บทความวิจัย
การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
Participation Current Affairs of Thai Politics of Students at
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Si Thammarat Campus
พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ (บัวเมือง), ดร.
ผู้อานวยการสานักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

*********************
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ว มเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ในการ
เมื อ งไทยของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตนครศรี ธ รรมราช
2) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดาเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิง ปริมาณ
(Quantitative Research) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นิ สิ ต สาขารั ฐ ศาสตร์ ชั้ น ปี ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556 จานวน 30
รู ป /คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เอง จ านวน 27 ข้ อ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมู ล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า
1) นิ สิตมี ส่วนร่วมเหตุการณ์ ปั จจุบั นในการเมื องไทย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทัศนคติทางการเมือง มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.92) รองลงมา
คือ ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง ( X = 3.23) และด้านการแสดงออกทางการเมือง มีระดับ
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ( X = 2.27) เมื่อจาแนกตาม สถานภาพ เพศ อายุ และภาคการศึกษา พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรมีการปฏิรูปทางการเมืองใหม่ เพราะเป็นความต้องการของประชาชน

ควรจะรับฟังข่าวสารในหลายๆ ฝ่าย เพื่อความถูกต้องและได้รับรู้ข่าวสารอย่างแท้จริง พร้อมทั้งควร
พิ จารณาให้ดี ก่ อนที่ จะรับ ฟั งข่าวสาร เพื่ อ ไม่เกิด ความแตกแยกในสั ง คม และควรแสดงออกทาง
การเมืองด้วยข้อมูล และหลักวิชาการภายใต้กรอบของระบอบการปกครอง
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม, เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
Abstract
The objectives of the study were to 1) to study participation current affairs of
Thai politics of students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakon Si
Thammarat Campus 2) to study the suggestions the participation current affairs of
Thai politics of students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Si
Thammarat Campus. The quantitative research was employed in this study. The
populations in this research were the students major political science the third year
were 30 persons. The samples were amount 28 persons, sample size according to
Krejcie and Morgan’s table measurement, be incorrect at 0.5 level, the instrument for
data collection was questionnaire on the participation current affairs of Thai politics
of students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Si Thammarat
Campus, amount 27 items. The data was analyzed using computer program for
research the social science. The statistics were applied as follows; Percentage, Mean
and Standard Deviation.
The results of the study were;
1) The students participation current affairs of Thai politics by overview was
at medium level considered in each aspect found that the aspect of political attitudes
was the highest mean ( X = 3.92) follow up the aspect of listening to political
information ( X = 3.23) and political expression were the lowest mean ( X = 2.27)
when divide follow status, gender, age and semester found that was at medium level
all aspect.
2) The suggestions were concern participation current affairs of Thai politics
of students at Mahachulalongkornrajavidyalaya University Nakhon Si Thammarat
Campus, almost the opinion should political new reform because be the requirement
of people, should listening to political information all sector for accuracy and receive
to know the information actually together with, should consider before listen to the
information for don't be the disharmony in the social and should express political with
the data and the principle beneath the frame of regime.
Keywords: Participation, Current affairs of Thai politics.

บทนา

การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด
ร่วมทา ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีสาระสาคัญ ใน
การคุ้มครอง ส่งเสริม ขยายสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน ลดการผูกขาดอานาจรัฐและเพิ่มอานาจ
ให้แก่ประชาชน ซึ่งรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การเมือง โดยต้องให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยที่สาคัญ คือ การชุมนุมของ
กลุ่ม กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) ที่มีเป้าหมายเพื่อขจัดระบบทักษิณ จัดตั้งสภาประชาชนเพื่อ
ปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมจานวนมาก มีการแสดงความคิดเห็นและ
มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองในลักษณะของการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยเวทีชุมนุม
ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และในส่วนภูมิภาค มีการถ่ายทอดการชุมนุมผ่านทีวีดาวเทียมและ
สื่อสังคมออนไลน์ ต่างๆ การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ นี้ เป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้น ในกลุ่มของนิสิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง และวิพากษ์วิจารณ์
การร่วมการชุมนุมดังกล่าวทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนอย่างกว้างขวาง
ในรายวิ ช าเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ในการเมื อ งไทยนั้ น มี ข อบเขตเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและกระทบต่อการเมืองไทย โดยเน้น
เหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันเป็นสาคัญและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต1 และจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา 2556 พบว่า
การตรวจและประเมิน คุณ ภาพการศึกษาในตั วบ่ง ชี้ ที่ 2.6 ไม่บ รรลุ เป้าหมายตามที่ สกอ.กาหนด
เพราะไม่ได้จัดทาวิจัยชั้นเรียน 2 พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาได้
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ได้แก่ ให้อาจารย์ผู้สอนทาวิจัยชั้นเรียนหรือการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
1มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, คู่มือ นิสิตระดับปริญ ญาตรีปี
การศึกษา 2555, (นครศรีธรรมราช: กรีนโซน, 2555), หน้า 185.
2คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รายงาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
นครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา 2556, (1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) เอกสารเย็บเล่ม หน้า
37.

การสอนโดยการนาความรู้จากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน ให้นิสิต
มีส่ วนร่ว มในการท างานวิ จั ย กับ อาจารย์ หรือ ให้ นิ สิ ตเข้า ฟั ง การบรรยายหรื อสั ม มนาเกี่ย วกั บ ผล
ความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ3
ด้วยความเป็ นมาและความสาคัญ ของปัญ หาดั งกล่ าว ผู้วิจัยได้ ทาการสอนวิชาเหตุ การณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มีความสนใจที่จ ะศึกษาการมีส่วนร่วม
เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อนาองค์
ความรู้และข้อเสนอแนะจากการวิจัยไปพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตและบูรณาการองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยกับการเรียนการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดาเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน
30 รูป/คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กาหนด

3เรื่องเดียวกัน.

หน้า 185.

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.54 จานวน
28 รูป/คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แ ก่ แบบสอบถามซึ่ง ผู้วิ จัยได้ สร้างขึ้ นโดยท าการศึ กษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาองค์ความรู้มาเป็นแนวทางในการจัดทาแบบสอบถาม โดยแบ่ง
โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ
และประเภทภาคการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ว มเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ในการเมื อ งไทยของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นลักษณะคาถามแบบมาตรา
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่ สุด จาแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับ ฟัง ข่าวสารทางการเมื อง ด้านการแสดงออกทาง
การเมือง และด้านทัศนคติทางการเมือง จานวนคาถาม 27 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ แนวทางส่ ง เสริ มการมีส่ วนร่วมเหตุก ารณ์ ปัจ จุบั น ในการ
เมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 กาหนดจุดมุ่งหมายและกรอบการวิจัยในการสร้างแบบสอบถาม
3.2 ศึก ษาเอกสาร หลัก การ ทฤษฏี แนวคิ ด และงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง แล้ ว น าเนื้ อ หามา
วิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปและการมีส่วนร่วมเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย
3.3 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเรียบเรียง และสร้างเป็นแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดย
ครอบคลุ ม การมี ส่ ว นร่ ว มเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ในการเมื อ งไทยทั้ ง 3 ด้ า น มาใช้ เป็ น ค าถามใน
แบบสอบถาม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
4

ส่ งศรี ชมพูวงศ์. ผศ.(พิเศษ)ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทางสั งคมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 2, (นครศรี ธรรมราช:
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี ธรรมโศกราช), 2514, หน้า 113.

4.1 ผู้วิจั ยนาแบบสอบถาม จ านวน 28 ชุด ไปแจกให้ นิสิต สาขาวิช ารัฐศาสตร์ ชั้ นปี ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจในการตอบแบบสอบถามก่อนและให้ลงมือตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง
4.2 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 28 ชุด นามา
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดแล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่และค่า
ร้อยละ ได้แก่ สถานภาพ เพศ อายุ และภาคการศึกษา
ตอนที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหา
จุฬ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรับฟั ง
ข่าวสารทางการเมือง 2) ด้านการแสดงออกทางการเมือง และ 3) ด้านทัศนคติทางการเมือง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลโดยการเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การแปล เป็นลักษณะคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ
ลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิเคราะห์
ข้อมูลโดยรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม นาเสนอแบบบรรยายสรุปในแต่ละด้าน แล้ว
นามาจาแนกเป็นข้อ

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติ พื้น ฐานในการวิเคราะห์ข้ อมูล ได้แก่ ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

1.1 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีส ถานภาพเป็น คฤหัส ถ์
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และบรรพชิต จานวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 36
1.2 จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จานวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 79 และเพศหญิง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21
1.3 จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป จานวน 19 รูป/
คน คิดเป็นร้อยละ 68 และ อายุต่ากว่า 25 ปี จานวน 9 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 32
1.4 จาแนกตามประเภทภาคการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาภาคพิเศษ
จานวน 18 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 64 และภาคปกติจานวน 10 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 36
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ดังนี้
2.1 นิ สิตมีส่วนร่วมเหตุการณ์ ปัจจุบั นในการเมื องไทยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านทัศนคติทางการเมือง มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุด รองลงมา ได้แ ก่ ด้านการรับ ฟั ง ข่าวสารทางการเมื อง ส่ วนด้านการแสดงออกทาง
การเมือง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด และเมื่อพิจารณาทั้งรายด้านและรายข้อ สรุปได้ ดังนี้
2.2 ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด
ได้แก่ ติดตามข่าวสารทางการเมืองผ่านโทรทัศน์ รองลงมา ได้แก่ สนใจในการติดตามข่าวสารทางการ
เมือง ส่วนได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.3. ด้านการแสดงออกทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร่วม
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ประเด็นทางการเมืองในสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา ห้องเรียน เป็น
ต้น รองลงมา ได้แก่ ให้ข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับ การเมืองแกเพื่อนหรือบุคคลทั่วไป ส่วนเคยเป็ น
สมาชิกกลุ่ม/ชมรม/สโมสร/องค์กรทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
2.4 ด้านทัศนคติทางการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ เหตุการณ์
ปั จ จุบั น ในการเมื อ งไทยเกิ ดจากการก าหนดนโยบายและการบริห ารงานที่ ผิ ด พลาดของรัฐ บาล
รองลงมา ได้แก่ รู้สึกวิตก กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ส่วนมองว่าการเมืองเป็น
สิ่งที่น่าเบื่อ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาแนกตาม
สถานภาพ เพศ อายุ และภาคการศึกษา
3.1 การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิท ยาลัย วิท ยาเขตนครศรีธรรมราช จาแนกตามสถานภาพ พบว่า นิสิต มีส่วนร่วมเหตุ การณ์

ปัจจุบันในการเมืองไทย โดยรวม สถานภาพคฤหัสถ์และบรรพชิต อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านทุกสถานภาพ พบว่า ด้านทัศนคติทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ
รับฟังข่าวสารทางการเมือง ส่วนด้านการแสดงออกทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3.2 การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาแนกตามเพศ พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันใน
การเมืองไทย โดยรวม เพศชายและเพศหญิง อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกเพศ
พบว่า ด้านทัศนคติทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการรับฟังข่าวสารทางการเมือง
ส่วนด้านการแสดงออกทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3.3 การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาแนกตามอายุ พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันใน
การเมืองไทย โดยรวม อายุต่ากว่า 25 ปี และอายุ 25 ปีขึ้นไป อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านทุกอายุ พบว่า ด้านทัศนคติทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการรับฟัง
ข่าวสารทางการเมือง ส่วนด้านการแสดงออกทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
3.4 การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จาแนกตามภาคการศึกษา พบว่า นิสิตมีส่วนร่วมเหตุการณ์
ปัจจุบันในการเมืองไทย โดยรวม ภาคปกติและภาคพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทุกภาคการศึกษา พบว่า ด้านทัศนคติทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการรับ
ฟังข่าวสารทางการเมือง ส่วนด้านการแสดงออกทางการเมือง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
4. ข้อมูลจากคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการ
เมืองไทย ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นิสิตได้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยมากที่สุด ในด้าน
ทัศนคติทางการเมือง ได้แก่ ควรมีการปฏิรูปทางการเมืองใหม่ เพราะเป็นความต้องการของประชาชน
ทุกฝ่ายควรหันหน้าเข้าหากันเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญ หา รองลงมา คือ ด้านการรับฟังข่าวสาร
ทางการเมือง ได้แก่ ควรจะรับฟังข่าวสารในหลายๆ ฝ่าย เพื่อความถูกต้องและได้รับรู้ข่าวสารอย่าง
แท้จริง พร้อมทั้งควรพิจารณาให้ดีก่อนที่จะรับฟังข่าวสาร เพื่อไม่เกิดความแตกแยกในสังคม ควรมี
การสื่ อ สารให้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความจริ ง ต่ อ สั ง คมมากที่ สุ ด ไม่ ปิ ด บั ง อ าพรางข้ อ มู ล และข้ อ เท็ จ จริง ที่
ประชาชนต้องรับรู้ ควรมีผู้รับผิดชอบพูดคุยเจรจาเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญ หา น้อยที่สุด คือ
ด้านการแสดงออกทางการเมือง ได้แก่ ควรแสดงออกทางการเมืองด้วยข้อมูล และหลักวิชาการภายใต้
กรอบของระบอบการปกครอง ควรวางตัวเป็นกลางในการแสดงออกทางการเมือง
อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การมี ส่วนร่วมเหตุก ารณ์ ปั จจุบั น ในการเมื องไทยของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยเป็นการ
กระทาตามสิทธิ คือ กระทาได้โดยสมัครใจ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ต้องกระทาที่เป็นไปตามกฎหมายกาหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จันทภา สุทธิจารี ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมื อง หมายถึง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายกาหนดให้
กระท าได้ เป็น การกระทาที่ ต้องเกิ ดขึ้น จากความสมั ครใจของประชาชน เพื่ อให้มี อิท ธิพลต่อการ
กาหนดนโยบายของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศอนันต์ ยาวิชัยแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเวียงเชียงแสน จัง หวัด
เชียงราย ซึ่งพิจารณาจากด้านการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การติดตามสถานการณ์ทางการเมือง การเข้าไป
มีส่วนร่วมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยภาพรวม ประชาชนมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้านสามารถนามาอภิปรายผลวิจัยได้ ดังนี้
1. ด้ านทั ศ นคติ ท างการเมื อ ง พบว่ า นิ สิ ต มี ส่ ว นร่ วมเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ในการเมื อ งไทย
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่า เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยเกิด
จากการกาหนดนโยบายและการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิ
พันธ์ พุทธหุน ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นกิจกรรมของประชาชนที่มุ่งจะเข้าไปมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลในระดับต่างๆ ซึ่งรูปแบบการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันไปด้วย
2. ด้ านการรับ ฟั งข่ าวสารทางการเมือ ง พบว่า นิ สิต มี ส่วนร่วมเหตุก ารณ์ ปั จจุบั น ในการ
เมื องไทย โดยรวม อยู่ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ความเป็ น จริง ที่ ว่ า การรั บฟั ง ข่าวสาร
ทางการเมืองผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองทั้งในระดับชุมชน
และครอบครัว นิสิตยังมีส่วนร่วมไม่มากนัก เนื่องจากยังห่างไกลจากกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลวิจัยของ ชลธิชา มีแสง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจ ติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองเป็นประจา โดยติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ มีความเข้าใจในหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งมีความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองอยู่ในระดับสูง
3. ด้านการแสดงออกทางการเมืองพบว่า นิสิตมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย
โดยรวม อยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความจริงที่ว่า นิสิตยังไม่เคยเป็นสมาชิกขององค์กรทาง
การเมือง ไม่เคยร่วมอบรมสัมมนาทางด้านการเมือง ไม่เคยแสดงความสามารถทางการเมืองผ่านเวที

ชุมชนหรือข้อความผ่านสังคมออนไลน์ (Social Network) ทั้งนี้ เพราะนิสิตยังไม่รับเอาวัฒนธรรมทาง
การเมืองมาใช้ในวิถีชีวิต ยังสนใจเฉพาะโลกส่วนตัว และสังคมกลุ่มเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมบัติ ธารงธัญวงค์ พฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองและ
ความมีสมรรถนะทางการเมือง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ทราบหรือค้นหาคาอธิบาย สาเหตุของการ
เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของบุคคล และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ ชลธิชา มีแสง ได้
ศึก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส่ วนร่ว มทางการเมื อ งของนั ก ศึก ษา สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น บริ ห ารศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในด้านการรณรงค์ให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ด้านการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและด้านการชุมนุมทางการเมือง อยู่ในระดับต่า
ข้อเสนอแนะ
1. โดยภาพรวม มีข้อเสนอแนะดังนี้ มหาวิทยาลัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรพัฒนานิสิตให้มี
ส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในการเมืองไทย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางการเมือง ให้นิสิต
ได้มีโอกาสแสดงออกทางการเมือง รับฟังข่าวสารทางการเมือง และได้แสดงทัศนคติทางการเมืองทั้ง
ในห้องเรียนและที่สาธารณะ
2. ด้านการรับฟังข่าวสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้ มหาวิทยาลัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรพัฒนา
ให้นิสิตรับฟังข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างอิสระ
ผ่านเวทีชุมนุมหรือบอร์ดแสดงความคิดเห็นข่าวสารทางการเมืองของมหาวิทยาลัย
3. ด้านการแสดงออกทางการเมือง มีข้อเสนอแนะดังนี้ มหาวิทยาลัยหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องปรับปรุงการมีส่วนร่วมด้านการแสดงออกทางการเมืองของนิสิต ซึ่งอาจจะกาหนดให้นิสิตเป็น
สมาชิกของพรรคการเมือง ให้แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีชุมนุมทางการเมือง พร้อมทั้ง สร้างความ
ตระหนักและให้ความสาคัญในการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมเหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทยของนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งได้ รับ การสนั บ สนุ น จากมหาวิท ยาลั ยมหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต
นครศรีธรรมราช ทาให้งานวิจัยสาเร็จด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.กัณ ตภณ หนูทองแก้ว ที่เสียสละเวลาอันมีค่าตรวจสอบความ
ถูกต้องทั้งด้านเนื้อหาและระเบียบวิธีวิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทาให้งานวิจัยครั้งนี้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณนิสิตสาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ อนุเคราะห์ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนาและกาลังใจ
ตลอดเวลาในระหว่างการทางานวิจัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายไพรัตน์ ฉิมหาด
นางปวัน
รัตน์ พรหมพิทักษ์ นางสาวชุติกาญจน์ แก้วทอง และนางสาวอาภา ณ นคร ที่ช่วยดาเนินการตามแผน
งานวิจัย
ขอเจริญพรขอบคุณ นางสาวธัญณิชา การัยภูมิ ที่เสียสละเวลาในการพิมพ์และรวบรวมข้อมูล
พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไขรูปแบบให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และสาเร็จด้วยดี
ประโยชน์ แ ละคุณ ค่าอั น พึ ง มีจ ากงานวิจั ยนี้ ผู้วิจั ยขอมอบความดีทั้ ง หมดนี้ เพื่ อ บู ชาบิ ด า
มารดา และบูรพาจารย์ รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุน เป็นกาลังใจ ช่วยเหลือ
ตลอดเวลา มาใช้โอกาสนี้ด้วย
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