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บทคัดย่อ

 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาระดบัการมสีว่นร่วมของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

ในกจิกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษา 

จำานวน 380 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

การเกษตร และคณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard deviation) และการวเิคราะห ์t-test  ผลการศกึษาพบวา่ โดยภาพรวมการมสีว่นรว่มของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดบัปานกลาง และการเปรียบเทยีบ

ปจัจยัสว่นบคุคลกบัการมสีว่นรว่ม ในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย ผลการศกึษาพบวา่  ปจัจยัเพศ  

ปัจจัยสังกัดคณะ ปัจจัยผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา ปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัย และ

ปจัจยัการเรยีน ในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาธปิไตยสง่ผลตอ่การเขา้มามสีว่นรว่มในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิระบอบ

ประชาธิปไตย  

คำาสำาคัญ	:		การมีส่วนร่วม  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  

Abstract

 The purposes of this study were to investigate the participating level of Yala Rajabhat 

University students in enhancing democratic activities, and compare the personal factors with 

the participating of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities. 

The samples were 380 students from the faculty of Humanities and Social Sciences,             

faculty of Education, faculty of Science, Technology, and Agriculture and faculty of Management,                

Yala Rajabhat University. The tool used in the research was questionnaires. Data analysis was 
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processed through statistical by Percentage Arithmetic Mean Standard Deviation and t-test.  

The overall results found that the participation of Yala Rajabhat University students in enhancing 

democratic activities was at a moderate level. The personal factors related to the participating 

level of Yala Rajabhat University students in enhancing democratic activities were gender factor, 

faculty factor, student’s GPA factor, the participation of Yala Rajabhat University students in 

enhancing democratic activities factor, the participation of political activities in the university 

factor, enrolling courses related to democracy factor were affect to participating of Yala Rajabhat 

University students in enhancing democratic activities.

  

Keywords:  Participation, Yala Rajabhat University students, Enhancing democratic activities

บทนำา

 ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา กระบวนการเลือกตั้ง

เป็นส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 

ปี พ.ศ. 2550  ได้กำาหนดสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนตามหลกัสากล แนวทางทีห่นึ่งเป็นการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่าน

ผู้แทนราษฎร  และแนวทางที่สองเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้

สว่นเสยีกบัการตดัสนิใจของรฐัโดยตรง การปกครองระบอบประชาธปิไตยในสงัคมไทยจะประสบความสำาเร็จ

ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงเกิดจากจิตสำานึก

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (Kranjanasuwan, 2011) 

 การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็นการจัดกิจกรรมตามความสนใจ

และความสมัครใจของนักศึกษา โดยที่สถาบันทางการศึกษามีความสำาคัญในการสร้างบรรยากาศและจูงใจให้

นักศกึษามสีว่นรว่มในกจิกรรมโดยการบรูณาการในการเรยีนการสอน โดยทีส่ถาบนัทางการศกึษาเปน็สว่นหนึง่

ในการส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยแก่นักศึกษา และการกล่อมเกลาทางการเมืองเป็นกระบวนการ 

ทีบุ่คคลไดม้าซึง่ทศันคต ิความเชื่อ ความรูส้กึ ความสำานกึ และคา่นยิมเกีย่วกบัการเมอืง ระบบการเมอืงและ

สว่นตา่ง ๆ  ของระบบการเมอืง การเขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาธปิไตยเพื่อเปน็การเสริมสร้าง

ความรู้ประชาธิปไตยสู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสริมสร้างทักษะความรู้

ประสบการณ์ การอบรมการกล่อมเกลาทางจิตใจ การถ่ายทอดความรู้และการปลูกฝังจิตใจจากสถาบัน 

ทางการศึกษา การสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับมาจากการศึกษาหาความรู้ 

การเขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาธปิไตยเปน็การสง่เสรมิใหน้กัศกึษาเขา้มามสีว่นรว่มกบัชมุชน 

สถาบันการศึกษา และสังคมเพิ่มมากขึ้น (Thangjuong, 2006) 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นมหาวิทยาลัยของอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพทางด้านวิชาการ และเป็น

องค์กรหนึ่งในการปลูกฝังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การเสริมสร้าง

ทกัษะความรูข้องนกัศกึษาใหเ้ขา้มามบีทบาทในการมสีว่นรว่มทางดา้นประชาธปิไตยมากขึน้ในพืน้ทีส่ามจังหวดั

ชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีบทบาท ในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาจะมีระดับการมีส่วนร่วมมากหรือน้อยเพียงใด
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จะขึ้นอยู่กับปัจจัยใดเพื่อค้นพบปัจจัยที่มีผลในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบ

ประชาธปิไตย สถาบนัอดุมศกึษาและเปน็แนวทางในการสง่เสริมการเขา้มามสีว่นร่วมของนกัศกึษาในกิจกรรม

ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยให้กับชุมชนและสังคมสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อศกึษาระดบัการมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิระบอบ

ประชาธิปไตย  

       2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศกึษาวจิยัเรื่องการมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิระบอบ

ประชาธิปไตยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย  (Descriptive-explanatory research) โดยมีวิธี

การดำาเนินการวิจัย ดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 

2553-2556 จำานวน 7,475 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ได้มีการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชั้น (Stratified sampling) โดยที่ขนาดตัวอย่างที่เป็นนักศึกษารวมจำานวน 380 คน วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยมวีธีิการหากลุ่มตวัอยา่งจากการคำานวณหาขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทีจ่ะใชเ้ปน็ตวัแทนของประชากร 

โดยใชส้ตูรของยามาเน ่ (Chaikeaw, 2003)  ประชากรทีเ่ปน็นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา คอื นกัศกึษา

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จำานวน 7,475 คน จากการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัสตูรการคำานวณจะไดข้นาด

กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 380 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบใช้โอกาสความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability 

sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) ซึ่งมีการจัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ลักษณะคล้ายกันมากที่สุดไว้ในกลุ่มเดียวกัน (Chaikeaw, 2003) วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างทำาการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามอัตราส่วน (Proportional stratified sampling) 

โดยไดใ้ชใ้นการเลอืกสุม่กลุม่ตวัอยา่งคณะทีส่งักดัของนกัศกึษาตามจำานวนหรือขนาดประชากรของแตล่ะกลุม่ 

(Chaikeaw, 2003) ดังตารางที่ 1

 

ตารางที่	1	การเลือกสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยยึดสัดส่วนประชากรที่เป็นนักศึกษาของแต่ละคณะ

คณะ
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะครุศาสตร์  

คณะวิทยาการจัดการ  

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รวม
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2,409 32.23 122 32.23

11.80

22.03

33.94

45

84

129

882 11.80

22.03

33.94

1,647

2,537

ร้อยละร้อยละ จำานวนจำานวน

กลุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นตามสัดส่วนประชากร

7,475 100.00 100.00380.00
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 2. กลุ่มตัวอย่างระดับบุคคล 

     กลุม่ตวัอยา่งระดบับคุคลจะเปน็การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบไมใ่ชโ้อกาสความนา่จะเปน็ทางสถติ ิ 

(Non-probability sampling)  โดยการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  (Judgmental of purpose sampling)  

การเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ตรงตามหลักเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้วิจัย เลือกนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ 

ลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งในระดับมหาวิทยาลัยระดับท้องถ่ินและระดับประเทศภายใต้ความร่วมมือและ

ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นปัญหาของการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานวิจัย  

(Chaikeaw, 2003) 

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

    แนวทางในการสรา้งแบบสอบถามและการพฒันาแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลู แนวคดิ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ที่เป็นคำาถามทั้งปลายปิด (Close-ended question) และคำาถามปลายเปิด (Open-ended question)  

แบบสอบถามตอนที ่1 เปน็แบบสอบถามปจัจยัสว่นบคุคล โดยทีเ่ปน็คำาถามปลายปดิในรปูแบบของการตรวจ

รายการ (Check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง ด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ทำาการประเมินผลโดยมีการหาค่าวิเคราะห์ผล ดังนี้

 1. ใช้ค่าสถิติร้อยละ  (Percentage)  สำาหรับการอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง              

      2.  การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย โดยการใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) เป็นรายข้อและรายด้าน โดยกำาหนดเกณฑ์ในการจัดระดับใช้วิธีแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์  

(Absolute criteria)  (Dejphichai, 1992) คือ

      ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุด

      ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมสูง

      ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง

      ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมต่ำา

      ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50  หมายความว่า  ระดับการมีส่วนร่วมต่ำาที่สุด

      3. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นบคุคลกบัการมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยใช้สถิติ t-test 

ผล

 1.	การมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกิจกรรมทีส่่งเสรมิระบอบประชาธิปไตย 

  การมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกิจกรรมท่ีสง่เสริมระบอบประชาธปิไตย 

ดังตารางที่ 2 - 5

กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย	 Participation	in	Enhancing	Democratic	Activities
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ตารางที่	2  การมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกิจกรรมท่ีสง่เสริมระบอบประชาธปิไตย   

  เป็นรายด้านและผลรวมทั้งหมด

การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  

การมีส่วนร่วม

ค่าเฉลี่ย

(X)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(SD)

ระดับการ

มีส่วนร่วม

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง

ดา้นการมสีว่นรว่มของนกัศกึษาในกจิกรรมของมหาวทิยาลยั

ผลรวมทั้งหมดการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

 จากตารางที่ 2 การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตย โดยผลรวมทั้งหมดของการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมท่ี 

สง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย  ระดบัการมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ = 3.0802) สามารถอธบิาย

เปน็รายดา้น คอื ดา้นการมสีว่นรว่มของนกัศกึษาในกิจกรรมของมหาวทิยาลยัระดบัการมสีว่นร่วมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.1569) รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.0981) และด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 2.9921)  

ตารางที่		3 การมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกิจกรรมท่ีสง่เสริมระบอบประชาธปิไตย  

  ในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ข้อ

การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในด้าน

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

การมีส่วนร่วม

ค่าเฉลี่ย

(X)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(SD)

ระดับการ

มสีว่นรว่ม

 จากตารางที่ 3 การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยในด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง อธิบายเป็นรายข้อ คือ ท่านออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือก

ตั้งในทุก/ระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ และทุกครั้งที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงและ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  (ค่าเฉลี่ย = 3.9132) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการมีส่วนร่วมในการ

เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.6368) ท่านสนใจฟัง

2.9921 .71926 ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

3.0981 .71016

3.1569 .73279

3.0802 .66494

ท่านมีส่วนร่วมทางการเมืองในด้านการมีส่วนร่วมใน

การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ

ท่านออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในทุก/ระดับ 

ท้องถิ่น/ระดับชาติ และทุกครั้งที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง

ทา่นตดิตามผลการนบัคะแนนเลอืกตัง้ในระดบัทอ้งถิน่/

ระดับชาติ

ท่านสนใจฟังข่าวสารทางการเมืองจากรัฐบาลเสมอ

1

2

3

4

3.6368

3.9132

3.1868

3.2658

.85319

1.02235

1.03467

.93334

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย	 Participation	in	Enhancing	Democratic	Activities
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ข่าวสารทางการเมืองจากรัฐบาลเสมอ ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.2658)  และ

ท่านติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  

(ค่าเฉลี่ย = 3.1868) ตามลำาดับ

ตารางที่		4  การมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกิจกรรมท่ีสง่เสริมระบอบประชาธปิไตย 

  ในด้านวัฒนธรรมทางการเมือง

ข้อ

การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน

ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง

การมีส่วนร่วม

ค่าเฉลี่ย

(X)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(SD)

ระดับการ			

มสีว่นรว่ม

 จากตารางที่ 4 การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบ

ประชาธปิไตยในดา้นวฒันธรรมทางการเมอืง อธบิายเปน็รายขอ้ คอื ท่านมคีวามรู้สกึผกูพนักับเพื่อนร่วมชาต ิ

ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง และให้ค่าเฉลี่ยสูงสุด  (ค่าเฉลี่ย = 3.3132)  รองลงมาคือ ท่านมี

ความรูส้กึตอ่กระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืง ระดบัการมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ = 3.2395) 

ทา่นมคีวามรูส้กึเปน็สว่นหนึง่ของชาตแิละระบบการเมอืงระดบัการมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 

= 3.2105) และท่านมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมือง ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ย = 3.0105) 

ตารางที่		5  การมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกิจกรรมท่ีสง่เสริมระบอบประชาธปิไตย 

  ในด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ท่านมีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบการเมือง

ท่านมีความรู้สึกต่อกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง

ทา่นมคีวามรูส้กึเปน็สว่นหนึง่ของชาตแิละระบบการเมอืง

ท่านมีความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมชาติ

1

2

3

4

3.0105

3.2395

3.2105

3.3132

.85946

.84280

.92625

.90693

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในด้านการ

มีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข้อ ค่าเฉลี่ย

(X)

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(SD)

ระดับการ			

มีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม

ท่านไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานชมรม/สโมสร

นักศึกษาในระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

ทา่นรบัฟงัความคดิเหน็ในการจดักจิกรรมของมหาวทิยาลยั

ท่านเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมของคณะ/มหาวิทยาลัย

1

2

3

3.4921

3.3737

3.6842

1.15429

.92878

.95562

ปานกลาง

ปานกลาง

สูง

กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย	 Participation	in	Enhancing	Democratic	Activities

 จากตารางที่ 5 การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยในด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอธิบายเป็นรายข้อ คือ ท่าน 

เขา้รว่มในการจดักจิกรรมของคณะ/มหาวทิยาลยั ระดบัการมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัสงูใหค้า่เฉลีย่สงูสดุ (คา่เฉลีย่ 

= 3.6842) รองลงมาคือ ท่านไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ังประธานชมรม/สโมสรนักศึกษาในระดับคณะ/

มหาวิทยาลัย ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.4921) และท่านรับฟังความคิดเห็นใน

การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.3737)  
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	 2.	เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน

กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน

กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ดังตารางที่ 6

ตารางที่	 6 ผลการศกึษาเปรยีบเทียบปจัจยัสว่นบคุคลกบัการมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 

  ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

ค่าเฉลี่ย

(X)
ระดับ 1 2F P

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(SD)

ปัจจัยส่วนบุคคล

การทดสอบรายคู่

เมื่อพบความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติด้วย	Scheffe 

Subset	for	alpha	=	.05

การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

สังกัดคณะ

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี

และการเกษตร

การเข้ามามีส่วนร่วมใน

การเสรมิสรา้งประชาธปิไตย

ของนักศึกษา

ไม่มี

องคก์ารบรหิารนกัศกึษา

สโมสรนักศึกษา

คณะกรรมการนกัศกึษา

การเข้าร่วมกิจกรรมทาง

การเมอืงในมหาวทิยาลยั

ไม่เคย

บางครั้ง

เป็นประจำา

การเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับประชาธิปไตย

ไม่เคยเรียน

3.2134

2.9532

2.9326

3.0885

2.7666

3.1765

3.2843

3.1293

2.6089

3.1899

3.2877

2.8738

.62659

.73933

.47656

.68578

.69348

.72025

.55397

.28764

.71862

.58020

.61385

.69490

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

3.466

8.289

31.037

5.962

.016

.000

.000

.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6089

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1899

3.2877

-
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 จากตารางที ่6 การเปรยีบเทียบปจัจัยส่วนบคุคลกบัการมสีว่นรว่มของนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่พบนัยสำาคัญทางสถิติ คือ 

ปจัจยัสว่นบคุคลในสว่นของการสงักดัคณะ มนียัสำาคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 คอืระดบัการมสีว่นร่วมในกิจกรรม

ทีส่ง่เสรมิระบอบประชาธปิไตยทกุคณะ มรีะดบัการมสีว่นรว่มในระดบัปานกลาง และสามารถเรยีงลำาดบัคณะ

ทีม่สีว่นรว่มมากทีส่ดุไปนอ้ยทีส่ดุดงันี ้คอื คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ในเรื่องของการมสีว่นร่วมของ

นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลาในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิระบอบประชาธปิไตยมมีากท่ีสดุ (คา่เฉลีย่ = 3.2134)  

รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (ค่าเฉลี่ย = 3.0885) คณะวิทยาการจัดการ 

(ค่าเฉลี่ย = 2.9532) และคณะครุศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย = 2.9326) ตามลำาดับ ปัจจัยส่วนบุคคลในลำาดับต่อมา

คือ ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

พบว่า ระดับการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยทุกช่องทางในการเข้าร่วม               

ระดับของการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยในส่วนของการเข้าร่วมในสโมสรนักศึกษา การมีส่วนร่วม

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 

3.2843) รองลงมาคือ องค์การบริหารนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 3.1765) คณะกรรมการนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 

3.1293) และไม่มีการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา (ค่าเฉลี่ย = 

2.7666) ตามลำาดบั ปจัจยัสว่นบคุคลในลำาดบัตอ่มาคอื ปจัจยัการเขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงในมหาวทิยาลยั 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 พบว่า ปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยการมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับปานกลางในทุกข้อของการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยการ

เขา้รว่มกจิกรรมทางการเมอืงในมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมเปน็ประจำาทำาใหม้สีว่นรว่มในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิ

ระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย = 3.2877) รองลงมาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใน

มหาวิทยาลัยในบางครั้ง (ค่าเฉลี่ย = 3.1899) และการไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย

(X)
ระดับ 1 2F P

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(SD)

ปัจจัยส่วนบุคคล

การทดสอบรายคู่

เมื่อพบความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติด้วย	Scheffe 

Subset	for	alpha	=	.05

การมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

การเมอืงการปกครองไทย

การบรหิารกจิการบา้นเมอืง

ที่ดี

สังคมภิวัตน์

สังคม

การจัดการสังคม

วิถีโลก

การปกครองทอ้งถิน่ไทย
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3.3250

3.7414

3.0414

3.1310

3.0690

2.6724

2.8103

.53823

.60957

.40260

1.04204

.43657

1.04847

.51204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
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(คา่เฉลีย่ = 2.6089) ตามลำาดบั และในสว่นของปัจจยัการเรยีนในวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาธปิไตย มนียัสำาคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ทุกวิชามีระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับ

ปานกลาง ยกเวน้วชิาการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ทีีม่รีะดบัการมสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้งความรูป้ระชาธปิไตย

ในระดับสูงพบว่า การเรียนในวิชาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมีผลให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม           

ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 3.7414) รองลงมาคือ  วิชาการเมืองการปกครองไทย 

(ค่าเฉลี่ย = 3.3250)  วิชาสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.1310) วิชาการจัดการสังคม (ค่าเฉลี่ย = 3.0690) วิชาสังคม

ภิวัตน์ (ค่าเฉลี่ย = 3.0414) ไม่เคยเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย = 2.8738) วิชาการ

ปกครองท้องถิ่นไทย (ค่าเฉลี่ย = 2.8103) วิชาวิถีโลก (ค่าเฉลี่ย = 2.6724)  

อภิปรายผล 

 1. การอภิปรายผลการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริม

ประชาธิปไตย มี 3 ด้านดังนี้

  1.1 ด้านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า ระดับ 

การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง คือในการหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานชมรม/สโมสรนักศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมการเดินหาเสียง การเข้าร่วมกิจกรรมลงคะแนนเสียง ให้ผู้สมัคร

รับเลอืกตัง้ประธานชมรม/สโมสร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Thoumthongthawin (2009) ไดท้ำาการศกึษา

วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์พบว่า กิจกรรมของ

นกัศกึษาเปน็กจิกรรมทัง้หลายทีม่หาวทิยาลยัจดัใหแ้กน่กัศกึษาหรอืสง่เสรมิใหน้กัศกึษาจดักนัขึน้เองตามความ

สนใจและความสมัครใจเพื่อเป็นการเสริมสร้างในการพัฒนาความรู้ของนักศึกษา

  1.2 ด้านการมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมทางการเมือง ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วม 

อยู่ในระดับปานกลาง คือการมีส่วนร่วมในด้านวัฒนธรรมการเมืองการมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ 

การบริหารงานของรฐับาลและระบบการเมอืง การมคีวามรูส้กึตอ่กระบวนการตดัสนิใจทางการเมอืง สอดคลอ้ง

กับการศึกษาของ Kon-Atorn (2008) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ด้านการรับรู้ อยู่ในระดับมาก

และประชาชนปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดัเพราะระลกึอยูเ่สมอวา่คอืกตกิาสำาหรบัระบอบประชาธปิไตย 

และมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมือง   

  1.3 ดา้นการมสีว่นรว่มทางการเมอืง ผลการศกึษาพบวา่ ระดบัการมสีว่นรว่มอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คอืการออกไปใช้สทิธิลงคะแนนเลือกตัง้ในระดบัท้องถิน่/ระดบัชาต ิและทกุคร้ังทีม่สีทิธเิลอืกตัง้ การมสีว่นร่วม

ทางการเมืองในด้านการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ สนใจฟังข่าวสารทางการเมืองจากรัฐบาลเสมอ 

การติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ 

Boonbongkarn (1994) กล่าวว่า การมีสว่นรว่มทางการเมอืงเปน็เรื่องของกจิกรรมทางการเมอืงการมสีว่นรว่ม

ทางการเมอืงเปน็เรื่องของการแสดงออกทางการเมอืง และสอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ Nakaprasit (1995) 

ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักธุรกิจไทยพบว่า การมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงเปน็กจิกรรมของประชาชนทกุระดบัการเมอืง ผูล้งคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เขา้มามสีว่นรว่มทางการเมอืง 

โดยการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ การรบัเลอืกตัง้หรอืการพดูคยุสนทนา การแสดงความคดิเหน็ในเรื่องเกีย่วกบั

ทางการเมือง 
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 2. การอภิปรายผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยสามารถอภิปรายดังนี้คือ การสังกัดคณะมีความสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ในการ

พัฒนาประชาธิปไตยสอดคล้องกับการศึกษาของ Thongpan (2006) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่องวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พบวา่ การสงักดัคณะมคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมทางการเมอืงแบบประชาธปิไตย ในสว่นของ

การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในมหาวิทยาลัย การเรียนในวิชาท่ีเก่ียวข้องกับประชาธิปไตย การใช้สิทธิ

ทางการเมืองในมหาวิทยาลัย เช่น การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาสอดคล้องกับ Montapun (2003)  ได้ทำาการ

ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี 

พบว่า ความสนใจข่าวสารบ้านเมืองที่ทำาให้มีส่วนในการเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ

การเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างประชาธิปไตยของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

ในมหาวิทยาลัย การเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย การใช้สิทธิทางการเมืองในมหาวิทยาลัย  เช่น 

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษามีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย

สรุป

 สรุปผลการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในกิจกรรมที่ส่งเสริม

ระบอบประชาธิปไตย จากผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใน

กิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

บุคคลในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของ

การสังกัดคณะ คือสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผล ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริม

ระบอบประชาธปิไตยมากทีส่ดุ รองลงมาคอื คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร คณะวทิยาการจดัการ  

และคณะครุศาสตร์ ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย คือการเข้าร่วมใน

สโมสรนักศึกษาทำาให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

องค์การบริหารนักศึกษา ปัจจัยการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง คือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 

ในมหาวิทยาลัยเป็นประจำามีผลทำาให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมากท่ีสุด 

รองลงมาคอื การเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงในมหาวทิยาลยับางครัง้ และปจัจยัการเรยีนในวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง

กับประชาธิปไตย คือการเรียนวิชาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทำาให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด  รองลงมาคือ วิชาการเมืองการปกครองไทย 

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยความสมัครใจของนักศึกษา

 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง ประชาธิปไตย กิจกรรมที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น 

ในห้องเรียน ในมหาวิทยาลัย       

 3. การสง่เสริมใหม้กีจิกรรมทีส่ง่เสรมิระบอบประชาธปิไตย เชน่ การลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ในการ

เลอืกหวัหนา้ชัน้ การเลอืกตัง้ประธานชมรม หรอืการพดูคยุสนทนา การแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัทางการเมอืง
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