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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับและเพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปการศึกษา และคณะท่ีสังกัด กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่น 0.78 ซ่ึงไดจากการสุมแบบชั้นภูมิโดยใชสัดสวน และสุมอยางงาย แลว
วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ และการทดสอบรายคูตามวิธีของ
เชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาอยูในระดับนอย และจากผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปการศึกษา และคณะท่ีสังกัด พบวา เพศมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 อายุและชั้นปการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และคณะท่ีสังกัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การเมือง, ประชาธิปไตย, นักศึกษา  

Abstract  
The purposes of this research was to study Participation level and compare the 

Political Participation in Democracy of students of Songkhla Rajabhat University by sex, age, 
academic and faculty. Samples used in the research was students of Songkhla Rajabhat University 
amount  400 people by the scale with 5 levels of reliability, which is 0.78 used Disproportional 
Stratified Sampling and Simple Random Sampling of stratified then analyzed the mean, standard 
deviation, t-test, F-test, and Scheffe’s method. The findings found level in Political Participation in 
Democracy of students of Songkhla Rajabhat University overview In less. and the comparison 
Political Participation in Democracy of students of Songkhla Rajabhat University by sex, age, 
academic and faculty found sex there are different statistical significance of the level .01, age and 
academic there are different statistical significance of the level .05, and faculty there are different 
statistical significance of the level .001  
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บทนํา 
ต้ังแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475  ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีมีการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแตละฉบับไดบัญญัติถึงการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางชัดเจน เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  2550  ในหมวดท่ี 3 ไดขยายและเพ่ิมสิทธิเสรีภาพของประชาชน เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยไดงายขึ้น  เชน การแสดงความคิดเห็น  การรับรูขอมูลขาวสาร และการ
ชุมนุม  สวนในหมวด 7 ไดระบุการมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน ไดแก ประชาชนมีสิทธิเขาชื่อถอด
ถอนบุคคลตามมาตรา 270 และการออกเสียงประชามติ เปนตน จากบทบัญญัติท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นวา 
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง ไมวาจะเปนการแสดงเจตนารมณ การออกเสียงประชามติ หรือการ
ตัดสินใจทางการเมืองตาง ๆ ใหโอกาสท่ีจะติดตามขาวสาร แสดงความคิดเห็น เสนอขอเรียกรองทางการเมือง และ
การใหโอกาสท่ีจะติดตามประเมินผล จนกระท้ังคัดคานทางการเมือง ซ่ึงสอดคลองกับ สุจิต บุญบงการ (2545) ท่ีได
กลาวไววา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย ท้ังน้ี
เพราะการมีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดท่ีสําคัญประการหน่ึงของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดจะมีระดับ
ความเปนประชาธิปไตยสูงหรือตํ่า พิจารณาไดจากระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน  

จากความสําคัญดังกลาว การมีสวนรวมทางการเมืองท่ีผานมาน้ัน ประชาชนไดเขามามีสวนรวมโดยเฉพาะ
กระบวนการนิสิต นักศึกษา ซึ่งมีบทบาทสําคัญกับการเมืองไทย แตในปจจุบันการมีสวนรวมทางการเมืองขอ
นักศึกษาไดลดนอยลงจากในอดีต บอยคร้ังจึงเกิดคําถามวา “นักศึกษา” ซ่ึงเปนปญญาชน และพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพ่ือการพัฒนาประเทศหายไปไหน (มนตรี ฐิรโฆไท, 2551) ซ่ึงสอดคลองกับ รุง แกวแดง 
(2543) อธิบายวา ในชวงเวลา 10 ปท่ีผานมาการมีสวนรวมทางการเมืองสวนใหญมีประชาชนท่ัวไปเทาน้ันท่ีจะเขา
มามีสวนรวม เชน การชุมนุมประทวง และการสนับสนุนในการรางรัฐธรรมนูญ เปนตน ในขณะท่ีสําราญ วิเศษ 
(2554) พบวาการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีขาดนักศึกษาน้ัน อาจทําใหการเมืองขาด
เสถียรภาพ สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม สงผลเสียตอการลงทุน การทองเท่ียว โดยนักศึกษาเปนผูท่ีมี
ความรู หากการมีสวนรวมทางการเมืองมีนักศึกษาเขารวมดวย ระบบการเมืองของไทยอาจจะมีความเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น 

จากปญหาดังกลาว บงชี้ไดวาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา เปนสิ่งสําคัญและจําเปน  ซ่ึง
นักศึกษาเปนผู ท่ีมีระดับความรูและสติปญญาสูง ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดชื่อวาเปน
สถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น มุงผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคใหแกสังคม ซ่ึงนักศึกษาเหลาน้ีจะเปนแบบอยางการ
มีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเปนปจจัยท่ีจะชวยใหระบบการเมืองของไทยมีความเปน
ประชาธิปไตยยิ่งขึ้น ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีเพ่ิมมากขึ้น และทําให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเปนการสงเสริมการ
พัฒนาระบบการเมืองของไทยใหเปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปการศึกษา และคณะท่ีสังกัด 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
เพลโต (Plato อางถึงใน พรศักด์ิ ผองแผว, 2524)  ไดแสดงทัศนะเก่ียวกับเร่ืองของการเมืองวา เปนเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการแสวงหาความยุติธรรม ในการดํารงชีวิต ในสวนของการศึกษาและการเมือง ในยุคน้ันจึงเปนการศึกษา 
เพ่ือคนหาเหตุผลมาสรุปเปนแนวความคิด และเปนแนวทางของการปฏิบัติทางการเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการวาง
รูปแบบท่ีดีของรัฐใหกับมนุษยในสังคม ควรมีลักษณะอยางไร และจะมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร จึงจะทําให
สังคมมนุษยเกิดความยุติธรรมและสันติสุขในการดํารงชีวิต  
 เอ็ดเวิรด และเอมอน (Edward & Amold, 1986) ไดใหความหมายวา ประชาธิปไตยเปนการปกครองโดย
ประชาชนในทางทฤษฎี หมายถึง อํานาจท่ีตัดสินใจประเด็นปญหาสําคัญของนโยบายสาธารณะตองอยูกับคนจํานวน
มาก หรือขางมากของชุมชนน้ันและในการตัดสินใจเชนน้ันแตละคนจะออกเสียงไดเสียงเดียวไมมีใครจะมีเสียงได
มากกวาหน่ึงเสียง ประชาชนใชอํานาจโดยทางตรง หรือโดยออมผานสถาบัน ตัวแทนซ่ึงมีบทบาทของประชาชนจะ
มาจํากัดอยูท่ีบัตรเลือกต้ังท่ีจะบังคับความรับผิดชอบใหเกิดแกผูท่ีไดรับมอบอํานาจ 
 มิลแบรธ (Milbrath, 1965) ไดใหระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 14 ระดับดวยกัน ดังน้ี 1) รับฟงหรือ
รับทราบขาวสารการเมือง (เปนการเกี่ยวของกับการเมืองในระดับตํ่าสุด หรือนอยท่ีสุด แตมีคนเกี่ยวของดวยมากท่ีสุด) 
2) ไปออกเสียงลงคะแนน (voting) ดวยตนเอง 3) ชักชวนใหผูอื่นสนทนาเร่ืองการบานการเมือง 4) ชักชวนใหผูอื่นใช
สิทธิออกเสียงใหผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดคนหน่ึง 5) ชวยโฆษณาใหพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกต้ังดวยวิธีการตาง ๆ 
กัน 6) ติดตอแสดงความเห็นหรือขอเรียกรองตอเจาหนาท่ีบานเมืองหรือนักการเมือง 7) สนับสนุนดวยการบริจาคเงินให
พรรคการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกต้ัง 8) ติดตามการหาเสียงของนักการเมืองบางคนหรือหลายคน 9) เขาชวยผูสมัคร
รับเลือกต้ังรณรงคหาเสียง 10) เขาเป นสมาชิกพรรคโดยทํางานใหพรรคการเมืองเปนประจําเสมอ 11) เขามีสวนรวมใน
การวางแผนของพรรค 12) ชวยหาเงินเขาเปนกองทุนของพรรค 13) สงสมัครเขาแขงขันรับเลือกตั้ง เพ่ือตําแหนงทาง
การเมือง และ 14) เขาเปนเจาหนาท่ีของพรรค หรือไดรับการเลือกต้ัง (เปนการเก่ียวของกับการเมืองในระดับท่ีมากท่ีสุด 
แตมีผูเก่ียวของโดยตรงนอยท่ีสุด) 
 ผูวิจัยไดสรุปวิธีการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ไว 5 ดาน ไดแก 
 1. การรับรูขอมูลขาวสาร  บุคคลยอมมีสทิธิไดรับทราบและเขาถงึขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ ตามมาตรา 

56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารน้ันจะกระทบตอความมั่นคงของ

รัฐ ความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล 

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 2. การแสดงความคิดเห็น  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ การ

โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ตามมาตรา 45 ซ่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัว

หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ

ปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน   

 3. การชุมนุม  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุม ตามมาตรา 63 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใชท่ีสาธารณะ หรือ

เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาท่ีประเทศอยูในภาวะสงคราม หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศ

สถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 
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 4. การเขาชื่อถอดถอน  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิเขาชื่อ รองขอตอ

ประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหนงได คํารอง

ขอตามวรรคหน่ึงตองระบุพฤติการณท่ีกลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทํา ความผิดเปนขอๆ ใหชัดเจน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีประชาชนจะเขาชื่อรองขอตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 5. การออกเสียงประชามติ  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมสีิทธิออกเสียงประชามติ ตามมาตรา 165 โดย

การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปน้ี  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวา กิจการในเร่ืองใด

อาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย ของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

อาจปรึกษาประธาน สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียง

ประชามติได 

 มนตรี  ฐิรโฆไท (2554) ไดศึกษา การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในชวง พ.ศ. 2553 มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่า  นักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มองวาทกรรมทางการเมืองในชวง พ.ศ. 2548 - 2553 วาเปนเคร่ืองมือสรางอํานาจของ

กลุมการเมืองและใหการสนับสนุนแนวคิดสันติวิธี และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก เพศ ชั้นป สายวิชาท่ีศึกษา การมีสวนรวมในกิจกรรมมหาวิทยาลัย และ

การติดตามขาวสารทางการเมือง 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 400 คน ซ่ึงไดจากการ
สุมตัวอยางแบบชั้นภูมโิดยใชสัดสวนและวิธีการสุมอยางงาย โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษาโดยแบง
ออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check 
list)  ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นป  และคณะท่ีสังกัด และตอนท่ี 2 การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานการรับรูขาวสาร ดานการแสดงความคิดเห็น ดานการชุมนุม ดานการเขาชื่อ
ถอดถอน และดานออกเสียงประชามติ โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.78 สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชการ
ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยหา คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, S.D.) การทดสอบคาที (t-test Independent) การทดสอบคาเอฟ (F-test) และการทดสอบรายคูตาม
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา มี
ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอย (�=2.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานรับรูขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (�=3.35) รองลงมา ดานการแสดงความคิดเห็น (�=3.17) ดานการเขาชื่อถอดถอน (�=2.33) ดานการ
ชุมนุม (�=2.06) และดานออกเสียงประชามติ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด (�=1.97) ผลการวิเคราะหดังตาราง 1  
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ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 
การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา � S.D. ระดับการมีสวนรวม 

1. ดานรับรูขอมูลขาวสาร 
2. ดานการแสดงความคิดเห็น 
3. ดานการชุมนุม 
4. ดานการเขาชื่อถอดถอน 
5. ดานออกเสียงประชามติ 

3.35 
3.17 
2.06 
2.33 
1.97 

0.77 
0.85 
0.51 
1.01 
0.64 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอย 
นอย 
นอย 

รวม 2.58 0.76 นอย 
 
 2. การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนก
ตาม เพศ อายุ ชั้นปการศึกษา และคณะท่ีสังกัด พบวา เพศมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยเพศหญิงมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนอยกวาเพศชาย อายุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาท่ีมีอายุตํ่ากวา 20 ป มีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนอยกวา
นักศึกษาท่ีมีอายุ 20 ปขึ้นไป ชั้นปการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักศึกษาชั้นป
ท่ี 4 มีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงสุด รองลงมา เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2 และนักศึกษาชั้นปท่ี 3 
ตามลําดับ และนักศึกษาท่ีมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตํ่าสุด คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 เมื่อพิจารณา
เปนรายคู พบวา คูท่ีแตกตางกัน คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 กับ นักศึกษาชั้นปท่ี 4 และคณะท่ีสังกัดมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยนักศึกษาสายครุศาสตรมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงสุด 
รองลงมา เปนนักศึกษาสายวิทยาศาสตร และนักศึกษาท่ีมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตํ่าสุด คือ 
นักศึกษาสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เมื่อพิจารณาเปนรายคู พบวา คูที่แตกตางกัน คือ สายครุศาสตรกับสาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสายวิทยาศาตรกับสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังตาราง 2  
 
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปการศึกษา และคณะท่ีสังกัด 
 

ตัวแปร N � SD t/F เปรียบเทียบรายคู 
เพศ      

1. ชาย 125 2.70 0.46 3.23** ชาย/หญิง 
2. หญิง 275 2.53 0.50   

      

อายุ      
1. ตํ่ากวา 20 ป 89 2.47 0.51 -2.44* ตํ่ากวา 20 ป/20 ปขึ้นไป 
2. 20 ปขึ้นไป 311 2.61 0.49   

      

ชั้นปการศึกษา      
1. ชั้นปท่ี 1 101 2.44 0.49 4.776** นักศึกษาชั้นปท่ี 1/นักศึกษาชั้น

ปท่ี 4 2. ชั้นปท่ี 2 122 2.62 0.50  
3. ชั้นปท่ี 3 149 2.60 0.47  
4. ชั้นปท่ี 4 28 2.80 0.52  
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ตัวแปร N � SD t/F เปรียบเทียบรายคู 
คณะท่ีสังกัด      

1. สายครุศาสตร 55 2.81 0.55 12.152*** สายครุศาสตร/สายมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และ 
สายวิทยาศาสตร/สาย
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. สายวิทยาศาสตร 130 2.65 0.48  
3. สายมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
215 2.48 0.47  

 
***p<.001, *p<.01, **p<.05 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พบวา อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไมไดใหความสําคัญและไมสนใจ
ในการมีสวนรวมทางการเมือง ดังเห็นไดจากการมาใชสิทธิเลือกต้ังนายกองคการนักศึกษา ประจําป 2559 พบวา มีผู
มาใชสิทธ์ิเลือกตั้งเพียงรอยละ 48.08% (กองพัฒนานักศึกษา, 2559) ซ่ึงสอดคลองกับกัลยา ยศคําลือ (2552) ท่ี
ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร พบวา นักศึกษามีเวลาสวนใหญอยูใน
มหาวิทยาลัยและตองเรียนรูท้ังในชั้นเรียน และเขารวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ืองจึงทําใหนักศึกษา
ไมมีเวลาในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองเทาท่ีควร และจากผลการวิจัย ยังพบวา นักศึกษามีสวนรวมทางการ
เมืองในดานรับรูขอมูลขาวสารสูงท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ชองทางการรับขอมูลขาวสารในปจจุบันมีหลายชองทาง
ทําใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลขาวสารไดงาย ซึ่งสอดคลองกับนิศากร ไพบูลยสิน (2555) ท่ีศึกษา พฤติกรรมการสื่อสาร
และการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  พบวา กลุมตัวอยางไดรับรูขอมลูขาวสารไดหลาย
ชองทาง เชน สื่อโทรทัศน และอินเทอรเน็ตซ่ึงเปนชองทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว และจากผลการวิจัย ก็ยังพบวา 
นักศกึษามีสวนรวมทางการเมืองในดานออกเสียงประชามติต่ําท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก นักศึกษาขาดความรู ความ
เขาใจในกระบวนการออกเสียงประชามติ และเห็นวาไมไปออกเสียงประชามติก็ได เพราะกลัววาจะเกิดผลเสียแก
ตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับกัลยา ยศคําลือ (2552) ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร 
พบวา นักศึกษายังคงขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการออกเสียงประชามติและเห็นวาการเมืองเปนเร่ืองไกลตัว เปน
กิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกลุมบุคคลเทาน้ันจึงทําใหการออกเสียงประชามติในโครงการหรือนโยบายตาง ๆ อยูใน
ระดับนอย 
 2. เปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จําแนกตามเพศ อายุ ชั้นปการศึกษา และคณะท่ีสังกัด พบวา เพศมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก เพศเมื่อมีความแตกตางกันจะสงผลตอพฤติกรรม ทัศนคติ รวมถึงความรู
ความเขาใจท่ีตางกันดวย ซ่ึงสอดคลองกับมนตรี ฐิรโฆไท (2554) ท่ีเปรียบเทียบการสื่อสารทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา เพศเปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรม 
และความรูความเขาใจตอการมีสวนรวมทางการเมือง โดยจะเห็นไดจากเพศเดียวกันมักจะมีการพูดคุยหรือสื่อสาร
เก่ียวกับการเมืองไปในทางเดียวกัน อายุมีความแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ท้ัง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากคนท่ีมีอายุมากยอมผานเร่ืองราว ประสบการณตาง ๆ มากกวาคนท่ีอายุนอย ทําใหอายุท่ีแตกตางกัน 
สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับนิศากร ไพบูลยสิน (2555) ท่ีไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการสื่อสารและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ดานอายุของประชาชนมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เน่ืองจากบุคคลท่ีมี
อายุมากจะมีการสั่งสมประสบการณมากกวาคนท่ีมีอายุนอย ประสบการณเหลาน้ันจะทําใหเกิดความรูความเขาใจ
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ในระบบการเมือง จึงทําใหผูท่ีมีอายุมากเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูท่ีมีอายุนอย ซ่ึงสอดคลองกับมนตรี 
ฐิรโฆไท (2554) ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา ประชาชนท่ี
มีอายุมาก จะมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูท่ีมีอายุนอย เน่ืองจากเปนผูท่ีมีประสบการณ และเขาใจในระบบ
การเมืองมากกวา 
 ชั้นปการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก นักศึกษาท่ีมีชั้น
ปท่ีตางกัน มหาวิทยาลัยและอาจารยผูสอนจะมีการจัดหลักสูตร เน้ือหาวิชา รวมท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมชาติและความตองการของนักศึกษา ทําใหแตละชั้นปมีการเรียนการสอนท่ี
แตกตางกัน ซ่ึงในชวงชั้นปท่ี 1 จะเนนเฉพาะในรายวิชาพ้ืนฐาน แลวคอยเขาสูเน้ือหาวิชาเอกในชั้นปท่ีสูงขึ้นไป ทํา
ใหนักศึกษาแตละชั้นปเขามามีสวนรวมทางการเมืองท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับสําราญ วิเศษ (2555) ท่ีไดศึกษา
เร่ืองกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนครพนมท่ีพบวา ชั้นป
การศึกษาท่ีตางกันจะมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกัน เพราะแนวทางการ
เรียนการสอนของแตละชั้นปแตกตางกัน ทําใหไดรับความรูความเขาใจแตกตางกันดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของพิสิทธ์ิศักด์ิ หวยหงษทอง (2551) ท่ีพบวา พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาเมื่อจําแนกตามชัน้
ปท่ีกําลังศึกษาจะมีความแตกตางกัน เน่ืองจากนักศึกษาแตละชั้นปมีความคุนเคย และตองปรับตัวในการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังท้ังแตละชั้นปยังมีรายวิชาท่ีศึกษาแตกตางกัน สงผลใหนักศึกษาแตละชั้นปมีสวนรวมทางการ
เมืองท่ีแตกตางกัน และคณะท่ีสังกัดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
คณะตาง ๆ มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ แตกตางกันทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
แตละคณะแตกตางกัน สอดคลองกับสําราญ วิเศษ (2555) ศึกษาเร่ืองกระบวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนครพนม พบวา คณะท่ีแตกตางกันจะมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากแผนการเรียนของนักศึกษาในแตละคณะ มีการสงเสริมคุณลักษณะท้ัง
ทางดานความรู ความคิด และความเขาใจในทางการเมืองแตกตางกัน ทําใหนักศึกษามีแนวคิดในดานการมีสวนรวม
ทางการเมืองท่ีตางกัน    

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากผลการวิจัย พบวานักศึกษามีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย ดังน้ัน ควรจะตองสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 
เพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการรับรู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองโดยมหาวิทยาลัยควรมีการสราง
บรรยากาศท่ีเอื้อกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา เชน จัดเวทีเพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น
และจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมอืงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและซึมซับถึงความสําคัญ
ของพลังนักศึกษาท่ีมีตอระบบการเมือง โดยเร่ิมจากในระดับคณะกอน และคอย ๆ พัฒนาตอไปจนถึงการมีสวนรวม
ระดับมหาวิทยาลัย 
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