต้นของพลเมือง (Cooperative Activity) เป็นกิจกรรมขององค์กร 
หรือกลุ่มท่ีเก่ียวกับปัญหาทางการเมืองและสังคม ในกรณีเช่นนี้ แต่ละคนจะต้องไม่กระทําตามลําพัง
แต่การกระทําจะร่วมมือกับคนอ่ืน เพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลเหนือการดําเนินงานของรัฐบาลมากกว่า อย่างไร
ก็ตาม กิจกรรมอาจเริ่มต้นข้ึนในเวลาใดก็ได้ และจะเก่ียวเนื่องกับเรื่องปัญหาของกลุ่มใดก็ ได้ 
นอกจากนี้อาจร่วมกิจกรรมภายในองค์กร ท้ังท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการได้เช่นเด่ียวกัน 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมิลแบรทและโกเอล แบ่งเป็น 6 รูปแบบคือ 
2.1 การเลือกต้ัง (Votingmil Branh and Goal) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเป็น

รูปแบบ ในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ีแยกจากกิจกรรารณรงค์หาเสียง และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง         
กับพรรคการเมืองแต่รวมได้กับกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความรักชาติ ซ่ึงแสดงออกโดยการเคารพธงชาติ 
การเสียภาษี การเคารพกฎหมาย และสนับสนุนประเทศไทยให้ต่อต้านสงคราม 

2.2 เป็นเจ้าหน้าท่ีพรรค และเจ้าหน้าท่ีรณรงค์การหาเสียง (Party and Comparing 
workers) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ หมายถึง การเข้าร่วมในพรรคการเมืองท้ังใน     
ช่วงระหว่างการเลือกต้ังและในการรณรงค์หาเสียง บริจาคเงินช่วยเหลือพรรคและผู้สมัคร ชักชวน    
ให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงให้แก่พรรคท่ีตนเองชื่นชอบ การลงสมัครเลือกต้ัง และการร่วมมือ     
กับส่วนต่าง ๆ ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ 

2.3 เป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (Community activity) โดยมีขอบเขตในการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองรูปแบบนี้ได้แก่ การรวมตัวกันข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาสังคม การทํางานร่วมกันกับ         
กล่าวท่ีทํางานเก่ียวกับสังคมการเป็นสมาชิกท่ีมีความกระตือรือร้นขององค์การท่ีมีบทบาทเก่ียวกับ
กิจกรรมสาธารณะอ่ืน ๆ และติดต่อราชการในเรื่องปัญหาสังคม 

2.4 มีการติดต่อกับราชการ (Contraction Officials) การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้         
เป็นเรื่องเฉพาะ เช่น การติดต่อราชการในเรื่องภาษีโรงเรือน การตรวจสอบความม่ังคงทางสังคม 

2.5 เป็นผู้ประท้วง (Protestor) รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้คือ       
การเข้าร่วมเดินขบวนตามถนน หรือก่อให้เกิดจลาจล เพ่ือบังคับให้รัฐแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่าง 
เก่ียวกับการเมืองให้ถูกต้อง 
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2.6 เป็นผู้สื่อข่าว (Communicator) รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะ 
ผู้สื่อข่าวมีขอบเขตของกิจกรรมดังนี้ คือ การเก็บข้อมูลเก่ียวกับการเมือง การส่งจดหมายสนับสนุน 
ผู้นําเม่ือเขาทําดี การเข้าร่วมถกปัญหาทางการเมืองให้ข้อมูลความรู้ เก่ียวกับการเมืองแก่เพ่ือน        
ในชุมชนท่ีอาศัยอยู่หรือการให้ความสนใจกับราชการ และการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวนี้มักเป็นพวกท่ีมีการศึกษาสูงมีข้อมูลเก่ียวกับการเมืองมาก และมีข้อมูล        
ทางการเมืองมากด้วย  

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง มีหลายกิจกรรมและหลากรูปแบบ ในการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองในฐานะพลเมืองของรัฐ ตามสิทธิ หน้าท่ีของพลเมืองของรัฐ 

2.3 หลักการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 

2.3.1 การมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 ท่ีมุ่งเน้นคนเป็นสําคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้      
ทุกคนทุกภาคส่วนในลังคมเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมเพ่ือ 
ส่งเสริมและเป็นเหตุจูงใจให้คนในลังคมร่วมกันในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมร่วมกัน       
อ้างรัฐธรรมนูญ 

เจมส์ เครย์ตัน (อ้างถึงในวันชัย วัฒนศัพท์, 2552, หน้า 9) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” คือ กระบวนการซ่ึงนําเอาความห่วงกังวลของ
สาธารณชนความต้องการและความเชื่อ หรือค่านิยมของประชาชนเข้ามาประกอบการตัดสินใจของ
รัฐบาล การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ      
ให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีท่ีสาธารณชนให้การสนับสนุน 

เจิมศักดิ ป่ินทอง (2551, หน้า 213) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า “เป็นการเข้าร่วม 
กิจกรรมของชาวบ้านตามท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัด ข้ึน และชาวบ้านเป็นผู้ เสนอ                 
โดยมีการเข้าร่วมในหลายระดับ เช่น การเข้าร่วมในการฟังเฉย ๆ ฟังและออกความคิดเห็น ตลอดจน
ร่วมในการวางแผนและมีผู้เข้าร่วมต้ังแต่ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านท่ัวไป 

ประธาน วัฒนวาณิชย์ (2546, หน้า 78) ได้กล่าวถึง หลักการท่ีจะทําให้ประชาชน            
มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดจํานวนอาชญากรรมในลังคมท่ีสําคัญ ได้แก่ การกระจายอํานาจในการ
บริหารงานยุติธรรม (Decentralization) พร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ประชาชน
และชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในความพยายามใด ๆ ท่ีจะป้องกันอาชญากรรม 
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1. องค์กรในกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนหรือโครงการท่ีเอกชน 
เป็นผู้ริเริ่มข้ึน 

2. จัดให้มีโครงการร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับ
ต่าง ๆ 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้รักษากฎหมายจะต้องมีหน้าท่ีให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในการป้องกัน 
อาชญากรรม 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์ (2527, หน้า 182) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นการ 
เก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่ง       
ในสถานการณ์กลุ่ม (Group situation) ซ่ึงผลของการเ ก่ียวข้องดังกล่าว เป็นเหตุเร้าใจให้                
การกระทําการ (Contribution) บรรลุจุด ม่งหมายของกลุ่ มนั้ น กับ ท้ัง ทําให้ เ กิดความรู้สึก               
ร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย นอกจากความหมายข้างต้นนี้แล้ว และได้สรุปความหมายของ    
การมีส่วนร่วมไว้ในรูปของสมการว่า 

การมีส่วนร่วม = ความร่วมมือร่วมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 
Participation = cooperation + coordination + responsibility 
ได้สรุปไว้ว่า การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดสําคัญ 6 ประการ คือ 
1. ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซ่ึงเกิดจากการสนใจและความห่วงกังวล         

ส่วนบุคคล ซ่ึงบังเอิญสอดคล้องกัน กลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวล ร่วมกันของส่วนรวม 
2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่นั้น ผลักดันให้ 

พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระทําร่วมกัน 
3. การตกลงใจร่วมกันท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา การ

ตัดสินใจร่วมกันจะต้องรุนแรงมากพอ ท่ีจะทําให้เกิดความคิดริเริ่มกระทําการท่ี สนองตอบความ
เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมนั้น 

4. ความศรัทธา ท่ีมีความเชื่อถือบุคคลสําคัญ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการลงแขกการบําเพ็ญประโยชน์การสร้างโบสถ์วิหาร 

5. ความเกรงใจท่ีมีต่อบุคคลท่ีเคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหน่ง ทําให้ประชาชน       
เกิดความเกรงใจท่ีจะมีส่วนร่วมท้ัง ๆ ท่ียังไม่มีความศรัทธา หรือความเต็มใจ อย่างเต็มเปี่ยม             
ท่ีจะกระทํา 

6. อํานาจบังคับ ท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกว่า ทําให้ประชาชนถูกปีบบังคับให้มีส่วน
ร่วมในการกระทําต่าง ๆ 
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ลักษณะของการมีส่วนร่วมโดยท่ัวไป หมายถึง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision 
making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการ ตัดสินใจ แต่เพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไป
กับการปฏิบัติการ (Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กร การกําหนดกิจกรรมพัฒนา      
เป็นด้น การตัดสินใจยังมีความเก่ียวข้องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์ (Benefits) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนา ด้วยซ่ึงจะเห็นว่า การตัดสินใจนั้นเก่ียวช้องโดยตรงกับ
การปฏิบัติการ แต่ก็เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ และการประเมินผลด้วยเหมือนกัน กล่าวคือ 
ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติการ และผลประโยชน์จะมาเป็นตัวกําหนดให้มีการ
ประเมินผล ซ่ึงต่างก็ได้รับผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจ แล้วท้ังสิ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีผลสะท้อน
กลับ (Feedback) จากการประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย ตังนั้นตาม
แนวคิดนี้สามารถแบ่งลักษณะของการมีส่วนร่วมได้ 4 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
มีผู้กล่าวถึงลักษณะ และรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนเพ่ือให้เห็นแนวทาง

ปฏิบัติท่ีทําให้เกิดความร่วมมือ ไว้ดังนี้ 
Shadid (1982, p 21) เห็นว่าแนวคิดท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากท่ีสุด คือ 

แนวคิดของ โคเฮนและอัพฮอฟ ซ่ึงได้จําแนก ข้ันตอน หรือประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็นเรื่อง
ของการตัดสินใจ (Decision making) การดําเนินการ (Implementation) ผลประโยชน์ (Benefits) 
และการประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ข้ันท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการแรก
ท่ีสุดท่ีจะต้องกระทําก็คือ การกําหนดความต้องการ และการจัดอันดับความสําคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงดําเนินการวางแผน 
และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ 

ข้ันท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ในส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบของการดําเนินงาน 
โครงการนั้น จะได้มาจากคําถามท่ีว่า ใครทําประโยชน์แก่โครงการได้บ้าง และจะทําประโยชน์ได้    
โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

ข้ันท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในส่วนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมท้ังผลท่ีเป็นประโยชน์ในทางบวกและ
ผลท่ีเกิดข้ึนในทางลบเป็นผลเสียของโครงการซ่ึงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 
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ข้ันท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น สิ่งท่ีสําคัญ   
ท่ีต้องสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) 
ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2555, หน้า 68) ได้จําแนกข้ันตอนในการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 
ข้ันตอนดังนี้  

ข้ันท่ี 1 การมีส่วนร่วมในข้ันการเริ่มโครงการ เป็นข้ันท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กําหนดความต้องการ
ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการนั้น ๆ 

ข้ันท่ี 2 การมีส่วนร่วมในข้ันวางแผน เป็นข้ันท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน และกําหนด 
ทรัพยากร และแหล่งของทรัพยากรท่ีจะใช้ในโครงการ 

ข้ันท่ี 3 การมีส่วนร่วมในข้ันดําเนินโครงการ เป็นข้ันท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทําประโยชน์แก่โครงการ โดยการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือโดยการ
บริหารและประสานงานตลอดจนการดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นต้น 

ข้ันท่ี 4 การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผลโครงการ เป็นข้ันท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     
ในการประเมินว่า โครงการท่ีพวกดําเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ การประเมินผล
นี้อาจเป็นการประเมินผลย่อย (Formative evaluation) ซ่ึงเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของ
โครงการท่ีกระทําเป็นระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม (summative evaluation) ซ่ึงเป็นการ 
ประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการท้ังหมด 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 2.4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีได้กําหนด สิทธิ หน้าท่ี ในการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนไว้ ดังนี้ 
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย ให้อํานาจแก่ประชาชนสามารถเช้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
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1. บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 
ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตราย ต่อความม่ันคงของ
รัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี (มาตรา 25) 

2. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ (มาตรา 44) 
3. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ (มาตรา 45) 
หมวด 4 หน้าท่ีปวงชนชาวไทย ให้อํานาจแก่ประชาชนสามารถเช้ามามีส่วนร่วมทางการ

เมืองโดยตรง สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศเป็นสําคัญ (มาตรา 50 วรรค 7) 
2.4.2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 
การเลือกต้ังเป็นสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนชาวไทยทุกคน ท่ีมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์   

เพ่ือไปทําหน้าท่ีคัดเลือกตัวแทนของตนเช้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ ดังนั้น 
ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง และทําให้การเลือกต้ังสุจริตและเท่ียงธรรม ประชาชน 
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ังได้ดังนี้ 

1. สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
2. สอดส่องดูแลการเลือกต้ัง แจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซ้ือสิทธิขายเสียง 
3. ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยพร้อมเพรียง 
4. ร่วมตรวจสอบการเลือกต้ังโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมัครขององค์การเอกชนท่ี        

คณะกรรมการการเลือกต้ัง รับรองให้ตรวจสอบการเลือกต้ัง 
5. ร่วมเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดการเลือกต้ังในระดับต่าง ๆ เช่น กรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 

กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกต้ังประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการการเลือกต้ัง
ประจําเขตเลือกต้ัง เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง สามารถจําแนกรายละเอียดได้ดังนี้ กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
ก่อนการเลือกต้ัง 

1. ตรวจบัญชีรายชื่อว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังหรือไม่ 
2. ตรวจสอบพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
3. ร่วมรณรงค์เลือกต้ัง 
4. ฟังการปราศรัยนโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
5. สอดส่องดูแลพฤติกรรมท่ีมิชอบ 
6. ศึกษาประวัติผู้สมัคร 
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7. ให้การศึกษาแก่ประชาชน 
8. การต่อรองนโยบายของพรรการเมือง  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างการเลือกต้ัง 
1. สังเกตการณ์การซ้ือเสียง 
2. ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
3. ติดตามการนับคะแนน 
4. ร่วมเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 
5. แจ้งเหตุหากพบเหตุการณ์ผิดปกติ 
6. ชักชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
7. ไม่รับเงินซ้ือเสียง 
8. ตรวจสอบดูแลการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกติกา  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมหลังการเลือกต้ัง 
1. ติดตามผลการเลือกต้ัง 
2. ติดตามผลการใช้สิทธิเลือกต้ัง 
3. ติดตามการจัดต้ังรัฐบาล 
4. ติดตามตรวจสอบการทํางานของผู้แทนท่ีเราเลือก 
5. แสดงพลังกลุ่มถอดถอนนักการเมือง ถ้าพบว่ามีการกระทําโดยมิชอบ 
เนื่องจากปัจจุบันประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วม    

ของประชาชนเป็นสําคัญโดยท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้โอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่               
ของประชาชนรวมท้ังมีการนําความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเป็นนโยบายและ        
การตัดสินใจของรัฐ 

2.4.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 

2561 ท่ีได้กําหนด สิทธิ หน้าท่ี ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้ ดังนี้ 
มาตรา 31 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง และมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิ

เลือกต้ัง อย่างอิสระโดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ  
1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่าห้าปี  
2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีในวันเลือกต้ัง  
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3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกต้ัง  

และได้กําหนดลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 32 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกต้ัง 
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง  

1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมาย  
4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. 2561 ยังอธิบายการดําเนินการของประชาชนในการแจ้งเหตุกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
ตาม มาตรา 33 ว่าในการเลือกต้ังครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้เนื่องจาก       
มีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังต่อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังไว้ในแต่ละเขต
เลือกต้ังภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกต้ังหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกต้ัง แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจ
แจ้งได้ ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกต้ัง ให้ดําเนินการแจ้งตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ การแจ้งเหตุ
ดังกล่าว ไม่เป็นการตัดสิทธิท่ีผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  

ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทําเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอ่ืนเพ่ือชี้แจง
เหตุ ดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังแทน หรือจัดส่ง
หนังสือ ชี้แจงเหตุนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังแจ้งนั้น
มิใช่เหตุ อันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังทราบภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกต้ัง 

การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลท่ีจะรับแจ้งเหตุ สถานท่ีรับแจ้งเหตุ 
การพิจารณาการแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

คณะกรรมการกําหนด 
โดยในการกําหนดดังกล่าวให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ในการนี้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดของเหตุท่ีทําให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังไว้ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังด้วย 
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การเสียสิทธิอันเกิดจากการไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังและมิได้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือแจ้ง

เหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจํากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
1) ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
2) สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถ่ินหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
3) สมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี 
4) ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
5) ดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร 

ท้องถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคณะท่ีปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถ่ินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การจํากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีกําหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกต้ังครั้งท่ีผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง และหากในการเลือกต้ังครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังอีกให้นับเวลา
การจํากัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันท่ีมิได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งใหม่ หากกําหนดเวลาการจํากัด
สิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้กําหนดเวลาการจํากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กําหนดสิทธิให้แก่ผู้ท่ีประสงค์ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกต้ังไว้ใน มาตรา 
106 โดยระบุไว้ว่า ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังติดต่อกันเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกต้ังท่ีตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

บุคคลตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกต้ังก่อนวันเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ให้ยื่น
ขอลงทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
กําหนดและให้นําความในมาตรา 107 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

2.4.4 หลักการวางตนเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ 
ประเทศไทยวางระบบการวางตนเป็นกลางทางเมือง ดังเคยปรากฏในรัฐธรรมนูญ             

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช 2550 มาตรา 3 บัญญัติว่า ประเทศไทยมี การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมาตรา 63 วรรคหนึ่ง ระบุว่า บุคคลย่อมมี 
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เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 ได้กําหนดเรื่องการรวมกลุ่มและแนวทางประพฤติปฏิบัติในการวางตน ทาง
การเมืองไว้ในมาตรา 43 ความว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญ มีเสรีภาพในการรวม กลุ่มตามท่ีบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ท้ังนี้ ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบรีหารราชการแผ่นดิน และความ
ต่อเนื่อง ในการจัดทําบริการสาธารณะ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง (อ่านประกอบ : 
มาตรา 64 รัฐธรรมนูญ เรื่องการรวมกลุ่มของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) ท้ังนี้ มาตรา 82 (9)    
ยังได้กําหนดถึงบทบาทข้าราชการพลเรือนสามัญในการวางตน ทางการเมือง เอาไว้ด้วยว่า ต้องวางตน
เป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและในการปฏิบัติการ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับประชาชน
กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย
ข้อกําหนดวินัยมาตรานี้ บัญญัติข้ึนโดยมีเจตนารมณ์ ให้ข้าราชการ ประจํามีความเป็นกลางในทาง
การเมือง แต่ก็ไม่ตัดสิทธิ ข้าราชการประจําในการท่ีจะเข้าเป็น สมาชิกพรรคการเมือง อย่างไรก็ตาม
ข้าราชการนั้นยังมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมารยาททางการเมืองของ
ข้าราชการพลเรือน ฉบับลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2499 ซ่ึงกําหนดไว้ในข้อ 2 ว่า ข้าราชการพลเรือน
จะนิยมหรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ท่ีต้ังข้ึน โดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปประชุมอัน
เป็นการประชุมของพรรคการเมืองนั้นเป็นการส่วนตัวก็ ได้ แต่ในทางท่ีเก่ียวกับประชาชน และหน้าท่ี
ราชการต้องกระทําตนเป็นกลาง ปฏิบัติตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยไม่คํานึงถึงพรรคการเมือง และ
ไม่กระทําการให้เป็นการฝ่าฝืนวินัยท่ีกําหนดไว้ สําหรับข้าราชการพลเรือนกับต้องไม่กระทําการอัน
เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

1. ไม่ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองใด ๆ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภท 2 

หรือข้าราชการการเมือง 

2. ไม่ใช้สถานท่ีราชการในกิจการทางการเมือง 

3. ไม่วิพากษ์วิจารณ์การกระทําของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน 

4. ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมืองหรือไปร่วมประชุมในท่ี 

สาธารณสถานใด ๆ อันเป็นการประชุมท่ีมีลักษณะทางการเมือง 

5. ไม่ประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการในเวลาราชการ 

หรือในสถานท่ีราชการ 

6. ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานท่ีราชการ 

7. ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม่ 

กระทําการในทางให้คุณให้โทษเพราะเหตุท่ีผู้อยู่ใต้บังดับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเป็นสมาชิก   

ในพรรคการเมืองใดท่ีตั้งข้ึนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

8. ไม่ทําการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง 

9. ไม่โฆษณาหาเสียงเพ่ือประโยชน์แก่พรรคการเมืองหรือแสดงการสนับสนุนพรรค 
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การเมืองใด ๆ ให้เป็นการเปิดเผยในท่ีประชุมพรรคการเมือง และในท่ีท่ีปรากฏแก่ประชาชน หรือ 

เขียนจดหมาย หรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์หรือพิมพ์หนังสือหรือใบปลิวซ่ึงจะจําหน่ายแจกจ่าย    

ไปยังประชาชน อันเป็นข้อความท่ีมีลักษณะของการเมือง 

10. ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีแทรกแซงในทางการเมืองหรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพ่ือกระทํา 

กิจการต่าง ๆ อาทิ วิ่งเต้นติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมือง เพ่ือให้นําร่าง 

พระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาฯ หรือต้ังกระทู้ถามรัฐบาล เป็นต้น 

11. ในระยะเวลาท่ีมีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรง 

หรือโดยปริยายท่ีจะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกต้ัง และในทางกลับกัน         

ไม่กีดกัน ตําหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

สําหรับบทลงโทษกรณีข้าราชการกระทําการฝ่าฝืนระเบียบนี้ ถือว่าเป็นการกระทําผิด    

วินัยฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการข้อมูลระเบียบตามกฎหมายข้าราชการทุกคน 

และสิ่งท่ีพึงระวังคือไม่ทําผิดวินัยข้าราชการฐานไม่วางตนเป็นกลางทางการเมือง 

2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 

2.5.1 ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, 2561, ออนไลน์) 
 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้สมุทรสาคร เริ่มเปิดทําการสอนต้ังแต่ 
วันท่ี 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481 โดยเริ่มเปิดสอนในรายวิชาช่างไม้ก่อสร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ             
เป็นโรงเรียนการช่างสมุทรสาคร  โรงเรียนเทคนิคสมุทรสาคร   และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ       
เม่ือวันท่ี 1 เมษายน  2524 ในปีการศึกษา 2545 กรมอาชีวศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้สถานศึกษารวมกลุ่มกัน 2-3 จังหวัด จัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา        
ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครจัดอยู่ในกลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

2.5.2 ประวัติวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว (วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว, 2561, 
ออนไลน์) 
 คําว่า “บ้านแพ้ว” เป็นชื่อของอําเภอ อําเภอหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นอําเภอ   
ท่ี วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วได้ก่อต้ังข้ึนจึงได้ต้ังชื่อสถานศึกษาว่า“วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว” 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     
ได้รับการประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2540 สถานท่ีต้ังอยู่ติดกับวัดเจ็ดริ้ว ตําบลเจ็ดริ้ว 
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ถนนสายบ้านแพ้ว-หนองนกไข่ มีเนื้อท่ี ท้ังสิ้น 40 ไร่ โดยเช่าท่ีดิน 
ธรณีสงฆ์ของวัดเจ็ดริ้ว เป็นระยะเวลาเช่า 30 ปี 



 
36 

 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ได้รับการสนับสนุนในการจัดต้ังจากบุคคลหลายฝ่ายได้แก่     
นายเจี่ย ก๊กผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร, เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว (พระมหาสมยา     

ฐานทตฺโต), นายวิลาศ สุริวงศ์ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรสาคร, นายสมจิตร กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภา
จังหวัดสมุทรสาคร, นายไพศาล ภิรมย์ศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว, สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเจ็ดริ้ว, คณะกรรมการวัดเจ็ดริ้ว, คณะครู-อาจารย์โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว และมวลสมาชิกในอําเภอ
บ้านแพ้ว ซ่ึงไม่สามารถกล่าวนามได้ท้ังหมด 

2.5.3 ประวัติวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร (วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร, 2561, ออนไลน์) 
วิทยาลั ยประมงส มุทรสาคร  สั ง กัดสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ 1/2 หมู่ 1  ตําบลดอนไก่ดี อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
สนับสนุนการก่อต้ังสถานศึกษาและบริจาคท่ีดินโดย คุณยายเทียบ วิยาภรณ์ ขอพระราชทานน้อม
เกล้า ถวายท่ีดินต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพ่ือนําความ
กราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระราชวินิจฉัยต่อกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม    
บรมราชกุมารี แจ้งความหนังสือสํานักเลขาธิการท่ี รก.0008/45075 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2547 
ทรงเลือกแนวทาง จัดต้ังวิทยาลัยประมงอยู่ในความดูแลของสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
และในปีงบประมาณ 2549 สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน
สิ่งก่อสร้าง ทําการก่อสร้างอาคารชั่วคราว อาคารชั้นเดียวขนาดพ้ืนท่ี 288 ตารางเมตร จํานวน 2 หลัง 
และได้เปิดทําการเรียน การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาประมง         
สาขาประมงทะเล ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 และในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดทําการเรียน การสอน     
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาควบคุมการเดินเรือ          
โดยฝากเรียนไว้ท่ีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพจํานวน 38 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 11 คน 

สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยประมงสมุทรสาครข้ึน เม่ือ
วันท่ี 17 ธันวาคม 2551 และได้มอบหมายให้นายเลอพงษ์ พิไสยสามนต์เขต ผู้ อํานวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นผู้รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาครไป
จนกว่าสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะบรรจุตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางศึกษาผู้ท่ี
ได้รับคัดเลือก ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ ต่อมาสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคําสั่งสํานัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี 1109/2552 ได้แต่งต้ังนายสุชา ราชฉวาง มาดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการต้ังแต่ วันท่ี 26 มิถุนายน 2552ได้ดําเนินงาน ขยาย ปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

บุศรา โพธิสุข (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทากงารเมืองท้องถ่ินของประชาชน 
ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถเรียงตามลําดับจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านหลักอปริหานิยธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
รณรงค์การเมืองท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการดําเนินการเลือกต้ัง อยู่ในระดับปานกลาง 

วราวุธ เด่นแพทย์ชรางกูร (2545) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” ผลการศึกษาพฤติกรรม  การเปิดรับ
ข่าวสารท่ัวไป นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารท่ัวไป โดยแยกตามประเภทของสื่อ พบว่า 1)  ส่วนใหญ่
นัก ศึกษาได้รับรู้ ข่ าวสาร ท่ัวไปจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด นัก ศึกษายั ง ให้ความน่า เชื่อ ถือ                    
ในสื่อโทรทัศน์โดยมีเหตุผลว่าสื่อนั้นมีท้ังภาพและเสียง 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
การเมือง นักศึกษาเปิดรับข่าวสารการเมืองในระดับสูง จากสื่อโทรทัศน์ โดยการเปิดรับสื่อทุกวัน    
มากท่ีสุด โดยให้ความน่าเชื่อถือและการแลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นทางการเมืองท่ีได้จากสื่ออยู่ใน 
ระดับกลาง ท้ังหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ 3) ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ภูมิหลังเก่ียวกับ เพศ มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเฉพาะจากสื่อ
ประเภทหนังสือพิมพ์ ส่วนภูมิหลังเก่ียวกับ อายุ คณะท่ีศึกษา ระดับชั้นปี ภูมิหลัง ไม่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ                
4) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ัวไป ภูมิหลังเก่ียวกับคณะท่ีศึกษาและภูมิลําเนา               
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่างสารทางการเมืองท่ัวไป ส่วนภูมิหลังเก่ียวกับ เพศ อายุ 
และระดับชั้นปี ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองท่ัวไป 5) พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถาบันการศึกษา ภูมิหลังเก่ียวกับอายุ และระดับชั้นปี มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถาบันการศึกษา ส่วนภูมิหลังเก่ียวกับ เพศ คณะท่ีศึกษา 
และภูมิลําเนา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถาบันการศึกษา 

นิตยา สุเพียร (2546) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของครูประถมศึกษา อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร อายุ มีผลทําให้ครูมีส่วนร่วมทางการเมือง
แตกต่างกัน 

กานต์ เสกขุนทด (2558) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนับสนุนการบริหารงาน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษา          
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1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภาพรวมทุกปัจจัยอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล 
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านชุมชน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการสื่อสาร 2) การมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง กิจกรรมท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการจัดทําแผนพัฒนา รองลงมา คือ การจัดทําข้อบัญญัติ ส่วน
กิจกรรมท่ีมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ฐานิตา เฉลิมช่วง (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง 
ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมืองอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ตามลําดับ 2) การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้
สิทธิเลือกต้ังอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านการติดต่อเป็นการเฉพาะ ด้านการร่วมกิจกรรม
ของชุมชน และด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ตามลําดับ 3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทางการเมือง พบว่า การไปใช้สิทธิเลือกต้ังของประชาชนเป็นหน้าท่ีตามกฎหมายอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมือง พบว่า ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและ
ผู้นําท้องถ่ินส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ค่านิยมเก่า เรื่องทําตามคําสั่ง ยึดระเบียบ เคารพอาวุโส มีความ
จงรักภักดี ถูกต้องอยู่แล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากท่ีสุด และปัจจัยสุดท้าย คือ ปัจจัยด้าน
บุคคล พบว่า บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อความสนใจเก่ียวกับการเมืองท้องถ่ินของผู้ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

เพ่ิมศักดิ์ วรรณย่ิง, ณัฐวีร์ บุนนาค และจตุพร บานช่ืน (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากท่ีสุดในด้านการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รองลงมา 
ด้านการเป็นนักกิจกรรมในชุมชน ด้านการเป็นผู้สื่อสารทางการเมือง ด้านการเป็นผู้รณรงค์หาเสียง
เลือกต้ัง ด้านการเป็นผู้ประท้วง และด้านการติดต่อกับทางราชการ ปัจจัยทางสังคมได้แก่ อายุ และ
อาชีพของประชาชนท่ีแตกต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน  ยกเว้นเพศ ต่างกันมีส่วน
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ี
อาศัยอยู่ในชุมชน และประสบการณ์เป็นกรรมการในการจัดการเลือกต้ังแตกต่างกัน ยกเว้น ตําแหน่ง
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ทางสังคมต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน        
สุกฤตา จินดาพรม (2556, หน้า 118) ได้ทําการศึกษา“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

สตรีไทยในพ้ืนท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินของภูมิภาคตะวันตก” ผลการศึกษาพบว่า สตรีไทยใน
พ้ืนท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 2) 
ปัจจัยระดับการศึกษา ต่างกัน ส่งผลต่อการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองต่างกัน และปัจจัยการเปิดรับ
สื่อมวลชนเก่ียวกับข่าวสารทางการเมืองต่างกันส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง และด้านการ
สนับสนุนพรรคการเมืองต่างกัน ส่วนปัจจัยความสํานึกทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ามาก และ 3) ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของสตรีต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า สตรีไทยส่วนใหญ่ต้องรับภาระในการดูแลครอบครัว และมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเมืองน้อย 

ชยสร สมบุญมาก และญาณกร โท้ประยูร (2559) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของข้าราชการตํารวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 9” ผลการศึกษาพบว่า 
1) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตํารวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตํารวจภูธรภาค 9 อยู่ในระดับสูง และ 2) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อการมีส่วนร่วมทาการเมือง เม่ือจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับชั้น
(ยศ)และระยะเวลาในการเป็นข้าราชการตํารวจ 

เทิดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร (2560) ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทาการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านพฤติกรรม และ
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  

ปริวัตร สิงห์แก้ว (2547) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : ศึกษา 
กรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผลการศึกษาพบว่าระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ี  
มากท่ีสุดคือประเด็นการเมืองการปกครองในระดับชาติมีความขัดแย้งกัน รองลงมาคือความรู้สึกโกรธ
เม่ือพบเห็นการแจกเงินหรือซ้ือเสียง และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีน้อยท่ีสุดคือการเคยเป็น
ผู้นําในการหาเสียงให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการร่วมชุมนุมเดินขบวนขับไล่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ สําหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้แก่ อายุ คณะ และชั้นปีท่ี
ศึกษา ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะคือ มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ 
เลือกต้ังภายในมหาวิทยาลัยให้ท่ัวถึงในช่วงท่ีมีการเลือกต้ัง และควรมีการจัดต้ังชมรมประชาธิปไตย
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ข้ึนในมหาวิทยาลัยเพ่ือทําให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของการเลือกต้ังและเพ่ือเป็นสื่อกลางในการ
เผยแพร่การเมืองในมหาวิทยาลัยต่อไป 

อํานาจ ศรีพระจันทร์ (2558) ได้วิจัย เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี” ผลการศึกษาพบว่า 1) การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยด้านการเป็นฐานคะแนนเสียงและการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ังอยู่ในระดับปานกลาง การไปใช้สิทธิ
เลือกต้ังอยู่ในระดับมาก และติดตามกระบวนการเลือกต้ังอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การมีสวนร่วมในการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาเลือกผู้สมัคร
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เป็นผู้มีประสบการณ์ทํางานสูง มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีอยู่ในระดับ
มาก ด้านนโยบายผู้สมัครเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ินอยู่ในระดับมาก ด้านผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการช่วยงานประเพณีต่าง ๆ ของชาวบ้านสมํ่าเสมอ และสัญญาว่าจะทําสิ่งต่าง ๆ ให้หลังจาก
ได้รับเลือกอยู่ในระดับมาก และด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว/การอุปถัมภ์ของผู้สมัคร ประชาชนเคารพ
นับถือ ศรัทธาส่วนตัว 3) เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายในมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ความสัมพันธ์ส่วนตัว การท่ีผู้สมัครอุปถัมภ์ประชาชนมีผลเชิงบวกต่อการ
มีส่วนร่วมการเลือกต้ังนากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

ขนิษฐา หอมตะโก (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต 
เทศบาลเมืองท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการศึกษาปรากฏว่า ประชาชนในเขต 
เทศบาลเมืองท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง และด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองด้านการชักชวนให้ผู้อ่ืนพูดคุยเรื่องการเมืองอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบตามตัวแปร
ต้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่างกันมีระดับการ        
มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีไม่แตกต่างกัน  
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2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยศึกษา

แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ (2550, หน้า 40-42) ซ่ึงได้เสนอ        

กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 14 ระดับ ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบการมีส่วนร่วม             

ทางการเมืองดังกล่าวมา  4 ระดับกําหนดเป็นกรอบในการดําเนินการวิจัยดังนี้  

     ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม  
    (Independent Variable)              (Dependent Variable) 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประเภทวิชา 
4. ชั้นปี 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงรูปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 
1. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
2. ด้านการรณรงค์ทางการเมือง  
3. ด้านการชุมนุมทางการเมือง 
4. ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง 
 



 
 

 

 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย   

การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัย       
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัย
ได้ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 และ 

2 ท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 870 คน    
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 

และ 2 ท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงได้จากการคํานวณโดยใช้สูตร

การคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จํานวน 274 คน ซ่ึงสูตรท่ีใช้ในการคํานวณ มีดังนี้ 
 

สูตร     n= 
N

1+N(e)2
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เม่ือ n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =  จํานวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 e  =  ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ (ในการวิจัยในครั้งนี้กําหนดให้มีค่าเท่ากับ .05) 

 แทนค่า       n =  
N

1+N(.05)2
  

                       N =
870

1+870�.0025�       

                   =       
870

3.175
    

                      =      274 คน  

ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยการหาค่าสัดส่วนของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 870 คน ต่อ 274 คน โดยใช้สูตรการหาค่าสัดส่วนต่อนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ตามข้ันตอนดังนี้ 

สูตร   n1 =  
nN1

N
 

 
n1 =     จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภทวิชา 
n =     จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
N1 =     จํานวนกลุ่มตัวอย่างท่ีจะสุ่มตัวอย่าง 
N =     จํานวนประชากรท้ังหมด 
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ผลจากการคํานวณโดยใช้สูตรเพ่ือหาค่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทวิชา ปรากฏ
ตามรายละเอียดในตารางท่ี 3.1 

 

ประเภทวิชา สถานศึกษา ช้ันปี จํานวน
ประชากร 

ผลการวิเคราะห์ จํานวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
ท่ีใช้จริง 

อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1 215 215×274÷870 68 
2 155 155×274÷870 49  

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1 41 41×274÷870 13 
2 46 46×274÷870 14 

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1 122 122×274÷870 39 
2 93 93×274÷870 29 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1 46 46×274÷870 14 
2 31 31×274÷870 10 

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1 15 15×274÷870 5 
2 7 7×274÷870 2 

เทค โน โลยี
สารสนเทศฯ 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 1 34 34×274÷870 11 
2 20 20×274÷870 6 

ประมง วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1 31 31×274÷870 10 
2 14 14×274÷870 4 

รวม 870  274 

ตารางท่ี 3.1 ขนาดประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (probability sampling) ด้วยวิธีการ   

สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple probability of selection) โดยการจับฉลาก เป็นการเลือกจับฉลาก
แบบคืนท่ี โดยสร้างกรอบตัวอย่างคือ บัญชีเลขประจําตัวนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร    
แยกสถานศึกษารวม 3 สถานศึกษา ทําฉลากรวมท้ังสิ้น 870 ใบ คลุกเคล้าฉลากแต่ละสถานศึกษาให้ท่ัว 
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โดยทุกใบของเลขประจําตัวนักศึกษามีโอกาสถูกจับข้ึนมาเท่าๆ กัน แล้วจับออกมาเพียง 274 ใบ         
ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 274 คน ท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัย 

3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling)        
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม     
กับงานวิจัย และเป็นตัวแทนของประชากรท่ีศึกษาท้ังหมดในการตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือก
ผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ (Key Informants)  ซ่ึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” จํานวน 5 ท่าน  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยในครั้ งนี้  ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบไปด้วย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาแนวคิดจากเอกสาร ตําราวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดแนวคิดและกรอบคําถาม                    
ของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ประเภทวิชา และ ระดับชั้นปี เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 
4 ข้อ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร 4 ด้าน จํานวนรวม 20 ข้อ  ประกอบด้วย 
 1) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง จํานวน 5  ข้อ 
 2) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง  จํานวน 5  ข้อ 
 3) ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง จํานวน 5  ข้อ 
 4) ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง  จํานวน 5  ข้อ 

แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นแบบสอบถามตามมาตรวัดแบบลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) ใช้การวัดแบบสอบถาม
ตามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 
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ระดับ 5 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยท่ีสุด 

การวัดค่าตัวแปร ได้กําหนดการวัดค่าตัวแปร ซ่ึงเป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ

แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

โดยใช้เกณฑ์การหาค่าอันตรภาคชั้น (ปัญญา คล้ายเดช, 2558 หน้า 216 - 217)  ดังนี้  

อันตรภาคชั้น =  
คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด

จํานวนชั้น
  = 

5 - 1
5

  
4

5
=  0.80 

 
      ระดับค่า  ช่วงค่าเฉล่ีย  การแปลผล 

5  4.21 – 5.00  มีระดับการมีส่วนร่วม มากท่ีสุด 
4  3.41 – 4.20  มีระดับการมีส่วนร่วม มาก 
3  2.61 – 3.40  มีระดับการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
2  1.81 – 2.60  มีระดับการมีส่วนร่วม น้อย 
1  1.00 – 1.80  มีระดับการมีส่วนร่วม น้อยท่ีสุด 

3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ

คําถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

 ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 4 ข้อ  

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

ของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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2) นําความรู้ท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง มา
กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

3) สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีครอบคลุมขอบเขตของการวิจัยโดยใช้คําถาม     
2 รูปแบบ ท้ังคําถามปลายปิดในแบบสอบถามและคําถามปลายเปิดในแบบสัมภาษณ์ 

4) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

5) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน         
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) หรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์
ของเนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 

ในการหาค่าความเท่ียงตรง (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา

ข้อความ และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ โดยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน        

ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงและพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา  

6) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์หาค่าดัชนีและความสอดคล้องของข้อคําถาม         

กับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC) ตามสูตร ดังนี้ 

สูตร   IOC =  
∑X

N
 

IOC  =     แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ 
∑X    =     แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 
N    =     แทนจํานวนผู้เชี่ยวชาญ 
ให้คะแนน +1    แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน  0     ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน -1     แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
โดยเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.60 ข้ึนไป จากข้อคําถามท้ังหมดจํานวน 25 ข้อ         

ข้อคําถามท่ีใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.60 – 1.00 
7) นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแล้วตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้          

(Try Out) กับผู้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนท่ี แต่มีคุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยนี้
คือ นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี จํานวน 30 ชุด แล้วนําผล
การตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

8) นําเครื่องมือท่ีสมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
1) ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา              

จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท้ัง 3 สถานศึกษา ประกอบด้วย 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว และวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 

2) อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม รวมท้ังข้ันตอนการกรอกข้อมูล        
ในแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม โดยรอรับแบบสอบถามกลับคืนจากผู้ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 274 ชุด   

3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม เพ่ือนํามาใช้ประมวลผล    
ด้วยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติต่อไป  

3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
1) ผู้วิจัยดําเนินการส่งหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลประกอบการทําวิจัย 

จํานวน 5 ท่าน  โดยกําหนด วันเวลา และสถานท่ี ท่ีจะเข้าสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
2) เข้าสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีได้นัดหมายกับผู้ให้สัมภาษณ์ ในขณะ 

สัมภาษณ์ทําการจดบันทึก บันทึกเสียง และบันทึกภาพหลังทําการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
1) วิเคราะห์ข้อมูลตามปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม เพศ อายุ ประเภทวิชาและระดับชั้นปี 

ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) และการอธิบาย
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 

2) วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)       
แล้วนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 

3) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ หาค่าเฉลี่ยเก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ ประเภทวิชา และระดับชั้นปี โดยใช้ใช้สถิติ t - test คือ กลุ่มตัว
อย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระต่อกัน ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นถ้าเป็นไปตามสมมติฐาน       
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ต ่ อ เ ม่ื อค ่ า  Sig. น ้ อยกว ่ า  . 05  และใช้ การทดสอบ ค่ าคว ามแปรปรวนแบบทาง เ ดี ย ว                         
(One Way ANOVA/F-test) เม่ือพบความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นราย
คู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

3.6.2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลท่ีนํามวิเคราะห์ 

เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ และการจดบันทึกแล้วนําเสนอในรูปแบบการบรรยาย 
(Descriptive)  

3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ มีสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 2 ประเภท ได้แก่  

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนาหรือบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นการนําข้อมูลท่ีเก็บ

รวบรวมได้มานําเสนอในรูปแบบของข้อความ ตาราง กราฟ ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) 

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x�)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือใช้สําหรับบรรยาย

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (ปัญญา คล้ายเดช, 2558, หน้า 212)  
 

P = 
x̅̅̅̅  × 100

N
 

 

P   =    ค่าร้อยละ   x� =    จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
N  =    จํานวนประชากร 

2) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ปัญญา คล้ายเดช, 2558, หน้า 213)  

      x� =    


  

  เม่ือ   x�    แทน  ค่าเฉลี่ย 
       แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
      แทน  จํานวนประชากร 
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3) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (ปัญญา คล้ายเดช, 2558, หน้า 218)  

S=���� N∑fx2-∑fx2  

N ����N-1����  

 

S   =    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ( S.D. )    
∑fx  =    ผลรวมค่าคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับ 

            N   =    จํานวนประชากร (ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด)   
 3.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่า (t-test) 

และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test /One Way ANOVA)  ถ้าพบความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD.     

(Least Significant Difference)  

สูตรการหาค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่   

1) การทดสอบสมมติฐาน ( t-test ) ปัญญา คล้ายเดช, 2558, หน้า 233)  

  t      =  

2

2

2

1

2

1

21

n

S

n

S

XX




  

เม่ือ    
1

   แทน  คะแนนเฉลี่ยกลุ่มท่ี 1 

   
2

   แทน  คะแนนเฉลี่ยกลุ่มท่ี  2 

   2

1
s   แทน  คะแนนแปรปรวนของกลุ่มท่ี 1 

   2

2
s   แทน  คะแนนแปรปรวนของกลุ่มท่ี 2 

   
1

n   แทน  ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 

   
2

n   แทน  ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 2 

2) การหาความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรือ (F-test) ปัญญา คล้ายเดช, 

2558, หน้า 234)   

F= 
MSb

MSw
 

F   =    อัตราส่วนของความแปรปรวน  

MSb   =    ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  

MSw   =    ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม



 
 

 

 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัย      
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงผู้วิจัย
ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ท่ีมีเพศ อายุ ประเภทวิชา ระดับชั้นปี ท่ีแตกต่างกัน 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ      
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 274 คน ซ่ึงได้มาจาก
สูตรการคํานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือนําผล       
การประมวลท่ีได้มาใช้ตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ โดยมี
ลําดับข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยได้กําหนดความหมาย  
ของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง    x� แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 Df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

t  แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t                
                      (t – distribution) 

 F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F  
                                (F - distribution) 
 Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzed) และการประมวลผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลตามปัจจัยส่วนบุคคล จําแนกตาม เพศ อายุ ประเภทวิชา          
และระดับชั้นปี ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) 
และการอธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)        
แล้วนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ยเก่ียวกับ      
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีเก่ียวกับปัจจัย      
ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ อายุ ประเภทวิชา และระดับชั้นปี โดยใช้สถิติ t - test 
คือกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระต่อกัน ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตาม
สมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig. น้อยกว่า .05 และใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว         
(One Way ANOVA/F-test) เม่ือพบความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง       
เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลท่ี   
นํามาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลซ่ึงได้มาจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึก แล้วนําเสนอในรูปแบบ       
การบรรยาย (Descriptive)  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามเพศ อายุ ประเภทวิชา และระดับชั้นปี โดยใช้การวิเคราะห์
หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ    
คําบรรยาย 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ดังนี้ 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

181 
93 

66.10 
33.90 

รวม 274 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีว ศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 และเป็นเพศหญิง 
จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 33.90  

ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ดังนี้ 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
17 – 18 ปี 62 22.60 
19 – 20 ปี 178 65.00 
21 – 22 ปี 30 10.90 
23 ปีข้ึนไป 4 1.50 

รวม 274 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ มีอายุ 19 – 20 ปี จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00  รองลงมามีอายุ 17 – 18 ปี 
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จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60  รองลงมามีอายุ 21 – 22 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.90  และน้อยท่ีสุดมีอายุ 23 ปีข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทวิชา ดังนี้ 
 

ประเภทวิชา จํานวน ร้อยละ 
อุตสาหกรรม 144 52.60 
บริหารธุรกิจ 99 36.10 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 6.20 
ประมง 14 5.10 

รวม 274 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60  รองลงมา
ศึกษาอยู่ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10  รองลงมาศึกษาอยู่ใน
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20  และน้อยท่ีสุด
ศึกษาอยู่ในประเภทวิชาประมง จํานวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.10 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับช้ันปี ดังนี้  

 

ระดับช้ันปี จํานวน ร้อยละ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 161 58.80 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 113 41.20 

รวม 274 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.80  และศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 
41.20  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย x�  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม 4 ด้าน 
ดังนี้ 

 

ข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

ระดับการมีส่วนร่วม x� (S.D.) แปลผล 
1 ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 3.18 0.94 ปานกลาง 
2 ด้านการรณรงค์ทางการเมือง 2.79 1.04 ปานกลาง 
3 ด้านการชุมนุมทางการเมือง 2.54 1.09 น้อย 
4 ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 3.34 1.00 ปานกลาง 

รวม  2.96 0.87 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา         
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับ
ตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  1) ด้านการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง มีค่าเฉลี่ย 3.34  2) ด้านการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง มีค่าเฉลี่ย 3.18  3) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง มีค่าเฉลี่ย 2.79 
และ 4 ) ด้านการชุมนุมทางการเมือง มีค่าเฉลี่ย 2.54 ตามลําดับ 
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             จากตารางท่ี 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา       
เป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯ มากน้อย
เพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ “การศึกษาข่าวสารทางการเมืองของต่างประเทศเพ่ือ
เปรียบเทียบการเมืองของไทย มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “การเข้าร่วมการชุมนุม             
ทางการเมืองเพ่ือรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด” 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง  
การเมือง ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง  ดังนี้ 

ข้อ ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ระดับการมีส่วนร่วม x�   (S.D.) แปลผล 
1 การติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 

วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯ มากน้อย
เพียงใด 

3.81 0.92 มาก 

2 การติดตามรับชมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มากน้อย
เพียงใด 

3.04 1.16 ปานกลาง 

3 การติดตามผลการนับคะแนนการเลือกต้ัง มากน้อย
เพียงใด 

3.05 1.27 ปานกลาง 

4 การเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองเ พ่ือรับฟัง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
มากน้อยเพียงใด 

2.85 1.34 ปานกลาง 

5 การศึกษาข่าวสารทางการเมืองของต่างประเทศ   
เพ่ือเปรียบเทียบการเมืองของไทย มากน้อยเพียงใด 

3.17 1.22 ปานกลาง 

รวม  3.18 0.94 ปานกลาง  
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ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง     
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์      
ทางการเมือง ดังนี้ 

 

ข้อ ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ระดับการมีส่วนร่วม x� (S.D.) แปลผล 
1 กา ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ในการ เ ดิ น รณรง ค์ ให้ คว ามรู้            

ทางการเมืองแก่ประชาชน มากน้อยเพียงใด 
2.71 1.23 ปานกลาง 

2 การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนออกไป   
ใช้สิทธิเลือกต้ัง มากน้อยเพียงใด 

2.81 1.28 ปานกลาง 

3 การมีส่วนร่วมในการจัดประชุม อบรม ให้คําแนะนํา
เก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง   
มากน้อยเพียงใด 

2.64 1.18 ปานกลาง 

4 การนําเสนอข่าวสารน่ารู้เก่ียวกับการเมืองให้กับผู้อ่ืน 
มากน้อยเพียงใด 

2.92 1.11 ปานกลาง 

5 การชักจูงหรือโน้มน้าวบุคคลอ่ืนให้ออกมาใช้สิทธิ
เ ลื อก ต้ั งบุ คคลหรือพรรคการ เ มือง ท่ีชื่ นชอบ         
มากน้อยเพียงใด 

2.85 1.20 ปานกลาง 

รวม  2.79 1.04 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การนําเสนอข่าวสาร 
น่ารู้เก่ียวกับการเมืองให้กับผู้อ่ืน มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ “การชักจูงหรือ    
โน้มน้าวบุคคลอ่ืนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังบุคคลหรือพรรคการเมืองท่ีชื่นชอบ มากน้อยเพียงใด”    
ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “การมีส่วนร่วมในการจัดประชุม อบรม ให้คําแนะนําเก่ียวกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง มากน้อยเพียงใด” 
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ตารางท่ี 4.8   แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
   การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุม 

ทางการเมือง ดังนี้ 

ข้อ ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง ระดับการมีส่วนร่วม x�  (S.D.) แปลผล 
1 การมีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์        

ในการร่วมชุมนุมทางการเมือง มากน้อยเพียงใด 
2.82 1.23 ปานกลาง 

2 การลงชื่อเพ่ือเข้าร่วมถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่ง     
ทางการเมือง มากน้อยเพียงใด 

2.39 1.23 น้อย 

3 การมีส่วนร่วมในการเดินขบวนคัดค้านกฎหมาย      
ท่ีไม่ยุติธรรมต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 

2.40 1.23 น้อย 

4 การเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง ณ สถานท่ีต่าง ๆ 
มากน้อยเพียงใด 

2.53 1.22 น้อย 

5 การมีส่วนร่วมในการชักชวนผู้อ่ืนเข้าร่วมการชุมนุม
หรือประท้วง มากน้อยเพียงใด 

2.57 1.31 น้อย 

รวม  2.54 1.09 น้อย 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ      
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมชุมนุมทางการเมือง มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ 
“การมีส่วนร่วมในการชักชวนผู้อ่ืนเข้าร่วมการชุมนุมหรือประท้วง มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด คือ “การลงชื่อเพ่ือเข้าร่วมถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มากน้อยเพียงใด” 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนน
เลือกตั้ง ดังนี้ 

ข้อ ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง ระดับการมีส่วนร่วม x�  (S.D.) แปลผล 
1 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือตัวบุคคล  

เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 
3.32 1.27 ปานกลาง 

2 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง โดยยึดถือนโยบาย
พรรคเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

3.28 1.27 ปานกลาง 

3 การออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทุกครั้ง     
ท่ีทําได้ มากน้อยเพียงใด 

3.38 1.26 ปานกลาง 

4 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เพราะเห็นว่าเป็นสิทธิ
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด 

3.62 1.07 มาก 

5 การเคยมีส่วนร่วมในการชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง มากน้อยเพียงใด 

3.11 1.28 ปานกลาง 

รวม  3.34 1.00 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ      
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง เพราะเห็นว่าเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ “การออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทุกครั้งท่ีทําได้ มากน้อยเพียงใด” 
ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “การเคยมีส่วนร่วมในการชักชวนให้ผู้ อ่ืนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง     
มากน้อยเพียงใด” 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จําแนก
ตามเพศ อายุ ประเภทวิชา และระดับชั้นปี โดยใช้สถิติ t - test คือกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็น
อิสระต่อกัน ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig. น้อยกว่า .05     
และใช้การทดสอบการแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA/F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD)             
Least Significant Difference 

สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 ใช้สถิติ t - test คือกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระ     
ต่อกัน ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig. น้อยกว่า .05 และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม จําแนก 
ตามเพศ  

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเพศชายมีส่วนร่วม        
ทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 
 
 
 
 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
เพศ n x� S.D แปลผล 

ชาย 
หญิง 

181 
93 

2.97 
2.95 

0.79 
1.01 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 274 2.96 0.86 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
        จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม ท่ีมีเพศต่างกัน 

เพศ n x� S.D. t Sig. 
ชาย 
หญิง 

181 
93 

2.97 
2.95 

0.79 
1.01 

0.15 
 

0.88 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม ท้ัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามเพศ ดังนี้ 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามเพศ อยู่ ในระดับปานกลาง               
โดยเพศหญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศชาย 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
       จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ท่ีมีเพศต่างกัน 
เพศ n x� S.D. t Sig. 

ชาย 
หญิง 

181 
93 

3.16 
3.22 

0.90 
1.03 

-0.47 
 

0.64 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
เพศ n x� S.D แปลผล 

ชาย 
หญิง 

181 
93 

3.16 
3.22 

0.90 
1.03 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 274 3.18 0.94 ปานกลาง 



 
62 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทาง 

       การเมือง จําแนกตามเพศ ดังนี้ 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเพศหญิง         
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศชาย 

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
       จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ท่ีมีเพศต่างกัน 

เพศ n x� S.D. t Sig. 
ชาย 
หญิง 

181 
93 

2.77 
2.82 

0.97 
1.17 

-0.29 
 

0.77 
 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุม 
ทางการเมือง จําแนกตามเพศ ดังนี้ 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
เพศ n x� S.D แปลผล 

ชาย 
หญิง 

181 
93 

2.77 
2.82 

0.97 
1.17 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 274 2.78 1.03 ปานกลาง 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
เพศ n x� S.D แปลผล 

ชาย 
หญิง 

181 
93 

2.50 
2.63 

1.04 
1.19 

น้อย 
ปานกลาง 

รวม 274 2.54 1.09 น้อย 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับน้อย โดยเพศหญิง   
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าเพศชาย 

ตารางท่ี 4.17 แสดงผลเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
       จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมืองท่ีมีเพศต่างกัน 

เพศ n x� S.D. t Sig. 
ชาย 
หญิง 

181 
93 

2.50 
2.63 

1.04 
1.19 

-0.87 
 

0.39 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกัน       
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนน
เลือกตั้ง จําแนกตามเพศ ดังนี้ 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง จําแนกตามเพศ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเพศชายมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากกว่าเพศหญิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
เพศ n x� S.D แปลผล 

ชาย 
หญิง 

181 
93 

3.45 
3.15 

0.94 
1.08 

มาก 
ปานกลาง 

รวม 274 3.34 0.99 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงผลเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
       จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง ท่ีมีเพศต่างกัน 

เพศ n x� S.D. t Sig. 
ชาย 
หญิง 

181 
93 

3.45 
3.15 

0.94 
1.08 

2.26 
 

0.03* 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 

การวิ เคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ใช้ส ถิ ติ  (One Way ANOVA/F-test) ในการทดสอบ            
ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับ
ความเชื่อม่ันอยู่ ท่ี  95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig. น้อยกว่า .05 ถ้าพบ         
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) 
Least Significant Difference และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน 
จําแนกตามอายุ ดังนี้ 

อายุ n x� S.D แปลผล 
17 – 18 ปี 
19 – 20 ปี 
21 – 22 ปี 
23 ปีข้ึนไป 

62 
178 
30 
4 

2.87 
3.04 
2.66 
3.30 

0.84 
0.91 
0.63 
0.12 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 274 2.96 0.87 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมาก         
ไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาท่ีมีอายุ     
19 – 20 ปี, 17 – 18 ปี และ 21 – 22 ปี ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
       สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน ท่ีมีอายุต่างกัน 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

4.98 
201.18 

3.00 
270.00 

1.66 
0.75 

2.23 
 

0.09 
 

รวม 206.16 273.00    

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกัน         
มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมท้ัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย x�  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง จําแนก ตามอายุ ดังนี้ 

อายุ n x� S.D แปลผล 
17 – 18 ปี 
19 – 20 ปี 
21 – 22 ปี 
23 ปีข้ึนไป 

62 
178 
30 
4 

3.03 
3.29 
2.83 
3.70 

0.93 
0.94 
0.90 
0.26 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 274 3.18 0.94 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยู่ ในระดับปานกลาง             
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป มีส่วนร่วมทางการเมือง
มากกว่านักศึกษาท่ีมีอายุ 19 – 20 ปี, 17 – 18 ปี และ 21 – 22 ปี ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ท่ีมีอายุ
ต่างกัน 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

8.30 
233.52 

3.00 
270.00 

2.77 
0.86 

3.20 
 

0.02* 
 

รวม 241.82 273.00    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.24  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง ท่ีมีอายุต่างกัน 

อายุ  
21-22 ปี 17-18 ปี 19-20 ปี 23 ปีข้ึนไป 

2.82 3.03 3.29 3.70 

21-22 ปี 2.82 - 0.32 0.01* 0.07 

17-18 ปี 3.03  - 0.06 0.16 

19-20 ปี 3.29   - 0.38 

23 ปีข้ึนไป 3.70    - 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า  เม่ือทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง ท่ีมีอายุต่างกันเป็นรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกัน 1 คู่ โดยกลุ่มอายุ 
19-20 ปี มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า กลุ่มอายุ 21-22 ปี  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์      
ทางการเมือง จําแนกตามอายุ ดังนี้ 

อายุ n x� S.D แปลผล 
17 – 18 ปี 
19 – 20 ปี 
21 – 22 ปี 
23 ปีข้ึนไป 

62 
178 
30 
4 

2.67 
2.88 
2.47 
3.05 

0.97 
1.10 
0.80 
0.41 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

น้อย 
ปานกลาง 

รวม 274 2.79 1.04 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ     
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษา     
ท่ีมีอายุ 19 – 20 ปี, 17 – 18 ปี และ 21 – 22 ปี ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
       สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ท่ีมีอายุต่างกัน  

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

5.65 
288.87 

3.00 
270.00 

1.88 
1.07 

1.76 
 

0.16 
 

รวม 294.52 273.00    

 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุม 
ทางการเมือง จําแนกตาม อายุ ดังนี้ 

อายุ n x� S.D แปลผล 
17 – 18 ปี 
19 – 20 ปี 
21 – 22 ปี 
23 ปีข้ึนไป 

62 
178 
30 
4 

2.58 
2.61 
2.01 
3.05 

1.01 
1.14 
0.88 
0.10 

น้อย 
ปานกลาง 

น้อย 
ปานกลาง 

รวม 274 2.54 1.09 น้อย 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลําดับ      
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษา      
ท่ีมีอายุ 19 – 20 ปี, 17 – 18 ปี และ 21 – 22 ปี ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง จําแนก     
ตามอายุ ดังนี้ 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.48 
315.68 

3.00 
270.00 

3.49 
1.17 

2.99 
 

0.03* 
 

รวม 326.17 273.00    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05   
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีอายุต่างกัน 

อายุ  
21-22 ปี 17-18 ปี 19-20 ปี 23 ปีข้ึนไป 

2.01 2.58 2.61 3.05 

21-22 ปี 2.01 - 0.01* 0.00* 0.07 

17-18 ปี 2.58  - 0.88 0.40 

19-20 ปี 2.61   - 0.41 

23 ปีข้ึนไป 3.05    - 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบว่า  เม่ือทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
ร่วมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีอายุต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกัน 2 คู่ โดยกลุ่มอายุ 19-20 ปี 
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า กลุ่มอายุ 21-22 ปี และกลุ่มอายุ 17-18 ปี มีส่วนร่วมทางการเมือง 
มากกว่า กลุ่มอายุ 21-22 ปี 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนน
เลือกตั้ง จําแนกตามอายุ ดังนี้ 

อายุ n x� S.D แปลผล 
17 – 18 ปี 
19 – 20 ปี 
21 – 22 ปี 
23 ปีข้ึนไป 

62 
178 
30 
4 

3.18 
3.40 
3.33 
3.40 

1.02 
1.02 
0.87 
0.37 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 274 3.34 1.00 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.30 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ      
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีมีอายุ 23 ปีข้ึนไป และกลุ่มอายุ 19-20 ปี มีส่วนร่วมทาง   
การเมืองมากกว่านักศึกษาท่ีมี 21 – 22 ปี และ 17 – 18 ปี ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง ท่ีมีอายุต่างกัน  

เพศ  SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

 2.34 
268.83 

3.00 
270.00 

0.78 
1.00 

0.78 
 

0.50 
 

รวม  271.17 273.00    

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกัน        
มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 3 นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 
 การวิ เคราะห์สมมติฐาน ท่ี  3  ใช้ ส ถิ ติ  One Way ANOVA/F-test ในการทดสอบ              
ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับ
ความเชื่อม่ันอยู่ท่ี 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig. น้อยกว่า .05 ถ้าพบ        ความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least 
Significant Difference และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม ท้ัง 4 ด้าน 
จําแนกตามประเภทวิชา ดังนี้ 

ประเภทวิชา n x� S.D แปลผล 
อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประมง 

144 
99 
17 
14 

3.01 
2.79 
3.00 
3.65 

0.69 
1.03 
0.99 
0.81 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 274 2.96 0.87 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวม ท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามประเภทวิชา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ     
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาประมง มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริหารธุรกิจ 
ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
       สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม ท้ัง 4 ด้าน ตามประเภทวิชาต่างกัน 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.04 
196.13 

3.00 
270.00 

3.35 
0.73 

4.61 
 

0.00* 
 

รวม 206.16 273.00    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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จากตารางท่ี 4.33 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมท้ัง 4 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05          
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวม          
ท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน 

ประเภทวิชา  
บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฯ อุตสาหกรรม ประมง 

2.79 3.00 3.01 3.65 

บริหารธุรกิจ 2.79 - 0.34 0.04* 0.00* 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3.00  - 0.96 0.03* 

อุตสาหกรรม 3.01   - 0.00* 

ประมง 3.65    - 

จากตารางท่ี 4.34 พบว่า  เม่ือทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม   
ท้ัง 4 ด้าน ท่ีมีประเภทวิชาต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกัน 4 คู่ โดยกลุ่มประเภทวิชา
ประมง มีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มากกว่า กลุ่มประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และกลุ่มประเภทวิชา
อุตสาหกรรม มีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามประเภทวิชา ดังนี้ 

 

ประเภทวิชา n x� S.D แปลผล 
อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประมง 

144 
99 
17 
14 

3.28 
2.94 
3.33 
3.81 

0.86 
0.99 
0.98 
0.92 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 274 3.18 0.94 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามประเภทวิชา อยู่ในระดับ      
ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาประมง         
มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร, อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง จําแนก
ตามประเภทวิชา ดังนี้ 

 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

13.04 
228.78 

3.00 
270.00 

4.35 
0.85 

5.13 
 

0.00* 
 

รวม 241.82 273.00    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ   
ท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
 



 
75 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน 

ประเภทวิชา  
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีฯ ประมง 

2.94 3.28 3.33 3.81 

บริหารธุรกิจ 2.94 - 0.00* 0.10 0.00* 

อุตสาหกรรม 3.28  - 0.81 0.03* 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

3.33   - 0.14 

ประมง 3.81    - 

จากตารางท่ี 4.37 พบว่า  เม่ือทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
ติดตามข่าวสารทางการเมือง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกันเป็นรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกัน 3 คู่ โดยกลุ่ม
ประเภทวิชาประมง มีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มากกว่า       
กลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม  และกลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า 
กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ียx� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์      
ทางการเมือง จําแนกตาม ประเภทวิชา ดังนี้ 

ประเภทวิชา n x� S.D แปลผล 
อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประมง 

144 
99 
17 
14 

2.79 
2.65 
2.91 
3.56 

0.92 
1.17 
1.15 
0.83 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 274 2.79 1.04 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.38 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง จําแนกตามประเภทวิชา อยู่ ในระดับปานกลาง             
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาประมง มีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
อุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง จําแนกตาม
ประเภทวิชา ดังนี้ 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

10.34 
284.18 

3.00 
270.00 

3.45 
1.05 

3.27 
 

0.02* 
 

รวม 294.52 273.00    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.39 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการรณรงค์ทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์
ทางการเมือง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน 

ประเภทวิชา  
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีฯ ประมง 

2.65 2.79 2.91 3.56 

บริหารธุรกิจ 2.65 - 0.29 0.34 0.00* 

อุตสาหกรรม 2.79  - 0.66 0.00* 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

2.91   - 0.08 

ประมง 3.56    - 

จากตารางท่ี 4.40 พบว่า  เม่ือทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
รณรงค์ทางการเมือง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกันเป็นรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกัน 2 คู่ โดยกลุ่มประเภท
วิชาประมง มีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มากกว่า กลุ่มประเภท
วิชาอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุม   
ทางการเมือง จําแนกตาม ประเภทวิชา ดังนี้ 

ประเภทวิชา n x� S.D แปลผล 
อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประมง 

144 
99 
17 
14 

2.41 
2.53 
2.85 
3.63 

0.92 
1.23 
1.20 
1.03 

น้อย 
น้อย 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 274 2.54 1.09 น้อย 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามประเภทวิชา อยู่ในระดับน้อย โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาประมง มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรม ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง จําแนกตาม
ประเภทวิชา ดังนี้ 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

20.74 
305.42 

3.00 
270.00 

6.91 
1.13 

6.11 
 

0.00* 
 

รวม 326.17 273.00    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน 

ประเภทวิชา  
อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีฯ ประมง 

2.41 2.53 2.85 3.63 

อุตสาหกรรม 2.41 - 0.36 0.10 0.00* 

บริหารธุรกิจ 2.53  - 0.26 0.00* 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

2.85   - 0.04* 

ประมง 3.63    - 

จากตารางท่ี 4.43 พบว่า  เม่ือทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
ร่วมชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกันเป็นรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกัน 3 คู่ โดยกลุ่ม
ประเภทวิชาประมง มีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม มากกว่า      
กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนน
เลือกตั้ง จําแนกตาม ประเภทวิชา ดังนี้ 

ประเภทวิชา n x� S.D แปลผล 
อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประมง 

144 
99 
17 
14 

3.58 
3.03 
2.93 
3.61 

0.83 
1.13 
1.05 
0.79 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
รวม 274 3.34 1.00 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 4.44 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง จําแนกตามประเภทวิชา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาประมง มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสาร ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.45 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง จําแนกตาม
ประเภทวิชา ดังนี้ 

เพศ SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

21.40 
249.77 

3.00 
270.00 

7.13 
0.93 

7.71 
 

0.00* 
 

รวม 271.17 273.00    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.45 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ตามการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน 

ประเภทวิชา  
เทคโนโลยีฯ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม ประมง 

2.93 3.03 3.58 3.61 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

2.93 - 0.67 0.00* 0.05* 

บริหารธุรกิจ 3.03  - 0.00* 0.03* 

อุตสาหกรรม 3.58   - 0.89 

ประมง 3.61    - 

จากตารางท่ี 4.46 พบว่า  เม่ือทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง ท่ีมีประเภทวิชาต่างกันเป็นรายคู่ พบว่ามีความแตกต่างกัน 4 คู่ โดยกลุ่มประเภท
วิชาประมง มีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  และกลุ่มประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมทางการเมือง 
มากกว่า กลุ่มประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกว่า กลุ่มประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ 
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สมมติฐานท่ี 4 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีศึกษาในระดับชั้นปีท่ีต่างกัน   
มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 4 ใช้สถิติ t - test คือกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระ     
ต่อกัน ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเม่ือค่า Sig. น้อยกว่า .05 และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน 
จําแนกตามระดับช้ันปี ดังนี้ 

จากตารางท่ี 4.47 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน จําแนกตามระดับชั้นปี อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ท่ี  2 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
       จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมท้ัง 4 ด้าน ท่ีมีระดับช้ันปีต่างกัน 

ระดับช้ันปี n x� S.D. t Sig. 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.74 
3.28 

0.83 
0.83 

-5.30 
 

0.00* 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.48 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับชั้นปี
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมท้ัง 4 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05          
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับช้ันปี n x� S.D แปลผล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.74 
3.28 

0.83 
0.83 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 274 2.96 0.86 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามระดับช้ันปี ดังนี้ 

จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง จําแนกตามระดับชั้นปี อยู่ในระดับ       ปาน
กลาง โดยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 

ตารางท่ี 4.50 แสดงผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง ท่ีมีระดับช้ันปี
ต่างกัน 

ระดับช้ันปี n x� S.D. t Sig. 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.92 
3.57 

0.85 
0.94 

-5.97 
 

0.00* 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.50 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับชั้นปี
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับช้ันปี n x� S.D แปลผล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.92 
3.57 

0.85 
0.94 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 274 3.18 0.94 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์     
ทางการเมือง จําแนกตามระดับช้ันปี ดังนี้ 

จากตารางท่ี 4.51 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง จําแนกตามระดับชั้นปี อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 

ตารางท่ี 4.52 แสดงผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด 
                 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ท่ีมีระดับช้ันปีต่างกัน 

ระดับช้ันปี n x� S.D. t Sig. 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.55 
3.12 

0.95 
1.07 

-4.62 
 

0.00* 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.52 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับชั้นปี
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการรณรงค์ทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 

 

 

 

 

 
 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับช้ันปี n x� S.D แปลผล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.55 
3.12 

0.95 
1.07 

น้อย 
ปานกลาง 

รวม 274 2.78 1.03 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการชุมนุม      
ทางการเมือง จําแนกตามระดับช้ันปี ดังนี้ 

จากตารางท่ี 4.53 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการชุมนุมทางการเมือง จําแนกตามระดับชั้นปี อยู่ในระดับน้อย โดยนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ท่ี  2 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 

ตารางท่ี 4.54 แสดงผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด 
                 อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการชุมนุมทางการเมือง ท่ีมีระดับช้ันปีต่างกัน 

ระดับช้ันปี n x� S.D. t Sig. 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.41 
2.73 

1.03 
1.15 

-2.44 
 

0.02* 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.54 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับชั้นปี
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการชุมนุมทางการเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 

 

 

 

 

 
 

                ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับช้ันปี n x� S.D แปลผล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

2.41 
2.73 

1.03 
1.15 

น้อย 
ปานกลาง 

รวม 274 2.54 1.09 น้อย 
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ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ีย x� ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนน
เลือกตั้ง จําแนกตามระดับช้ันปี ดังนี้ 

จากตารางท่ี 4.55 พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง จําแนกตามระดับชั้นปี อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 มีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 

ตารางท่ี 4.56 แสดงผลเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
       จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง ท่ีมีระดับช้ันปีต่างกัน 

ระดับช้ันปี n x� S.D. t Sig. 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

3.09 
3.70 

0.98 
0.91 

-5.26 
 

0.00* 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 4.56 พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับชั้นปี
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05        
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน  

                ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับช้ันปี n x� S.D แปลผล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

161 
113 

3.09 
3.70 

0.98 
0.91 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 274 3.34 0.99 ปานกลาง 
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาสมุทรสาคร 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ จํานวน 5 ท่าน ในประเด็นแนวทางการมีส่วนร่วม         
ทางการเมือง ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง และด้านการ
ลงคะแนนเลือกต้ัง มีรายละเอียดดังนี้ 
1) ด้านการติดตามข่าวสาร 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวว่า ควรติดตามข่าวสารของทางราชการให้มากข้ึน เพราะเป็น
ข่าวสารท่ีเชื่อถือได้ โดยจะต้องพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาภายในข่าวเป็นหลัก ท้ังข่าวจาก
ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ข่าวท่ีน่าเชื่อถือได้ของทางราชการ เช่น ข่าวท่ีเผยแพร่จากกรมประชาสัมพันธ์ 
นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารควรติดตามในปริมาณท่ีเหมาะสม กล่าวคือพอเหมาะพอควร             
มีความเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต หรือติดตามข่าวสารทางการเมืองในส่วนท่ีมีความสําคัญมาก ๆ   
เช่น การติดตามข่าวสารเก่ียวกับกําหนดการเลือกต้ัง หรือการติดตามเก่ียวกับสาระสําคัญ              ใน
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น (สัมภาษณ์ 26 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า ควรติดตามข่าวสารทางการเมืองเรื่องท่ีมีความสําคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องท่ีเก่ียวกับประเด็นหรือสอดคล้องกับเนื้อหาภายในรัฐธรรมนูญ เช่น           
เรื่องเก่ียวกับการเลือกต้ัง เรื่องเก่ียวกับกระบวนการได้มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา และเรื่องเก่ียวกับการแบ่งเขตการเลือกต้ัง ท้ังนี้ สถานศึกษาจะต้องทําหน้าท่ีในการเผยแพร่
ข่าวสารทางการเมือง เพ่ือให้นักศึกษาได้เป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารทางการเมืองเพ่ิมข้ึนด้วย 
(สัมภาษณ์ 24 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าวว่า ควรติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านช่องทางต่าง ๆ          
ท่ีตนเองสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ท้ังนี้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองใด ๆ จะต้องใช้
วิจารณญาณ    ในการพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลประกอบก่อนการตัดสินใจด้วย (สัมภาษณ์ 12 
ตุลาคม 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า วิธีการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการติดตาม
ข่าวสารทางการเมือง ควรเริ่มจากสถาบันการศึกษา เพราะเป็นสถาบันทางสังคมท่ีนักศึกษา            มี
ความผูกพันธ์มากท่ีสุด โดยสร้างบรรยากาศท่ีทําให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้ อยากติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง เช่น การให้ความสําคัญกับกิจกรรมการเลือกต้ังสโมสรหรือองค์การนักศึกษา            
การส่งเสริมให้มีการต้ังชมรมต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของนักศึกษาเอง รวมไปถึงกิจกรรมการเลือกหัวหน้า
ห้องในสถานศึกษา (สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2561) 
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 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าวว่า ควรใช้เทคโนโลยีท่ีตนเองมี ในการค้นหาข้อมูลทางด้าน
การเมืองการปกครอง เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต ท้ังนี้ ข้อมูลท่ีอยู่ในระบบ
ออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง มีการเผยแพร่จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยู่จํานวนมาก ในปัจจุบัน   
จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างสะดวก (สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2561) 
 โดยรวมสรุปได้ว่า นักศึกษาควรติดตามข่าวสารทางการเมืองในช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ           
ท่ีสามารถกระทําได้ให้มากข้ึน ท้ังนี้ การติดตามข่าวสารทางการเมือง ควรเลือกติดตามในส่วนของ
ข้อมูลท่ีมีความสําคัญและเก่ียวข้องกับตัวของนักศึกษาโดยตรง และเพ่ือความถูกต้องของข้อมูล        
ท่ีนักศึกษาเลือกติดตาม นักศึกษาควรจะต้องเลือกติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ เช่น 
ข่าวสารจากทางราชการ เป็นต้น 
2) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวว่า ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ทางการเมือง โดยการ
ช่วยเหลือกิจกรรมทางการเมืองส่วนรวมท่ีสามารถกระทําได้ เช่น การรณรงค์การเลือกต้ัง การรณรงค์
การลงประชามติ การทําให้ประชาชนมีความต่ืนตัวในเรื่องการเมืองมากข้ึน เป็นการสร้าง            
ความตระหนักต่อสังคมร่วมกัน (สัมภาษณ์ 26 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า ควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ทางการเมืองอย่างง่าย            
โดยการท่ีทุกคนร่วมกันอธิบายกับผู้อ่ืนว่า ในการเลือกต้ังแต่ละครั้งมีรายละเอียดอย่างไร มีวิธีการ
อย่างไร และมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหน ถือเป็นวิธีการรณรงค์ท่ีสามารถเริ่มต้นทําได้ง่าย           
อาจเริ่มต้นรณรงค์ผ่านคนในครอบครัวเป็นอันดับแรก (สัมภาษณ์ 24 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าวว่า การรณรงค์ทางการเมืองควรเริ่มต้นจากคนใกล้ตัว          
ด้วยการชักชวน พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเมือง แล้วจึงค่อยขยายขอบเขตของการรณรงค์
ออกไป ให้มีขอบเขตท่ีกว้างมากข้ึน (สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ โดยอาจจะเป็น          
การรณรงค์ในเขตพ้ืนท่ีของตัวเอง โดยการช่วยเหลือหรือให้ความรู้แก่ชาวบ้าน การให้ข้อมูลกับผู้อ่ืน  
ว่าการเลือกต้ังเป็นอย่างไร การรณรงค์ในลักษณะนี้จะเป็นลักษณะของการส่งเสริมสนับสนุน        
เพ่ือส่วนรวม หรืออาจใช้วิธีสร้างชมรมท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง แล้วใช้ชมรม              เป็น
ตัวขับเคลื่อนการรณรงค์ให้เกิดข้ึน โดยเฉพาะการรณรงค์ในเรื่องของการเมืองท้องถ่ิน (สัมภาษณ์ 1 
ตุลาคม 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าวว่า การรณรงค์ทางการเมืองอาจไม่จําเป็นต้องดําเนินการ       
ผ่านการเดินรณรงค์ แต่อาจใช้วิธีการจัดกิจกรรมประชุม อบรม ให้ความรู้ทางการเมืองได้ (สัมภาษณ์ 
28 กันยายน 2561) 
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 โดยรวมสรุปได้ว่า นักศึกษาทุกคนควรเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ทางการเมือง          
โดยวิธีการรณรงค์ทางการเมืองท่ีนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ง่ายท่ีสุด คือ การชักชวนคนใกล้ชิด        
ในครอบครัวหรือผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของ     
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และออกมาทํากิจกรรมทางการเมืองในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลงคะแนน
เลือกต้ัง เป็นต้น 
3) ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวว่า การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองต้องเป็นไปตามท่ีกติกา
กําหนด ต้องเป็นไปโดยสงบ โดยเปิดเผย กระทําในเวลากลางวัน ไม่กีดขวางทางจราจร ต้องเป็น      
การชุมนุมท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอ่ืน การชุมนุมทางการเมืองก็ถือเป็นสิทธิ ท่ีพึงทําได้ 
(สัมภาษณ์ 26 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า จะต้องรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองก่อน โดยเฉพาะการ
ชุมนุมท่ีเป็นลักษณะการชุมนุมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หรือแม้กระท่ังการชุมนุมเพ่ือ              
หาเสียงใด ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ท่ียังไม่เปิดโอกาสให้ไปยุ่งเก่ียวกับการ
แสดงออกทางการเมืองได้มากนัก ในการชุมนุมในเรื่องอ่ืน ๆ สามารถกระทําได้ ท้ังนี้ จะต้องเข้าใจว่า 
การชุมนุมทางการเมืองเป็นเรื่องส่วนบุคคล หากประสงค์จะร่วมการชุมนุมทางการเมือง ก็ควรเป็นไป
เพ่ือจะติดตามข่าวสารทางการเมืองเพียงเท่านั้น (สัมภาษณ์ 24 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าวว่า การชุมนุมอาจกระทําได้ตราบใดท่ีการชุมนุมอยู่ภายใต้
กรอบท่ีกฎหมายกําหนด และการชุมนุมนั้น ๆ ตนเองควรมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ไม่ควรเป็นไปตาม
ลักษณะของกระแสนิยม (สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า การชุมนุมทางการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน แต่จะต้อง
พิจารณาว่า การชุมนุมเนื้อหาหลักเป็นการชุมนุมแบบไหน จะต้องมีการสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา
ว่าการชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิในการแสดงออก สามารถกระทําได้ แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้อ่ืน (สัมภาษณ์  1 ตุลาคม 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าวว่า ก่อนการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองจะต้องคํานึงก่อนว่า
หน้าท่ีหลักของตนคืออะไร หากทําหน้าท่ีของตนได้อย่างสมบูรณ์ ก็สามารถเข้าร่วมการชุมนุม        
ทางการเมืองได้ แต่สิ่งท่ีพึงคํานึงถึงคือ การชุมนุมนั้น ๆ จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน 
(สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2561) 
 โดยรวมสรุปได้ว่า นักศึกษาไม่ควรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง แต่หากนักศึกษา                  
มีความต้องการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีกฎหมายอนุญาต
ให้กระทําได้ และจะต้องเป็นการชุมนุมท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน เช่น ต้องไม่เป็นการชุมนุม     
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ท่ีปิดช่องทางการสัญจรสาธารณะ หรือการชุมนุมท่ีมีการใช้เสียงรบกวนผู้อ่ืนท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีนั้น 
และต้องเป็นการชุมนุมท่ีปราศจากความรุนแรง 
4) ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าวว่า การเลือกต้ังถือเป็นสิทธิท่ีรัฐมอบให้ ฉะนั้น เม่ือตนเองเป็น    
ผู้มีอายุถึงเกณฑ์การใช้สิทธิเลือกต้ัง จึงควรใช้สิทธิ แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับโดยมีบทลงโทษท่ีมีผล
โดยตรงต่อนักศึกษา แต่ก็ควรแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเคารพตนเองด้วยการไปใช้สิทธิ ถึงแม้ว่า
การเลือกต้ังอาจไม่มีผู้รับสมัครท่ีตรงตามความต้องการ ก็ยังสามารถเลือกในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ 
การไม่ไปใช้สิทธิเป็นสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง  (สัมภาษณ์ 26 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าวว่า ควรออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง รวมถึงการชักชวนให้ผู้อ่ืน         
ได้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเลือกต้ังด้วย ท้ังนี้ หมายรวมถึงการเลือกต้ังอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยเช่นกัน 
เช่น การเลือกต้ังท้องถ่ินต่าง ๆ (สัมภาษณ์ 24 กันยายน 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าวว่า การเลือกต้ังมีความสําคัญ เพราะเป็นกิจกรรมทางการเมือง   
ท่ีนัก ศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมไ ด้ ง่าย ท่ีสุด  แต่ เป็น กิจกรรมท่ีกลับ มีพลังอย่ างมาก                    
ต่อการดําเนินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด (สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าวว่า การเลือกต้ังเป็นสิ่งท่ีทําได้ เพราะทุกคนควรมีสิทธิท่ีจะ
กําหนดอนาคตของประเทศ การเลือกต้ังถือเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญและเป็นหนึ่งในหน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองดี การเลือกต้ังยึดหลักท่ีว่า 1 คนมี 1 สิทธิ 1 เสียง เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องมีความเข้าใจว่า
การเลือกต้ังไม่ใช่เพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีคาดหวังเพียงชัยชนะ แต่การเลือกต้ังเป็นการแสดง
เจตนารมณ์หรือแสดงให้เห็นว่า เสียงท่ีเราแสดงจะเป็นกําลังใจให้กับคนท่ีเราชื่นชอบ และเป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองดี (สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2561) 
 ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าวว่า ทุกคนมีสิทธิ 1 คะแนน 1 เสียง ถ้าหากเราไม่ไปใช้สิทธิ        
ก็จะไม่ได้คนดีท่ีจะมาบริหารงาน การเลือกต้ังจึงเป็นการสร้างการยอมรับและฉันทามติร่วมกัน 
(สัมภาษณ์ 28 กันยายน 2561) 
 โดยรวมสรุปได้ว่า นักศึกษาควรใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังทุกครั้งท่ีสามารถกระทําได้         
และควรให้ความสําคัญกับการเลือกต้ังในทุกระดับ เพ่ือแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเป็นผู้รู้หน้าท่ี        
และรักษาสิทธิ ท่ีตนเองมี นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา          
และประชาชนเห็นความสําคัญของการเลือกต้ังด้วย 
 



 
 

 

 

บทท่ี 5 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วย      
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)       
มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศ อายุ ประเภทวิชา ระดับชั้นปี ท่ีแตกต่างกัน 

3) เ พ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา                
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1) แบบสอบถาม ใช้สําหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ ลักษณะเป็นคําถามปลายปิด 

ประกอบด้วย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ประเภทวิชา และระดับชั้นปี และตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการติดตามข่าวสารทางการ
เมือง ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง และด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง 

2) แบบสัมภาษณ์ ใช้สําหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แนว

ทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  
จากนั้นนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป   

ทางสถิติ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยสรุปผลการค้นคว้าตามลําดับ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

จาการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีตอบแบบสอบถาม       

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 66.10 และ เป็นเพศหญิง จํานวน 93 คน     
คิดเป็นร้อยละ 33.90 มีอายุ 19 – 20 ปี จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมามีอายุ        
17 – 18 ปี จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.60 รองลงมามีอายุ 21 – 22 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.90 และน้อยท่ีสุดมีอายุ 23 ปีข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ศึกษาอยู่ใน    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 52.60 รองลงมาศึกษาอยู่ในประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาศึกษาอยู่ในประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.20 และน้อยท่ีสุดศึกษาอยู่ในประเภทวิชา
ประมง จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.10 ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 และน้อยท่ีสุดศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.20 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร 
 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เป็นพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯ มากน้อย
เพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ “การศึกษาข่าวสารทางการเมืองของต่างประเทศ               
เพ่ือเปรียบเทียบการเมืองของไทย มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “การเข้าร่วม     
การชุมนุมทางการเมืองเ พ่ือรับฟังข้อเท็จจริ ง ต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ                 
มากน้อยเพียงใด” 
 2) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ                
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การนําเสนอข่าวสาร  
น่ารู้เก่ียวกับการเมืองให้กับผู้ อ่ืน มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ “การชักจูง             
หรือโน้มน้าวบุคคลอ่ืนให้ออกมาใช้สิทธิ เลือกต้ังบุคคลหรือพรรคการเมือง ท่ี ท่านชื่นชอบ                
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มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “การมีส่วนร่วมในการจัดประชุม อบรม ให้คําแนะนํา
เก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง มากน้อยเพียงใด 

3) ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ     
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การมีส่วนร่วม         
ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมชุมนุมทางการเมือง มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
รองลงมา คือ “การมีส่วนร่วมในการชักชวนผู้อ่ืนเข้าร่วมการชุมนุมหรือประท้วง มากน้อยเพียงใด” 
ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “การลงชื่อเพ่ือเข้าร่วมถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง            
มากน้อยเพียงใด” 

4) ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ     
โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ “การไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง เพราะท่านเห็นว่าเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมี
ค่า เฉลี่ ยรองลงมา คือ “การออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เลือก ต้ั ง ทุกครั้ ง ท่ี ท่าน ทํา ไ ด้                     
มากน้อยเพียงใด” ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ “การมีส่วนร่วมในการชักชวนให้ผู้อ่ืนไปลงคะแนน
เสียงเลือกต้ัง มากน้อยเพียงใด” 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ และอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยรวมท้ัง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาท่ีมี ประเภทวิชา และระดับชั้นปี 
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองท่ี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณา   
เป็นรายด้าน มีดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมี
เพศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ท้ังในด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง       
การรณรงค์ทางการเมือง และการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ สําหรับ      
ในด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ         
ท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 
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 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมี
อายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่แตกต่างกัน ท้ังในด้านการรณรงค์ทางการเมือง และ           
การลงคะแนนเลือกต้ัง ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ สําหรับในด้าน การติดตามข่าวสาร         
ทางการเมืองและการร่วมชุมนุมทางการเมือง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 3 นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชาต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร       
ท่ีมีประเภทวิชาต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน ท้ังในด้านการติดตามข่าวสาร            
ทางการเมือง การรณรงค์ทางการเมือง การร่วมชุมนุมทางการเมือง และการลงคะแนนเลือกต้ัง    
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สมมติฐานท่ี 4 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีศึกษาในระดับชั้นปีท่ีต่างกัน   
มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร       
ท่ีมีระดับชั้นปีต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน ท้ังในด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
การรณรงค์ทางการเมือง การร่วมชุมนุมทางการเมือง และการลงคะแนนเลือกต้ัง อย่างมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ ในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร เก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 5 ท่าน มีดังนี้ 
 1) ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง สรุปได้ว่า นักศึกษาควรติดตามข่าวสารทางการ
เมืองในช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ ท่ีสามารถกระทําได้ให้มากข้ึน ท้ังนี้การติดตามข่าวสารทางการเมือง
ควรเลือกติดตามในส่วนของข้อมูลท่ีมีความสําคัญและเก่ียวข้องกับตัวของนักศึกษาโดยตรง และเพ่ือ   
ความถูกต้องของข้อมูล ท่ีนักศึกษาเลือกติดตาม นักศึกษาควรจะต้องเลือกติดตามข้อมูล                
จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือได้ เช่น ข่าวสารจากทางราชการ เป็นต้น 
 2) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง สรุปได้ว่า นักศึกษาควรเป็นส่วนหนึ่ง  ในการร่วมรณรงค์
ทางการเมือง โดยวิธีการรณรงค์ทางการเมืองท่ีนักศึกษาควรทําเพราะสามารถปฏิบัติได้ง่ายท่ีสุด      
คือการชักชวนคนใกล้ชิดในครอบครัวหรือผู้ท่ีมีความสัมพันธ์กับนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ    
และเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมือง และออกมาทํากิจกรรมทางการเมือง                
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลงคะแนนเลือกต้ัง เป็นต้น 
 3) ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง สรุปได้ว่า หากนักศึกษามีความต้องการเข้าร่วมชุมนุม
ทางการเมือง นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระทําได้ 
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และจะต้องเป็นการชุมนุมท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน เช่น  ต้องไม่เป็นการชุมนุมท่ีปิดช่องการ
การสัญจรสาธารณะ หรือการชุมนุมท่ีมีการใช้ เสียงรบกวนผู้ อ่ืน ท่ีอยู่ ในบริ เวณพ้ืนท่ีนั้น ๆ              
และต้องเป็นการชุมนุมท่ีปราศจากความรุนแรง 
 4) ด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง สรุปได้ว่า นักศึกษาควรใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ังทุกครั้ง       
ท่ีสามารถกระทําได้ และควรให้ความสําคัญกับการเลือกต้ังในทุกระดับ เพ่ือแสดงให้เห็นว่านักศึกษา
เป็นผู้รู้หน้าท่ี และรักษาสิทธิท่ีตนเองมี นอกจากนี้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมสนับสนุน          
ให้นักศึกษาและประชาชนเห็นความสําคัญของการเลือกต้ังด้วย 
 โดยรวมสรุปได้ว่า นักศึกษาควรเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ท้ังด้านการติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง ด้านการรณรงค์ทางการเมือง ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง และด้านการลงคะแนน
เลือกต้ัง เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะทําให้นักศึกษาได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน
ประเทศ ได้ใช้สิทธิท่ีตนพึงมีในทางท่ีถูกต้อง ซ่ึงจะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปได้อย่างม่ันคง 
อันเป็นไปตามวิถีทางแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้นําผลการศึกษามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมมีดังนี้ 

ผลจากการวิจัย พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมท้ัง  4  ด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในสถานการณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่ปี 2557 ท่ีผ่านมา
มีเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2557 เกิดข้ึนในประเทศไทย ทําให้การมีส่วนร่วมทางการเมือง            
ในหลาย ๆ กิจกรรมของนักศึกษาและประชาชนเป็นไปอย่างจํากัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
ฐานิตา เฉลิมช่วง ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับ
เทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในระดับ
เทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน
ของประชาชนโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
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เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นนํามาอภิปรายได้ดังนี้ 
1) ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

สมุทรสาครมีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า สื่อสารมวลชน            
ท่ีทําหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง ถูกควบคุมดูแลการดําเนินการการเผยแพร่     
ให้ เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยรัฐบาลในช่วงเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา                  
อีกท้ังช่องทางการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของประชาชนก็เป็นไปอย่างจํากัด          
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกฤตา จินดาพรม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ     
สตรีไทยในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของภูมิภาคตะวันตก” ผลการศึกษาพบว่า สตรีไทย       
ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของภูมิภาคตะวันตก มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง             
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของ ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมือง พบว่า 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 1 ท่ีว่าการติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อต่าง ๆ 

เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯ มากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้
อภิปรายได้ว่า ในยุคกระแสโลกาภิวัตณ์ท่ีการสื่อสารไร้พรมแดน และมีการประชาสัมพันธ์              
การแจ้งข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า ทําให้ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลทางการเมืองพร้อม ๆ กัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วราวุธ เด่นแพทย์ชยางกูร ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และการมี    
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” ผลการศึกษาพฤติกรรม การเปิดรับ
ข่าวสารท่ัวไป นักศึกษาได้รับข่าวสารท่ัวไป โดยแยกตามประเภทของสื่อ พบว่า 1) ส่วนใหญ่นักศึกษา
ได้รับข่าวสารท่ัวไปจากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด นักศึกษายังให้ความน่าเชื่อถือ  ในสื่อโทรทัศน์           
โดยมีเหตุผลว่าสื่อนั้นมีท้ังภาพและเสียง 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมือง
นักศึกษาเปิดรับข่าวสารการเมืองในระดับสูง จากสื่อโทรทัศน์โดยการเปิดรับสื่อทุกวันมากท่ีสุด 

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 4 ท่ีว่าการเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง เพ่ือรับฟัง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ   
ปานกลาง ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี 2557          
เป็นต้นมา ไม่สามารถกระทําได้ เป็นไปตามประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะ คสช.ท่ี 3/2558 ทําให้
นักศึกษาไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการร่วมชุมนุมทางการเมืองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ      
งานวิจัยของ สุกฤตา จินดาพรม ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพ้ืนท่ี   
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของภูมิภาคตะวันตก” ในประเด็นเข้าร่วมฟังการปราศรัย                  หรือ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองของนักการเมืองระดับประเทศ หรือระดับท้องถ่ิน ผลการศึกษาพบว่า 
สตรีไทยในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของภูมิภาคตะวันตก มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ       ปาน
กลาง 



 
97 

 

2) ด้านการรณรงค์ทางการเมือง พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครมีส่วน
ร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า การรณรงค์ทางการเมืองส่วนใหญ่
ดําเนินการโดยหน่วยงานหรือสถานบันท่ีเก่ียวข้อง เพราะต้องอาศัยความพร้อมหลาย ๆ ด้านเป็น
ปัจจัยในการดําเนินการ นักศึกษาจึงไม่สามารถดําเนินการรณรงค์ทางการเมืองข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมได้
โดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ิน
ของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของประชาชน ด้านการรณรงค์ทางการเมืองท้องถ่ินมีค่าเฉลี่ย     
อยู่ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของ ด้านการรณรงค์ทางการเมือง พบว่า  
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 4 ท่ีว่าการนําเสนอข่าวสารน่ารู้เก่ียวกับการเมืองให้กับ

ผู้อ่ืน มากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางการเมือง แม้จะสามารถกระทําได้ง่ายในปัจจุบันแต่ด้วยข้อจํากัดบางประการตาม
สถานการณ์ทางการเมือง นักศึกษาจึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองอย่างระมัดระวัง             
และอยู่วงจํากัด เช่น บุคคลใกล้ชิด คนในครอบครัว เพ ื่อนฝูง เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชยสร  สมบุญมาก และ ญาณกร โท้ประยูร เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตํารวจ
ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร ภาค 9 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตํารวจ             
ในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร ภาค 9 มีส่วนร่วมทางการเมืองในประเด็น การนําเสนอ
ข่าวสารทางการเมืองท่ีดูหรือฟัง  ไปวิพากษวิจารณ์กับคนในครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือน อยู่ในระดับมาก 

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 3 ท่ีว่าการมีส่วนร่วมในการจัดประชุม อบรม               
ให้คําแนะนําเก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง มากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผล         
อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า การรณรงค์ทางการเมืองส่วนใหญ่ดําเนินการโดยหน่วยงาน
หรือสถานบันท่ีเก่ียวข้อง นักศึกษาจึงไม่สามารถดําเนินการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง   
ในลักษณะนี้ นอกจากนี้ นักศึกษาบางส่วนอาจยังไม่มีความรู้ทางการเมืองมากนัก จึงไม่สามารถ
ดําเนินในการจัดประชุม อบรม ให้คําแนะนํา แก่ผู้อ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยสร สมบุญมาก
และ ญาณกร โท้ประยูร เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตํารวจในกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร ภาค 9 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตํารวจในกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนตํารวจภูธร ภาค 9 มีส่วนร่วมทางการเมือง ในประเด็น ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี         
ในการเข้าร่วมประชุมอบรมความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ังเพ่ือทําความเข้าใจและนําความรู้ไปเผยแพร่ 
อยู่ในระดับมาก 

3) ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร   
มีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า การเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง         



 
98 

 

ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ปี 2557 ท่ีผ่านมาไม่สามารถกระทําได้ เป็นไปตามประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะ 
คสช. ท่ี 3/2558 ทําให้นักศึกษาไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการร่วมชุมนุม          
ทางการเมืองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์   
และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมด้านการเป็นผู้ประท้วง 
อยู่ในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของ ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง พบว่า  
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 1 ท่ีว่าการมีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์     

ในการร่วมชุมนุมทางการเมือง มากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อภิปราย  
ได้ว่า การแสดงออกทางสัญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบันสามารถกระทําได้               
ในหลายลักษณะ โดยท่ีผู้ชุมนุมอาจไม่จําเป็นท่ีจะต้องเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีมีการชุมนุม เช่นการ
แสดงสัญลักษณ์ด้วยการสวมใส่เสื้อท่ีมีลักษณะเฉพาะ การใช้ภาพทางช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ่ิมศักดิ์ วรรณย่ิง, ณัฐวีร์ บุนนาค และจตุพร บานช่ืน ได้วิจัยเรื่อง 
“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการการเป็นผู้ประท้วง อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 2 ท่ีว่าการลงชื่อเพ่ือเข้าร่วมถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่ง    
ทางการเมือง มากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า การลงชื่อถอดถอน
นักการเมืองเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะบางประการเฉพาะสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกท้ังนักศึกษา      
ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการใช้สิทธิในการถอดถอนนักการเมือง นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบันการกระทําในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นไปได้ยาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถ่ิน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ในประเด็นท่านได้เขียนเรื่องราว     
ร้องทุกข์เสนอไปยังนักการเมืองระดับท้องถ่ิน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมอยู่ในระดับ   
ปานกลาง 

4) ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร            
มีส่วนร่วมทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
ในการเลือกต้ังมาก่อนหน้า ทําให้นักศึกษาอาจไม่ได้เห็นความสําคัญหรือเข้าใจข้ันตอนการลงคะแนน
เลือกต้ังอย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทอดศักดิ์  ยอแสงรัตน์ และวราภรณ์             
เทพสัมฤทธิ์พร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ด้านการเลือกต้ัง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
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เพ่ิมศักดิ์ วรรณย่ิง, ณัฐวีร์ บุนนาค และจตุพร บานช่ืน ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม       
ทางการเมืองของประชาชนด้านการลงคะแนนเลือกต้ัง อยู่ในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของ ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง พบว่า  
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 4 ท่ีว่าการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เพราะท่านเห็นว่า

เป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อภิปราย
ได้ว่า ในการเข้าถึงเนื้อหาสามารถในรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องท่ีกระทําได้ง่าย เม่ือนักศึกษารับทราบ      
ว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ จึงพยายามท่ีจะใช้สิทธิท่ีตนมีอย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อํานาจ ศรีพระจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ       
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษาการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดอุดรธานี ศึกษาเฉพาะอําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี” ผลการศึกษาพบว่า การไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง อยู่ในระดับมาก  

ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ข้อท่ี 5 ท่ีว่าการมีส่วนร่วมในการชักชวนให้ผู้อ่ืน                 ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง มากน้อยเพียงใด ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับเรื่องของตนเองเป็นอันดับแรก ก่อนท่ีจะคํานึงถึงบุคคลรอบตัว 
นักศึกษาจึงให้ความสําคัญในสิทธิท่ีตนพึงมีมากกว่าการคํานึงถึงสิทธิของผู้ อ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ และวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร ได้ทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถ่ินของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” ในประเด็น ท่านได้
ชักชวนเพ่ือนบ้านให้ไปลงคะแนนเลือกต้ัง ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต     
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมี เพศ อายุ ประเภทวิชา และระดับช้ันปี ท่ีต่างกัน มีดังนี้ 
 พบว่า นักศึกษาสัง กัดอาชีว ศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ี มีส่วนร่วมทางการเมือง                     
ท่ี มีประเภทวิชา และระดับชั้นปี  โดยรวมท้ัง 4 ด้าน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่าง กัน               
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ท่ีมี เพศ และอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน   

สมมติฐานท่ี 1 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีเพศต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันมีการให้ความสําคัญถึงความเท่าเทียมทางเพศ 
ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงล้วนมีความตระหนักรู้ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน      
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ท้ังเพศชายและเพศหญิงให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมเช่นเดียวกัน             
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิตยา สุเพียร ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมือง               ใน
ระบอบประชาธิปไตย ของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร : กรณีศึกษา สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาอําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาพบว่า เพศไม่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของครูประถมศึกษา อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  

สมมติฐานท่ี 2 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วม
ทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า แม้นักศึกษาจะมีอายุต่างกัน มีมุมมองท่ีต่างกัน        
แต่กระตระหนักในความสําคัญของการเมืองการปกครองยังคงมีอยู่ เหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้อง            
กับงานวิจัยของ พระครูปลัดสุพัฒ ผาสุโก ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนอําเภอ    
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ท่ีมีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชยสร สมบุญมากและ ญาณกร โท้ประยูร 
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตํารวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร    
ภาค 9 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตํารวจในกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร ภาค 9     
ท่ีมีอายุต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 นักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีประเภทวิชาต่างกันมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีแตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับประเภทวิชา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า การศึกษาทําให้มีวิสัยทัศน์ 
กระบวนการวิเคราะห์ มีมุมมองท่ีหลากหลายมากข้ึน และทําให้นักศึกษามองเห็นความสําคัญ       
ของการเมืองการปกครองในบริบทท่ีต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เกียรติพนธ์ ประทุมรัตน์ 
ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร : ศึกษากรณีกรมการทหารช่างจังหวัด
ราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ท่ีต่างกันจะมีทัศนคติต่อ     
การมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4 นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาครท่ีศึกษาในระดับช้ันปีท่ี
ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีระดับชั้นปีต่างกัน         
มีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ท้ังนี้อภิปรายได้ว่า  นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีส่วนร่วมทางการเมือง
มากกว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 เพราะนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเพ่ือศึกษาต่อ       
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และเตรียมตัวหาแหล่งงานหลังจบการศึกษาในเวลาอันใกล้  จึงมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง    
ท่ีมีความต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา หอมตะโก ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม            
ทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”         
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริวัตร สิงห์แก้ว เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : 
ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ท่ีพบว่า ชั้นปี ท่ีศึกษา มีความสัมพันธ์ กับ             
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” โดยรวม 4 ด้าน แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีข้อเสนอแนะดังนี้ การติดตามข่าวสาร
ทางการเมือง เป็นเรื่องสําคัญท่ีจะช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจต่อกิจกรรมทางการเมือง          
อย่างถูกต้อง ท้ังนี้การติดตามข่าวสารทางการเมือง อาจเริ่มต้นด้วยการติดตามข้อมูลกว้างๆ              
ท่ีมีความสําคัญ กับนักศึกษา เช่น สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญท่ีจําเป็นต้องทราบ ระบบพรรคการเมือง 
หรือการเลือกต้ัง เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าต่อระบบการเมืองการปกครองของไทย
มากข้ึน 
 ด้านการรณรงค์ทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ทางการเมืองด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทางหน่วยงานราชการ   
จัดข้ึน เช่น สถาบันการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือสํานักงานพัฒนาสังคม     
และความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น เพ่ือท่ีนักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสาร
ทางการเมือง ให้แพร่กระจายออกไปเพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องการเมืองการปกครองให้กับ           
คนในสังคม 
 ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย มีข้อเสนอแนะดังนี้ การเข้าร่วมชุมนุมทาง
การเมือง  ในลักษณะของการชุมนุมท่ีเป็นไปเพ่ือเรียกร้องความยุติธรรมจากสิทธิท่ีตนมิได้รับจากการ
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ให้บริการของรัฐสามารถกระทําได้ เพราะเป็นการแสดงถึงการรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการ
แสดงออกท่ีถูกต้องตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ทําได้ ท้ังนี้หากต้องการท่ีจะเข้าร่วมการชุมนุมของ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการชุมนุมท่ีรัฐอนุญาตให้กระทําได้ตามกฎหมายและจะต้องคํานึงถึงการเบียด
บังสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืนอันเป็นสิ่งท่ีไม่ควรกระทําด้วย 
 ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีข้อเสนอแนะดังนี้ การลงคะแนนเลือกต้ัง         
ถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีสําคัญ ทุกคนควรออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังทุกครั้งท่ีสามารถกระทําได้ 
นอกจากการเลือกต้ังเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้ว การเลือกต้ังยังเป็นหน้าท่ีของพลเมืองดี               
ท่ี แสดงออก ถึ งการ มีส่ วนร่ วม ในการ พัฒนาประ เทศ และประ เ ด็นสํ า คัญ คือนั ก ศึกษา                       
ควรจะให้ความสําคัญต่อการเลือกต้ังท่ีนักศึกษามีสิทธิเลือกต้ังได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ัง
ระดับชาติ หรือการเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 1) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง บุคลากรทางการศึกษากับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 2) ควรศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารกับการส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 3) ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

1. รศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก    
วุฒิการศึกษา 

           
 
            ตําแหน่งปัจจุบัน 

 
- B.A.(Hons) (Political Science), Banaras Hindu University India 
- M.A.(Political Science), Mahatma Gandhi KashividyaPith India 
- Ph.D. (Political Science), Banaras Hindu University India 
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

  2.  รศ. ศรชัย ท้าวมิตร 
          วุฒิการศึกษา 
          
           ตําแหน่งปัจจุบัน 

 

- ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
- M.A.(Political Science), University of Delhi India 
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  3. ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ 
          วุฒิการศึกษา 
 
 
          ตําแหน่งปัจจุบัน 

 

- B.Lib.Sc. Ligrary, Banaras Hindu University India 
- M.A.(Political Science), Magadh University India 
- Ph.D.(Political Science), Magadh University India 
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  4. ดร.บุญสืบ  โพธิ์ศรี  
          วุฒิการศึกษา 
           
 

ตําแหน่งปัจจุบัน 

 
- วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
-  M.A.(Computer and Information), King Mongkut's University    
   of Technology Thonburi 
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  5.  พระศรีวินยาภรณ์, ดร. 
          วุฒิการศึกษา  
           
 
 
       ตําแหน่งปัจจุบัน 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  

********************************** 

คําช้ีแจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือนําผลการศึกษาการวิจัยท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไป 

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  
 

------------------------------------------------------- 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงใน        หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
มากท่ีสุด 

1. เพศ 
  ชาย   หญิง 

2. อายุ 
          17 – 18 ปี               19 – 20  ปี 21 - 22 ปี  23 ปีข้ึนไป 

3. ประเภทวิชา 
  อุตสาหกรรม 
  บริหารธุรกิจ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ประมง 

4. ระดับช้ันปี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 (ปวส.1) 

         ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 (ปวส.2 
 



 
127 

   

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับความคิดเห็นท่ีท่านเห็นว่าเป็นจริงมากท่ีสุด        
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก 
ระดับ 3 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง นักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองน้อยท่ีสุด 

กิจกรรมทางการเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1.ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง      
1.1 การติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต ฯ มากน้อยเพียงใด 

     

1.2 การติดตามรับชมการอภิปรายไม่
ไว้วางใจ มากน้อยเพียงใด 

     

1.3 การติดตามผลการนับคะแนนการ
เลือกตั้ง มากน้อยเพียงใด 

     

1.4 การเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง
เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ มากน้อยเพียงใด 

     

1.5 การศึกษาข่าวสารทางการเมืองของ
ต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบการเมือง
ของไทย มากน้อยเพียงใด 

     

2.ด้านการรณรงค์ทางการเมือง      
2.1 การมีส่วนร่วมในการเดินรณรงค์ให้
ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน มาก
น้อยเพียงใด 

     

2 .2 การมีส่วน ร่วมในการรณรงค์ให้
ประชาชนออกไปใช้สิทธเิลือกตั้ง มากน้อย
เพียงใด 
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กิจกรรมทางการเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2.3 การมีส่วนร่วมในการจัดประชุม 
อบรม ให้คําแนะนําเก่ียวกับการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง มากน้อย
เพียงใด 

     

2.4 การนําเสนอข่าวสารน่ารู้เก่ียวกับ
การเมืองให้กับผู้อ่ืน มากน้อยเพียงใด 

     

2.5 การชักจูงหรือโน้มน้าวบุคคลอ่ืนให้
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลหรือพรรค
การเมืองที่ท่านชื่นชอบ มากน้อยเพียงใด 

     

3.ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง      
3.1 การมีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ในการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
มากน้อยเพียงใด 

     

3.2 การลงชื่อเพื่อเข้าร่วมถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง มากน้อยเพียงใด 

     

3 .3 การมีส่วน ร่วมในการเดินขบวน
คัดค้านกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมต่าง ๆ มาก
น้อยเพียงใด 

     

3.4 การเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง     
ณ สถานที่ต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 

     

3.5. การมีส่วนร่วมในการชักชวนผู้อ่ืนเข้า
ร่วมการชุมนุมหรือประท้วง มากน้อย
เพียงใด 

     

4.ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง      
4.1 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง โดย
ยึดถือตัวบุคคลเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

     

4.2 การ ไปใช้สิทธลิงคะแนนเสยีง โดย
ยึดถือนโยบายพรรคเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 
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กิจกรรมทางการเมือง 
ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
4.3 การออกไปใช้สิทธลิงคะแนนเสียง
เลือกตั้งทุกคร้ังที่ท่านทาํได้ มากน้อย
เพียงใด 

     

4.4 การไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง เพราะ
ท่านเห็นว่าเป็นสิทธิของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ มากน้อยเพียงใด 

     

4.5 การมีส่วนร่วมในการชักชวนให้ผู้อ่ืน
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง  มากน้อย
เพียงใด 

     

      
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
กรุณาส่งแบบสอบถามคืนท่ี นายพิสิฐพงศ์  สีดาว 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
โทรศัพท์ 089-9115723 

อีเมลล์ phisit.skn@gmail.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่า IOC ของแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

สมุทรสาคร 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R) 
IOC 

หมาย
เหตุ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1. ด้านการติดตามข่าวสารทางการเมือง 
1.1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
1.2 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

1.3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

1.4 0 1 1 1 1 4 0.8 ใช้ได้ 

1.5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2. ด้านการรณรงค์ทางการเมือง 
2.1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2.2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2.3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2.4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2.5 1 1 1 0 1 4 0.8 ใช้ได้ 
3. ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
3.1 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3.2 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3.3 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3.4 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
3.5 1 1 1 1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
4. ด้านการลงคะแนนเลือกตั้ง 
4.1 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4.2 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4.3 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4.4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4.5 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ข้อ 
ผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
IOC หมายเหตุ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ตารางแสดงรายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. นายสาวิทย์  ญาณภิรัต 
  ตําแหน่ง         ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
  หน่วยงาน         วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์   26 กันยายน 2561 
  สถานที่         วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
2. นายสุนทร  มหารัตนวงศ์ 
  ตําแหน่ง         ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบา้นแพ้ว 
  หน่วยงาน         วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์   24 กันยายน 2561 
  สถานที่         วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 
3. ดร.ณรงค์  แก้วสิงห์ 
  ตําแหน่ง         รองผู้อํานวยการวิทยาลยัประมงสมุทรสาคร 
  หน่วยงาน         วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์   12 ตุลาคม 2561 
  สถานที่         วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 
4. นางจินตนา จันทร์บํารุง 

ตําแหน่ง         พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
       สมุทรสาคร 

หน่วยงาน         สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์
       จังหวัดสมุทรสาคร 

  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์   1 ตุลาคม 2561 
สถานที่         สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์

       จังหวัดสมุทรสาคร 
5. นายกิตติ  จาวรุ่งฤทธิ ์
  ตําแหน่ง         ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

       จังหวัดสมุทรสาคร 
  หน่วยงาน         สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด 
            สมุทรสาคร 
  วันและเวลาที่ให้สัมภาษณ์   28 กันยายน 2561 
  สถานที่         สํานักงานคระกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ซ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  

********************************** 

คําช้ีแจง แบบสัมภาษณ์นี้มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ท้ังหมด จะถูกนําไปวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือ
นําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสาคร ต่อไป 

 

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ลําดับท่ีสัมภาษณ์........................................................ 
ชื่อ..................................................................นามสกุล...........................................อายุ......................ป ี
วุฒิการศึกษาสูงสุด...................................................สาขาวิชา............................................................... 
ตําแหน่งงาน.............................................................หน่วยงาน.............................................................. 
 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  

2.1. ท่านคิดว่านักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ควรมีการติดตามข่าวสารทางการเมือง
อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.2. ท่านคิดว่านักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ควรมีการรณรงค์ทางการเมืองอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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2.3. ท่านคิดว่านักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ควรเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................…….. 
2.4 ท่านคิดว่านักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ควรใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 

นายพิสิฐพงศ์  สีดาว 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.953 20 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 64.0000 205.862 .483 .954 

a2 64.4667 198.120 .678 .951 

a3 64.7000 193.390 .686 .951 

a4 64.9667 195.482 .674 .951 

a5 64.5667 197.013 .673 .951 

b1 64.5333 193.292 .803 .949 

b2 64.4667 196.809 .726 .951 

b3 64.5333 196.326 .775 .950 

b4 64.7667 199.082 .777 .950 

b5 64.7000 194.148 .766 .950 

c1 64.3333 194.437 .794 .950 

c2 64.8000 196.097 .804 .950 

c3 64.7333 195.651 .802 .950 

c4 64.8000 194.510 .775 .950 

c5 64.9667 191.964 .791 .950 

d1 64.5000 196.879 .698 .951 

d2 64.7333 196.547 .738 .950 

d3 64.6667 200.713 .680 .951 

d4 63.8667 212.051 .281 .956 

d5 64.2667 203.030 .457 .955 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 
ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ นายกิตติ  จาวรุ่งฤทธิ์  เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. 
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สัมภาษณ์ นางจินตนา  จันทร์บํารุง  เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. 
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สัมภาษณ์ นายสาวิทย์  ญาณภิรัต เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. 
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สัมภาษณ์ นายสุนทร  มหารัตนวงศ์ เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
145 

   

 

 

 

 

สัมภาษณ์ ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. 
 

  



 
146 

   

ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – นามสกุล :  พิสิฐพงศ์   สีดาว 
วัน  เดือน ปี เกิด :  วันท่ี 31 มีนาคม 2532 
ภูมิลําเนา  :  พระนครศรีอยุธยา 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  :  41 หมู่ 1 ตําบลบางหัก อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การศึกษา  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
หน้าท่ีการงานปัจจุบัน :  ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

 

 


