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การจัดทําสารนิพนธคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ผลการศึกษาพบวา 
1.  นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สวนใหญเปนชาย อายุมากกวา 30 ปข้ึน

ไปประกอบอาชีพรับราชการ  สถานภาพสมรส  และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 20,000 บาท   
2.  ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมและรายดาน  3  ดาน  อยูในระดับแลวแตโอกาส  

ไดแก  ดานการแสดงความคิดเห็นและความสนใจทางการเมือง  ดานการตรวจสอบและการใชสิทธิ  และ
ดานการติดตามขาวสารบานเมือง  

3.  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองพบวา  อายุ  สถานภาพ  รายได  มีผลตอระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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Abstract 

The purposes of this study were to study the levels of political involvement and influential 
factors related to the levels of involvement of graduate students of Kasem Bundit University in 
political activities. 

The findings were as follows: 
 1.  Most of  graduate students were males, aged more than 30 years old.  They were public 
servants, married and earned more than 20,000 baht.   
 2.  In general, the levels of political involvement were varied depending on opportunities.  The 
levels of involvement in particular political activities namely expressing political opinions and political 
interests, examining and employing political rights and keeping up to date with political news were 
also varied.  

3.  There was a correlation between age, average income and marital status and level of 
political involvement of graduate students of Kasem Bundit University. 
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ความเปนมาและสําคัญของปญหา 
 สังคมไทยในปจจุบันนี้ไดพัฒนาและกาวสู
กระแสโลกาภิวัตนของการเมืองโลกเพิ่มข้ึนทุก
ขณะคนไทยยุคใหมจึงเล็งเห็นคุณคาของการ
แสวงหาความรู  โดยเฉพาะดานวิชาการสาขาตางๆ 
มากข้ึน  พรอมตระหนักถึงคุณประโยชนของ
การศึกษาตอในระดับสูงโดยมุงเนนศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับ  การบริหาร การจัดการ การเมือง 
การปกครอง และเศรษฐกิจการเมือง ซ่ึงถือเปน
หัวใจสําคัญของการศึกษาศาสตรสมัยใหม  ท่ีจะ
ชวยปูพื้นฐานในการพัฒนาการเมืองและสังคม
ตลอดจนชวยเตรียมความพรอมใหคนไทยยุคใหม 
ท้ังท่ีทํางานระบบราชการ ภาคธุรกิจและหรือมี
บทบาทในเวทีการเมือง ท้ังในระดับชาติ และใน
ระดับทองถ่ินเพิ่มความตื่นตัวในการแสวงหา
ความรูและแสวงหาบทบาทหนาท่ีสรางสรรค
ใหกับสังคมไทยมากยิ่งข้ึน 
 การมีสวนรวมทางการเ มือง  (Political  
Participation) เปนกระบวนการทางการเมืองท่ีมี
ความสําคัญในรูปแบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ อาทิเชน 
การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การแสดง
ประชามติ การรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง การลง
สมัครรับเลือกตั้งเพ่ือไปปฏิบัติหนาท่ีในฐานะฝาย
บริหารหรือฝายนิติบัญญัติ หรือแมแตในฐานะ
ประชาชนผูคอยเอาใจใสดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของ
ตัวแทนของตนในองคกรการเมือง การปฏิบัติ
หนาท่ีของประชาชนในลักษณะตางๆ เชน การ
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง  อันเปนพื้นฐาน
ของพฤติกรรมทางการเมืองท่ีสอดคลองกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงจะชวย

สงเสริมใหประชาชนเกิดความเขาใจอยาง
ถ อ งแท   ตลอดจน เ กิดคว าม สํ านึ ก ใน
ความสําคัญของสิทธิและหนาท่ีทางการเมือง  
และเกิดความตื่นตัวท่ีจะใชสิทธิทางการเมือง  
หรือเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครองดวยความรับผิดชอบตอประโยชน
ของสวนรวม ดังนั้น การมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชน จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ
และมี ความสําคัญตอการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเปนอยางยิ่ง 
 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 กําหนดไวการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ถือวาอํานาจอธิปไตย
ซ่ึงเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองนั้นเปน
ของประชาชน การปกครองในระบอบนี้จึง
ใหความสําคัญกับการใชอํานาจอธิปไตยของ
ประชาชนอยางมาก ประเทศไทยไดยึดถือ
ระบอบประชาธิปไตย  ในการปกครอง
ประเทศมาต้ังแตป 2475 จนถึงปจจุบัน โดย
ใชระบบรัฐสภา การปกครองในระบบน้ีถือ
ว า รั ฐ สภ า เ ป น ท่ี ม า ขอ งสร รพ อํ าน า จ 
ประชาชนจะเปนผูเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรโดยตรง และในขณะเดียวกันระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบตัวแทนนั้น ระบบ
จะตองสรางกระบวนการมีสวนรวมทางการ
เมืองการปกครองไวสําหรับประชาชนผูเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยไวใหมากที่สุด ซ่ึง
รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห ง ร า ช อ าณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 87 บัญญัติวา รัฐตอง
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชน  ในการกําหนดนโยบาย  การ
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ตัด สินใจทางการ เ มือง  การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเ มือง  รวมท้ังการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ (รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550 : 
28) 
 อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 
ได เ พ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนในทาง
การเมือง ดังนี้ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550, 2550: 55) 
 1.  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา
หนึ่งหม่ืนคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐ 
สภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ
เกี่ ยวกับสิทธิเสรีภาพและหนา ท่ีของคนไทย 
(มาตรา 163) 
 2.  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไม
นอยกวาสองหม่ืนคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอใหถอด
ถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ออกจากตําแหนงได 
(มาตรา 164) 
 3.  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังยอมมีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ ซ่ึงการออกเสียงประชามตินั้น
ตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ในกิจการตามท่ีจัดใหมีการออกเสียงประชามติ 
และการจัดการออกเสียงประชามติในเร่ืองท่ี
ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือ
คณะบุคคลจะกระทํามิได (มาตรา 165) 
 นอกจากนี้อาจกลาวไดวา ในปจจุบันการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในประเทศ
ไทยนั้นประชาชนจะมีความต่ืนตัวทางการเมือง
มาก นอกจากการมีสวนรวมในการเลือกต้ัง การ
รณรงคการเลือกต้ังในระบบตางๆแลว ประชาชน
จะสนใจเขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆมากข้ึน 

โดยเฉพาะผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การส่ือสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม กลไกทางสังคมในแต
ละสังคมหรือหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปน
หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน จึงมีรูปแบบ
หรือกระบวนการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ
ท่ีแตกตางหลากหลายกันไปมากมาย 
 ดังนั้นผูวิจัย ไดเห็นความสําคัญของ
การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ทางการเมืองท่ีเกิด ข้ึนจริงในทางปฏิบัติ 
นั บ ต้ั ง แต ไ ด มี ก า รประก าศ  ใ ช บั ง คั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย พ.ศ. 2550  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 2.  ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญา
โท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ จะทําการวิจัยถึง
ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง ความรู
ค ว า ม เ ข า ใ จท า ง ก า ร เ มื อ ง ใน ร ะบอบ
ประชาธิปไตย และปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญา
โท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยประชากร
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือนักศึกษา
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หลัก สูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จํานวน  55  คน  และ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน  
40  คน 

 
ประโยชนท่ีไดรับ 
 1.  ทําใหทราบถึงระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 2.  ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา
อ ยู ใ น ห ลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   และนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
 ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดย
ประชาชน คือ ประชาชนมรอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ  ซ่ึงประชาธิปไตยนี้ เปนท้ัง
แนวความคิด อุดมการณ ระบบการเมือง การ
ปกครองและ วิ ธีการดํ า เนิน ชีวิ ต  ตลอดจน
สัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคมประชาธิปไตย 
 การเมือง หมายถึง กระบวนการ กิจกรรม 
และการดําเนินการเพื่อสรรหาบุคคลไปทําหนาท่ี
ปกครองแทนประชาชน หรือเพื่อเขาไปมีบทบาท
หนาท่ี  หรือมีอํานาจในการปกครองท้ังระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ  อํานาจหนาท่ีนั้น 
ไดแก การกําหนดนโยบายและเปาหมายของ
รัฐ การตัดสินใจเร่ืองของสวนรวม การแจก
แจงส่ิงท่ีมีคุณคาในสังคม การเลือกสรรทาง
การเมือง การประนีประนอมผลประโยชน
ตางๆเปนตน 
 การมีสวนรวมทางการเมือง (Political 
Participation)  หมา ย ถึ ง  ก า รก ร ะทํ า ท่ี มี
จุดมุงหมายท่ีเขาไปมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายของรัฐ หรือนโยบายสาธารณะหรือ
การเลือกผูนําท้ังในระดับชาติ และระดับ
ทองถ่ิน ซ่ึงการกระทําดังกลาวนี้อาจมีความ
แตกตางกัน 
 อํานาจอธิปไตย  หมายถึง  อํานาจ
สู ง สุ ด ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง รั ฐ  อั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุด
ในการจัดการปกครองรัฐ  
 พระราชบัญญัติ หมายถึง บทกฎหมาย
ท่ีใชบังคับอยูเปนประจําตามปรกติ เพื่อวาง
ระเบียบบังคับความประพฤติของบุคคล
รวมท้ังองคกรและเจาหนาท่ีของรัฐ  
 สิทธิ หมายถึง อํานาจหรือ
ผลประโยชนของบุคคลท่ีมีกฎหมายใหความ
คุมครอง โดยบุคคลอ่ืนจะตองใหความเคารพ 
จะละเมิดลวงเกินหรือกระทําการใดๆ อัน
กอใหเกิดการกระทบกระเทือนตอสิทธิของ
บุคคลไมได 
 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการ
กระทําของบุคคล ซ่ึงการกระทํานั้นจะตองไม
ขัดตอกฎหมาย 
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วิธีการวิจัย  หนาท่ี หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบ
ท่ีบุคคลจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 ในการศึกษาวิจัย เ ร่ือง  การมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผูวิจัยจะกลาวถึงขอมูล
รายละเอียดตางๆ ในประเด็นของแนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยจัดแบงเนื้อหา
ออกเปนดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
 2. แนวคิดเร่ืองความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ประชาชน 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการ
เมือง 
 4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ 
 

 
 

ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มุงท่ีจะศึกษาถึงระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
และปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมทางการ
เ มื อ ง ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บป ริญญ า โท  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) และวิจัยขอมูล
จากเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงใน
การดําเนินการวิจัย เอกสารเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูล แนวความคิด  ทฤษฏี  และ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากตํารา  เอกสารทาง
วิชาการ  บทความมาเพื่อใชในการศึกษาวิจัย  
ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงสํารวจ  
สําหรับการวิจั ย เ ชิง สํารวจเปนการเก็บ
รวบรวมขอ มูลจากกลุม ตัวอย า ง ท่ี เปน
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
โดยใชแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการศึกษา
ดังนี้ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ภูมิลําเนา 

ภาพประกอบที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
 4.  วิธีการดําเนินการรวบรวมขอมูล 
 5.  วิธีจัดกระทํากับขอมูล 
 6.  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

4. อาชีพ 
5. สถานภาพ การมีสวนรวม

ทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

ปจจัยการมีสวนรวมทางการเมือง 
- ดานการแสดงความคิดเห็น
และความสนใจทางการเมือง 
- ดานการตรวจสอบและการ
ใชสิทธิ   ตางๆ 
- ดานการติดตามขาวสาร
บานเมือง 
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ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิ จั ย ในค ร้ั งนี้  ได แก นั ก ศึ กษาห ลัก สูตร รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 55 คน และ
นั ก ศึ กษ าห ลัก สู ตรนิ ติ ศ าสตรมหา บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จํานวน  40  คน  รวม
ท้ังหมด  95  คน 
 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 
สวนไดแก 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจาก
การใช แบบสอบถาม  ( Questionnaire)  โดย ผู
ศึกษาวิจัยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จํานวน 55 ชุด และ
นั ก ศึ กษ าห ลัก สู ตรนิ ติ ศ าสตรมหา บัณฑิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จํานวน  40  ชุด รวม
ท้ังหมด  95 ชุด 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
การศึกษาคนควาจากตําราวิชาการเอกสารงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนเอกสารอางอิงซ่ึงทําใหการวิจัย
คร้ังนี้สมบูรณข้ึน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 
ซ่ึงมีการสรางและพัฒนาดังนี้ 
 1. 

 2. วางแผนการสรางแบบสอบถาม
โดยศึกษาการสรางแบบสอบถามและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 3. นํ าแบบสอบถามใหอาจารย ท่ี
ปรึกษาพิจารณาตามเน้ือหา 
 4. นํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท่ี ผ า น ก า ร
พิจารณามาปรับปรุงแกไขกอนท่ีจะนําไปใช
เก็บขอมูลจริง 
 
วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
 ในการ เก็บรวบรวมขอ มูล  ผู วิ จั ย
ดําเนินการดังนี้ 
 1. ผู ศึกษาสงแบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยางตามแบบสอบถาม 
 2. ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร จั ด ส ง
แบบสอบถามประมาณ ผูวิจัยติดตามกลับคืน
มา 
 3. ผูศึกษานํามาตรวจความสมบูรณ
ของแบบสอบถาม 
 4. ผูศึกษานํามาวิเคราะหขอมูลท่ีได
ต า ม วิ ธี ก า ร ท า ง ส ถิ ติ  โ ด ย ใ ช เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ัง
นี้ มีดังนี้ 
 1. ข้ันสํารวจและศึกษาเอกสาร ท่ี
เกี่ยวของ ผูวิจัยสํารวจและศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาจากแหลงตางๆ
เพื่อเปนพื้นฐานในการเขียนเคาโครงงานวิจัย 
 2. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางตามขอบเขตของเนื้อหา ผูวิจัยศึกษา
การสังเกตสําหรับการตอบแบบสอบถาม จะ
ใชวิธีจดบันทึกรายละเอียดประกอบดวยกับ

ผูศึกษากําหนดจุดประสงคในการสราง
แบบสอบถามรวมกับอาจารยท่ีปรึกษา 
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ระดับไมเคย  หมายถึง ระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองเทากับ 1.00-1.50 

แบบสอบถามท่ีถาม นักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   และนักศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต   

ระดับนาน ๆ คร้ัง  หมายถึง ระดับการ
มีสวนรวมทางการเมืองเทากับ 1.51-2.50 

ระดับแลวแตโอกาส  หมายถึง ระดับ
การมีสวนรวมทางการเมืองเทากับ 2.51-3.50 

 
วิธีจัดกระทําขอมูล 

ระดับสมํ่าเสมอ  หมายถึง ระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองเทากับ 3.51-4.50 

 1. ผู วิ จั ยตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามแตละฉบับ 

ระดับทุกคร้ัง  หมายถึง ระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองเทากับ 4.51-5.00 

 2. วิธีวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยวิเคราะหระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ดําเนินการ
ดวยวิธีทางสถิติ โดยคํานวณคาเฉล่ียของคําตอบ
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ได
กําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ คือ 
 2.1 ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต   

การมีสวนรวมทางการเมืองทุกคร้ังให
คะแนน  5 คะแนน 

การมีสวนรวมทางการเมืองสมํ่าเสมอ
ใหคะแนน  4 คะแนน 

การมีสวนรวมทางการเมืองแลวแต
โอกาสใหคะแนน  3 คะแนน 

การมีสวนรวมทางการเมืองนาน ๆ คร้ัง
ใหคะแนน 2 คะแนน 

การมีสวนรวมทางการเมืองไมเคยให
คะแนน  1 คะแนน 
 3. 

 
ตัวแปรในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variables) ประกอบดวย เพศ อายุ ภูมิลําเนา 
อาชีพสถานภาพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 2 .   ตั ว แ ป ร ต า ม  (Dependent 
Variables) คือ การมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท   มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ  ซ่ึงหลังจากได รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดตรวจความสมบูรณ
ของแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยสถิติท่ี
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
 1.  ส ถิ ติ แ บบพรรณ า  (Descriptive 
Statistics) การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของ
กลุมตัวอยาง นําเสนอโดยใชสถิติรอยละ 
(Percentage) คาความถ่ี (Frequency) และการ
วิเคราะหความแตกตางกันระหวางตัวแปร

การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ผูวิจัย
แปลความหมายโดยนําคะแนนเฉล่ียของแบบ 
สอบถามทีละขอไปเทียบกับเกณฑดังนี้ 
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ตางๆ ใชสถิติคาเฉล่ีย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2.  วิเคราะหความคิดเห็นระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยการหาคาเฉล่ีย 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตมีประเด็นท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 
 ผลจากการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองอยู ในระดับแลวแตโอกาส   ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล   ฤกษ รัตน  
(2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวน
รวมทางการเมืองของพนักงานบริษัทเอกชน ศึกษา
เฉพาะกรณี  บริษัท  จี เ อ็มเ อ็ม  แกรมม่ี  จํ ากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของพนักงานบริษัทเอกชน ศึกษาเฉพาะกรณี 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) อยูใน
ระดับปานกลาง   

ญาดาวดี  ไผทศิริพัฒน (2552: บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมือง  :  
ศึกษากรณีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
วิทยาเขตกรุงเทพ ผลการศึกษาพบวานักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวนใหญเปนเพศ
หญิง  มีอายุ  21–25 ป  มีภูมิลําเนาตางจังหวัด  
ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลางและรายดาน  พบวา  ดานการ
แสดงความคิดเห็นและความสนใจทางการเมือง 
ดานการตรวจสอบและรับรองสิทธิและดานการ

ติดตามขาวสารทางการเมือง  อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีสวนรวมทางการเมืองดาน
การติดตามขาวสารทางการเมืองมากท่ีสุด  
ระดับการมีสวนรวมดานการแสดงความ
คิดเห็นและความสนใจทางการเมือง โดยมี
สวนรวมเกี่ยวกับมีความสนใจเร่ืองการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด  ดานการ
ตรวจสอบและรับรองสิทธิ   โดยมีสวนรวม
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ไ ป ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง ท้ั ง
ระดับประเทศและทองถ่ินมากท่ีสุด  ดานการ
ติดตามขาวสารทางการเมือง โดยมีสวนรวม
เกี่ยวกับสนใจติดตามการรับฟงขาวสาร
ทางการเมืองจากส่ือตางๆ เชน โทรทัศน 
หนังสือพิมพ ฯลฯ มากท่ีสุด   

ขัดแยงกับงานวิจัยของวิฑูรย ภูนุช 
(2548:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมี
สวนรวมทางการเมืองของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา จากการศึกษา
ถึงลักษณะและระดับการมีสวนรวมทางการ
เ มืองของบุคลากรภายในมหาวิทยา ลัย
รามคําแหง พบวา ลักษณะและระดับการมี
สวนรวมอยูในระดับสูง  
 และ ไพ ฑู ร ย  ปานปลอด  ( 2549: 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง การมีสวน
รวมทางการเมืองของนายทหารเรือช้ันสัญญา
บัตร: กรณีศึกษา นายทหารเรือในสถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูง ผลการศึกษาพบวา 
นายทหารเรือในสถาบันวิชาการทหารเรือ
ช้ันสูงสวนใหญมีอายุ 31 – 40 ป ช้ันยศเรือ
เอก ภูมิลําเนาเดิมภาคกลาง วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี แตงงานแลว รายได 15,001 – 
20,000 บาทตอเดือน ระดับการมีสวนรวม
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ทางการเมืองของนายทหารเรือในสถาบันวิชาการ
ทหารเรือช้ันสูงอยูในระดับปานกลาง  แตเ ม่ือ
พิจารณาในแตละดาน ไปใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
อยูในระดับสูง ไดคะแนนสูงสุด ( X = 3.34) สวน
การมีสวนรวมทางการเมืองดานเคยบริจาคเงิน
ใหกับพรรคการเมืองอยูในระดับตํ่า 

ผลจากการวิจัยพบวาระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทุกดาน  ไดแก  ดานการ
ติดตามขาวสารทางการเมือง  ดานการแสดงความ
คิดเห็นและความสนใจทางการเมือง  และดานการ
ตรวจสอบและรับรองสิทธิ อยูในระดับแลวแต
โอกาสน้ัน   จากการท่ีผลการวิจัยออกมาใน
ลักษณะนี้  อาจพิจารณาไดวาการท่ีกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมลักษณะน่ิงเฉย  ไมมีความกระตือรือรน
ทางการเมืองมากนัก  ระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของคนไทยสวนใหญไมสูงนัก  เพราะการ
กลอมเกลาเ รียนรู ท่ีได รับจากในสังคม   เชน 
ครอบค รัว   โรง เ รี ยน   เ พื่ อน   ส่ื อมวลชน  
โดยเฉพาะกระบวนการกลอมเกลาเรียนรูทางการ
เมืองเบ้ืองตนจากครอบครัว ท่ีไมเปดโอกาสใหได
เรียนรูเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเมือง  เศรษฐกิจ  และ
สังคม  รวมทั้งครอบครัวไมฝกใหมีความกลา
ตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็น  เพราะเกรงกลัว
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนแกบุตรหลานตัวเองท่ีกําลัง
เปนนักศึกษา  จึงทําใหนักศึกษาขาดความเช่ือม่ัน
ตนเองในการแสดงความคิดเห็น  นอกจากนี้
นักศึกษาเองขาดจิตสํานึกและแรงจูงใจในการให
ความสนใจในการมีสวนรวมทางการเมือง โดย
เห็นวา  ประโยชน ท่ีได รับจากการมีสวนรวม
ทางการเมือง มีคุณคานอยกวาประโยชนท่ีจะไดรับ

จากการเรียนหนังสือใหจบ  ดวยเหตุผลตางๆ  
เหลานี้จึงทําใหนักศึกษามีสวนรวมทางการ
เมืองในระดับแลวแตโอกาส 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานสามารสรุป
ไดดังนี้ 

ดานการแสดงความคิดเห็นและความ
สนใจทางการเมือง ภาพรวมอยูท่ีระดับแลวแต
โอกาสผลจากการวิจัยพบวานักศึกษามีสวน
รวมทางการเมืองดานความคิดเห็นและสนใจ
ทางการ เ มือง เ ก่ียวกับความสนใจเ ร่ือง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด  
อ า จ เ นื่ อ ง ม า จ า ก ว า รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหง รัฐ  มาตรา  87 
บัญญัติวา “รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุก
ระดับ” (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550, 2550 : 28) เพราะฉะน้ัน
รัฐบาลจึงตระหนักและระดมประชาสัมพันธ
ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน  
ในส่ือทุกดาน   ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ  
วิทยุ  โทรทัศน  จึงทําใหนักศึกษาไดรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยมาก
ข้ึน  จึงทําใหซึมซับและใหความสนใจเร่ือง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน
ตามไปดวย 

ดานการตรวจสอบและการใชสิทธิ   
ตางๆ ภาพรวมอยูท่ีระดับแลวแตโอกาส ผลจาก
การวิจัยพบวานักศึกษามีสวนรวมดานการ
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ตรวจสอบและรับรองสิทธิเกี่ยวกับการไปใชสิทธิ
เลือกต้ังท้ังระดับประเทศและทองถ่ินมากท่ีสุด  
อาจเปนผลมาจากการท่ีรัฐธรรมนูญปจจุบันท่ีระบุ
ใหการเลือกต้ังเปนหนาท่ี  ผูท่ีไมไดปฏิบัติจะตอง
เสียสิทธิทางการเมือง  ทําใหนักศึกษารูสึกวาการ
ไมไปลงคะแนนเลือกต้ังเปนเหมือนความผิด  และ
มีความรูสึกวาจะตองสูญเสียสิทธ์ิตางๆ  ทําให
นักศึกษาเกิดการต่ืนตัวในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ท้ังระดับประเทศและทองถ่ินมากข้ึน  จนสงผลให
รู สึ ก ว า มี คว ามจํ า เป น ท่ี จะต อ งไป เ ลื อก ต้ั ง 
ไมเชนนั้นจะสงผลกระทบตอการไมสามารถเขา
สมัครเขาทํางานในระบบราชการในอนาคตเมื่อ
ตัวเองเรียนจบ  ซ่ึงการท่ีรัฐธรรมนูญระบุใหการ
เลือกต้ังเปนหนาท่ี  เพราะมีความพยายามท่ีจะทํา
ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน
นั่นเอง  ซ่ึงขัดแยงกับแนวคิดของไมรอน ไวเนอร 
(Myron Weiner.1971:161 – 163) การมีสวนรวม
ทางการเมือง หมายถึง การกระทําโดยสมัครใจ
ใดๆ (Voluntary Action) ซ่ึงไมวาจะเปนผลสําเร็จ
หรือไม มีการจัดองคการหรือไม จะเกิดข้ึนเปน
คร้ังคราวหรือตอเนื่อง และจะใชวิธีท่ีถูกตองตาม
กฎหมายหรือไมก็ตาม โดยมุงท่ีจะไปมีอิทธิพลตอ
นโยบายสาธารณะ การบริหารนโยบายสาธารณะ 
และการเลือกผูนําทางการเมืองของรัฐบาลท้ังใน
ระดับทองถ่ินและระดับชาติ Weiner เนนวาการมี
สวนรวมทางการเมืองจะตองมีองคประกอบครบ 3 
ประการคือ มีการกระทําท่ีเปนไปโดยสมัครใจและ
มีการ เ ลือก  จะขาดอย างใดอย างหน่ึงไมได  
สอดคลองกับจันทนา สุทธิจารี (2544:410) ไดให
ความหมาย  “การมีสวนรวมทางการ เมือง” 
หมายถึงการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชนตามสิทธิท่ีระบบการเมือง และ

กฎหมายกําหนดใหกระทําได เปนการกระทํา
ท่ี ต อ ง เ กิ ด ข้ึ น จ า ก คว ามสมั ค ร ใ จขอ ง
ประชาชน เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนด
นโยบายของรัฐท้ังในการเมืองการปกครอง
ระดับทองถ่ินและระดับชาติ และจากการวิจัย
พบวานักศึกษามีสวนรวมเกี่ยวกับการเขารวม
ชุมนุมประทวงท้ังทางลับหรือเปดเผย กรณีท่ี
รัฐบาลกระทําในส่ิงท่ีไม ถูกตองหรือผิด
ศีลธรรมตํ่าสุด  อาจเนื่องมาจากวานักศึกษา
ยังมีอายุนอย  สวนมากจะเช่ือฟงผูปกครอง 
เพราะฉะน้ันผูปกครองจะส่ังหามโดยเด็ดขาด
ในการ เข าร วมชุมนุมประทวง   เพราะ
ผูปกครองสวนใหญจะไดรับรูถึงอันตรายท่ี
เกิดจากการประทวงจากส่ือวิทยุโทรทัศน 
บางคร้ังสงผลเสียถึงแกชีวิต  จึงส่ังหามให
บุ ต ร ห ล า น เ ข า ร ว ม ชุ ม นุ ม ป ร ะ ท ว ง  
เพราะฉะน้ันนักศึกษาจึงเกิดความหวาดกลัว
ท่ีจะเขารวมชุมนุมและประทวง จึงสงผลใหมี
การเขารวมทางการเมืองตํ่าไปดวย 

ดานการติดตามขาวสารบานเมือง 
ภาพรวมอยูท่ีระดับแลวแตโอกาสผลจากการ
วิจัยพบวาการมีสวนรวมดานการติดตาม
ขาวสารทางการเมืองเกี่ยวกับสนใจติดตาม
การรับฟงขาวสารทางการเมืองจากส่ือตางๆ  
เชน  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  ฯลฯ มากท่ีสุด  
อาจเนื่องมาจากวา  ในปจจุบันส่ือตางๆ  ไม
ว า จะ เปนโทรทัศน   หนั ง สือพิมพ ต า ง
ตระหนักและมีการแขงขันในการนําเสนอ
ขาวสารทางการเมืองอยางเขมขนระหวาง
สถานีโทรทัศนแตละชอง  บางชองจะมีการ
นําเสนอขาวสารทางการเมืองในลักษณะเชิง
วิเคราะหเพื่อใหความรูกับประชาชนผูรับสาร
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ขอเสนอแนะ ไดรับสารในเชิงลึกกันเลยทีเดียว  เพราะฉะน้ัน
ดวยเหตุผลนี้จึงทําใหมีรายการขาวสารทางการ
เมืองใหนักศึกษาไดรับชมกันมากข้ึน  จึงทําให
นักศึกษามีการติดตามขาวสารทางการเมืองมาก
ท่ีสุด 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  พบวา  เพศ ภูมิลําเนา 
อาชีพ ไมมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต  สอดคลองกับงานวิจัยของวิฑูรย ภูนุช 
(2548 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวน
รวมทางการเมืองของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมทางการเมืองภายใน  
 อายุ  สภานภาพ  รายได  มีผลตอการมีสวน
รวมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
ราชชนนี สอดคลองกับงานวิจัยของมณฑล  ฤกษ
รัตน  (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมี
สวนรวมทางการเมืองของพนักงานบริษัทเอกชน 
ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพนัธ
กับการมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานบริษัท 
จีเอ็มเอ็มแกรมม่ี จํากัด (มหาชน) คือปจจัยดานอายุ
ของพนักงาน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ขัดแยงกับงานวิจัยของวิฑูรย ภูนุช (2548 : 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวม
ทางการเมืองของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมทางการเมืองภายใน  

 
 

 1. การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการศึกษา
ในเชิงปริมาณ ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ
รวมดวย  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในเชิง
คุณภาพจะชวยระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 2.  ค ว ร ศึ ก ษ า ป จ จั ย อ่ื น ๆ   ท่ี มี
ความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง
เพิ่มเติมอีก  เชน  ลักษณะอุปนิสัยสวนบุคคล 
ความรูความเขาใจในทางการเมือง  เปนตน 
 3.  ควรมีการศึกษาเปนระยะๆ  เพื่อให
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของปจจัย ท่ี มี
ความสัมพันธตอการมีสวนรวมทางการเมือง 
 4.  ควรเพิ่มจํานวนกลุมเปาหมายให
มากข้ึน เพื่อใหมีความหลากหลายของกลุม
ตัวอยาง  ซ่ึงจะสามารถแสดงผลไดอยาง
ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 5 .   ควร ศึกษา เ ชิ งทดลอง   โดย
เปรียบเทียบกับกลุม เป าหมาย ท่ี มีความ
แตกตางกัน  โดยเนน  ความรูความเขาใจทาง
การเมือง  การรับรูขาวสาร  และทัศนคติตอ
การมีสวนรวมทางการเมือง  เพื่อเปนการ
พิสูจนให เห็นแนชัดวา   ปจจัยดังกลาวมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง
อยางแทจริง 
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