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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทศันคติต่อการมีสว่นร่วมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง            
ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ศกึษาปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการมีสว่นร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตโดยใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต จากจ านวน 5 คณะ 
และวิทยาลยัการท่องเที่ยวนานาชาติ รวมจ านวนทัง้สิน้ 16,417 คน ก าหนดขนาด
ตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 375 คน และได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้  (Stratified 
random sampling) แบบเป็นสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม         
ส ถิติ ท่ี ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูล  คื อ  ร้อยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean)              
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจยัพบวา่  

1. ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 194 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6         
มีระดับการศึกษาในชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ศึกษาในวิทยาลัย         
การทอ่งเท่ียวนานาชาติ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

 
 

1,2 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎั
ภเูก็ต 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านพฤติกรรม และ
ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ  
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน 
และด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ  
  ผลการวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการมีสว่นร่วมทางการเมือง
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต เป็นรายด้าน มีดงันี ้1) ด้านการเลือกตัง้ คือ           
บ้านอยู่ต่างจังหวัด บัญชีรายชื่อตกหล่น มีหน่วยเลือกตัง้ไม่เพียงพอต่อจ านวน
ประชาชน มีการซือ้สิทธ์ิขายเสียง ระยะเวลาการเลือกตัง้นอกเขตมีน้อย อยู่ในช่วงเรียน
หรือสอบไม่สามารถไปเลือกตัง้ได้ ไม่รู้จักผู้ ลงสมัคร 2) ด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรค
การเมืองและผู้ รณรงค์หาเสียงเล ือกตัง้  บางครัง้ให้ข้อมลูไม ่ชดั เจนท าให้ขาด            
ความน่าเช่ือถือ 3) ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชมุชนคือไม่วางตวัเป็นกลาง 4) ด้านการติดต่อ 
กับ ทางราชการมีความล่าช้า ไม่ยิม้แย้ม 5) ด้านการเป็นผู้ประท้วง คือ มีการรับจ้างประท้วง           
6) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ สื่อสารความคิดเหน็ไมต่รงกนั 

 ผลการสรุป ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต เป็นรายด้าน มีดงันี ้1) ด้านการเลือกตัง้ คือ ควรเพิ่มหน่วย          
การเลือกตัง้ ให้เพียงพอในทกุๆ เขต รณรงค์ต่อต้านการซือ้สิทธ์ิขายเสียง ควรจดัให้มี         
การเลือกตัง้แบบอตัโนมตัิ 2) ด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียง
เลือกตัง้ คือ ควรให้ข้อมลูอย่างชดัเจน 3) ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชมุชน คือควรเป็นกลาง 
สร้างความน่าเช่ือถือ 4) ด้านการติดต่อกับทางราชการ คือยิม้แย้มและให้การต้อนรับ         
ท่ีเป็นมิตร มีการประเมินความพึงพอใจเพ่ือแก้ปัญหา 5) ด้านการเป็นผู้ประท้วง คือ 
ควรวางตวัเป็นกลาง 6) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ ควรรับฟังข่าวสาร 
ให้ถกูต้องก่อนมีน าไปประชาสมัพนัธ์ 
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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 l ived 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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บทน า 
 
              นั บ ตั ้ง แ ต่ ป ร ะ เท ศ ไท ย เป ลี่ ย น แ ป ล งก า รป ก ค รอ งจ า ก ระ บ อ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 
ปัญหาหลักในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้นอกจากปัญหา        
ในด้านโครงสร้างและสถาบันทางการเมืองแล้วยังมีอุปสรรคในด้านการรับรู้ข่าวสาร     
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจนอาจกล่าวได้ว่า
ประชาธิปไตยของไทยนัน้ล้มลุกคลุกคลานมาเกือบตลอด เพ่ือท่ีจะให้ได้มีระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์นัน้ ประชาชนจะต้องสนใจการเมือง ต้องติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและต้องมีความกระตือรือร้นท่ีจะมีบทบาทร่วมทางการเมือง 
ดงันัน้การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นสิ่งส าคญัและ
จ าเป็นต่อประชาชนและโดยเฉพาะนิสิตนกัศกึษาซึง่ได้รับสมญานามวา่ “ปัญญาชน” เป็น
ผู้ ท่ีมีระดบัความรู้และสติปัญญาสงูอนัจะเป็นก าลงัส าคญัของชาติและเป็นพลงัท่ีส าคญั
ทางการเมืองท่ีมีต่อการพฒันาระบอบประชาธิปไตยทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต (สทุธิมา 
สญัวงษ์, 2554 : 52) 

ในสังคมมนุษย์ การเมืองเป็นเร่ืองส าคัญท่ีสุดเพราะเป็นเร่ืองของอ านาจ         
ท่ีจัดสรรประโยชน์ให้มีในสังคมนัน้ๆ การเมืองจึงเป็นตัวก าหนดกิจกรรมท่ีส าคัญๆ            
ของสงัคมในแทบทกุแง่มมุ อาทิ การท่ีจะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด หรือจะมีการศึกษา
ในรูปใด หรือการจะมีศาสนาประจ าชาติหรือไม่ ไปจนแม้กระทัง่การสร้างเข่ือน การขุด
ถนนวางท่อท่ีอาจเอือ้ประโยชน์หรืออาจท าความเดือดร้อนให้มนษุย์ (โกวิท วงศ์สรุวฒัน์, 
2549 : 16) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดลักษณะ           
การมีสว่นร่วมของประชาชนให้เป็นแนวนโยบายการมีสว่นร่วมของประชาชนในมาตรา 87 
มี 5 ประการและการมีสว่นร่วมของประชาชนตามมาตรานีต้้องค านึงถึงสดัสว่นของหญิง
และชายท่ีใกล้เคียงกัน นอกจากนีย้งัได้ระบุเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของ
ประชาชนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 อย่างชดัเจน ตามมาตรา 163 
คือ ประชาชน ผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้ไม่น้อยกว่าหนึ่งหม่ืนคน มีสิทธ์ิเข้าช่ือร้องขอต่อประธาน
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รัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบญัญัติตามท่ีก าหนดในหมวด  3 และหมวด 
5 แหง่รัฐธรรมนญูนี ้ค าร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจดัท าร่างพระราชบญัญัติเสนอมาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือรวมทัง้การตรวจสอบรายช่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  สภาผู้ แทนราษฎรและ
วฒิุสภาต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้ท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติ
นัน้ชีแ้จงหลกัการของร่างพระราชบญัญัติและคณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัติดงักล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้           
ท่ีเข้าช่ือเสนอร่างพระราชบัญญัตินัน้จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมาธิการทัง้หมดด้วย มาตรา 164 คือ ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้จ านวนไม่น้อยกว่า
สองหม่ืนคน มีสิทธ์ิเข้าช่ือร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา 
274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากต าแหน่งได้ค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง
ต้องระบุพฤติการณ์ท่ีกล่าวหาว่าผู้ ด ารงต าแหน่งดังกล่าวกระท าความผิดเป็นข้อๆ              
ให้ชัดเจนหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้องขอตาม             
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต มาตรา  165 ประชาชนผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้ย่อมมีสิทธ์ิออกเสียง
ประชามติการจดัให้มีการออกเสียงประชามติ (ราชกิจจานเุบกษา, 2550 : 61-62) 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ียอมรับกันว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็น
รูปแบบการปกครองท่ีดีท่ีสดุเน่ืองจากเป็นการปกครองโดยถือวา่อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาระบบการเมืองให้
เป็นประชาธิปไตย เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นตวัชีว้ดัท่ีส าคญัประการหนึ่งของ
ระบอบประชาธิปไตย สงัคมใดท่ีจะมีระดบัความเป็นประชาธิปไตยสงูหรือต ่าพิจารณา
ได้จากการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  สงัคมที่ประชาชนมีระดับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองสูงย่อมมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสงู ในทางตรงกนัข้าม
สงัคมใดประชาชนมีระดบัการมีสว่นร่วมทางการเมืองต ่าแสดงวา่สงัคมนัน้มีระดบัความ
เป็นประชาธิปไตยต ่า รัฐธรรมนญูฉบบัต่างๆ ของไทยในอดีตท่ีผ่านมาเปิดโอกาสให้ทกุ
คนท่ีมีอาย ุ20 ปีบริบรูณ์เป็นผู้ มีสิทธ์ิในการออกเสียงเลือกตัง้ผู้แทนของตน แต่ในความ
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เป็นจริงแล้วจะเห็นว่าผู้ ท่ีอายุต ่ากว่า 20 ปีท่ีอยู่ในวยัก าลงัศึกษาได้แสดงออกถึงความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชาติหลายครัง้เป็นต้น  
(สุจิต บญุบงการ, 2551 : 14) 

ท่ีผ่านมาการเดินขบวนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆ มีขึน้อย่างมากมาย เช่น 
การเดินขบวนของกลุม่พลงันิสิตนกัศกึษาและประชาชนในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  
เหตกุารณ์นองเลือดเม่ือ 6 ตลุาคม 2519 และพฤษภาทมิฬ 2535 ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าว
ข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนและนิสิตนกัศึกษา ซึ่งสว่นใหญ่แล้วจะมีอายไุม่ถึง  20 ปี
บริบูรณ์ กระทัง่ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ มีสิทธ์ิเลือกตัง้จากเดิมคืออายุ 20 ปีมาเป็น 18 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
ซึ่งในอดีตท่ีผ่านมาชีใ้ห้เห็นว่าเยาวชนนิสิตนักศึกษาได้มีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ อย่างมากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มท่ีอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ๆ นิสิตในฐานะที่เป็นกลุ่มชนชัน้กลางเป็นก าลงัท่ีส าคญั
ของชาติซึ่งมีวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม นิสิตจึงควรจะเป็นผู้ ริเร่ิมทางการ
เมืองท าหน้าท่ีเรียกร้องสิทธิประโยชน์แทนประชาชน รวมทัง้คอยถ่วงดุลอ านาจของ
ผู้ ปกครองประเทศในประเด็นปัญหาต่างๆ เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของประชาชนทัง้
ประเทศในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งนิสิตเคยปรากฏบทบาททางการเมืองโดย
การเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะช่วงระหว่างวันท่ี  14 
ตุลาคม 2516 ถึงวันท่ี 6 ตุลาคม 2519 แต่ในปัจจุบันนิสิตกลับไม่ได้มีบทบาททาง
การเมืองมากนัก ดงัจะเห็นจากการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตปัจจุบนัอยู่
ในระดบัต ่า ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการชุมนุมเคลื่อนไหว
ทางการเมือง (สจิุต บญุบงการ, 2551 : 14) 

ด้วยเหตนีุ ้มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ตจึงให้ความส าคญักบัการส่งเสริมให้
นกัศึกษาได้มีส่วนร่วมทาง การเมืองมากขึน้โดยเปิดโอกาสเยาวชนอายุ 18 ปี ขึน้ไป
หรือนักศึกษาได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง  เช่น การใช้สิทธ์ิออกเสียง
เลือกตัง้ การเข้าร่วมชมุนมุ การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ การสนทนาเร่ืองการเมือง เป็นต้น 
ซึง่เยาวชนหรือนกัศกึษานบัวนัยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึน้ต่อการพฒันาทางการเมือง การมีสว่น
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ร่วมทางการเมืองแต่ละครัง้นกัศึกษา เป็นประชากรส่วนหนึ่งท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงและแสดง
ความคิดเห็น เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง เห็นได้จากกิจกรรม
ทางการเมืองที่นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ตเข้าร่วมการชุมนมุประท้วง ขบัไล่
รัฐบาล ร่วมกบัแกนน าคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ แสดงให้เห็นว่านกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต ให้ความสนใจในการมีสว่นร่วมทางการเมืองในระดบัประเทศ
และระดบัท้องถ่ิน นอกจากนีม้หาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ตก็มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การทางการเม ือง โดยการเป็นหน ่วยเล ือกตั ง้ไม ่ว ่าจะเป็นระดบัท้องถิ ่นหรือ
ระดับประเทศ รวมถึงการเลือกตัง้ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  เช่น 
การเลือกตัง้นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ประธานนักศึกษาแต่ละ
สาขา เป็นต้น ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของนกัศึกษาในแต่ละสถานการณ์นัน้อาจเข้ามา
โดยมีวตัถปุระสงค์ มีความรู้พืน้ฐานตลอดจนแนวคิด ทศันคติ อารมณ์ ความรู้สกึ และ
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ท าให้
ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะท าวิจยัเร่ืองทศันคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต โดยศึกษาทศันคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม ศึกษาระดบัการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการเลือกตัง้ ด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและผู้
รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ด้านการเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน ด้านการติดต่อกับทาง
ราชการ ด้านการเป็นผู้ประท้วง และด้านการเป็นผู้ สื่อข่าวสารทางการเมือง เพื่อน า           
ผลจากการวิจยัไปใช้ในการศกึษาตอ่ไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฎัภเูก็ต 

2. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านต่างๆ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมือง              
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
 
วธีิการวจิัย 
 
 ผู้วิจยัใช้การวิจยัเชิงปริมาณเพื่อทศันคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัภเูก็ต  โดยมีระเบียบวิธีการวิจยัดงันี ้

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จาก
จ านวน 5 คณะ และวิทยาลยัการท่องเท่ียวนานาชาติ รวมจ านวนทัง้สิน้ 16,417 คน 
ก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample size) ตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 : 608) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  375  คน และได้ท าการ
สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling) แบบเป็นสดัส่วน 
 
เคร่ืองมือการวจิัย  
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจัยได้
สร้างเคร่ืองมือขึน้โดยศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่างๆ จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ 
แนวคิด และงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง น าแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ         
ช่วยตรวจสอบความถกูต้องเท่ียงตรงของเนือ้หาและปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าความสอดคล้อง
อยู่ท่ี 0.71 แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนดงันี ้ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป ซึ่งได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และคณะที่ศึกษา ลกัษณะการใช้ค าถามแบบปลายปิด ตอนที่  2 
แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของน กัศ ึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ านวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ลกัษณะของแบบสอบถาม        
จะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยก าหนดน า้หนกั 5 ระดบั 
ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert, 1967 : 90-95)โดยเรียงล าดบัคะแนนของความคิดเหน็ คือ 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตอนที่  3 
แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย         
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ราชภัฎภูเก็ต จ านวน 24 ข้อ แบ่งเป็น 6 ด้าน ลกัษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดน า้หนัก 5 ระดับแบบลิเคิร์ท 
(Likert, 1967 : 90-95) เรียงล าดบัคะแนนของความคิดเห็น คือ บ่อยที่สดุ บ่อยครัง้ 
ปานกลาง บางครัง้ และไม่เคย ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค
และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต ในส่วนของรูปแบบค าถามเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open ended Form)         
น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภเูก็ต ซึ่งมิใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน น าผลมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.96 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล และการแปลผลข้อมูล 
 

น าข้อมลูที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้1) วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป ซึ่งได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา
และคณะการศึกษาโดยแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)            
2) วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัเกี่ยวกบัทศันคติต่อการมีส ่วนร่วมทางการเมืองของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 3) วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัระดบัการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 4) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการมีสว่นร่วมทางการเมืองของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราช
ภฎัภเูก็ต ผู้วิจยัน าข้อมลูทัง้หมดมาจดัให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่  โดยการจดักลุม่ข้อความ
หรือประโยค (Grouping) ท่ีมีลักษณะหรือความหมายเดียวกันหรือใกล้เคียงกันแล้ว
น าเสนอเป็นแบบความเรียง 
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ผลการศึกษา 
 
 จากการวิจัยเร่ืองทัศนคติการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้
 ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาและคณะท่ีศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า           
ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7           
มีอายรุะหว่าง 18-20 ปี จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6  มีระดบัการศกึษาในชัน้ปี
ท่ี 4 จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0  ศึกษาในวิทยาลยัการท่องเท่ียวนานาชาติ 
157 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์เก่ียวกับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ซึง่ค าถามแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้านพฤติกรรม 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.97 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 4.14 รองลงมา ด้าน
พฤติกรรม มีคา่เฉลี่ย 3.91 และด้านอารมณ์ ความรู้สกึ  มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 3.87 

2. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยั ราชภัฏภูเก็ตด้านความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย      
มีค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธ์ิ
เลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.29 รองลงมา การซือ้สิทธ์ิขายเสียงถือว่าผิดกฎหมาย         
การเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย 4.24 และท่านศกึษาประวตัิการท างานของผู้ลงสมคัรรับเลือกตัง้
ก่อนเข้าคหูาเลือกตัง้ มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 3.95 

3. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตด้านอารมณ์ ความรู้สึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย           
มีค่าเฉล่ีย 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อวิทย ุโทรทศัน์ หนังสือพิมพ์และอ่ืนๆ 
ได้น าเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมืองทุกๆ วันได้กระตุ้ นให้ท่านสนใจเหตุการณ์
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บ้านเมืองเพิ่มขึน้ มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ 3.97  รองลงมา  เม่ือเหน็การซือ้สิทธ์ขายเสียงท่านรู้สกึ
ไม่พอใจ มีค่าเฉลี่ย 3.92 และการชม ถ่ายทอดสดการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นกิจกรรม           
ท่ีน่าสนใจมากกวา่การดลูะครหลงัข่าวหรือการถ่ายทอดสดฟตุบอล มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 3.80 

4. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ตด้านพฤติกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 3.91 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแสดงออกด้วยการร้องทุกข์กับองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินเม่ือได้รับความไม่เป็นธรรมเป็นเร่ืองปกติและควรกระท าเม่ือมีโอกาส มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุ 4.00  รองลงมา การไปดกูารนบัคะแนนเลือกตัง้ในท้องถ่ินถือเป็นกิจกรรมในการ
ตรวจสอบการเลือกตัง้และช่วยป้องกันการทุจริตการเลือกตัง้  มีค่าเฉลี่ย 3.96 และ           
การแสดงออกด้วยการร่วมเดินขบวนประท้วงอย่างสงบและ การใส่เสือ้สีต่างๆ              
เพ่ือแสดงออกทางการเมืองเป็นเร่ืองปกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย           
มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 3.85 

ตอนที่  3 วิ เคราะห์ระดับการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฎัภูเก็ต แบ่งเป็น 6  ด้าน คือด้านการเลือกตัง้ ด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ี
พรรคการเมืองและผู้ รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน ด้านการ
ติดต่อกับทางราชการ ด้านการเป็นผู้ประท้วง  และด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารทาง
การเมือง 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย  2.85             
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ  3.02 รองลงมา 
ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน และด้านการเป็นผู้ สื่อข่าวสารทางการเมือง มีค่าเฉลี่ย 
2.89 และด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุ 2.73 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ด้านการเลือกตัง้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง               
มีค่าเฉลี่ย 3.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านไปใช้สิทธ์ิในการเลือกตัง้สมาชิก
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สภาท้องถ่ิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.37 รองลงมา ท่านไปใช้สิทธ์ิในการเลือกตัง้ระดับชาติ 
(ส.ส.) และ (ส.ว.) มีค่าเฉลี่ย 3.17 และท่านได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเก่ียวกับการ
เลือกตัง้ มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 2.76 
  3. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและผู้ รณรงค์หาเสียง
เลือกตัง้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ท่านได้ชักชวนเพื่อนบ้านให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.80 
รองลงมา ท่านได้ช่วยผู้สมคัรรับเลือกตัง้หาเสียงเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย  2.76 และท่านได้
ร่วมเดินขบวนแหข่องผู้สมคัรไปในสถานท่ีตา่งๆ มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 2.68 
  4. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชมุชนเพ่ือสนบัสนนุการเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 3.05 รองลงมา ท่านได้กระตือรือร้นให้
เพ่ือนบ้านในชมุชนไปตรวจสอบบญัชีรายช่ือก่อนไปเลือกตัง้ มีค่าเฉลี่ย 3.01 และท่านได้
เสนอแนะปัญหาเก่ียวกบัการเลือกตัง้ในชมุชน มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 2.71 

  5. ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส ่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ด้านการติดต่อกบัทางราชการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้เขียนเร่ืองร้องทกุข์
เสนอปัญหาไปยงันกัการเมืองระดบัท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ  2.88 รองลงมา ท่านได้
เขียนเร่ืองร้องทุกข์เสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐ มีค่าเฉลี่ย 2.75 และท่านเคยพบปะ
พูดคุยกับกรรมการชุมชนหรือนักการเมืองท้องถ่ินเพ่ือเสนอความคิดเห็นทางการเมือง           
มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 2.64 

6. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ด้านการเป็นผู้ประท้วง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง              
มีค่าเฉลี่ย 2.84  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านได้เข้าร่วมการชุมนุมเพ่ือเรียกร้อง
หรือแสดงความเห็นทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.89 รองลงมา ท่านได้ร่วมชุมนุม
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ประท้วง และท่านได้ชักชวนผู้ อ่ืนเข้าร่วมการชุมนุมขับไล่รัฐบาล มีค่าเฉลี่ย 2.83 และ
ทา่นร่วมเป็นสมาชิกของกลุม่พรรคการเมือง เช่น กลุม่พนัธมิตร มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 2.82 

  7. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านสนใจติดตาม
ข่าวสารทางการเม ืองและข้อมลูความ รู้เกี ่ยวกบัการเม ืองแก ่เพื ่อนนกัศ ึกษา             
มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 3.07 รองลงมา ท่านเคยเสนอแนะเก่ียวกบัการท างานของรัฐบาลผ่าน
สื่อมวลชน และท่านได้บอกกลา่วผลการเลือกตัง้ระดบัต่างๆ ให้กบัเพ่ือนนกัศกึษาได้รับ
ทราบ มีค่าเฉลี่ย  2.84 และท่านมีการถกเถียงเก่ียวกับ ปัญหาการเลือกตั ง้ใน
มหาวิทยาลยั มีคา่เฉลี่ยต ่าสดุ 2.83 
  ตอนที่  4 การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการมีสว่นร่วมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นรายด้าน มีดังนี ้1) ด้านการเลือกตัง้ 
คือ บ้านอยู่ต่างจังหวัด บัญชีรายช่ือตกหล่น มีหน่วยเลือกตัง้ไม่เพียงพอต่อจ านวน
ประชาชน มีการซือ้สิทธ์ิขายเสียง ระยะเวลาการเลือกตัง้นอกเขตมีน้อย อยู่ในช่วงเรียน
หรือสอบไม่สามารถไปเลือกตัง้ได้ ไม่รู้จกัผู้ลงสมคัร 2) ด้านการเป็นเจ้าหน้าที่พรรค
การเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ บางครัง้ให้ข้อมูลไม่ชัดเจนท าให้ขาดความ
น่าเช่ือถือ 3) ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชนคือไม่วางตัวเป็นกลาง 4) ด้านการติดต่อ
กับทางราชการมีความล่าช้า ไม่ยิม้แย้ม 5) ด้านการเป็นผู้ ประท้วง คือ มีการรับจ้าง
ประท้วง 6) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ สื่อสารความคิดเห็นไมต่รงกนั 
   ผลการสรุป ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฎภูเก็ต เป็นรายด้าน มีดงันี ้1) ด้านการเลือกตัง้ คือ ควรเพิ่มหน่วย
การเลือกตัง้ให้เพียงพอในทุกๆ เขต รณรงค์ต่อต้านการซือ้สิทธ์ิขายเสียง ควรจดัให้มี
การเลือกตัง้แบบอตัโนมตัิ 2) ด้านการเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้ รณรงค์หา
เสียงเลือกตัง้ คือ ควรให้ข้อมูลอย่างชัดเจน 3) ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน คือ 
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ควรเป็นกลาง สร้างความน่าเช่ือถือ 4) ด้านการติดต่อกบัทางราชการ คือ ยิม้แย้มและให้
การต้อนรับท่ีเป็นมิตร มีการประเมินความพึงพอใจเพ่ือแก้ปัญหา  5) ด้านการเป็นผู้
ประท้วง คือ ควรวางตวัเป็นกลาง 6) ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง คือ ควรรับ
ฟังข่าวสารให้ถกูต้องก่อนมีน าไปประชาสมัพนัธ์ 
 
สรุปอภปิรายผล 
 
 1. ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภูเก็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต อยู่ในระดับดี เพราะนักศึกษา        
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
คือ ด้านความรู้ ความเข้าใจ รองลงมา ด้านพฤติกรรมและด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิศว์ รัตนโชติ (2551 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง พ.ศ.2549 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชัน้สูง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในประเด็นทัศนคติการมี          
สว่นร่วมทางการเมืองของนกัศกึษาอยู่ในระดบัดี และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วารีรัตน์ 
หอมพวงภู่ (2551 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการศกึษาพบว่า ทศันคติ
ทางการเมืองของนักศึกษาระดบัปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
โดยภาพรวมอยู่ในระด ับดี รวมถึงท ัศนคติทาง การมีส ่วนร่วมทางการเมือง                      
มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชลธิชา       
มีแสง (2549 : ก ) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษาสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์โดยศึกษาจากนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ พบว่า 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
รวมทัง้มีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองอยู่ในระดบัสงู สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธานี  สุขเกษม (2550 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการกล่อมเกลาทางการเมืองของ
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นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ทัศนคติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับระบบการเลือกตัง้ในเชิงบวกมีระดับความความ
คิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ เก่ียวกับระบบการเลือกตัง้อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วารุณี ล้อมลิม้ (2540 : ก) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนภายหลงัการปฏิรูปการเมือง พ.ศ.2540 : ศึกษา
เฉพาะพืน้ที่เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส ่วนใหญ่ม ีความรู้ในเรื่องบทบาทหน้ าที ่และกระบวนการจดัการเล ือกตัง้ของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
ผลการวิจยัพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
ภเูก็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางอาจเป็นเพราะนักศึกษาบางคนไม่สามารถ
เดินทางไปเลือกตัง้ในท้องถ่ินของตวัเอง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการเลือกตัง้ 
รองลงมา ด้านการเป็นผู้ มีบทบาทในชุมชน และด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง
และผู้ รณรงค์หาเสียงเลือกตัง้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา มีแสง (2549 : ก )        
ได้ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์โดยศึกษาจากนกัศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ พบว่า นกัศึกษามีระดบั
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยนกัศึกษามีระดบัการ
มีส่วนร่วมในด้านการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตัง้เช่นเดียวกัน  สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ ธานี  สุขเกษม (2550 : ก) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการกล่อมเกลา             
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์           
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์              
โดยภาพรวมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง เช่น การพูดคุยสนทนา
เก่ียวกับการเมืองและเสนอแนะปัญหาการเลือกตัง้ในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิทยา บุณยะเวชชีวิน (2543 : 87-88) ศึกษาเร่ืองการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง         
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ของประชาชนต่อการปกครองท้องถ่ินในเขตเทศบาลต าบลบางป ูอยู่ในระดบัปานกลาง
และผลการวิจัยยงัสอดคล้องกับ ชลลดา แสงมณี (2547 : ก) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของปัญญาชนมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการวิจยัพบว่า 
ปัญญาชนมสุลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ม ีส ่วนร่วมทางการเมืองปานกลาง            
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าราญ วิเศษ (2555 : ก) ศึกษาเร่ือง
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระด ับปริญญาตรี สาขาวิชา        
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม  
ผลการวิจ ัยพบว่า  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ            
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบั
ปานกลางทกุด้าน แต่ไม ่สอดคล้องกบังานวิจยัของ กลัยา ยศค าลือ (2554 : ก) 
ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีนักศึกษาภาควิชาสงัคมศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย พบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนกัศึกษา ภาควิชา
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  และงานวิจยัของ          
จิรชาติ นาคสวสัดิ์ (2540 : ก) ได้ศึกษาเร่ือง การมีสว่นร่วมทางการเมืองของนกัศกึษา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า นกัศึกษามีระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดบัต ่า แต่นกัศึกษามีส่วนร่วม
ทางการเมืองในด้านการไปใช้สิทธิเลือกตัง้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตด้านการเป็นเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมืองและผู้ รณรงค์หาเสียง
เลือกตัง้โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะนกัศกึษาติดภารกิจ
ในด้านการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ คันธรส แสนวงศ์ (2539 : ก) ศึกษาเร่ือง
ความรู้สึกสมัฤทธิผลทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผลการศกึษาพบว่า ความสนใจทางการเมืองของ
นกัศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 4.  ผลการวิ เคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ตด้านการเป็น ผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง โดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะยังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติในส่วนนีส้อดคล้องกับ
งานวิจยัของ วลัลภ วิบูลย์กูล (2544 : ก) ศึกษาเร่ืองการรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรม
ทางการเมืองของครูสงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดัหนองบวัล าภ ูผลการศกึษา
พบว่า ด้านการรณรงค์หาเสียงและสนบัสนนุ พรรคการเมือง ครูมีความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง ด้านการสื่อสารทางการเมืองมีการปฏิบตัิในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ มนสัชยั บ ารุงเขต (2550 : 64-65) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมทาง การเมืองระดบัท้องถ่ินของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ้าย 
อ าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีการรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองระดบัปานกลาง นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชไมพร 
เหล่าพงศ์เจริญ (2540 : ก) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ
ครู ศ ึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ข้าราชการครู
โรงเรียนกนัทรลกัษณ์วิทยา จงัหวดัศรีสะเกษ มีสว่นร่วมทางการเมืองในระดบัปานกลาง 
การสนทนาและการสนบัสนนุในทางการเมือง การติดตามการหาเสียงของนกัการเมือง
มีสว่นร่วมในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 
 ควรรณรงค์เพิ่มบทบาทและให้ความส าคัญกับนักศึกษาในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ควรน าผลการศกึษาไปแก้ปัญหาเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมทางการเมืองของ
นกัศกึษา  
   
ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยครัง้ต่อไป 
 
 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นกัศกึษา 
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