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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ภู เก็ ต ศึ กษาระดั บ การมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยใช้ เทคนิควิธีวิจัยเชิงปริ มาณ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จากจานวน 5 คณะ
และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ รวมจานวนทัง้ สิ ้น 16,417 คน กาหนดขนาด
ตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan) ได้ กลุ่ม
ตัว อย่า งจานวน 375 คน และได้ ทาการสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่า งแบบแบ่ง ชัน้ (Stratified
random sampling) แบบเป็ นสัดส่ว น เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิจัยเป็ น แบบสอบถาม
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล คื อ ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จานวน 194
คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.6
มี ระดับ การศึก ษาในชัน้ ปี ที่ 4 จานวน 120 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.0 ศึกษาในวิทยาลัย
การท่องเที่ยวนานาชาติ จานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8
1,2

อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต
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2. ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ทัศ นคติ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้ านพฤติกรรม และ
ด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ด้ านการเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชน
และด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด
ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็ นรายด้ าน มีดงั นี ้ 1) ด้ านการเลือกตั ้ง คือ
บ้ า นอยู่ต่า งจัง หวัด บัญ ชี ร ายชื่ อ ตกหล่น มี ห น่ว ยเลือ กตัง้ ไม่เ พี ย งพอ ต่อ จานวน
ประชาชน มีการซื ้อสิทธิ์ขายเสียง ระยะเวลาการเลือกตังนอกเขตมี
้
น้อย อยู่ในช่วงเรี ยน
หรื อสอบไม่สามารถไปเลือกตัง้ ได้ ไม่ร้ ู จักผู้ลงสมัคร 2) ด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรค
การเมื อ งและผู้ รณรงค์ ห าเสี ย งเลือ กตั ้ง บางครั ง้ ให้ ข้ อ มูล ไม่ช ดั เจนท าให้ ข าด
ความน่าเชื่อถือ 3) ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชนคือไม่วางตัวเป็ นกลาง 4) ด้ านการติดต่อ
กับ ทางราชการมีความล่าช้ า ไม่ยิม้ แย้ ม 5) ด้ านการเป็ นผู้ประท้ วง คือ มีการรับจ้ างประท้ วง
6) ด้ านการเป็ นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ สื่อสารความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ผลการสรุ ป ข้ อเสนอแนะในการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็ นรายด้ าน มีดงั นี ้ 1) ด้ านการเลือกตั ้ง คือ ควรเพิ่มหน่วย
การเลือกตั ้ง ให้ เพียงพอในทุกๆ เขต รณรงค์ต่อต้ านการซื ้อสิทธิ์ ขายเสียง ควรจัดให้ มี
การเลือกตังแบบอั
้
ตโนมัติ 2) ด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียง
เลือกตัง้ คือ ควรให้ ข้อมูลอย่างชัดเจน 3) ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชน คือควรเป็ นกลาง
สร้ างความน่าเชื่อถือ 4) ด้ านการติดต่อกับทางราชการ คือยิ ้มแย้ มและให้ การต้ อนรับ
ที่เป็ นมิตร มีการประเมินความพึงพอใจเพื่ อแก้ ปัญ หา 5) ด้ านการเป็ นผู้ประท้ วง คือ
ควรวางตัวเป็ นกลาง 6) ด้ านการเป็ นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ ควรรับฟั งข่าวสาร
ให้ ถกู ต้ องก่อนมีนาไปประชาสัมพันธ์
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Abstract
The objectives of this research were to study the attitudes and,
the levels in Political Participation by students of Phuket Rajabhat University
and also study the problems, obstacles and suggestions in Political
Participation by students of Phuket Rajabhat University. The study was a
Quantitative Research. The populations consisted of 16,417 students with
studying in 5 faculties of Phuket Rajabhat University and Phuket College of
International Tourism. Sample size estimation using Krejcie & Morgan Table
selected 375 cases by Proportional Stratified Random. The research
instruments used in this study was a questionnaire. Statistical tools used for
analyzing data were Percentage, Mean and Standard Deviation.
The results of this study found that:
1. The largest group that answered the questionnaires was 51.7% of
194 female students, 65.6% of 246 students were aged between 18-20 years
old, 32.0% of 120 senior students and 41.8% of 157 students from Phuket
College of International Tourism.
2. The data analysis of the attitudes in Political Participation by
students of Phuket Rajabhat University, overall found in good level when
considering each aspects were found that the knowledge and understanding
was in highest followed by the behavior and the lowest was emotional and
feeling of students.
3. The data analysis of the level in Political Participation by students of
Phuket Rajabhat University were found in middle level when considering each
aspects found that the Political Election was a highest average followed by the
Important Role of Community Officers and the lowest average was the Political
Party officers and The Election Campaigners.
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The results of data analysis for problems and obstacles in Political
Participation by students of Phuket Rajabhat University were found that :
1) The Political Election problems, the voters lived in other provinces,
missing out in eligible voter lists, insufficient polling stations, buying voters,
short period for outside electoral district, studying or examination period unable
to go to the polls and unknown candidates. 2) The Political Party officers and
election campaigners problems, some of them were not informed of clear
information and not reliable. 3) The Important Role of Community Officers were
non-neutrality. 4) Communications with the government officials were delayed
and not cheerful. 5) The election was found to be buying protesters. 6) The
Political Reporters informed different opinions that did not match.
The conclusions of suggestions in Political Participation by students of
Phuket Rajabhat University can be summarized as follows: 1) The Political
Election should expanded the polling stations to properly electorates,
campaigns against vote-buying and launching for the Automatic Election. 2)
The Political Party officers and Election Campaigners should provide clear
information. 3) The Important Role Officers should be neutral and reliable. 4)
The communication between government officials and eligible voters should
have good service behaviors and should have a satisfaction rating.
5) The Election Protestors should be neutral. 6) The Political Reporters
should had correct information before making a public relations to the voters.
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บทนา
นั บ ตั ้ง แ ต่ ป ร ะ เท ศ ไท ย เป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า รป ก ค ร อ ง จ า ก ร ะ บ อ บ
สมบูรณาญาสิท ธิ ราชย์ ม าสู่ระบอบประชาธิ ป ไตยเมื่ อวัน ที่ 24 มิ ถุน ายน พ.ศ.2475
ปั ญ หาหลัก ในการพัฒ นาการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยนัน้ นอกจากปั ญ หา
ในด้ านโครงสร้ างและสถาบันทางการเมืองแล้ วยังมีอุปสรรคในด้ านการรับรู้ ข่าวสาร
ทางการเมื อ งและการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนจนอาจกล่ า วได้ ว่ า
ประชาธิ ป ไตยของไทยนัน้ ล้ ม ลุก คลุก คลานมาเกื อ บตลอด เพื่ อ ที่ จ ะให้ ได้ มี ระบอบ
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นนั ้ ประชาชนจะต้ องสนใจการเมือง ต้ องติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและต้ องมีความกระตือรื อร้ นที่จะมีบทบาทร่ วมทางการเมือง
ดังนันการรั
้
บรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่ วมทางการเมืองจึงเป็ นสิ่งสาคัญและ
จาเป็ นต่อประชาชนและโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาซึง่ ได้ รับสมญานามว่า “ปั ญญาชน” เป็ น
ผู้ที่มีระดับความรู้และสติปัญญาสูงอันจะเป็ นกาลังสาคัญของชาติและเป็ นพลังที่สาคัญ
ทางการเมืองที่มีต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต (สุทธิมา
สัญวงษ์ , 2554 : 52)
ในสังคมมนุษ ย์ การเมื อ งเป็ น เรื่ อ งส าคัญ ที่ สุด เพราะเป็ น เรื่ อ งของอ านาจ
ที่ จัด สรรประโยชน์ ให้ มี ในสังคมนัน้ ๆ การเมื อ งจึงเป็ น ตัวก าหนดกิ จ กรรมที่ ส าคัญ ๆ
ของสังคมในแทบทุกแง่มมุ อาทิ การที่จะใช้ ระบบเศรษฐกิจแบบใด หรื อจะมีการศึกษา
ในรูปใด หรื อการจะมีศาสนาประจาชาติหรื อไม่ ไปจนแม้ กระทัง่ การสร้ างเขื่อน การขุด
ถนนวางท่อที่อาจเอื ้อประโยชน์หรื ออาจทาความเดือดร้ อนให้ มนุษย์ (โกวิท วงศ์สรุ วัฒน์ ,
2549 : 16)
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ กาหนดลัก ษณะ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนให้ เป็ นแนวนโยบายการมีสว่ นร่วมของประชาชนในมาตรา 87
มี 5 ประการและการมีสว่ นร่วมของประชาชนตามมาตรานี ้ต้ องคานึงถึงสัดส่วนของหญิง
และชายที่ใกล้ เคียงกัน นอกจากนีย้ งั ได้ ระบุเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมทาง การเมืองของ
ประชาชนไว้ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 อย่างชัดเจน ตามมาตรา 163
คือ ประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตังไม่
้ น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิ์เข้ าชื่อร้ องขอต่อประธาน
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รัฐสภาเพื่อให้ รัฐสภาพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติตามที่กาหนดในหมวด 3 และหมวด
5 แห่งรัฐธรรมนูญนี ้ คาร้ องขอตามวรรคหนึ่งต้ องจัดทาร่างพระราชบัญญัติเสนอมาด้ วย
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารเข้ าชื่ อรวมทัง้ การตรวจสอบรายชื่ อให้ เป็ น ไปตามที่ กฎหมาย
บัญ ญัติในการพิจ ารณาร่ า งพระราชบัญ ญัติต ามวรรคหนึ่ง สภาผู้แ ทนราษฎรและ
วุฒิสภาต้ องให้ ผ้ แู ทนของประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตังที
้ ่เข้ าชื่อเสนอร่ างพระราชบัญญัติ
นัน้ ชี ้แจงหลักการของร่ างพระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่ อพิจารณา
ร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวจะต้ องประกอบด้ วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิ์ เลือกตัง้
ที่ เข้ าชื่ อ เสนอร่ า งพระราชบัญ ญั ติ นั น้ จ านวนไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสามของจ านวน
กรรมาธิการทังหมดด้
้
วย มาตรา 164 คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตังจ
้ านวนไม่น้อยกว่า
สองหมื่นคน มีสิทธิ์ เข้ าชื่ อร้ องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่ อให้ วุฒิ สภามี มติตามมาตรา
274 ให้ ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตาแหน่งได้ คาร้ องขอตามวรรคหนึ่ง
ต้ อ งระบุพ ฤติ ก ารณ์ ที่ ก ล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่ งดังกล่าวกระท าความผิ ด เป็ น ข้ อ ๆ
ให้ ช ัด เจนหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขในการที่ป ระชาชนจะเข้ า ชื่อ ร้ องขอตาม
วรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริ ต มาตรา 165 ประชาชนผู้มี สิท ธิ์ เลื อ กตัง้ ย่อ มมี สิท ธิ์ อ อกเสี ย ง
ประชามติการจัดให้ มีการออกเสียงประชามติ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 61-62)
อย่างไรก็ตามเป็ นที่ยอมรับกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยเป็ น
รูปแบบการปกครองที่ดีที่สดุ เนื่องจากเป็ นการปกครองโดยถือว่าอานาจอธิปไตยเป็ นของ
ปวงชน การมีส่วนร่ วมทางการเมืองเป็ นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาระบบการเมืองให้
เป็ นประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่ วมทางการเมืองเป็ นตัวชี ้วัดที่สาคัญประการหนึ่งของ
ระบอบประชาธิปไตย สังคมใดที่จะมีระดับความเป็ นประชาธิปไตยสูงหรื อต่าพิจารณา
ได้ จากการมีส่วนร่ วมทางการเมือ งของประชาชน สัง คมที่ป ระชาชนมีร ะดับ การมี
ส่ว นร่ ว มทางการเมือ งสูงย่อ มมีร ะดับ ความเป็ น ประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกัน ข้ าม
สังคมใดประชาชนมีระดับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองต่าแสดงว่าสังคมนันมี
้ ระดับความ
เป็ นประชาธิปไตยต่า รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ของไทยในอดีตที่ผ่านมาเปิ ดโอกาสให้ ทกุ
คนที่มีอายุ 20 ปี บริ บรู ณ์ เป็ นผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตังผู
้ ้ แทนของตน แต่ในความ
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เป็ นจริ งแล้ วจะเห็นว่าผู้ที่อายุต่ากว่า 20 ปี ที่อยู่ในวัยกาลังศึกษาได้ แสดงออกถึงความ
เคลื่อ นไหวทางการเมื อ งก่อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงระดับ ชาติห ลายครั ง้ เป็ น ต้ น
(สุจิต บุญบงการ, 2551 : 14)
ที่ผ่านมาการเดินขบวนเรี ยกร้ องสิทธิ เสรี ภาพต่างๆ มีขึน้ อย่างมากมาย เช่น
การเดินขบวนของกลุม่ พลังนิสิตนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
เหตุการณ์นองเลือดเมื่อ 6 ตุลาคม 2519 และพฤษภาทมิฬ 2535 ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้ างต้ นล้ วนแล้ วแต่เป็ นเยาวชนและนิสิตนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วจะมีอายุไม่ถึง 20 ปี
บริ บูรณ์ กระทัง่ ต่อมาได้ มีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ได้ มีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิ์ เลือกตังจากเดิ
้
มคืออายุ 20 ปี มาเป็ น 18 ปี บริ บูรณ์ ขึ ้นไป
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาชีใ้ ห้ เห็นว่าเยาวชนนิสิตนักศึกษาได้ มีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อ งในรู ป แบบต่ า งๆ อย่ างมากมาย แต่ ส่ว นใหญ่ แ ล้ ว จะเป็ น กลุ่ม ที่ อ ยู่ใน
กรุ งเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ นิสิตในฐานะที่เป็ นกลุ่มชนชันกลางเป็
้
นกาลังที่สาคัญ
ของชาติซึ่งมีวฒ
ั นธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่ วม นิสิตจึงควรจะเป็ นผู้ริเริ่ มทางการ
เมื องท าหน้ าที่ เรี ยกร้ องสิทธิ ประโยชน์ แทนประชาชน รวมทัง้ คอยถ่ วงดุลอ านาจของ
ผู้ป กครองประเทศในประเด็ น ปั ญ หาต่ า งๆ เป็ น ตัว แทนส่ว นหนึ่ งของประชาชนทัง้
ประเทศในการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งนิสิตเคยปรากฏบทบาททางการเมืองโดย
การเป็ นปากเป็ นเสียงให้ กับประชาชนในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะช่วงระหว่างวันที่ 14
ตุล าคม 2516 ถึ งวัน ที่ 6 ตุล าคม 2519 แต่ ในปั จ จุบัน นิ สิ ต กลับ ไม่ ได้ มี บ ทบาททาง
การเมืองมากนัก ดังจะเห็นจากการเข้ ามามีส่วนร่ วมทางการเมืองของนิสิตปั จจุบนั อยู่
ในระดับต่า ไม่ว่าจะเป็ นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรื อการชุมนุมเคลื่อนไหว
ทางการเมือง (สุจิต บุญบงการ, 2551 : 14)
ด้ วยเหตุนี ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ตจึงให้ ความสาคัญ กับ การส่งเสริ ม ให้
นัก ศึกษาได้ มีส่วนร่ วมทาง การเมืองมากขึน้ โดยเปิ ดโอกาสเยาวชนอายุ 18 ปี ขึน้ ไป
หรื อนักศึกษาได้ แสดงออกถึงการมี ส่วนร่ วมทางการเมือง เช่น การใช้ สิทธิ์ ออกเสียง
เลือกตัง้ การเข้ าร่วมชุมนุม การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ การสนทนาเรื่ องการเมือง เป็ นต้ น
ซึง่ เยาวชนหรื อนักศึกษานับวันยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ ้นต่อการพัฒนาทางการเมือง การมีสว่ น
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

44 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ร่วมทางการเมืองแต่ละครัง้ นักศึกษา เป็ นประชากรส่วนหนึ่งที่มีสิทธิ์ออกเสียงและแสดง
ความคิดเห็น เป็ นส่วนหนึ่งในการเข้ าไปมีส่วนร่ วมทางการเมือง เห็น ได้ จากกิจกรรม
ทางการเมืองที่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตเข้ าร่ วมการชุมนุมประท้ วง ขับไล่
รัฐบาล ร่วมกับแกนนาคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อนั มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข แสดงให้ เห็นว่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ให้ ความสนใจในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับประเทศ
และระดับท้ องถิ่น นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตก็มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
การทางการเมือ ง โดยการเป็ น หน่ว ยเลือ กตั ้งไม่ว ่า จะเป็ น ระดับ ท้ อ งถิ ่น หรื อ
ระดับ ประเทศ รวมถึง การเลื อ กตัง้ ของนักศึก ษาในมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ภูเก็ต เช่น
การเลือกตัง้ นายกองค์ การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาแต่ละ
สาขา เป็ นต้ น ซึ่งการเข้ ามามีส่วนร่วมของนักศึกษาในแต่ละสถานการณ์ นนอาจเข้
ั้
ามา
โดยมีวตั ถุประสงค์ มีความรู้ พื ้นฐานตลอดจนแนวคิด ทัศนคติ อารมณ์ ความรู้ สกึ และ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ทาให้
ผู้วิจยั มีความสนใจที่จะทาวิจยั เรื่ องทัศนคติการมี ส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ ภูเก็ต โดยศึก ษาทัศ นคติก ารมีส ่ว นร่ ว มทางการเมือ งในด้ า น
ความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ และด้ านพฤติกรรม ศึกษาระดับการมี
ส่วนร่ วมทางการเมืองในด้ านการเลือกตั ้ง ด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมืองและผู้
รณรงค์ห าเสีย งเลือ กตั ้ง ด้ า นการเป็ น ผู้ม ีบ ทบาทในชุม ชน ด้ า นการติ ด ต่ อ กับ ทาง
ราชการ ด้ านการเป็ นผู้ประท้ วง และด้ านการเป็ น ผู้สื่อ ข่า วสารทางการเมื อ ง เพื่ อ นา
ผลจากการวิจยั ไปใช้ ในการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต
2. เพื่ อศึ กษาระดับการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องในด้ านต่ างๆ ของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
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3. เพื่ อศึกษาปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะในการมีส่วนร่ วมทางการเมื อ ง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิธีการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณเพื่อทัศนคติต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีระเบียบวิธีการวิจยั ดังนี ้
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต จาก
จานวน 5 คณะ และวิท ยาลัย การท่องเที่ยวนานาชาติ รวมจานวนทัง้ สิน้ 16,417 คน
กาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size) ตามตารางสาเร็ จ รู ป ของเครจซี่แ ละมอร์ แ กน
(Krejcie & Morgan, 1970 : 608) ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 375 คน และได้ ทาการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) แบบเป็ นสัดส่วน
เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้
สร้ างเครื่ องมือขึน้ โดยศึกษาค้ นคว้ ารายละเอียดต่างๆ จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ
แนวคิ ด และงานวิจัยต่างๆ ที่ เ กี่ ยวข้ อง น าแบบสอบถามที่ ได้ สร้ างขึน้ ให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ
ช่วยตรวจสอบความถูกต้ องเที่ยงตรงของเนื ้อหาและปรับปรุงแก้ ไข ได้ ค่าความสอดคล้ อง
อยู่ที่ 0.71 แบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ตอนดังนี ้ ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป ซึ่งได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และคณะที่ศึกษา ลัก ษณะการใช้ คาถามแบบปลายปิ ด ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนัก ศึก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 15 ข้ อ แบ่งเป็ น 3 ด้ าน ลักษณะของแบบสอบถาม
จะเป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดนา้ หนัก 5 ระดับ
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1967 : 90-95)โดยเรี ยงลาดับคะแนนของความคิดเห็น คือ
เห็นด้ วยอย่า งยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แ น่ใจ ไม่เห็นด้ วย และไม่เห็น ด้ วยอย่างยิ่ง ตอนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
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ราชภัฎภูเก็ต จานวน 24 ข้ อ แบ่งเป็ น 6 ด้ าน ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็ นแบบ
มาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดนา้ หนัก 5 ระดับ แบบลิเคิร์ ท
(Likert, 1967 : 90-95) เรี ยงลาดับคะแนนของความคิดเห็น คือ บ่อยที่สดุ บ่อยครั ง้
ปานกลาง บางครัง้ และไม่เคย ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค
และข้ อ เสนอแนะในการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต ในส่วนของรู ปแบบคาถามเป็ น คาถามแบบปลายเปิ ด (Open ended Form)
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งมิใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน นาผลมาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ อยูท่ ี่ 0.96
การวิเคราะห์ ข้อมูล และการแปลผลข้ อมูล
นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาประมวลด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป ซึ่งได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และคณะการศึกษาโดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage)
2) วิเ คราะห์ข้ อ มูล เกี ่ย วกับ เกี ่ย วกับ ทัศ นคติต ่อ การมีส ่ว นร่ ว มทางการเมือ งของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 3) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 4) เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั ญหา
อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราช
ภัฎภูเก็ต ผู้วิจยั นาข้ อมูลทังหมดมาจั
้
ดให้ เป็ นระเบียบ หมวดหมู่ โดยการจัดกลุม่ ข้ อความ
หรื อประโยค (Grouping) ที่ มี ลักษณะหรื อความหมายเดี ยวกันหรื อใกล้ เคี ยงกันแล้ ว
นาเสนอเป็ นแบบความเรี ยง
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ผลการศึกษา
จากการวิ จั ย เรื่ อ งทั ศ นคติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้วิจยั สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดงั นี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้ านเพศ
อายุ ระดับการศึกษาและคณะที่ ศึกษา ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 194 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.7
มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จานวน 246 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.6 มีระดับการศึกษาในชันปี
้
ที่ 4 จานวน 120 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.0 ศึกษาในวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ เกี่ยวกับทัศนคติต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึง่ คาถามแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ ความ
เข้ าใจ ด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้ านพฤติกรรม
1. ผลการวิเคราะห์ข้ อ มูล ทัศ นคติต่อ การมีส่ว นร่ ว มทางการเมือ งของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย มีค่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14 รองลงมา ด้ าน
พฤติกรรม มีคา่ เฉลี่ย 3.91 และด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 3.87
2. ผลการวิเ คราะห์ ทัศ นคติก ารมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตด้ านความรู้ ความเข้ าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้ วย
มีค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า มีความรู้ ค วามเข้ าใจในการใช้ สิทธิ์
เลือ กตัง้ มี ค่า เฉลี่ย สูง สุด 4.29 รองลงมา การซื อ้ สิท ธิ์ ข ายเสี ย งถื อ ว่า ผิ ด กฎหมาย
การเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย 4.24 และท่านศึกษาประวัติการทางานของผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้
ก่อนเข้ าคูหาเลือกตัง้ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 3.95
3. ผลการวิเคราะห์ท ัศ นคติก ารมีส่ว นร่ ว มทางการเมือ งของนัก ศึก ษา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเ ก็ต ด้ า นอารมณ์ ความรู้ สึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย
มีค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และอื่นๆ
ได้ น าเสนอข้ อ มูล ข่ า วสารทางการเมื อ งทุก ๆ วัน ได้ ก ระตุ้น ให้ ท่ า นสนใจเหตุก ารณ์
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บ้ านเมืองเพิ่มขึ ้น มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด 3.97 รองลงมา เมื่อเห็นการซื ้อสิทธ์ขายเสียงท่านรู้สกึ
ไม่พอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.92 และการชม ถ่ายทอดสดการอภิปรายไม่ไว้ วางใจเป็ นกิจกรรม
ที่น่าสนใจมากกว่าการดูละครหลังข่าวหรื อการถ่ายทอดสดฟุตบอล มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 3.80
4. ผลการวิ เคราะห์ ทั ศ นคติ ก ารมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้ านพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วย มีค่าเฉลี่ย 3.91
เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า การแสดงออกด้ วยการร้ องทุกข์ กับ องค์ ก รปกครอง
ท้ องถิ่นเมื่อได้ รับความไม่เป็ นธรรมเป็ นเรื่ องปกติและควรกระทาเมื่อมีโอกาส มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 4.00 รองลงมา การไปดูการนับคะแนนเลือกตังในท้
้ องถิ่นถือเป็ นกิจกรรมในการ
ตรวจสอบการเลื อ กตัง้ และช่ วยป้อ งกัน การทุจ ริ ต การเลื อ กตัง้ มี ค่าเฉลี่ ย 3.96 และ
การแสดงออกด้ ว ยการร่ ว มเดิน ขบวนประท้ ว งอย่า งสงบและ การใส่เ สื อ้ สีต่า งๆ
เพื่ อ แสดงออกทางการเมื องเป็ น เรื่ องปกติของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 3.85
ตอนที่ 3 วิ เ คราะห์ ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต แบ่งเป็ น 6 ด้ าน คือด้ านการเลือกตัง้ ด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่
พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชน ด้ านการ
ติด ต่อ กับ ทางราชการ ด้ า นการเป็ น ผู้ป ระท้ ว ง และด้ า นการเป็ น ผู้สื่อ ข่า วสารทาง
การเมือง
1. ผลการวิเ คราะห์ร ะดับ การมีส ่ว นร่ ว มทางการเมือ งของนัก ศึก ษา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเ ก็ต โดยภาพรวม อยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี่ย 2.85
เมื่อ พิจารณาเป็ น รายด้ าน พบว่า ด้ านการเลือกตั ้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.02 รองลงมา
ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชน และด้ านการเป็ นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง มี ค่าเฉลี่ย
2.89 และด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด 2.73
2. ผลการวิเ คราะห์ร ะดับ การมีส ่ว นร่ ว มทางการเมือ งของนัก ศึก ษา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเ ก็ต ด้ า นการเลือ กตัง้ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านไปใช้ สิทธิ์ ในการเลือกตัง้ สมาชิก
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สภาท้ องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.37 รองลงมา ท่านไปใช้ สิทธิ์ ในการเลือกตัง้ ระดับชาติ
(ส.ส.) และ (ส.ว.) มีค่าเฉลี่ย 3.17 และท่านได้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการเกี่ยวกับการ
เลือกตัง้ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 2.76
3. ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้ านการเป็ น เจ้ าหน้ าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียง
เลือกตั ้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ท่า นได้ ช ัก ชวนเพื่อ นบ้ า นให้ ล งคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ มีค่า เฉลี่ย สูง สุด 2.80
รองลงมา ท่านได้ ช่วยผู้สมัครรับเลือกตัง้ หาเสียงเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย 2.76 และท่านได้
ร่วมเดินขบวนแห่ของผู้สมัครไปในสถานที่ตา่ งๆ มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 2.68
4. ผลการวิ เคราะห์ ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้ านการเป็ น ผู้มีบทบาทในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มี ค่าเฉลี่ย 2.89 เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านเข้ าร่ วมกิ จกรรมของ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.05 รองลงมา ท่านได้ กระตือรื อร้ นให้
เพื่อนบ้ านในชุมชนไปตรวจสอบบัญชีรายชื่อก่อนไปเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย 3.01 และท่านได้
เสนอแนะปั ญหาเกี่ยวกับการเลือกตังในชุ
้ มชน มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 2.71
5. ผลการวิเ คราะห์ร ะดับ การมีส ่ว นร่ ว มทางการเมือ งของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภูเก็ต ด้ านการติดต่อกับทางราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านได้ เขียนเรื่ องร้ องทุกข์
เสนอปั ญหาไปยังนักการเมืองระดับท้ องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.88 รองลงมา ท่านได้
เขี ย นเรื่ อ งร้ องทุกข์ เสนอไปยังหน่ วยงานภาครั ฐ มี ค่ าเฉลี่ ย 2.75 และท่ านเคยพบปะ
พูดคุยกับกรรมการชุมชนหรื อนักการเมืองท้ องถิ่นเพื่อเสนอความคิดเห็นทางการเมือง
มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 2.64
6. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ การมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้ านการเป็ นผู้ประท้ วง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 2.84 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านได้ เข้ าร่ วมการชุมนุมเพื่อเรี ยกร้ อง
หรื อแสดงความเห็นทางการเมื อง มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.89 รองลงมา ท่านได้ ร่วมชุมนุม
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ประท้ วง และท่านได้ ชักชวนผู้อื่นเข้ าร่ วมการชุมนุมขับไล่รัฐบาล มีค่าเฉลี่ย 2.83 และ
ท่านร่วมเป็ นสมาชิกของกลุม่ พรรคการเมือง เช่น กลุม่ พันธมิตร มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 2.82
7. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้ านการเป็ นผู้สื่อข่าวสารทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มี ค่าเฉลี่ย 2.89 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านสนใจติด ตาม
ข่า วสารทางการเมือ งและข้ อ มูล ความรู้ เ กี ่ย วกับ การเมือ งแก่เ พื ่อ นนัก ศึก ษา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.07 รองลงมา ท่านเคยเสนอแนะเกี่ยวกับการทางานของรัฐบาลผ่าน
สื่อมวลชน และท่านได้ บอกกล่าวผลการเลือกตังระดั
้ บต่างๆ ให้ กบั เพื่อนนักศึกษาได้ รับ
ทราบ มี ค่ า เฉลี่ ย 2.84 และท่ า นมี ก ารถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการเลื อ กตั ง้ ใน
มหาวิทยาลัย มีคา่ เฉลี่ยต่าสุด 2.83
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ปัญ หา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ภูเก็ต เป็ น รายด้ า น มี ดัง นี ้ 1) ด้ า นการเลือ กตัง้
คือ บ้ านอยู่ต่างจังหวัด บัญ ชี รายชื่ อตกหล่น มี หน่วยเลือกตัง้ ไม่เพี ยงพอต่อจานวน
ประชาชน มีการซื ้อสิทธิ์ขายเสียง ระยะเวลาการเลือกตังนอกเขตมี
้
น้อย อยู่ในช่วงเรี ยน
หรื อสอบไม่สามารถไปเลือกตั ้งได้ ไม่ร้ ู จกั ผู้ลงสมัคร 2) ด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรค
การเมือ งและผู้ร ณรงค์ห าเสีย งเลื อกตัง้ บางครั ง้ ให้ ข้ อมูลไม่ ชัดเจนท าให้ ขาดความ
น่าเชื่อถือ 3) ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชนคือไม่วางตัวเป็ นกลาง 4) ด้ านการติดต่อ
กับทางราชการมี ความล่าช้ า ไม่ ยิ ม้ แย้ ม 5) ด้ านการเป็ นผู้ประท้ วง คื อ มี การรั บจ้ าง
ประท้ วง 6) ด้ านการเป็ นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ สื่อสารความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ผลการสรุ ป ข้ อเสนอแนะในการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็ นรายด้ าน มีดงั นี ้ 1) ด้ านการเลือกตัง้ คือ ควรเพิ่มหน่วย
การเลือกตังให้
้ เพียงพอในทุกๆ เขต รณรงค์ต่อต้ านการซื ้อสิทธิ์ ขายเสียง ควรจัดให้ มี
การเลือกตั ้งแบบอัตโนมัติ 2) ด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หา
เสีย งเลือกตัง้ คือ ควรให้ ข้อมูลอย่างชัดเจน 3) ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชน คือ
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ควรเป็ นกลาง สร้ างความน่าเชื่อถือ 4) ด้ านการติดต่อกับทางราชการ คือ ยิ ้มแย้ มและให้
การต้ อนรั บที่ เป็ นมิ ตร มี การประเมิ นความพึ งพอใจเพื่ อแก้ ปั ญ หา 5) ด้ านการเป็ น ผู้
ประท้ วง คือ ควรวางตัวเป็ นกลาง 6) ด้ านการเป็ นผู้สื่อข่าวสารทางการเมื อง คือ ควรรับ
ฟั งข่าวสารให้ ถกู ต้ องก่อนมีนาไปประชาสัมพันธ์
สรุ ปอภิปรายผล
1. ทัศนคติต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้ วย ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงทัศนคติต่อการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภู เก็ต อยู่ในระดับดี เพราะนักศึกษา
มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการมีส่วนร่ วมทางการเมือง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
คื อ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ รองลงมา ด้ านพฤติ กรรมและด้ านอารมณ์ ความรู้ สึ ก
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิศว์ รัตนโชติ (2551 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วม
ทางการเมือง พ.ศ.2549 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ สูง เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตร วิชาชี พชัน้ สูง เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร ในประเด็นทัศนคติ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาอยู่ในระดับดี และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วารี รัตน์
หอมพวงภู่ (2551 : ก) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติ
ทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี รวมถึง ทัศ นคติท าง การมี ส ่ว นร่ ว มทางการเมื อ ง
มีความสัมพันธ์ กบั การมีส่วนร่ วมทางการเมือง และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชลธิชา
มีแสง (2549 : ก ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศึกษาจากนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคพิเศษ พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
รวมทังมี
้ ความรู้ สึกมีสมรรถนะทางการเมืองอยู่ในระดับสูง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ธานี สุข เกษม (2550 : ก) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการกล่ อ มเกลาทางการเมื อ งของ
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นัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบูรณ์ สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ ผลการศึก ษาพบว่า
ทัศนคติ ห รื อความคิ ดเห็น เกี่ ยวกับ ระบบการเลือ กตัง้ ในเชิ งบวกมี ระดับ ความความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบการเลือกตังอยู
้ ่ในระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วารุ ณี ล้ อมลิ ้ม (2540 : ก) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนภายหลังการปฏิรูปการเมือง พ.ศ.2540 : ศึกษา
เฉพาะพื ้นที่เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่ว นใหญ่ม ีค วามรู้ ใ นเรื ่ อ งบทบาทหน้ า ที ่แ ละกระบวนการจัด การเลือ กตั ้งของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลการวิจยั พบว่าระดับการมี ส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางอาจเป็ นเพราะนักศึกษาบางคนไม่สามารถ
เดินทางไปเลือกตังในท้
้ องถิ่นของตัวเอง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการเลือกตัง้
รองลงมา ด้ านการเป็ นผู้มีบทบาทในชุมชน และด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมือง
และผู้รณรงค์ หาเสียงเลือกตัง้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชลธิ ชา มีแสง (2549 : ก )
ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ โดยศึกษาจากนักศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคพิเศษ พบว่า นักศึกษามีระดับ
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีระดับการ
มีส่ว นร่ วมในด้ านการมีส่ วนร่ วมในกระบวนการเลือกตัง้ เช่นเดียวกัน สอดคล้ องกับ
งานวิจ ัย ของ ธานี สุข เกษม (2550 : ก) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งการกล่อ มเกลา
ทางการเมื อ งของนัก ศึก ษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบูร ณ์ สาขาวิช ารั ฐ ศาสตร์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบู ร ณ์
โดยภาพรวมการมีส่วนร่ วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง เช่น การพูดคุยสนทนา
เกี่ ยวกับ การเมื องและเสนอแนะปั ญ หาการเลื อกตัง้ ในชุม ชน อยู่ในระดับ ปานกลาง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิทยา บุณยะเวชชีวิน (2543 : 87-88) ศึกษาเรื่ องการมีส่วน
ร่ วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้ องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ตาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมี ส่วนร่ วมทางการเมื อง
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ของประชาชนต่อการปกครองท้ องถิ่นในเขตเทศบาลตาบลบางปู อยู่ในระดับปานกลาง
และผลการวิจัยยังสอดคล้ องกับ ชลลดา แสงมณี (2547 : ก) ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อ งของปั ญ ญาชนมุส ลิ ม ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ผลการวิจ ยั พบว่า
ปั ญ ญาชนมุส ลิม ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ม ีส ่ว นร่ ว มทางการเมือ ง ปานกลาง
ผลการศึ ก ษายัง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ ส าราญ วิ เศษ (2555 : ก) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
กระบวนการมี ส่วนร่ วมทางการเมือ งของนัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิช า
รัฐ ประศาสนศาสตร์ คณะศิล ปศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย นครพนม
ผลการวิจ ัย พบว่า การมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนัก ศึ ก ษาโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า การมีส่วนร่ วมทางการเมืองอยู่ในระดับ
ปานกลางทุก ด้ า น แต่ไ ม่ส อดคล้ อ งกับ งานวิจ ยั ของ กัล ยา ยศค าลือ (2554 : ก)
ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมทางการเมือง : ศึก ษากรณี นักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เลย พบว่าการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษา ภาควิชา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เลย ภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย และงานวิจยั ของ
จิรชาติ นาคสวัสดิ์ (2540 : ก) ได้ ศึกษาเรื่ อง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของนักศึกษา :
ศึกษาเฉพาะกรณี นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับต่า แต่นกั ศึกษามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในด้ านการไปใช้ สิทธิเลือกตังอยู
้ ใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดับ การมี ส ่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้ านการเป็ นเจ้ าหน้ าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียง
เลือกตังโดยภาพรวมพบว่
้
าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็ นเพราะนักศึกษาติดภารกิจ
ในด้ านการเรี ยน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ คันธรส แสนวงศ์ (2539 : ก) ศึกษาเรื่ อง
ความรู้ สึกสัมฤทธิ ผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือผลการศึกษาพบว่า ความสนใจทางการเมืองของ
นักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
4. ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตด้ านการเป็ น ผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับ ปานกลาง ซึ่ ง อาจเป็ น เพราะยังไม่ มี โอกาสได้ ป ฏิ บัติ ในส่ ว นนี ส้ อดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ วัลลภ วิบูลย์กูล (2544 : ก) ศึกษาเรื่ องการรับรู้ ข่าวสารและพฤติกรรม
ทางการเมืองของครูสงั กัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลาภู ผลการศึกษา
พบว่า ด้ านการรณรงค์หาเสียงและสนับสนุน พรรคการเมือง ครู มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง ด้ านการสื่อสารทางการเมืองมีการปฏิบตั ิในระดั บปานกลาง และสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ มนัสชัย บารุ งเขต (2550 : 64-65) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่ วมทาง การเมืองระดับท้ องถิ่นของประชาชนในองค์การบริ หารส่วนตาบลบางซ้ าย
อ าเภอบางซ้ าย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึก ษาพบว่า ประชาชนมี ก ารรั บ รู้
ข่าวสารทางการเมืองระดับปานกลาง นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชไมพร
เหล่าพงศ์เจริ ญ (2540 : ก) ได้ ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้ าราชการ
ครู ศึก ษากรณี โรงเรี ย นกัน ทรลัก ษณ์ วิ ท ยา จังหวัด ศรี ส ะเกษ พบว่า ข้ าราชการครู
โรงเรี ยนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรี สะเกษ มีสว่ นร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง
การสนทนาและการสนับสนุนในทางการเมือง การติดตามการหาเสียงของนักการเมือง
มีสว่ นร่วมในระดับปานกลาง
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
ควรรณรงค์ เพิ่ ม บทบาทและให้ ความสาคัญ กับนักศึกษาในการมี ส่วนร่ วม
ทางการเมือง ควรนาผลการศึกษาไปแก้ ปัญหาเกี่ยวกับ การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษา
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ควรมี ก ารศึกษาพฤติ กรรมและวัฒ นธรรมการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของ
นักศึกษา
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