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บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ และเพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นครอบครัว โดยเก็บ
ขอ้มูลจากนักศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์จ  านวน 410 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบสอบถามเร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา 
t-test และ One-Way ANOVA 
 ผลการวิจยั พบว่า 1) นกัศึกษามีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมท่ี
ระดบัค่อนขา้งสูง   เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัศึกษามีความเป็นพลเมืองดา้นการเคารพกติกาสูง
ท่ีสุด   รองลงมา คือ ด้านการเคารพสิทธิผูอ่ื้น และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  2) ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  เม่ือจ าแนกตามเพศ ภูมิล าเนา ผลการเรียน คณะ ชั้ นปี  และ การอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย  
 ขอ้เสนอแนะ คือ 1) ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในรายวิชาศึกษาทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 1   และ 2) ควรจดัให้มีการเรียนรู้ดว้ยการบริการสังคมส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา   
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Abstract 

 

 The purposes of this research study were to survey the democratic citizenship 

levels of Dhurakij Pundit University students and to compare their levels of democratic 

citizenship by classifying their personal and family factors. A survey was conducted by 

means of questionnaires given to 410 Dhurakij Pundit University students.  Descriptive 

statistics, t-test, and one-way ANOVA were used to analyse the data collected.  

The results indicated that: 1) Overall, the students displayed a slightly high 

level of democratic citizenship. When considering each aspect, it was found that with 

respect to the rules, the levels were high, while their respect for the rights of others and 

their responsibility to society were at lower levels; 2) The overall democratic 

citizenship of the students indicated statistically significant differences in these areas: 

sex, place of birth, results of studies, faculty, year/ class, and democratic upbringing. 

Suggestions: 1) General education courses should have activities concerning 

democratic citizenship for first year students, especially activities with regard to their 

responsibility to society; 2) Fourth year students should be given service-learning 

programs in order to develop their democratic citizenship skills before graduation.  
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในช่วงเวลา 80 ปีท่ีผ่านมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมี
รัฐประหาร 12 คร้ัง และมีรัฐธรรมนูญจ านวน 18 ฉบบั  จึงท าให้เกิดค าถามท่ีวา่ ท าไมประชาธิปไตยท่ี
ประสบความส าเร็จในต่างประเทศ จึงไดล้ม้เหลวในประเทศไทย   แต่อนัท่ีจริงแลว้ ประเทศท่ีมีระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมัน่คงในปัจจุบนัและไดช่ื้อวา่เป็นประเทศตน้แบบประชาธิปไตย เช่น สหรัฐอเมริกา 
องักฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมนี ต่างก็เคยประสบกบัปัญหาหรือลม้เหลวกนัมาก่อนแลว้     ส าหรับปัจจยั
ความส าเร็จของประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้น คือ “ระบบ” และ “คน”    แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ “คน”  
กล่าวคือ ในระบอบประชาธิปไตย  หากมีรัฐธรรมนูญท่ีดี แต่คนใชรั้ฐธรรมนูญไม่เป็นหรือไม่เคารพ ก็
จะท าให้มีปัญหาในท่ีสุด (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555)     ทั้ งน้ี ท่ีผ่านมาประเทศต้นแบบ
ประชาธิปไตยดงักล่าวไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการพฒันาคนให้มี “ความเป็นพลเมือง” หรือการศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) จนท าให้เกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยส าเร็จได ้ 
(คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี, 2554: 8-9)   

ดงันั้น  การแกไ้ขปัญหาประชาธิปไตยของไทย จึงมิใช่เพียงการร่างรัฐธรรมนูญ แต่จะตอ้ง
แกไ้ขท่ีตวัพลเมือง เพื่อให้พลเมืองสามารถเขา้ร่วมในการบริหาร และตระหนักถึงปัญหาบา้นเมืองท่ี
ต้องเข้าร่วมกันแก้ไข (เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2554)    หรือกล่าวได้ว่า การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  “คน” ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของประเทศ  จะตอ้งมีความสามารถในการปกครองกนัเอง จึง
จะประสบความส าเร็จได ้ (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555)    

อย่างไรก็ดี  ในสังคมไทยมีปัจจัยส าคัญท่ีเป็นตัวถ่วงร้ังในการเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  นั่นคือ วฒันธรรมอุปถมัภ์ หรือ การพึ่งพิงผูใ้หญ่โดยเฉพาะนักการเมือง  วฒันธรรม
ผูน้อ้ย-ผูใ้หญ่  ผูอ้าวโุสกวา่  การแบ่งพรรคแบ่งพวก   การไม่แสดงความคิดเห็น เพราะเกรงวา่ผูใ้หญ่จะ
ไม่พอใจหรือมีผลต่อการงานและชีวิตส่วนตวัไดน้ั้น  รวมถึงการไม่ตระหนกัถึงความส าคญัและความ
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จ าเป็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสังคมและสร้างชาติ  (ทิพยพ์าพร ตนัติสุนทร, 
2554: 16-19; เอนก เหล่าธรรมทศัน์, 2554: 77-79)   
 โดยสรุปแลว้   ปัญหาประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบนัท่ีเกิดจากการท่ีประชาชนไม่มีความ
เป็น “พลเมือง” (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555: 48-49)   เห็นไดจ้ากการท่ีประชาชนไม่มีจิตส านึก
ความเป็นพลเมือง เป็นแต่เพียงผูอ้ยู่ภายใตร้ะบบอุปถมัภห์รือชนชั้นปกครองใหม่ท่ีมาจากการเลือกตั้ง   
ท่ีส าคญั คือ  เกิดการแตกแยกในสังคม ประชาชนไม่ยอมรับความแตกต่างและไม่เคารพสิทธิเสรีภาพ
ของกันและกัน ความเห็นท่ีต่างกันจึงน าไปสู่ความแตกแยก   พรรคการเมืองและการเลือกตั้ งจึง
กลายเป็นส่ิงท่ีท าใหส้ังคม ชุมชน หรือครอบครัวแตกแยกกนั   นอกจากน้ี คือ แต่ละคนใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ตามใจชอบ โดยมิไดค้  านึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม  
 จากปัญหาท่ีกล่าวมา จึงเห็นได้ว่า  “คน” ในระบอบประชาธิปไตย จะต้องมี “ความเป็น
พลเมือง” จึงจะท าใหป้ระชาธิปไตยส าเร็จได ้  กล่าวคือ สมาชิกของสังคมท่ีมีการใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยมี
ความรับผิดชอบ เคารพผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง และเคารพกติกา  (คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดี, 2554: 9)  หรือกล่าวได้
วา่  พลเมืองเป็นรากฐานของประชาธิปไตย  เม่ือประชาชนเป็น “พลเมือง” ก็จะเปล่ียนจาก ภาระหรือ
ปัญหา  กลายเป็นพละของเมือง หรือ ก าลงัของเมือง  ปัญหาทุกอยา่งของสังคมก็จะแกไ้ขได ้ สังคมก็จะ
เขม้แขง็ และประชาธิปไตยก็จะประสบความส าเร็จ  (ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555: 36; Hua, C. W. & 
Wan, K. E., 2011: 3-4)    

ส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี   ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์รวมถึงเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นกัศึกษา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ ภูมิล าเนา คณะ ผลการเรียน และชั้นปี)  และปัจจยัดา้น
ครอบครัว (รายได้ของผูป้กครอง  ระดับการศึกษาของผูป้กครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง  และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย)  ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะท าให้ทราบถึง
ระดบัความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษาในปัจจุบนั รวมถึงเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อการพฒันาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป   
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1.2 วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.2.1 เพื่อส ารวจความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์  
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นครอบครัว 
 
1.3 สมมติฐานการวจัิย 

1.3.1 นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล าเนา คณะ ผลการเรียน และชั้นปี แตกต่าง
กนั  มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั 

1.3.2 นักศึกษาท่ีมีปัจจยัด้านครอบครัว ได้แก่ รายได้ของผูป้กครอง  ระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย แตกต่างกนั  มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั 
 
1.4 นิยามศัพท์ 

1.4.1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  หมายถึง คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีดีใน
ระบอบประชาธิปไตยของไทยของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ความเคารพกติกา  หมายถึง การยอมรับว่าทุกคนมีความเสมอภาคภายใต้กติกา   
ความเคารพกติกา/กฎหมาย  และยอมรับผลของการละเมิดกติกา/กฎหมาย   การแกไ้ขปัญหาโดยใช้
วถีิทางประชาธิปไตยและกติกา  การไม่ใชก้  าลงัหรือความรุนแรงแกไ้ขปัญหา   

2) ความเคารพสิทธิผูอ่ื้น  หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ื้น  การค านึงถึงความ
เดือดร้อนของผูอ่ื้นท่ีจะเกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพของตน การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของ
ผูค้นในสังคม   การเคารพผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตนเองทั้งในดา้นวิถีชีวิต ความเช่ือและความคิด การไม่ใช้
ความรุนแรงต่อผูท่ี้มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตน การมองคนในสังคมมีความเท่าเทียมกนั  และทุก
คนในสังคมลว้นเป็นเจา้ของประเทศ      

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม  หมายถึง  รับผิดชอบตนเองและพึ่งพาตนเองได ้ ไม่อยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอ านาจหรือระบบอุปถมัภ์ของผูใ้ด   ความตระหนกัว่าการกระท าใดๆ ของตนมีผลต่อ
สังคม  การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาโดยไม่ก่อปัญหา  การลงมือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง     
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 1.4.2 การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง การอบรมเล้ียงดูโดยพ่อแม่หรือผูป้กครอง
ของนกัศึกษา  ซ่ึงปฏิบติัต่อนกัศึกษาด้วยความเป็นประชาธิปไตยในดา้นเคารพกฎกติกา เคารพสิทธิ 
และความรับผดิชอบ 
 1.4.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง หมายถึง การท่ีผูป้กครอง
ของนกัศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมทางการเมือง ไดแ้ก่ การร่วมมือกบั
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือนักการเมืองท้องถ่ิน/นักการเมืองระดับชาติเพื่อร้องเรียน เสนอนโยบายหรือ
เสนอแนะข้อคิดเห็น  การร่วมชุมนุมหรือประทว้งอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน   ส าหรับ
กิจกรรมทางชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการเป็นอาสาสมัครในชุมชน การบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นในชุมชน 
 
1.5 ขอบเขตการวจัิย 

1.5.1 ดา้นเน้ือหา 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมือง (จนัทนา  บุญญานุ

วตัร์, 2549; ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2555; ปภสัสร  ไพบูลยฐิ์ติพรชยั, 2553; ทิพยพ์าพร  ตนัติสุนทร, 
2554; ลดัดาวรรณ์ สุขใหญ่, 2551; วีรพงษ ์ นกนอ้ย, 2546;  สุนทรียา  หวงัชยั, 2544; เอนก  เหล่าธรรม
ทศัน์, 2554; Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement, 2008;  Hahn, 
C. L., 2010; Portney, K. E., et al., 2009; Rothwell, N. & Turcotte, M., 2006; Smart, D., et al. , 2000; 
Bekkers, R., 2008  อา้งถึงใน Hua, C. W. & Wan, K. E., 2011)  ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นตวัแปรอิสระ 
ประกอบดว้ยปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  ภูมิล าเนา  คณะ ผลการเรียน  และชั้นปี   ส่วนปัจจยัดา้น
ครอบครัว ไดแ้ก่  รายไดข้องผูป้กครอง  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง  และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย   

นอกจากน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดเ ร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
(คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี, 2554; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) เพื่อน ามาก าหนดเป็นตวัแปรตามในงานวิจยั  คือ 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นเคารพกติกา ดา้นเคารพ
สิทธิผูอ่ื้น และดา้นรับผดิชอบต่อสังคม     

1.5.2  ดา้นพื้นท่ีและประชากร:  นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์
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1.6 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 1.6.1 ท าให้ทราบระดบัความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงความแตกต่างของ
ความเป็นพลเมือง จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นครอบครัวของนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

1.6.2  น าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากผลการวิจยั มาใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตยไ์ด้อย่าง
เหมาะสม 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวทางใน
การวจิยั ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี  
 2.1 หลกัการของประชาธิปไตย 

2.2 แนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมือง 
 2.3 งานวจิยัเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง 
 2.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
2.1 หลกัการของประชาธิปไตย 
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงแนวคิดเร่ืองพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการของ
“ประชาธิปไตย” เพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาคร้ังน้ี ส าหรับหลกัการประชาธิปไตย สรุปไดด้งัน้ี 
 ประชาธิปไตย (Democracy) มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก คือ Demokratia ซ่ึงมาจากการรวมกนั
ของค าวา่ Demos ท่ีแปลวา่ ประชาชน (People) และ ค าวา่ Kratia ท่ีมาจากค ากริยา Kratien หรือค านาม 
Kratos ซ่ึงแปลว่า การปกครอง (To Rule)  ดงันั้น ค าว่า Demokratia จึงแปลว่า การปกครองโดย
ประชาชน (Government by the People) (Raymond, 1983 อา้งถึงใน จกัษ ์ พนัธ์ชูเพชร, 2555: 121)  
 การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยนั้น มีหลกัฐานแสดงให้เช่ือไดว้่าเคยมีเกิดข้ึนมาแลว้ใน
สมยักรีกโบราณ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนครรัฐท่ีมีอาณาเขตไม่กวา้งขวางนกั  ส าหรับหลกัการการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงนั้น มีหลกัการดงัน้ี (จกัษ ์พนัธ์ชูเพชร, 2555: 114, 128-142) 
 

2.1.1 อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Popular Sovereignty) 
 การปกครองท่ีสามารถท าให้ทุกคนในสังคมสามารถแสดงออกถึงความตอ้งการของตนได ้ อีก
ทั้งตอ้งจดัการให้มีการปกครองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนในสังคมดว้ยเช่นกนั หรือกล่าวไดว้่า
เป็นประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) อยา่งไรก็ดี ดว้ยขอ้จ ากดัหลายประการในสังคมปัจจุบนั 
เช่น จ านวนประชากรท่ีมีมากจนท าใหไ้ม่สามารถใชรู้ปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรงได ้  
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ปัจจุบนัจึงใชก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยทางออ้ม (Indirect Democracy) ผ่านการเลือกตวัแทน
เขา้ไปท าหนา้ท่ีในการปกครองแทน  เช่น การเลือกตั้ง  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืนๆ  
 
 2.1.2 หลกัเสรีภาพ (Liberty) 
 ระบอบประชาธิปไตยได้ก าหนดเสรีภาพขั้นพื้นฐานไวโ้ดยท่ีไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายหรือละเมิดบุคคลอ่ืน ดงัน้ี   

1) เสรีภาพในการคิดและการแสดงออก (Freedom of Thought and Expresstion)  ทั้งน้ีจะตอ้ง
ควบคู่ไปกบัการยอมรับฟังความคิดและการแสดงออกของบุคคลอ่ืน แมว้า่ความคิดและการแสดงออก
นั้นจะแตกต่างไปจากส่ิงท่ีตนเองยดึถือ 

2) เสรีภาพในการเลือกตั้ง (Freedom of Voting)  คือ การท่ีบุคคลสามารถไปใช้สิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนของตนไดอ้ยา่งเสรี โดยมิไดถู้กอ านาจอ่ืนบงัคบั และบุคคลมีเสรีภาพท่ีจะ
ลงสมคัรรับเลือกตั้งโดยไม่ถูกอ านาจอ่ืนลิดรอนเช่นกนั 

3) เสรีภาพจากการถูกรัฐหรือบุคคลอ่ืนกระท าต่อตนโดยปราศจากสิทธิอ านาจท่ีถูกตอ้งตาม
กฎหมาย (Freedom from Arbitrary Treatment by the State or Other People)   จะเป็นหลกัประกนัวา่
ประชาชนทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัต่อตนภายในขอบเขตอ านาจตามท่ีกฎหมายอนุญาตเท่านั้น 

4) เสรีภาพในการนบัถือศาสนา (Freedom of Religion) บุคคลมีเสรีภาพอยา่งเต็มท่ีในการนบั
ถือศาสนา ตราบเท่าท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน เสียหาย หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

5) เสรีภาพในการยา้ยท่ีอยู่ (Freedom of Movement) โดยอยูบ่นพื้นฐานของการไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนเสียหายและละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

6) เสรีภาพในการชุมนุมอยา่งสงบโดยปราศจากอาวธุและเสรีภาพในการรวมตวักนัเป็นสมาคม 
(Freedom of Assembly and Association) เพราะการชุมนุมหรือการรวมตวักนัเพื่อแสดงบทบาทอนัเป็น
จุดยนืของตนเองนั้นถือเป็นช่องทางหน่ึงของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

7) เสรีภาพในเร่ืองส่วนตวัอ่ืนๆ (Personal Freedom) เป็นหลกัประกนัในการตดัสินใจของ
บุคคลในเร่ืองส่วนตวัวา่จะสามารถกระท าไดอ้ยา่งเสรี 
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2.1.3 หลกัความเสมอภาค (Equality)  
1) ความเสมอภาคทางการเมือง (Political Equality) คือ ทุกคนมีสิทธิในทางการเมืองอยา่งเท่า

เทียมกนั ทั้งในส่วนของผูล้งคะแนนเสียงและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
2) ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (Economic Equality) คือ การมีหลกัประกนัความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ ในระดบัท่ีอยา่งนอ้ยตอ้งสามารถด าเนินชีวติอยูไ่ดใ้นฐานะเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคมและ
เปิดโอกาสใหก้บับุคคลทุกคนท่ีมีความสามารถในการสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัตนเอง 

3) ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equality) คือ ทุกคนในสังคมท่ีไม่วา่จะมีฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจหรือวฒันธรรมแตกต่างกนัอยา่งไรก็ตาม ก็สามารถใชชี้วิตในสังคมไดโ้ดยปราศจากการแบ่ง
ชนชั้น วรรณะ การดูหม่ินเหยียดหยาม และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติบนพื้นฐานการให้ความเคารพซ่ึง
กนัและกนั 

4) ความเสมอภาคทางกฎหมาย (Equality of the Law) หมายถึง กฎหมายท่ีตราออกมาจะตอ้งมี
ผลบงัคบัใชก้บัประชาชนทุกคนอยา่งเสมอภาคกนั ไม่มีขอ้ยกเวน้ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง หรือมีผลบงัคบัใชก้บับุคคลเฉพาะบางกลุ่มบางพวกในสังคม ดงันั้น การสร้างความเสมอภาค
ทางกฎหมายจึงเป็นการคุม้ครองบุคคลจากกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ท าให้บุคคลสามารถ
ป้องกนัสิทธิและผลประโยชน์อนัชอบธรรมของตนไดอ้ยา่งเสมอภาค 

5) ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of Opportunity)  คือ การให้โอกาสทุกคนในการใช้
ความสามารถท่ีตนมีอยู่ไปในทางท่ีสุจริตไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั เพื่อพฒันาความสามารถของตนให้เกิด
ประโยชนต่์อตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเสมอภาค โดยไม่ก่อความเดือดร้อนและละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

 
2.1.4 หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่เคารพเสียงข้างน้อย (The Majority Rule with 

Respect to Minority Rights) 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการตดัสินใจเพื่อเลือกกระท าในส่ิงใดส่ิงหน่ึงบนสถานการณ์ท่ีมีความคิดเห็นท่ี

แตกต่างหลากหลาย ทางออกท่ีดีท่ีสุด คือ การเลือกปฏิบติัตามมติเอกฉันท์ (Unanimity) แต่หากไม่
สามารถหาขอ้สรุปท่ีเป็นเอกฉันท์ได ้ในระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งยึดหลกัการตดัสินความขดัแยง้
ดว้ยวิธีการลงคะแนนเสียงและเลือกท่ีจะปฏิบติัตามมติของเสียงขา้งมาก (Majority Decision-Making) 
โดยให้ความเคารพต่อสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย (Fundamental Rights of Minority)  เพราะการยอมปฏิบติั
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ตามมติเสียงขา้งมากโดยละเลยสิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงขา้งนอ้ย จะท าให้การปกครองกลายเป็นเผด็จ
การของเสียงขา้งมาก ซ่ึงผดิไปจากหลกัการของประชาธิปไตย  

การปกครองโดยเสียงข้างมากท่ีเคารพเสียงข้างน้อย จึงมีลักษณะของการยอมปฏิบติัตาม
ขอ้สรุปท่ีเกิดจากเสียงขา้งมาก แมบุ้คคลนั้นจะไม่เห็นพอ้งกบัมติท่ีเกิดข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มของเสียงขา้ง
มากก็จะตอ้งไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นการลิดรอนหรือท าลายกลุ่มของผูท่ี้มีแนวคิดแตกต่างไปจากตน 

ทั้งน้ี มิไดห้มายความวา่ แนวทางตามมติของเสียงขา้งมากจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง หรือแนวทาง
ตามท่ีเสียงขา้งนอ้ยยดึถือจะเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง  เพราะมติของคนในสังคมกบัความถูกตอ้งของแนวทาง
เป็นสองส่ิงท่ีเป็นอิสระต่อกนั จนไม่สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุผลระหว่างกนัได ้แต่
เพราะในสภาวะของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนนั้น ไม่มีทางเลือกใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดเท่ากบัการเลือกท่ีจะ
ด าเนินการไปตามมติของเสียงข้างมาก เพราะน่าเช่ือถือได้ว่า การตดัสินโดยหมู่มากน่าจะมีการใช้
วจิารณญาณท่ีรอบคอบมากกวา่การตดัสินใจจากคนส่วนนอ้ย และผลของการตดัสินใจจากคนหมู่มากก็
น่าจะเป็นการตัดสินใจท่ีมีความผิดพลาดน้อยกว่าการตัดสินใจจากคนหมู่น้อย เน่ืองจากได้ผ่าน
กระบวนการโตเ้ถียงและใชเ้หตุผลจากคนจ านวนท่ีมากกวา่ 

ดงันั้น การท่ีระบอบประชาธิปไตยเลือกใช้หลกัการปฏิบติัตามเสียงขา้งมากจึงเป็นเพียงการ
ปฏิบติัไปพลางก่อนจนกวา่จะมีทางเลือกอ่ืนท่ีดีกวา่ มากกวา่ท่ีจะบอกวา่แนวทางท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
คนส่วนมากเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

 
2.1.5 หลกันิติธรรม (Rule of Law) 
การยึดถือกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการด าเนินกิจกรรม ถือวา่เป็นนโยบายและความตอ้งการของ

ประชาชน เพราะกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัไดถู้กก าหนดข้ึนโดยผูแ้ทนของประชาชน  จึงถือไดว้า่กฎหมายมา
จากประชาชนนัน่เอง  นอกจากนน้ี ยงัถือว่า กฎหมายเป็นหลกัประกนัท่ีส าคญั เพราะกฎหมายมีการ
บญัญติัอย่างชดัแจง้เปิดเผย และใช้กระบวนการพิสูจน์ท่ีมีเหตุผลท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได ้จึงสามารถ
น าไปใชเ้พื่อก่อใหเ้กิดความยติุธรรมและคุม้ครองเสรีภาพของบุคคล  

 
 กล่าวโดยสรุป  หลกัการของประชาธิปไตยทั้ง 5 ดา้น อนัไดแ้ก่ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวง
ชน  หลกัเสรีภาพ หลกัความเสมอภาค หลกัการปกครองโดยเสียงขา้งมากท่ีเคารพเสียงขา้งน้อย และ
หลกันิติธรรม  เป็นหลกัการส าคญัท่ีพลเมืองควรยดึถือเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงและจะช่วย
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ป้องกันปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ในสังคมได้    ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในงานวจิยัน้ี 
 
2.2 แนวคิดเร่ืองความเป็นพลเมือง 
 ผูว้ิจยัได้ศึกษานิยามพลเมือง และคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อน ามาใชใ้นงานวจิยั  ดงัต่อไปน้ี 
 

2.2.1 นิยามพลเมือง 
ผูว้จิยัไดศึ้กษานิยามเก่ียวกบัพลเมือง  สรุปไดด้งัน้ี  
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language Citizen (1989 อา้ง

ถึงใน Banks, J. A. (Ed), 2004: 3) นิยามวา่ พลเมือง (Citizen) คือ สมาชิกพื้นเมืองของรัฐหรือชาติ ซ่ึงมี
ความจงรักภกัดีต่อรัฐบาล และมีสิทธิได้รับความคุม้กนั ส่วนความเป็นพลเมือง (Citizenship) คือ 
สถานะของการมีสิทธิ  สิทธิประโยชน์ และภาระหนา้ท่ีของพลเมือง 

ความเป็นพลเมือง (Citizenship) หมายถึง การเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง (Political 
Community) เช่น เมือง (City) หรือ รัฐชาติ (Nation-State)  โดยมีสิทธิและหน้าท่ีซ่ึงมากบัความเป็น
พลเมือง  (พฤทธิสาร ชุมพล, ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพยว์ฒันา, บรรณาธิการ, 2551: 24)  

ส่วนค าวา่ “จิตส านึกพลเมือง (Civic Mindedness)” เป็นค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบั การมี
ส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation)  ความรับผิดชอบของพลเมือง (Civic Responsibility) และ 
ความผกูพนัของพลเมือง (Civic Engagement)  โดยภาพรวมแลว้ หมายถึง ความรู้สึกภายในดา้นการมี
จิตอาสาเพื่อชุมชน หรือความรู้สึกรับผิดชอบต่อชุมชน  จดัเป็นทุนทางสังคมท่ีจะท าให้คนมีความ
ไวว้างใจและร่วมมือกนั ดงันั้น จิตส านึกพลเมืองจึงมีคุณค่า เพราะจะท าให้สังคมและประชาธิปไตยเกิด
ความเขม้แขง็ได ้ (Hua, C. W. & Wan, K. E., 2011) 
 Smart, D., et al. (2000) อธิบายวา่ จิตส านึกพลเมือง (Civic Mindedness) หมายถึง ทศันคติและ
พฤติกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม  โดยมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นเก่ียวกบัชุมชนและการเมือง  เป็นความ
รับผดิชอบของตนวา่จะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมและอุทิศชีวติใหแ้ก่การเมืองและชุมชนของตน  นอกจากน้ี 
ยงัมองวา่เป็นทุนทางสังคมท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ดา้นความไวใ้จและการพึ่งพาอาศยักนัระหวา่งคน
ในชุมชน  
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คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้าง
ความเป็นพลเมืองดี (2554: 14)  ไดนิ้ยาม “พลเมือง” ไวว้า่  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แตกต่าง
จากพลเมืองของระบอบอ่ืนท่ีพลเมืองจะมี “คุณสมบติั” อยา่งไรจะเป็นไปตามท่ีผูมี้อ  านาจประสงคจ์ะให้
เป็น ขณะท่ีระบอบประชาธิปไตย เจา้ของอ านาจสูงสุดคือประชาชน ดงันั้น ประชาชนซ่ึงเป็นเจา้ของ
อ านาจจึงก าหนดชีวิตตนเองได้ “ประชาชน” ในระบอบประชาธิปไตย จึงแตกต่างหลากหลายได ้ เม่ือ
แตกต่างหลากหลายได ้ จึงตอ้งเคารพซ่ึงกนัและกนั และใช้กติกาในการแกปั้ญหา จึงจะสามารถอยู่
ร่วมกนัและปกครองกนัตามวถีิทางประชาธิปไตยได ้ 

ดงันั้น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง สมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพ และ
พึ่งตนเองได ้ ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยควบคู่กบัความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพความ
แตกต่าง เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แกปั้ญหาดว้ยความรุนแรง ตระหนกัวา่ตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และกระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบหรือร่วม
ขบัเคล่ือนสังคม และแกปั้ญหาสังคมในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ 
ระดบัอาเซียน และระดบัประชาคมโลก  

ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555: 29-30) ได้อธิบายความส าคญัของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยวา่  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่เพียงแต่จะตอ้งมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญท่ี
ก าหนดรูปแบบหรือระบบท่ีใช้ในการปกครองประเทศ  ส่ิงส าคญัไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ คนหรือ
ประชาชน ซ่ึงเป็นเจ้าของประเทศ ท่ีมีสิทธิเสรีภาพในประเทศอย่างเสมอภาคกัน โดยจะต้องมี
ความสามารถในการปกครองกนัเอง ระบอบประชาธิปไตยท่ีเป็นการปกครองโดยประชาชนหรือการ
ปกครองท่ีประชาชนปกครองตนเอง จึงจะประสบความส าเร็จได ้

“พลเมือง” ของระบอบประชาธิปไตย จึงไม่เหมือนกบั “พลเมือง” ของการปกครองระบอบอ่ืน 
กล่าวคือ พลเมืองของการปกครองระบอบอ่ืนจะมีคุณสมบติัอยา่งไรนั้นข้ึนอยู่กบัผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจ
ของประเทศจะก าหนดใหเ้ป็น  ในขณะท่ีพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นเจา้ของประเทศ 
จึงมีอิสรภาพในการเลือกวถีิชีวติและมีสิทธิเสรีภาพอยา่งเสมอภาคกนั  แต่ถา้ทุกคนต่างใชสิ้ทธิเสรีภาพ
ของตนโดยไม่รับผิดชอบ ไม่ค  านึงถึงสิทธิของเจา้ของประเทศคนอ่ืน ไม่ค  านึงถึงส่วนรวม หรือเห็นแต่
ประโยชน์ของตนเอง  สังคมย่อมวุ่นวาย มีแต่ปัญหา  ประชาธิปไตยก็ย่อมไปไม่รอด เพราะ
ประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองตามอ าเภอใจหรือใครอยากจะท าอะไรก็ท าโดยไม่ค  านึงถึง
ส่วนรวม   ดงันั้น อิสรภาพของพลเมืองจึงตอ้งควบคู่กบัความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม  
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โดยรวมแลว้ ความเป็นพลเมือง (Citizenship) ในระบอบประชาธิปไตย (ปริญญา  เทวานฤมิตร
กุล, 2555: 30) หมายถึง การเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีอิสรภาพควบคู่กบัความรับผิดชอบ และมีสิทธิ
เสรีภาพควบคู่กบัหน้าท่ี  โดยมีความสามารถในการยอมรับความแตกต่างและเคารพกติกาในการอยู่
ร่วมกนั พร้อมทั้งมีส่วนร่วมต่อความเป็นไปและการแกปั้ญหาในสังคมของตนเอง 
 
 กล่าวโดยสรุป  จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ผู ้วิจ ัยได้
ก าหนดให้ “พลเมือง”  หมายถึง สมาชิกของชุมชนหรือสังคมท่ีมีอ านาจในการปกครองตนเอง มีสิทธิ 
เสรีภาพ หน้าท่ี  ความรับผิดชอบและร่วมแกไ้ขปัญหาของสังคม  ทั้งน้ี จะตอ้งมีความเคารพผูอ่ื้น และ
เคารพกฎกติกาท่ีใชร่้วมกนัในสังคม  
 

2.2.2 คุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคุณสมบติัความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัวิชาการท่านต่างๆ 

สรุปไดด้งัน้ี  
 “พลเมือง” ในประชาธิปไตยแบบกรีกโบราณ (ธเนศวร์  เจริญเมือง, 2548: 4-11; เอนก  เหล่า

ธรรมทศัน์ (2554 : 9-10) มีคุณสมบติัสรุปไดด้งัน้ี 
1) พลเมือง มิใช่ค าท่ีอยู่อย่างโดดๆ แต่เป็นค าท่ีคู่กับค าว่า ชุมชนการเมือง  ท่ีกรีกเรียกว่า 

“Polis” คือ นครท่ีพลเมืองปกครองตนเอง  พลเมืองก็คือสมาชิกของชุมชนเช่นน้ี  ท่ีใดก็ตามท่ีมีมนุษย์
อยู่รวมกนั มีการใช้อ านาจจดัการบริหารชุมชนร่วมกนั เม่ือนั้นก็จะเกิดการเมืองในความหมายดั้งเดิม  
และเน่ืองจากโลกน้ีมีคนจ านวนนอ้ยท่ีอยูอ่ยา่งโดดเด่ียว การเป็นคนจึงเป็นเร่ืองการเมือง (To be human 
is to be political)  หรือกล่าวไดว้า่ คนเป็นสัตวก์ารเมือง (Man is a political animal) หรือความเป็น
พลเมือง คือ การเขา้ร่วมส่วนในชุมชนการเมือง (Citizenship is participation in the affairs of a polis) 
นัน่เอง   ซ่ึงการเมืองในท่ีน้ี หมายถึง การร่วมกนัท าประโยชน์หรือแกปั้ญหาให้บา้นเมืองของพลเมือง
เท่านั้น มิไดห้มายถึงการแยง่ชิงอ านาจ ต าแหน่ง หรือทรัพยากรของบา้นเมือง 

2) พลเมืองมีสิทธิ (Rights) และภาระหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบ (Obligations) ท่ีจะเขา้ร่วม
ประชุมร่วมก าหนดนโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อพฒันาบ้านเมืองของตน  ออกกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัให้ทุกคนปฏิบติัตาม เขา้ไปท างานด้านนิติบญัญติัและบริหารอย่างเท่าเทียมกนั มีสิทธิออก
ความเห็น รวมทั้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ีเคยตกลงกนัไปแลว้ก็ได ้ รวมทั้งมีหนา้ท่ีหรือความรับผิดชอบ
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ในการออกความเห็นในกิจการต่างๆ ของรัฐ เช่น การเสียภาษี หนา้ท่ีตอ้งเป็นทหารเพื่อป้องกนัประเทศ 
เป็นคณะลูกขนุเพื่อตดัสินคดีความ ตลอดจนส่งบุตรหลานเขา้โรงเรียนเพื่อฝึกความเป็นพลเมือง  

3) พลเมืองในทศันะของกรีกโบราณจะตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม นัน่คือ ตอ้งมีความปรารถนาแรง
กลา้ท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์ (Having a keen desire to become a perfect citizen) การเป็นพลเมืองท่ี
เอาการเอางานเช่นน้ี มิใช่เกิดข้ึนไดโ้ดยอตัโนมติั แต่ตอ้งไดรั้บการปลูกฝังหรือให้รับศึกษาเพื่อให้เกิด
คุณธรรมข้ึนนัน่เอง  ไม่ใช่วา่เกิดมาเป็นคนแลว้ ใครๆ ก็อาจเป็นพลเมืองได ้

4) การเป็นพลเมืองท่ีสมบูรณ์จะตอ้งรู้ทั้งวิธีการเป็นผูป้กครอง (Ruler) และเป็นผูถู้กปกครอง 
(Ruled) นัน่หมายความวา่ ไม่มีผูใ้ดยดึครองต าแหน่งใดตลอดชีวติ  แต่จะตอ้งมีการผลดัเปล่ียนกนัเขา้มา
เป็น เน่ืองจากทุกคนเขา้มีส่วนร่วม ทุกคนตดัสินใจร่วมกนั   ดงันั้น ตอ้งผลดัเปล่ียนกนัข้ึนด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือกล่าวได้ว่า เม่ือเป็นผูอ้ยู่ใต้การปกครอง ก็ตอ้งท าหน้าท่ีได้ดีเช่นเดียวกบัเม่ือเป็น
ผูป้กครอง 

หลงัจากส้ินสุดยุคเอเธนส์และโรมแลว้  ยุโรปก็เขา้สู่การปกครองแบบศกัดินา ประชาชนส่วน
ใหญ่อยู่ในสภาพไพร่ติดท่ีดิน มิได้อยู่ในฐานะพลเมืองของรัฐ ซ่ึงประชาธิปไตยแบบกรีกโบราณนั้น
ยอ่มไม่สามารถคงอยู่ไดใ้นสภาวะท่ีมีระบบไพร่-ทาส  เพราะระบบน้ีท าให้คนมีส านึกของพลเมืองได้
ยากยิง่   

ในประเทศตะวนัตกยคุต่อมา  หลงัจากส้ินสุดยคุศกัดินาก็เขา้สู่ยุคสมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
การปกครองเป็นประชาธิปไตยท่ีเปล่ียน “ราษฎร” ให้เป็น “พลเมือง”  โดยความหมายของพลเมืองนั้น 
ก็คือ ราษฎรท่ีนอกจากเสียภาษีและปฏิบติัตามกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ยงัต้องมีบทบาทและอ านาจ
ในทางการเมือง คือ อยา่งนอ้ยมีสิทธิไปเลือกตั้ง แต่ท่ียิ่งไปกวา่นั้น คือ มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ต่อทางการได้  ทั้งยงัมีสิทธิเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมไปกบัรัฐดว้ย  ราษฎรนั้นเป็นฝ่ายรับ
กฎหมาย นโยบายและกิจการหรือกิจกรรมของรัฐ  แต่พลเมืองท่ีดีนั้นตอ้งเป็นฝ่ายรุก เพื่อเรียกร้อง
กฎหมาย นโยบายและกิจการของรัฐตามท่ีตนเองเห็นพอ้ง  ไม่เฉ่ือยชา และคิดวา่ตนมีสิทธิเสียง มีส่วน
ร่วมในบา้นเมือง  

Havens, M. C. (1988 อ้างถึงใน พฤทธิสาร ชุมพล, ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพยว์ฒันา, 
บรรณาธิการ,  2551 : 26-27)  อธิบาย คุณลักษณะ “พลเมือง” ในมิติสิทธิเสรีภาพตามทฤษฎี
ประชาธิปไตยเสรีนิยม ไวว้า่  พลเมืองมีความจงรักภกัดี (Allegiance) ต่อรัฐ เพราะรัฐประชาธิปไตยเปิด
โอกาสใหเ้ขาไดมี้ส่วนร่วมทางการเมืองและโดยการน้ีมีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐใหเ้อ้ือต่อการท่ีเขาจะ
บรรลุความคาดหวงัหรือความมุ่งหมายในชีวติของเขา   
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ดังนั้น สิทธิความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง สิทธิท่ีจะมีส่วนร่วม
ทางการเมือง การตรวจสอบรัฐบาล เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตลอดจนนโยบายและการกระท าของรัฐบาล  สิทธิ
น้ีมาพร้อมกบัและแบ่งแยกมิไดจ้ากหนา้ท่ีต่างๆ เช่น การเคารพกฎหมายและการเสียภาษี  นอกจากน้ี ใน
สังคมประชาธิปไตย พลเมืองสามารถมีความจงรักภกัดีต่อสถาบนัอ่ืนๆ ได้นอกจากรัฐโดยไม่ถือว่า
ขดัแยง้ต่อความจงรักภกัดีต่อประเทศชาติ เช่น ความจงรักภกัดีต่อครอบครัว ศาสนา องค์การ สถาบนั
ทอ้งถ่ิน หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ   

นอกจากน้ี ในบริบทของความเป็นประชาธิปไตยสมยัใหม่ ไดม้องความเป็นพลเมืองไวว้า่เป็น
ส่วนหน่ึงของตวัตนอนัหลากหลาย (Multiple Selves) โดยอตัลกัษณ์ความเป็นพลเมือง (Identity of 
Citizenship) จะเป็นตัวช่วยยึดโยงค่านิยมและวิถีชีวิตท่ีหลากหลายเข้าไว้ด้วยกันในกรอบของ
ประชาธิปไตย  (Vandenberg, A., 2000 อา้งถึงใน พฤทธิสาร ชุมพล, ม.ร.ว. และ เอก ตั้งทรัพยว์ฒันา, 
2551: 28) 

Abowitz & Harnish (2006 อา้งถึงใน ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2555) อธิบายวา่  องคป์ระกอบ
ของพลเมือง ประกอบดว้ย 

1) มีเอกลกัษณ์ท่ีมาจากความเป็นสมาชิกของชุมชนทางการเมือง 
2) ยดึถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ 
3) มีสิทธิและหนา้ท่ี 
4) มีส่วนร่วมทางการเมือง 
5) มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง 

 Westheimer, J. & Kahne, J. (2004 อา้งถึงใน ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2555) ไดอ้ธิบายว่า 
ความเป็นพลเมืองท่ีดีนั้น ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ความรับผิดชอบส่วนตวั เช่น  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในชุมชนของตน  ท างานอย่างสุจริตและ
จ่ายภาษี  เคารพกฎหมาย  การแยกขยะ การบริจาคโลหิต และเป็นอาสาสมคัรในช่วงเวลาวกิฤต 

2) การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง เช่น เขา้ร่วมเป็นสมาชิกของชุมชน และพยายามท่ีจะ
พฒันาชุมชน  ดูแลชุมชนโดยพยายามท่ีจะดูแลความตอ้งการ สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจหรือรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม   มีความรู้ว่ารัฐท างานอย่างไร และมีความรู้กลยุทธ์เพื่อจะไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ในการ
ท างาน 
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3) จิตส านึกเก่ียวกบัความยุติธรรมทางสังคม เช่น  ประเมินโครงสร้างทางสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจอยา่งวพิากษว์จิารณ์เพื่อเขา้ใจปัญหาอยา่งลึกซ้ึง  คน้หาและบอกถึงส่ิงท่ีไม่ไดรั้บความยุติธรรม  
และรู้เร่ืองความเคล่ือนไหวทางสังคมและวธีิการท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

จากการระดมความคิดในการประชุมวชิาการสถาบนัพระปกเกลา้ (2544  อา้งถึงใน เอนก เหล่า
ธรรมทศัน์, 2554: 103-104) ไดข้อ้สรุปวา่ คุณลกัษณะของพลเมืองท่ีดี มีดงัน้ี 

1) มีคารวธรรม คือ ตอ้งยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้สิทธิ รู้หนา้ท่ีของตวัเอง 
2) มีสามคัคีธรรม คือ ตอ้งรู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3) มีนิติธรรม คือ การตดัสินปัญหาโดยใชเ้หตุผล 
4) มีความสมบูรณ์ทางกายและใจ 
5) มีสติปัญญา 
6) มีอารมณ์มัน่คง 
7) มีวฒิุภาวะทางสังคม 
8) เห็นคุณค่าของสภาวะแวดลอ้มทอ้งถ่ิน 
9) ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 
10) ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
11) มีจิตสาธารณะหรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
12) มีความรู้เท่าทนัทั้งงานกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี 
13) รู้จกัพึ่งตนเอง 
14) มีความกลา้ท่ีจะต่อตา้นระบอบท่ีไม่ใช่ประชาธิปไตย 
15) มีความไวว้างใจในระบอบประชาธิปไตย 
16) รู้แพ ้รู้ชนะ รู้จกัท างานร่วมกนัโดยสันติ 
17) มีความภูมิใจในตนเอง 
18) มีศีล หรืออยา่งอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
นอกจากน้ี ในมุมมองของ ทิพย์พาพร ตนัติสุนทร (2554 : 55-56) เก่ียวกับคุณลักษณะของ

พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยนั้น  ประกอบดว้ย 
1) การเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีการศึกษา และมีความสามารถท่ีจะมองเห็นและเขา้ใจในสังคมของ

ตนและสังคมโลกเฉกเช่นเป็นสมาชิกของสังคม 
2) ยดึถือประโยชน์ส่วนรวมและสังคมเป็นหลกั 
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3) มีความรักในเสรีภาพและมีความรับผดิชอบ 
4) เคารพความเสมอภาค ความยติุธรรม 
5) มีความสามารถท่ีจะคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
6) มีความเขา้ใจเร่ืองหลกัสิทธิมนุษยชน และยอมรับความแตกต่างในความเป็นพหุสังคม 
7) เคารพกฎหมาย และยดึหลกันิติรัฐ 
8) มีความรู้ ความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและทางการเมือง (Political Literacy) 

และเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) ในทุกระดบัตั้งแต่ชุมชน ทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 
และนานาชาติ 

9) ยดึมัน่ในหลกัสันติวธีิ ไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
ส าหรับ คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อ

สร้างความเป็นพลเมืองดี (2554: 14-15) ไดส้รุปคุณสมบติัความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  6 
ประการ ดงัน้ี 

1) พึ่งตนเองและรับผดิชอบตนเองได ้ไม่อยูภ่ายใตก้ารครอบง าของระบบอุปถมัภ ์ 
2) เคารพสิทธิผูอ่ื้น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน (ทั้งน้ี

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ท่ีบญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มใช ้ ... สิทธิและเสรีภาพของตนไดเ้ท่าท่ีไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน”)  
 3) เคารพความแตกต่าง  มีทกัษะในการฟังและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเอง  

4) เคารพหลกัความเสมอภาค เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น และเห็นคนเท่าเทียมกนั 
มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวด่ิง  

5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ใชก้ติกาในการแกปั้ญหา ไม่ใชก้  าลงั และยอมรับผลของการ
ละเมิดกฎหมาย  

6) รับผดิชอบต่อสังคม ตระหนกัวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม กระตือรือร้นท่ีจะรับผิดชอบ 
และร่วมแกไ้ขปัญหาสังคมโดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง  
 นอกจากน้ี  ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555: 31-36) ไดอ้ธิบายคุณสมบติัของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตยในแต่ละดา้นไวด้งัน้ี   

1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้:  ระบอบประชาธิปไตยคือ ระบอบการปกครองท่ี
ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดของประเทศ   ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจา้ของประเทศ 
เม่ือประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ ประชาชนจึงเป็นเจา้ของชีวิต และมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของ

DPU



 
 

17 
 

ตนเอง  ท านองเดียวกบัเจา้ของบา้นมีสิทธิเสรีภาพในบา้นของตน ระบอบประชาธิปไตยจึงท าให้เกิด
หลกัสิทธิเสรีภาพ และท าให้ประชาชนมีอิสรภาพ คือเป็นเจา้ของชีวิตตนเอง    “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเป็น “ไท”  คือเป็น อิสระชน ท่ีรับผดิชอบตนเองและพึ่งตนเองได ้ ไม่ยอมตกอยูภ่ายใต้
อิทธิพลอ านาจหรือภายใต ้“ระบบอุปถมัภ์” ของผูใ้ด   เด็กจะกลายเป็น “ผูใ้หญ่” และเป็น “พลเมือง” 
หรือสมาชิกคนหน่ึงของสังคมไดอ้ยา่งแทจ้ริง เม่ือสามารถรับผดิชอบตนเองได ้ 

2) เคารพสิทธิผูอ่ื้น:   ในระบอบประชาธิปไตย  ทุกคนเป็นเจา้ของประเทศ ทุกคนจึงมีสิทธิ
เสรีภาพ แต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพโดยค านึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเอง หรือเอาแต่ความคิดของ
ตนเองเป็นท่ีตั้ง โดยไม่ค  านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น หรือไม่สนใจว่าจะเกิดความเดือดร้อนแก่ผูใ้ด 
ยอ่มจะท าให้เกิดการใชสิ้ทธิเสรีภาพท่ีกระทบกระทัง่กนัจนไม่อาจท่ีจะอยูร่่วมกนัอย่างผาสุกต่อไปได ้  
ประชาธิปไตยก็จะกลายเป็น อนาธิปไตย  เพราะทุกคนเอาแต่สิทธิเสรีภาพของตนเองเป็นใหญ่ สุดทา้ย
ประเทศชาติยอ่มจะไปไม่รอด  การใชสิ้ทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจึงจ าเป็นตอ้งมีขอบเขต คือ  
ใช้สิทธิเสรีภาพไดเ้ท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น   “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้ง
เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 28 วรรคหน่ึงจึงบญัญติัวา่ “บุคคลย่อมใช้... สิทธิ
เสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน...”  

3) เคารพความแตกต่าง:   เม่ือประชาชนเป็นเจา้ของประเทศ  ประชาชนจึงมีเสรีภาพในประเทศ
ของตนเองดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  ระบอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความหลากหลายของ
ประชาชน  ประชาชนจึงแตกต่างกนัไดไ้ม่วา่จะเป็นเร่ืองการเลือกอาชีพ วิถีชีวิต ความเช่ือทางศาสนา 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง   ดงันั้น เพื่อมิให้ความแตกต่างน ามาซ่ึงความแตกแยก    “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกัน   เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกนัได ้  และจะตอ้งไม่ใช้ความรุนแรงต่อผูท่ี้เห็นแตกต่างไปจากตนเอง  ถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ย  แต่
จะตอ้งยอมรับวา่ คนอ่ืนมีสิทธิท่ีจะแตกต่างหรือมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากเราได ้และตอ้งยอมรับ
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่ท าไมเขาถึงเช่ือหรือเห็นแตกต่างไปจากเรา และไม่ตอ้งพยายามไปบงัคบัให้
คนอ่ืนมาคิดเหมือนเรา “พลเมือง” จึงคุยเร่ืองการเมืองกนัในบา้นได ้ถึงแมจ้ะเลือกพรรคการเมืองคนละ
พรรค หรือมีความคิดเห็นทางการเมืองคนละขา้งกนัก็ตาม   

4) เคารพหลกัความเสมอภาค:   อ  านาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนทุกคน 
ประชาชนทุกคนจึงเป็นเจา้ของประเทศร่วมกนั   เม่ือเป็นเจา้ของร่วมกนั ทุกคนจึงมีส่วนในประเทศ
อยา่งเท่าๆ กนั    ดงันั้น ประชาชนทุกคนไม่วา่จะเป็นใคร ร ่ ารวยหรือยากจน  จบปริญญาเอกหรือจบ ป.4  
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มีอาชีพอะไร   เป็นเจา้นายหรือลูกนอ้ง   ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีเป็นเพียงความแตกต่างโดยทุกคนลว้นแต่เท่า
เทียมกนัในฐานะท่ีเป็นเจา้ของประเทศ   ดงันั้น “พลเมือง” จึงตอ้งเคารพหลกัความเสมอภาค และ
จะตอ้งเห็นคนเท่าเทียมกนั   คือ เห็นคนเป็นแนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกบัคนอ่ืน และ
เห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกบัตน ไม่วา่จะยากดีมีจน  ทุกคนลว้นมีศกัด์ิศรีของความเป็นเจา้ของประเทศอยา่ง
เสมอกนั ถึงแมจ้ะมีการพึ่งพาอาศยั แต่จะเป็นไปอยา่งเท่าเทียม ซ่ึงจะแตกต่างอย่างส้ินเชิงจากสังคม
แบบอ านาจนิยมในระบอบเผด็จการหรือสังคมระบบอุปถมัภ์  ซ่ึงโครงสร้างสังคมจะเป็นแนวด่ิง 
(Vertical) ท่ีประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน และมองเห็นคนเป็นแนวด่ิง  มีคนท่ีอยู่
สูงกวา่และต ่ากวา่ โดยจะยอมคนท่ีอยูสู่งกวา่ แต่จะเหยยีดคนท่ีอยูต่  ่ากวา่ ซ่ึงมิใช่ลกัษณะของ “พลเมือง” 
ในระบอบประชาธิปไตย 

5) เคารพกติกา:   ประชาธิปไตยตอ้งใชก้ติกาหรือกฎหมายในการปกครอง ไม่ใช่อ าเภอใจหรือ
ใช้ก าลงั โดยทุกคนตอ้งเสมอภาคกนัภายใตก้ติกานั้น  แต่ถึงแมจ้ะมีกฎหมายหรือกติกา   แต่หาก
ประชาชนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบติัตาม  กติกาก็หามีประโยชน์อนัใดไม่   ระบอบประชาธิปไตยจึงจะ
ประสบความส าเร็จได้ต่อเม่ือมี “พลเมือง” ท่ี เคารพกติกาและยอมรับผลของการละเมิดกติกา   
“พลเมือง” จึงตอ้งเคารพ “กติกา”   ถา้มีปัญหาหรือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนก็ตอ้งแก้ไขโดยใช้วิถีทาง
ประชาธิปไตยและกติกา  ไม่เล่นนอกกติกา และไม่ใชก้  าลงัหรือความรุนแรง   

6) รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม:  สังคมหรือประเทศชาติมิไดดี้ข้ึนหรือแย่ลงโดยตวัของ
มนัเอง ท่ีสังคมแย่ลงไปทุกวนัน้ี เป็นเพราะการกระท าของคน  ในทางกลบักนัสังคมก็ย่อมจะดีข้ึนได้
ดว้ยการกระท าของคนในสังคม   “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นผูท่ี้ตระหนกัวา่ตนเองเป็น
สมาชิกคนหน่ึงของสังคม  และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน   “พลเมือง” จึงไม่ใช่คนท่ีใช้สิทธิ
เสรีภาพตามอ าเภอใจ แล้วท าให้สังคมเส่ือมหรือเลวร้ายลงไป   หากเป็นผูท่ี้ใช้สิทธิเสรีภาพโดย
ตระหนกัอยู่เสมอว่าการกระท าใดๆ ของตนเองย่อมมีผลต่อสังคมและส่วนรวม   “พลเมือง” จึงตอ้ง
รับผิดชอบต่อสังคมและมองตนเองเช่ือมโยงกบัสังคม  เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา และมีส่วน
ร่วมในการแกไ้ขปัญหานั้นโดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง คือ ร่วมแกปั้ญหาดว้ยการไม่ก่อปัญหา และลงมือท าดว้ย
ตนเอง  ไม่ใช่เอาแต่เรียกร้องคนอ่ืนหรือรัฐบาลแกปั้ญหาแลว้ตนเองก็ก่อปัญหานั้นต่อไป 

 โดยสรุปแลว้ คุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทั้ง 6 ขอ้น้ี สามารถ
สรุปใหเ้หลือ 3 ประการได ้คือ  

1) เคารพผูอ่ื้น-เคารพสิทธิผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพหลกัความเสมอภาค 
2) เคารพกติกา 
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3) มีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคมและพึ่งตนเอง 
 
กล่าวโดยสรุป  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นกัศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย  
1) ความเคารพกติกา  หมายถึง การยอมรับวา่ทุกคนมีความเสมอภาคภายใตก้ติกา   ความเคารพ

กติกา/กฎหมาย  และยอมรับผลของการละเมิดกติกา/กฎหมาย   การแก้ไขปัญหาโดยใช้วิถีทาง
ประชาธิปไตยและกติกา  การไม่ใชก้  าลงัหรือความรุนแรงแกไ้ขปัญหา   

2) ความเคารพสิทธิผู ้อ่ืน  หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ื้น  การค านึงถึงความ
เดือดร้อนของผูอ่ื้นท่ีจะเกิดจากการใช้สิทธิเสรีภาพของตน การยอมรับความแตกต่างหลากหลายของ
ผูค้นในสังคม   การเคารพผูอ่ื้นท่ีแตกต่างจากตนเองทั้งในดา้นวิถีชีวิต ความเช่ือและความคิด การไม่ใช้
ความรุนแรงต่อผูท่ี้มีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตน การมองคนในสังคมมีความเท่าเทียมกนั  และทุก
คนในสังคมลว้นเป็นเจา้ของประเทศ      

3) ความรับผิดชอบต่อสังคม  หมายถึง  รับผิดชอบตนเองและพึ่งพาตนเองได ้ ไม่อยู่ภายใต้
อิทธิพลอ านาจหรือระบบอุปถมัภ์ของผูใ้ด   ความตระหนักว่าการกระท าใดๆ ของตนมีผลต่อสังคม  
การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาโดยไม่ก่อปัญหา  การลงมือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง     
 
2.3 งานวจัิยเกีย่วกบัความเป็นพลเมือง 
 2.3.1 งานวจัิยในประเทศ 

ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองในประเทศไทย  จากการศึกษางานของลดั
ดาวรรณ์ สุขใหญ่ (2551) พบวา่  ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจงัหวดั
เชียงใหม่นั้นมีความแตกต่างกนัไปตามท่ีอยูอ่าศยั กล่าวคือ จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความเป็น
พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง และเขตอ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความเป็นพลเมืองของประชาชนท่ี
อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่มากกว่าค่าเฉล่ียของระดบัความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตยของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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 จากการศึกษาลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (วีรพงษ์  นกน้อย, 2546) พบว่า นิสิตท่ีมีภูมิล าเนาต่างกนั มีลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดีท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นกัศึกษาท่ีมีภาควิชาแตกต่างกนั มี
ลกัษณะความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากน้ี นกัศึกษาท่ีมี
ระดบัชั้นปีแตกต่างกนั  มีลกัษณะความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

จากงานวิจยัเร่ือง “ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย”  (ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2555) ซ่ึง
ศึกษากบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งทัว่ประเทศไทย จ านวน 1,500 คน พบวา่ คุณสมบติัของการเป็นพลเมืองท่ี
ประชาชนให้ความส าคญัสูงท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ การท างานแบบสุจริต การมีความภูมิใจในการเป็น
คนไทย การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การเตม็ใจท่ีจะเสียภาษี และ การปฏิบติัตามกฎหมาย   ในขณะท่ีคนไทย
มีคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองใน 5 อนัดบัแรกคือ การมีความภูมิใจในการเป็นคนไทย การท างาน
แบบสุจริต การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การเต็มใจท่ีจะเสียภาษี และการปฏิบติัตามกฎหมาย   ส่ิงท่ีแตกต่าง
กนัระหวา่งคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงคก์บัคุณสมบติัท่ีมีอยูจ่ริงของความเป็นพลเมือง 
คือ การสามารถวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  และมีความรู้เก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครอง     

นอกจากน้ี พบวา่ ประชาชนในแต่ละภาคมีความแตกต่างกนัในคุณสมบติัของการเป็นพลเมือง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยผูท่ี้คิดว่าตนเองมีคุณสมบติัความเป็นพลเมืองในดา้นวิถีวฒันธรรมมาก
ท่ีสุด คือ ผูท่ี้อาศยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  รองลงมาคือ ภาคกลาง    ส่วนผูท่ี้คิดวา่ตนเองมีความ
เป็นพลเมืองดา้นชุมชนมากท่ีสุด คือ ผูท่ี้อาศยัในภาคกลาง     และผูท่ี้คิดวา่ตนเองมีคุณสมบติัของความ
เป็นพลเมืองด้านความมีอิสรภาพและความก้าวหน้ามากท่ีสุด คือ ภาคกลาง รองลงมา คือ 
กรุงเทพมหานคร   ส่วนในดา้นเพศ พบวา่ ผูห้ญิงมีคุณสมบติัความเป็นพลเมืองดา้นการดูแลชุมชนสูง
กวา่ผูช้ายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

ปภสัสร  ไพบูลยฐิ์ติพรชยั (2553) ศึกษาเร่ืองความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนโรงเรียนพณิชการ
แห่งหน่ึงในจงัหวดันนทบุรี พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นปวช.ปีท่ี 1-3 มีความเป็นพลเมืองดีในระดบัสูง  
ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียน อนัไดแ้ก่ เพศ สาขาท่ีศึกษา และผลการเรียนท่ีแตกต่างกนั มีความเป็น
พลเมืองดีท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  นอกจากน้ี ปัจจยัสนับสนุนด้านความ
เช่ือมัน่ในตนเองและการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเป็นพลเมืองดี
ของนกัเรียน 
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 จนัทนา  บุญญานุวตัร์ (2549) ศึกษาเร่ืององคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของความเป็น
พลเมืองดีของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จงัหวดัพทัลุง  ผลการศึกษาพบว่า การอบรมเล้ียงดู การใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม ความเช่ือมัน่ในตนเอง ความวิตกกงัวล และความสามารถในการควบคุมตนเอง มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 
 2.3.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ส าหรับงานวิจยัในต่างประเทศ    พบวา่  จากการส ารวจขอ้มูลเยาวชนท่ีมีอายุระหวา่ง 15-25 ปี 
ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา (Center for Information and Research on 
Civic Learning and Engagement, 2008) พบวา่ เพศ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความแตกต่างในการเขา้
ร่วมกิจกรรมของพลเมือง สรุปไดด้งัน้ี 
 1) กิจกรรมความเป็นพลเมืองท่ีเยาวชนหญิงมีส่วนร่วมมากกวา่ชาย  คือ การหาเงินบริจาคเพื่อ
การกุศล การเป็นอาสาสมคัรใหแ้ก่กลุ่มท่ีไม่ใช่การเมือง  การเป็นสมาชิกในกลุ่มทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมในการเดินหรือวิง่เพื่อการกุศล   
 2) กิจกรรมความเป็นพลเมืองท่ีเยาวชนหญิงมีส่วนร่วมต ่ากว่าชาย  คือ การออกเสียงเลือกตั้ง  
การชักชวนให้ผูอ่ื้นไปเลือกตั้ ง  การบริจาคเงินเพื่อการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง และการเป็น
อาสาสมคัรใหแ้ก่กลุ่มทางการเมือง  
 นอกจากน้ี จากการศึกษาของ Portney, K. E., et al. (2009) พบวา่ เยาวชนท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ี
บิดามารดามีการศึกษาดีและสนใจการเมือง จะส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางพลเมืองของเยาวชนหญิง
มากกว่าชาย  นอกจากน้ี การพูดคุยกบับิดามารดาเก่ียวกบัการเมือง จะส่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของการ
เลือกตั้งในเยาวชนหญิงมากกวา่ชาย  แต่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมท่ีไม่
หวงัก าไรในเยาวชนชายมากกวา่หญิง 

จากการศึกษาขอ้มูลเยาวชนในประเทศแคนาดาของ Rothwell, N. & Turcotte, M. (2006) 
พบวา่    

1) เยาวชนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปในพื้นท่ีชนบทมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นอาสาสมคัร
มากกวา่เยาวชนในเมือง   

2) 4 ใน 5 ของเยาวชนท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีซ่ึงอาศยัอยูใ่นชนบทท่ีใกลก้บัเมือง 
เป็นสมาชิกในองคก์ร เช่น พรรคการเมือง กลุ่มวฒันธรรม และองคก์รทางกีฬา อยา่งต ่าคนละ 1 องคก์ร  
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3) เยาวชนในชนบทท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการประชุมสาธารณะมากกวา่เยาวชนในเมือง 

จากการส ารวจขอ้มูลเยาวชนในระดบัชาติ “The National Assessment of Educational 
Progress” เม่ือปีค.ศ.1997 และ 2007 นกัวจิยัหลายท่านไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาศึกษาและพบวา่  โดยรวม
แลว้ นกัเรียนมีความรู้เร่ืองการเมืองภาคพลเมืองในระดบัทัว่ไป  ส่วนนกัเรียนท่ีมีความรู้ทางการเมือง
และพลเมืองนอ้ย คือ กลุ่มนกัเรียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ย  ผูป้กครองมีการศึกษานอ้ย (Hahn, 
C. L., 2010) 

จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาความเป็นพลเมืองของนกัเรียนในต่างประเทศของ  
McLellan, J. A.  & Youniss, J. (2003)  และ Bekkers, R. (2008)  (อา้งถึงใน Hua, C. W. & Wan, K. E., 
2011) พบวา่ ผูป้กครองเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมือง โดยเฉพาะปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา  
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมคัร  กล่าวคือ ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาสูง จะมีความความรู้
ทางการเมืองและพลเมืองสูง  และผูป้กครองจะส่งผ่านความรู้ดังกล่าวมายงับุตรได้  นอกจากน้ี 
ผูป้กครองท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมคัรของชุมชน จะมีส่วนผลกัดนัให้บุตรเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดงักล่าวได ้และมีส่วนในการปลูกฝังความรู้สึกความเป็นพลเมืองให้แก่บุตรตั้งแต่ยงัเป็นเด็กได้
อีกทางหน่ึงดว้ย 
 โครงการ “The Australian Temperament Project”  ไดศึ้กษาพฒันาการของเด็กในรัฐวิกตอเรีย 
ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 1983-2000  (Prior, M., et al., 2000 อา้งถึงใน Smart, D.,  et al., 2000)  
พบวา่  ตวัแปรอิสระส าคญัตวัหน่ึงท่ีสามารถท านายความตระหนกัดา้นการเมืองของความเป็นพลเมือง
ในวยัรุ่นได้  คือ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว  กล่าวคือ เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความส าคญัต่อการพฒันาความตระหนักในความเป็นพลเมืองของวยัรุ่นในด้านน้ีได้   โดยเฉพาะ
ครอบครัวท่ีมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครอบครัวท่ีมีสถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจสูงจะประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่วยัรุ่นในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง  
 

กล่าวโดยสรุป   จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  (จนัทนา  บุญญานุวตัร์, 2549; ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2555; ปภสัสร  
ไพบูลยฐิ์ติพรชยั, 2553; ทิพยพ์าพร  ตนัติสุนทร, 2554; ลดัดาวรรณ์ สุขใหญ่, 2551; วีรพงษ ์ นกนอ้ย, 
2546;  สุนทรียา  หวงัชยั, 2544; เอนก  เหล่าธรรมทศัน์, 2554; Center for Information and Research on 
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Civic Learning and Engagement, 2008;  Hahn, C. L., 2010; Portney, K. E., et al., 2009; Rothwell, N. 
& Turcotte, M., 2006; Smart, D., et al. , 2000; Bekkers, R., 2008  อา้งถึงใน Hua, C. W. & Wan, K. E., 
2011)    ประกอบกบัแนวคิดเร่ืองการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจากงานวิจยัของรัชดาพร บุตรเร่ิม 
(2551)   ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในงานวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  
ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ  ภูมิล าเนา  คณะ ผลการเรียน และชั้นปี)  และปัจจยัดา้นครอบครัว (รายไดข้อง
ผูป้กครอง  ระดับการศึกษาของผู ้ปกครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของ
ผูป้กครอง  และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย)  
 
2.4 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง ผูว้ิจยัได้น ามาประยุกต์สร้าง
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี   
            
            
            
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
- เพศ  
- ภมิูล าเนา  
- คณะ  
- ผลการเรียน 
- ชั้นปี 

ปัจจัยด้านครอบครัว 
 - รายไดข้องผูป้กครอง   
- ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
- ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน กิ จ ก ร รมท า ง

การเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง   
- การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 

 
 
 

 

ตัวแปรตาม 

ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

- ดา้นเคารพกติกา  
- ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้น 
- ดา้นรับผดิชอบต่อสังคม 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์    จากขอ้มูลการลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2555  พบวา่ มีนกัศึกษาจ านวน 13,852 คน 
 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ในภาคเรียนท่ี 2/2555   ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามสูตรของ Yamane (1967 อา้งถึงใน สุชาต 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550: 155-156) โดยก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มไวท่ี้ร้อยละ 5  ซ่ึงท าให้ได้
จ  านวนกลุ่มตวัอย่างประมาณ 410 คน   ใชว้ิธีเลือกตวัอย่างแบบโควตา ตามสัดส่วนนกัศึกษาในแต่ละ
คณะ ท าใหไ้ดจ้  านวนตวัอยา่งนกัศึกษาแต่ละคณะ สรุปไดด้งัตารางน้ี 
 
ตารางที ่1   จ  านวนประชากรและตวัอยา่งในงานวจิยั 

คณะ จ านวนประชากร (N) จ านวนตัวอย่าง  (n) 
บริหารธุรกิจ 3,566 104 
การบญัชี 1,321 39 
เศรษฐศาสตร์ 97 10 
นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์ 725 20 
ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 1,463 41 
นิเทศศาสตร์ 2,431 68 
วศิวกรรมศาสตร์ 649 20 
รัฐประศาสนศาสตร์ 692 20 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 1,449 43 
ศิลปกรรมศาสตร์ 1,459 45 

รวม 13,852 410 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นกัศึกษา  ซ่ึงไดม้าจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 3 ตอน  
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบันกัศึกษา ไดแ้ก่  เพศ  ภูมิล าเนา  ผลการเรียน คณะ  และชั้นปี  
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นครอบครัวของนกัศึกษา ไดแ้ก่  รายไดข้องผูป้กครอง  ระดบัการศึกษาของ

ผูป้กครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง  และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย  

ตอนท่ี 3  ความเป็นพลเมืองของนกัศึกษา  3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นเคารพกติกา  ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้น 
และดา้นรับผิดชอบต่อสังคม  ลกัษณะแบบวดัเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั คือ 
นอ้ยท่ีสุด (1)   นอ้ย (2)   ปานกลาง (3)   มาก (4)   และมากท่ีสุด (5)  

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มีขั้นตอนดงัน้ี 
1) ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา:  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)  ซ่ึงเป็นการหาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามในแบบสอบถามและ
วตัถุประสงค ์  

ส าหรับหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่า IOC  มีดงัน้ี  
  IOC     =  R 

         n 
   R หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทุกคน 
   n หมายถึง จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
ค่าคะแนน   1  หมายถึง   ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
  0 หมายถึง   ขอ้ค าถามท่ีไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ี 
                                                         ตอ้งการวดั 
  -1 หมายถึง   ขอ้ค าถามท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
 ทั้งน้ี  ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 จะถือวา่มีค่าความเท่ียงตรง สามารถน าไปใชไ้ด ้  
แต่หากขอ้ค าถามใดท่ีมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.50  ผูว้จิยัจะตอ้งปรับเน้ือหาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 ผลการตรวจสอบ พบวา่ ขอ้ค าถามส่วนใหญ่มีค่า IOC ท่ีระดบั 0.67-1.00   ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับแก้
เน้ือหาของขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูล  
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2) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม:   ผูว้จิยัทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม   
โดยน าไปทดสอบกบันกัศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน  ผลการทดสอบ พบว่า มีค่าความ
เช่ือมัน่ (ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค/ Cronbach's Alpha Coefficient) ดา้นการอบรมเล้ียงดู
แบบประชาธิปไตยท่ีระดบั .83  และดา้นความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีระดบั  .92 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 

3.3.1 การสร้างแบบสอบถามโดยพฒันามาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ รวมถึงปรับแกไ้ข
ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  ก่อนน าไปเก็บขอ้มูลจริง 

3.3.2 การน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลในระหว่างภาคเรียนท่ี 2/2555 กบันกัศึกษา
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ตามจ านวนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละคณะ  ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ  คณะ
การบญัชี  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  คณะ
นิเทศศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์   

3.3.3 การน าแบบสอบถามมาประมวลผล และวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล    
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ 
ความถ่ี และ ร้อยละ  

3.4.2 การวิเคราะห์ระดบัการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  และระดบัความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษาในภาพรวมและรายดา้น ใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑค์วามหมายของค่าเฉล่ียดงักล่าว ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียของระดบัการอบรมเล้ียงดูฯ/ ระดบัความเป็นพลเมืองฯ    ความหมาย 
           4.20 - 5.00            สูง 
           3.40 - 4.19       ค่อนขา้งสูง 
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           2.60 - 3.39         ปานกลาง 
           1.80 - 2.59       ค่อนขา้งต ่า 
           1.00 - 1.79           ต ่า 

3.4.3 การทดสอบสมมติฐาน:  ผูว้ิจ ัยเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตามตัวแปรอิสระ 9 ตัว โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) คือ t-test   และ One-Way ANOVA     ทั้งน้ี ในการทดสอบดว้ย One-Way ANOVA นั้น 
ผูว้จิยัท  า Post Hoc Test (Multiple Comparison) โดยใชว้ธีิการของ Scheffé    
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บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ในบทน้ี ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิจยั 3 ส่วน ได้แก่  ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา   และการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี  
 

4.1  ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
 4.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา 
 จากการเก็บขอ้มูลนกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  านวน 410 คน สามารถสรุปปัจจยัส่วน
บุคคลของนกัศึกษาดา้นเพศ ภูมิล าเนา ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา คณะ และผลการเรียน ดงัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่2   ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา 
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 

1) เพศ 
          ชาย 
          หญิง 
          รวม 

 
176 
234 
410 

 
42.9 
57.1 
100.0 

2) ภูมิล าเนา 
          กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
          ต่างจงัหวดั 
          รวม 

 
216 
194 
410 

 
52.7 
47.3 
100.0 

3) ช้ันปีทีก่ าลงัศึกษา 
          1 
          2 
          3 
          4 
          รวม 

 
164 
119 
51 
76 
410 

 
40.0 
29.0 
12.0 
19.0 
100.0 
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ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จ านวน ร้อยละ 

4) คณะ 
          บริหารธุรกิจ 
          การบญัชี 
          เศรษฐศาสตร์ 
          นิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์
          ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
          นิเทศศาสตร์ 
          วศิวกรรมศาสตร์ 
          เทคโนโลยสีารสนเทศ 
          ศิลปกรรมศาสตร์ 
          รัฐประศาสนศาสตร์ 

          รวม 

 
104 
39 
10 
20 
41 
68 
20 
43 
45 
20 
410 

 
25.4 
9.5 
2.4 
4.9 
10.0 
16.5 
4.9 
10.5 
11.0 
4.9 
100.0 

5) ผลการเรียน 
          ต  ่ากวา่ 2.00 
          2.00 – 2.50 
          2.51 – 3.00 
          3.01 – 3.50 
          ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 
          รวม 

 
75 
128 
93 
66 
48 
410 

 
18.3 
31.2 
22.7 
16.1 
11.7 
100.0 

 
 จากตารางท่ี 2  ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา พบวา่  เป็นเพศหญิง 234 คน (ร้อยละ 57.1) และ 
เพศชาย 176 คน (ร้อยละ 42.9)   ดา้นภูมิล าเนา ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 
216 คน (ร้อยละ 52.7) และ ต่างจงัหวดั 194 คน (ร้อยละ 47.3)  ในส่วนของชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จ านวน 164 คน (ร้อยละ 40)  รองลงมา คือ ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 119 คน 
(ร้อยละ 29)  ชั้นปีท่ี 4 จ านวน 76 คน (ร้อยละ 19)  และชั้นปีท่ี 3 จ านวน 51 คน (ร้อยละ 12)   
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 ดา้นคณะ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 104 คน (ร้อยละ 25.4)  คณะ
นิเทศศาสตร์ 68 คน (ร้อยละ 16.5)  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 45 คน (ร้อยละ 11)  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 43 คน (ร้อยละ 10.5)  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 41 คน (ร้อยละ 10)  คณะการบญัชี 
39 คน (ร้อยละ 9.5)  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์20 คน (ร้อยละ 4.9)  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 20 
คน (ร้อยละ 4.9)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 คน (ร้อยละ 4.9)  และคณะเศรษฐศาสตร์ 10 คน (ร้อยละ 
2.4)     ส าหรับผลการเรียน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 จ  านวน 128 คน (ร้อยละ 
31.2) รองลงมาคือ เกรดเฉล่ีย 2.51-3.00 จ านวน 93 คน (ร้อยละ 22.7)  เกรดเฉล่ียต ่ากวา่ 2.00 จ านวน 75 
คน (ร้อยละ 18.3)  เกรดเฉล่ีย 3.01-3.50 จ านวน 66 คน (ร้อยละ 16.1) และเกรดเฉล่ียตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 
จ านวน 48 คน (ร้อยละ 11.7)  
 

 4.2.2 ปัจจัยด้านครอบครัว 
 ในส่วนแรก  ขอน าเสนอปัจจยัด้านครอบครัวของนกัศึกษาซ่ึงประกอบด้วย รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนของผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชน
ของผูป้กครอง  ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่3  ปัจจยัดา้นครอบครัวของนกัศึกษา 
ปัจจัยด้านครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1) รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของผู้ปกครอง 
          ต  ่ากวา่ 20,000 บาท 
          20,000 – 30,000 บาท 
          30,001 – 40,000 บาท 
          มากกวา่ 40,001 บาท ข้ึนไป 
          รวม 

 
156 
131 
62 
61 
410 

 
38.0 
32.0 
15.1 
14.9 
100.0 

2) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
          ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  
          ปริญญาตรี 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 
          รวม 

 
299 
92 
19 
410 

 
73.0 
22.4 
4.6 
100.0 
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ปัจจัยด้านครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ ชุมชนของ
ผู้ปกครอง 
          - การมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมือง 
               สม ่าเสมอ 
               นานๆ คร้ัง 
               ไม่เคย 
          รวม 
          - การมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางชุมชน 
               สม ่าเสมอ 
               นานๆ คร้ัง 
               ไม่เคย 
          รวม 

 
 
 

111 
162 
137 
410 

 
71 

209 
130 
410 

 
 
 

27.1 
39.5 
33.4 
100.0 

 
17.3 
51.0 
31.7 
100.0 

 
 จากตารางท่ี 3  ปัจจยัดา้นครอบครัวของนกัศึกษา พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง
ส่วนใหญ่ต ่ากว่า 20,000 บาท มีจ านวน 156 คน (ร้อยละ 38)  รองลงมา คือ 20,000-30,000 บาท มี
จ านวน 131 คน (ร้อยละ 32)   30,001-40,000 บาท มีจ านวน 62 คน (ร้อยละ 15.1)  และมากกวา่ 40,001 
บาทข้ึนไป มีจ านวน 61 คน (ร้อยละ 14.9)    ในดา้นระดบัการศึกษาของผูป้กครอง พบวา่ ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 299 คน (ร้อยละ 73)  รองลงมา คือ ปริญญาตรี จ านวน 92 คน 
(ร้อยละ 22.4) และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 19 คน (ร้อยละ 4.6) 
 ในดา้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของผูป้กครอง พบวา่  ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม
นานๆ คร้ัง มีจ  านวน 162 คน (ร้อยละ 39.5)  รองลงมา คือ ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม มีจ านวน 137 คน 
(ร้อยละ 33.4)  และเขา้ร่วมกิจกรรมสม ่าเสมอ จ านวน 111 คน (ร้อยละ 27.1)   นอกจากน้ี  ในดา้นการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางชุมชนของผูป้กครอง พบว่า ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนานๆ คร้ัง มีจ  านวน 
209 คน (ร้อยละ 51)  รองลงมา คือ ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม มีจ านวน 130 คน (ร้อยละ 31.7) และเขา้ร่วม
กิจกรรมสม ่าเสมอ 71 คน (ร้อยละ 17.3)   
 

DPU



 
 

32 
 

ส าหรับปัจจัยด้านครอบครัวของนักศึกษาอีกประการหน่ึง  คือ “การอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย”  สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที ่ 4   การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยของนกัศึกษา 

หัวข้อ x̄   S.D. ความหมาย 

1. ผูป้กครองให้สิทธิแก่นักศึกษาในการเลือกคณะ/สาขาวิชา ตาม
ความตอ้งการของนกัศึกษา 

4.44 .82 สูง 

2. ผูป้กครองเปิดโอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
หรือก าหนดกติกาของบา้นร่วมกนั 

4.15 .89 ค่อนขา้งสูง 

3. ผูป้กครองจะอนุญาตให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกบา้น
ได ้ ถา้นกัศึกษาช้ีแจงเหตุผล 

4.31 .78 สูง 

4. เม่ือนกัศึกษามีเร่ืองทะเลาะวิวาทหรือมีปัญหากบัพี่นอ้งหรือบุคคล
อ่ืนๆ   ผูป้กครองจะรับฟังเหตุผลและพิจารณาอยา่งยติุธรรม 

4.16 .82 ค่อนขา้งสูง 

5. เม่ือนักศึกษาท าความผิด   ผูป้กครองจะซักถามสาเหตุพร้อมกบั
บอกเหตุผลก่อนการลงโทษ 

4.18 .81 ค่อนขา้งสูง 

6. นักศึกษามีสิทธิขอความเป็นธรรมจากผูป้กครอง หากไม่ได้รับ
ความยติุธรรมในเร่ืองต่างๆ  

4.10 .81 ค่อนขา้งสูง 

7.  เม่ือนกัศึกษามีความคิดเห็นไม่ตรงกบัผูป้กครอง  ผูป้กครองจะใช้
การช้ีแจงอยา่งมีเหตุมีผล 

4.06 .84 ค่อนขา้งสูง 

8. ผูป้กครองแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานบา้นให้นักศึกษา
และคนอ่ืนๆ ในบา้นอยา่งเหมาะสม 

3.99 .95 ค่อนขา้งสูง 

9.  ผูป้กครองให้นักศึกษารับผิดชอบและบริหารเงิน/ ค่าใช้จ่าย
ประจ าเดือนเอง 

4.04 1.08 ค่อนขา้งสูง 

10. การปฏิบติัของผูป้กครองท าให้นักศึกษารู้สึกว่าตนมีสิทธิและ
เสรีภาพในการท่ีจะคิดและท าในเร่ืองต่างๆ ภายใตก้ติกาของบา้น 

4.18 .87 ค่อนขา้งสูง 

ภาพรวม 4.16 .56 ค่อนข้างสูง 
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 จากตารางท่ี 4   การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยของนกัศึกษา พบวา่  ค่าเฉล่ียในภาพรวม
ของการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากครอบครัว อยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 
4.16, S.D. = .56)   เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัสูง มี 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ผูป้กครองให้
สิทธิแก่นกัศึกษาในการเลือกคณะ/สาขาวิชา ตามความตอ้งการของนกัศึกษา (x̄  = 4.44, S.D. = .82)   
และผูป้กครองจะอนุญาตใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ นอกบา้นได ้ ถา้นกัศึกษาช้ีแจงเหตุผล (x̄  

= 4.31, S.D. =  .78)   ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูป้กครองแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบงาน
บา้นใหน้กัศึกษาและคนอ่ืนๆ ในบา้นอยา่งเหมาะสม (x̄  = 3.99, S.D. =  .95)    
 
4.2 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา 
 ส าหรับหวัขอ้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา  ผูว้ิจยัขอน าเสนอผล 4 
ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการเคารพกติกา  ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น  ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  และสรุป
ภาพรวม  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 5 – 8  
 
ตารางที ่5  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา ดา้นการเคารพกติกา 

หัวข้อ x̄   S.D. ความหมาย 

ด้านการเคารพกติกา 
1. ความขดัแยง้ทางความคิดของคนในสังคมเป็นเร่ืองปกติ หากไม่ใช้
ความรุนแรง   

 
3.99 

 
.85 

 
ค่อนขา้งสูง 

2. ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เกิดจากการ
ท่ีประชาชนไม่เคารพกติกา   

4.14 .82 ค่อนขา้งสูง 

3. วิธีการท่ีจะท าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยประสบ
ความส าเร็จ คือ คนในสังคมปฏิบติัตามกฎกติกาอยา่งเคร่งครัด 

4.31 .76 สูง 

4. ผูก้ระท าผิดทุกคนตอ้งได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างเสมอ
ภาคกนั 

4.50 .68 สูง 

5. ปัญหาประชาธิปไตยของไทยนั้ น มีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก
ประชาชนปฏิบติัตนตามอ าเภอใจโดยไม่ค  านึงถึงกติกา 

4.25 .79 สูง 
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หัวข้อ x̄   S.D. ความหมาย 

6. การอยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข  คนจ าเป็นตอ้งยอมรับผล
ของการละเมิดกติกา 

3.90 1.11 ค่อนขา้งสูง 

7. กฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายจะท าให้เกิดความยุติธรรมใน
สังคมได ้

4.20 .77 สูง 

8. กฎหมายถูกก าหนดโดยผูแ้ทนของประชาชน ดงันั้น ประชาชนจึง
ตอ้งเคารพกฎหมาย 

4.16 .74 ค่อนขา้งสูง 

9. ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ร่วมชุมนุมโดยปราศจากอาวธุ  4.02 .94 ค่อนขา้งสูง 

10. การแก้ปัญหาการละเมิดกฎกติกา จ าเป็นตอ้งเร่ิมท่ีตวันักศึกษา
ก่อน  

4.03 .93 ค่อนขา้งสูง 

ภาพรวม 4.14 .50 ค่อนข้างสูง 

 
 จากตารางท่ี 5  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา  ดา้นการเคารพกติกา 
พบวา่ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.14, S.D. =  .50)   เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัสูง มี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ผูก้ระท าผิดทุกคนตอ้งได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่าง
เสมอภาคกนั  (x̄  = 4.50, S.D. =  .68)    วิธีการท่ีจะท าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยประสบ
ความส าเร็จ คือ คนในสังคมปฏิบติัตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด  (x̄  = 4.31, S.D. =  .76)   ปัญหา
ประชาธิปไตยของไทยนั้น มีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประชาชนปฏิบติัตนตามอ าเภอใจโดยไม่ค  านึงถึง
กติกา  (x̄  = 4.25, S.D. =  .79)   และ กฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายจะท าให้เกิดความยุติธรรมใน
สังคมได ้ (x̄  = 4.20, S.D. =  .77)     ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่ง
สงบสุข  คนจ าเป็นตอ้งยอมรับผลของการละเมิดกติกา (x̄  = 3.90, S.D. = 1.11)    
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ตารางที ่6  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น 
หัวข้อ x̄   S.D. ความหมาย 

ด้าน                อืน่ 
1. การเอาความคิดของตนเป็นท่ีตั้ ง  อาจน าไปสู่การสร้างความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

 
4.20 

 
.83 

 
สูง 

2. ผูค้นควรยอมรับและปฏิบติัตามมติของคนส่วนใหญ่หรือเสียงขา้ง
มากในสังคม  แมว้า่จะไม่เห็นดว้ยก็ตาม 

3.91 .87 ค่อนขา้งสูง 

3. ปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีคนเสียงส่วนใหญ่ ละเมิด
สิทธิหรือใช้ความรุนแรงกับคนเสียงส่วนน้อยท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่างไปจากตน 

3.99 .78 ค่อนขา้งสูง 

4.   การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นนั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ใจเหตุผลท่ี
เขาคิดไม่เหมือนเรา  และไม่ควรบงัคบัใหค้นอ่ืนคิดเหมือนเรา  

3.93 1.00 ค่อนขา้งสูง 

5.  แมว้า่คนในสังคมจะมีความแตกต่างหลากหลาย  แต่ทุกคนมีความ
เสมอภาคกนัในฐานะท่ีเป็นเจา้ของประเทศ 

4.22 .74 สูง 

6. ไม่วา่บุคคลใดจะมีฐานะรวยกวา่หรือยากจนกวา่กนั   ก็ถือไดว้า่ทุก
คนมีศกัด์ิศรีและสถานะเท่าเทียมกนั 

4.34 .74 สูง 

7. ไม่วา่บุคคลใดจะมีระดบัการศึกษาสูงหรือต ่ากวา่กนั   ก็ถือไดว้า่ทุก
คนมีศกัด์ิศรีและสถานะเท่าเทียมกนั 

4.32 .72 สูง 

8.  ผูท่ี้ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น  ถือว่ามีศกัด์ิศรี  และมีความเท่า
เทียมกบัผูใ้หค้วามช่วยเหลือ  

4.11 .82 ค่อนขา้งสูง 

9. นกัศึกษาเป็นคนท่ีรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีขดัแยง้กบัตน  4.03 .81 ค่อนขา้งสูง 

10. การแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน จ าเป็นตอ้งเร่ิมท่ี
ตวันกัศึกษาก่อน 

4.12 .80 ค่อนขา้งสูง 

ภาพรวม 4.11 .54 ค่อนข้างสูง 
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 จากตารางท่ี 6 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา ดา้นการเคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น พบวา่ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.11, S.D. = .54)   เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัสูง มี 4 ขอ้ ไดแ้ก่ ไม่วา่บุคคลใดจะมีฐานะรวยกวา่หรือยากจนกวา่กนัก็ถือ
ไดว้่าทุกคนมีศกัด์ิศรีและสถานะเท่าเทียมกนั (x̄  = 4.34, S.D. = .74)   ไม่ว่าบุคคลใดจะมีระดบั
การศึกษาสูงหรือต ่ากวา่กนัก็ถือไดว้า่ทุกคนมีศกัด์ิศรีและสถานะเท่าเทียมกนั (x̄  = 4.32, S.D. = .72)    
แมว้า่คนในสังคมจะมีความแตกต่างหลากหลาย  แต่ทุกคนมีความเสมอภาคกนัในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ
ประเทศ (x̄  = 4.22, S.D. = .74)  และการเอาความคิดของตนเป็นท่ีตั้ง อาจน าไปสู่การสร้างความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น (x̄  = 4.20, S.D. = .83)       

ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูค้นควรยอมรับและปฏิบติัตามมติของคนส่วนใหญ่หรือ
เสียงขา้งมากในสังคม  แมว้า่จะไม่เห็นดว้ยก็ตาม   (x̄  = 3.91, S.D. = .87)    
 
ตารางที ่7 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 

หัวข้อ x̄   S.D. ความหมาย 

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. เด็กจะเป็นผูใ้หญ่อยา่งแทจ้ริงได ้  หากมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

 
4.45 

 
.65 

 
สูง 

2. การใช้ชีวิตอย่างอิสระของนักศึกษา  จ าเป็นต้องพึ่ งพาตนเอง
มากกวา่พึ่งพาผูอ่ื้น 

4.18 .80 ค่อนขา้งสูง 

3. “ระบบอุปถมัภ”์ หรือการพึ่งพิงผูใ้หญ่โดยเฉพาะผูอ้าวุโสกวา่ หรือ
นกัการเมือง  เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหค้นไม่พึ่งพาตนเอง 

3.88 .80 ค่อนขา้งสูง 

4. สังคมจะดีข้ึนหรือแยล่ง  มีสาเหตุมาจากการกระท าของคน 4.29 .71 สูง 

5. การแกปั้ญหาสังคมท่ีดีควรเร่ิมจากตวันกัศึกษาเอง โดยการไม่เป็น
ฝ่ายเร่ิมก่อปัญหา 

4.10 .73 ค่อนขา้งสูง 

6. การแกปั้ญหาใดๆ ของนกัศึกษา   ไม่ควรเรียกร้องผูอ่ื้นมาแกปั้ญหา
ให ้

3.98 .77 ค่อนขา้งสูง 

7. การกระท าใดๆ ของนกัศึกษาเอง   ย่อมส่งผลดีหรือไม่ดีต่อสังคม
และส่วนรวมไดใ้นท่ีสุด 

4.00 .79 ค่อนขา้งสูง 
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หัวข้อ x̄   S.D. ความหมาย 

8. การกระท าของนักศึกษาเองมีความเช่ือมโยงกับสังคม  เม่ือเกิด
ปัญหา  นกัศึกษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและอาจช่วยแกไ้ขปัญหา
ได ้ 

3.92 .79 ค่อนขา้งสูง 

9. นักศึกษามีความเต็มใจและมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ เพื่อแกปั้ญหาให้
ส่วนรวม   

3.77 1.03 ค่อนขา้งสูง 

10. นักศึกษามีความเต็มใจท่ีจะปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตและอุปนิสัย
โดยการช่วยเหลือสังคมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   

4.00 .79 ค่อนขา้งสูง 

ภาพรวม 4.05 .53 ค่อนข้างสูง 

 
 จากตารางท่ี 7 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม พบวา่ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.05, S.D. = .53)   เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัสูง มี 2 ขอ้ ได้แก่ เด็กจะเป็นผูใ้หญ่อย่างแทจ้ริงได้ หากมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (x̄  = 4.45, S.D. = .65)   และสังคมจะดีข้ึนหรือแยล่งมีสาเหตุมาจาก
การกระท าของคน (x̄  = 4.29, S.D. = .71)   

ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ นกัศึกษามีความเต็มใจและมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ เพื่อแกปั้ญหาให้ส่วนรวม  (x̄  = 3.77, S.D. = 
1.03)   
 
ตารางที ่8    สรุปภาพรวมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา 

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย x̄   S.D. ความหมาย 

1) ดา้นการเคารพกติกา 4.14 .50 ค่อนขา้งสูง 
2) ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น 4.11 .54 ค่อนขา้งสูง 
3) ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม 4.05 .53 ค่อนขา้งสูง 

ภาพรวม 4.10 .46 ค่อนข้างสูง 
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 จากตารางท่ี 8 สรุปภาพรวมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา พบวา่ มี
ค่าเฉล่ียรวมในระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.10, S.D. = .46)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการเคารพกติกา (x̄  = 4.14, S.D. = .50)  รองลงมา คือ ดา้นการเคารพสิทธิ
ผูอ่ื้น (x̄  = 4.11, S.D. = .54)  และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (x̄  = 4.05, S.D. = .53)   
 

4.3 การทดสอบสมมติฐาน 
 ผูว้ิจยัท าการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  9 ขอ้ โดยใช ้t-test  และ One-Way ANOVA เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามตวัแปรอิสระ 9 
ตวั ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นครอบครัว  คือ  เพศ ภูมิล าเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นปี   และปัจจยัดา้นครอบครัว 
คือ รายได้ของผูป้กครอง   ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/
ชุมชนของผูป้กครอง และการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

 4.3.1 การเปรียบเทยีบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ 
 สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่าง
กัน 
 

ตารางที ่9 การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามเพศ 
ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
เพศ จ านวน x̄   S.D. t p-value 

1) ด้านการเคารพกติกา ชาย 
หญิง 

176 
234 

4.02 
4.24 

.52 

.46 
-4.59 .000** 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ ชาย 
หญิง 

176 
234 

3.95 
4.24 

.56 

.49 
-5.26 .000** 

3) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ชาย 
หญิง 

176 
234 

3.88 
4.18 

.53 

.49 
-5.67 .000** 

ภาพรวม ชาย 
หญิง 

176 
234 

3.95 
4.22 

.48 

.41 
-5.86 .000** 

** p-value < .01 
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 จากตารางท่ี 9  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในภาพรวมของนักศึกษาชายและหญิง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั  ทั้งน้ี นกัศึกษาชายมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากว่า
นกัศึกษาหญิง  

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษาชายและหญิงมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในทุกด้าน
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดว้ยเช่นกนั โดยท่ีนักศึกษาชายมีค่าเฉล่ียความเป็น
พลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาหญิง   
  

4.3.2 การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา 
 สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 10  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา 

ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

ภูมิล าเนา จ านวน x̄   S.D. t p-value 

1) ด้านการเคารพกติกา กทม./ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 

216 
194 

4.22 
4.06 

.50 

.48 
3.12 .002** 

2) ด้านการเคารพสิทธิ
ผู้อืน่ 

กทม./ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 

216 
194 

4.19 
4.03 

.51 

.56 
3.03 .003** 

3) ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

กทม./ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 

216 
194 

4.11 
3.98 

.53 

.52 
2.46 .014* 

ภาพรวม กทม./ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 

216 
194 

4.17 
4.03 

.46 

.44 
3.26 .001** 

* p-value < .05 
** p-value < .01 
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 จากตารางท่ี 10 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และต่างจงัหวดั  มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั   ทั้งน้ี นกัศึกษาท่ี
มีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ/ปริมณฑลมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาต่างจงัหวดั 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และต่างจงัหวดั  มี
ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในแต่ละดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 ดว้ย
เช่นกนั  โดยท่ีนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ/ปริมณฑล มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองทุกดา้นสูงกวา่
นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาต่างจงัหวดั 
 

4.3.3 การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตามผล
การเรียน 
 สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 11  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามผล
การเรียน 

ความเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

ผลการเรียน จ านวน x̄   S.D. F p-value 

1) ด้านการเคารพกติกา ต ่ากวา่ 2.00 
2.00 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 

75 
128 
93 
66 
48 

4.05 
4.13 
4.14 
4.21 
4.25 

.49 

.44 

.60 

.43 

.52 

1.49 .202 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ ต ่ากวา่ 2.00 
2.00 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 

75 
128 
93 
66 
48 

4.00 
4.08 
4.10 
4.18 
4.33 

.56 

.57 

.58 

.41 

.42 

3.17 .014* 
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ความเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

ผลการเรียน จ านวน x̄   S.D. F p-value 

3) ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ต ่ากวา่ 2.00 
2.00 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 

75 
128 
93 
66 
48 

3.94 
4.05 
4.01 
4.12 
4.21 

.57 

.49 

.61 

.43 

.48 

2.46 .045* 

ภาพรวม ต ่ากวา่ 2.00 
2.00 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 

75 
128 
93 
66 
48 

3.99 
4.09 
4.08 
4.17 
4.26 

.48 

.44 

.56 

.36 

.37 

2.95 .020* 

* p-value < .05 
 
 จากตารางท่ี 11   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกนั  มี
ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น ดา้นความรับผิดชอบต่อ
สังคม และภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานการ
วจิยั     

เม่ือพบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติของระดบัค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกนั  ผูว้จิยัจึงท าการทดสอบรายคู่
โดยใชว้ธีิของ Scheffé   ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่12  การทดสอบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาเป็นรายคู่  
จ  าแนกตามผลการเรียน 
ผลการเรียน  ต า่กว่า 2.00 

 
2.00-2.50 

 
2.51-3.00 

 
3.01-3.50 

 
ตั้งแต่ 3.51 
ขึน้ไป 

x̄   3.99 4.09 4.08 4.17 4.26 
ต า่กว่า 2.00 3.99 - .752 .810 .268 .041* 
2.00-2.50 4.09 - - 1.000 .831 .273 
2.51-3.00 4.08 - - - .846 .308 

3.01-3.50 4.17 - - - - .891 

ตั้งแต่ 3.51 
ขึน้ไป 

4.26 - - - - - 

* p-value < .05 
จากตารางท่ี 12  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวม

ของนกัศึกษาเป็นรายคู่ จ  าแนกตามผลการเรียน พบวา่  นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00  มีค่าเฉล่ีย
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกบันกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยนกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่า
กวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 
 

4.3.4  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตาม
คณะ 
 สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีมีคณะแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่าง
กัน 
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ตารางที ่13  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามคณะ 
ความเป็นพลเมอืงใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

คณะ จ านวน x̄   S.D. F p-value 

1) ด้านการเคารพกตกิา บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ฯ 
นิเทศศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

104 
39 
10 
20 
41 
68 
20 
43 
45 
20 

4.07 
4.12 
4.28 
4.13 
4.53 
4.12 
3.93 
4.11 
3.95 
4.40 

.52 

.40 

.63 

.48 

.39 

.46 

.42 

.41 

.56 

.45 

5.17 .000** 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ฯ 
นิเทศศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

104 
39 
10 
20 
41 
68 
20 
43 
45 
20 

4.00 
4.12 
4.41 
4.16 
4.42 
4.14 
3.95 
4.00 
3.99 
4.49 

.55 

.46 

.65 

.57 

.39 

.55 

.43 

.51 

.58 

.45 

4.20 .000** 

3)  ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ฯ 
นิเทศศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

104 
39 
10 
20 
41 
68 
20 
43 

3.99 
4.12 
4.29 
4.17 
4.31 
4.06 
3.63 
3.96 

.50 

.45 

.40 

.56 

.43 

.58 

.35 

.43 

4.91 
 
 
 
 
 
 
 

.000** 
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ความเป็นพลเมอืงใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

คณะ จ านวน x̄   S.D. F p-value 

3)  ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (ต่อ) 

ศิลปกรรมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

45 
20 

3.88 
4.40 

.64 

.49 
  

ภาพรวม บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ฯ 
นิเทศศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

104 
39 
10 
20 
41 
68 
20 
43 
45 
20 

4.02 
4.15 
4.32 
4.15 
4.42 
4.10 
3.84 
4.03 
3.94 
4.43 

.48 

.37 

.46 

.50 

.33 

.46 

.29 

.36 

.53 

.41 

5.84 .000** 

** p-value < .01 
 
 จากตารางท่ี 13   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาท่ีมีคณะแตกต่างกนั  มีค่าเฉล่ีย
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้านการเคารพกติกา ด้านการเคารพสิทธิผูอ่ื้น ดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม และในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ดงันั้น จึงยอมรับ
สมมติฐานการวจิยั     

เม่ือพบความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติของระดบัค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาท่ีมีคณะแตกต่างกนั  ผูว้จิยัจึงท าการทดสอบรายคู่โดยใช้
วธีิของ Scheffé   ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่14  การทดสอบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาเป็นรายคู่  
จ  าแนกตามคณะ 

คณะ  

 
บริหาร
ธุรกจิ 

การ
บัญชี 

เศรษฐ 
ศาสตร์ 

นิติ 
ศาสตร์ 

ศิลป 
ศาสตร์ฯ 

นิเทศ
ศาสตร์ 

วิศว 
กรรม 

เทคโน 
โลยีฯ 

ศิลป 
กรรม 

รปศ. 

x̄   4.02 4.15 4.32 4.15 4.42 4.10 3.84 4.03 3.94 4.43 

บริหารธุรกจิ 4.02 - .985 .898 .997 .006** .998 .964 1.000 .999 .130 

การบัญชี 4.15 - - .999 1.000 .593 1.000 .673 .996 .873 .820 

เศรษฐศาสตร์ 4.32 - - - .999 1.000 .989 .528 .934 .740 1.000 

นิติศาสตร์ 4.15 - - - - .848 1.000 .818 .999 .958 .925 

ศิลปศาสตร์ฯ 4.42 - - - - - .168 .006** .060 .004** 1.000 

นิเทศศาสตร์ 4.10 - - - - - - .770 1.000 .938 .518 

วิศวกรรม 3.84 - - - - - - - .979 1.000 .041* 

เทคโนโลยีฯ 4.03 - - - - - - - - 1.000 .273 

ศิลปกรรม 3.94 - - - - - - - - - .062 

รปศ. 4.43 - - - - - - - - - - 

* p-value < .05 
** p-value < .01 
 
          จากตารางท่ี 14  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวม
ของนกัศึกษาเป็นรายคู่  จ  าแนกตามคณะ  พบวา่  

1) นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยท่ีนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มี
ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  นอกจากน้ี ยงัพบว่า 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกบันกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   โดยนกัศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
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2) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกบันกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีนกัศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  
 

4.3.5  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา   จ าแนกตาม
ช้ันปี 

สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีมีช้ันปีท่ีก าลังศึกษาแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน 

 

ตารางที ่15  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามชั้นปี 
ความเป็นพลเมอืงใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

ช้ันปี จ านวน x̄   S.D. F p-value 

1) ด้านการเคารพกตกิา 1 
2 
3 
4 

164 
119 
51 
76 

4.10 
4.06 
4.17 
4.36 

.50 

.45 

.61 

.43 

6.75 .000** 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ 1 
2 
3 
4 

164 
119 
51 
76 

4.08 
4.02 
4.17 
4.30 

.55 

.57 

.53 

.42 

4.61 .003** 

3) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 1 
2 
3 
4 

164 
119 
51 
76 

4.05 
4.00 
4.00 
4.18 

.53 

.53 

.67 

.40 

1.99 .114 

ภาพรวม 1 
2 
3 
4 

164 
119 
51 
76 

4.07 
4.03 
4.11 
4.28 

.47 

.44 

.53 

.36 

5.11 .002** 

** p-value < .01 
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 จากตารางท่ี 15   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัศึกษาท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นชั้นปีท่ีแตกต่าง
กนั  มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดา้นการเคารพกติกา ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น 
และในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั     

เม่ือพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติของระดับค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาท่ีมีชั้นปีแตกต่างกนั  ผูว้จิยัจึงท าการทดสอบรายคู่โดยใช้
วธีิของ Scheffé   ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่16  การทดสอบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาเป็นรายคู่  
จ  าแนกตามชั้นปี 

ช้ันปี  1 2 3 4 
x̄   4.07 4.03 4.11 4.28 

1 4.07 - .866 .968 .015* 
2 4.03 - - .751 .003** 
3 4.11 - - - .247 

4 4.28 - - - - 
* p-value < .05 
** p-value < .01 
 
 จากตารางท่ี 16  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวม
ของนกัศึกษาเป็นรายคู่  จ  าแนกตามชั้นปี พบวา่  

1) นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกบันกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยท่ีนกัศึกษาชั้น
ปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  

2) นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกบันกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 4  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีนกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 2 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
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4.3.6  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตาม
รายได้ของผู้ปกครอง 

สมมติฐาน:  นักศึกษาท่ีมีผู้ปกครองมีรายได้แตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
 

ตารางที ่17  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามรายได้
ของผูป้กครอง 
ความเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

รายได้ของผู้ปกครอง จ านวน x̄   S.D. F p-value 

1 )  ด้ านการ เค ารพ
กติกา 

ต ่ากวา่ 20,000 บาท 
20,000 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,001 บาท 

156 
131 
62 
61 

4.17 
4.13 
4.08 
4.18 

.51 

.52 

.44 

.50 

.61 .609 

2 )  ด้ านการ เค ารพ
สิทธิผู้อืน่ 

ต ่ากวา่ 20,000 บาท 
20,000 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,001 บาท 

156 
131 
62 
61 

4.09 
4.14 
4.10 
4.13 

.54 

.55 

.56 

.50 

.26 .851 

3) ด้านความ
รับผดิชอบต่อสังคม 

ต ่ากวา่ 20,000 บาท 
20,000 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,001 บาท 

156 
131 
62 
61 

4.00 
4.09 
4.09 
4.06 

.54 

.55 

.45 

.54 

.67 .566 

ภาพรวม ต ่ากวา่ 20,000 บาท 
20,000 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,001 บาท 

156 
131 
62 
61 

4.09 
4.12 
4.09 
4.12 

.44 

.50 

.44 

.45 

.17 .913 
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จากตารางท่ี 17   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  นกัศึกษาท่ีมีผูป้กครองมีรายไดแ้ตกต่างกนั 
มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนัทั้งในรายดา้นและภาพรวมท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05  ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั  
           

4.3.7  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีมีผู้ปกครองมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
 
ตารางที ่18  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามระดบั
การศึกษาของผูป้กครอง 

ความเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง 

จ านวน x̄   S.D. F p-value 

1) ด้านการเคารพกติกา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

299 
92 
19 

4.14 
4.16 
4.08 

.49 

.49 

.65 

.18 .831 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

299 
92 
19 

4.12 
4.08 
4.18 

.52 

.61 

.53 

.38 .678 

3) ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

299 
92 
19 

4.05 
4.06 
4.02 

.52 

.55 

.63 

.06 .940 

ภาพรวม ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

299 
92 
19 

4.10 
4.10 
4.10 

.45 

.48 

.53 

.00 .994 
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จากตารางท่ี 18   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  นกัศึกษาท่ีมีผูป้กครองมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนัทั้งในรายด้านและ
ภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
 

4.3.8  การเปรียบเทยีบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตามการ
มีส่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมือง/ชุมชนของผู้ปกครอง      

สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีมีผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนแตกต่างกัน มี
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
 

ตารางที ่19  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง      

ความเป็นพลเมอืงใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

การมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมของผู้ปกครอง 

จ านวน x̄   S.D. F p-value 

1) ด้านการเคารพกตกิา กจิกรรมทางการเมอืง 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 
กจิกรรมทางชุมชน 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 

 
111 
162 
137 

 
71 
209 
130 

 
4.24 
4.11 
4.11 

 
4.21 
4.15 
4.10 

 
.45 
.48 
.56 

 
.46 
.50 
.51 

 
2.53 

 
 
 

1.18 

 
.080 

 
 
 

.306 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ กจิกรรมทางการเมอืง 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 
กจิกรรมทางชุมชน 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 

 
111 
162 
137 

 
71 
209 
130 

 
4.11 
4.13 
4.10 

 
4.17 
4.11 
4.09 

 
.51 
.53 
.58 

 
.53 
.53 
.57 

 
.13 

 
 
 

.43 

 
.872 

 
 
 

.645 
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ความเป็นพลเมอืงใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

การมส่ีวนร่วมใน
กจิกรรมของผู้ปกครอง 

จ านวน x̄   S.D. F p-value 

3) ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

กจิกรรมทางการเมอืง 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 
กจิกรรมทางชุมชน 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 

 
111 
162 
137 

 
71 
209 
130 

 
4.09 
4.08 
3.99 

 
4.16 
4.07 
3.96 

 
.49 
.53 
.57 

 
.51 
.50 
.57 

 
1.45 

 
 
 

3.36 

 
.234 

 
 
 

.036* 

ภาพรวม กจิกรรมทางการเมอืง 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 
กจิกรรมทางชุมชน 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 

 
111 
162 
137 

 
71 
209 
130 

 
4.15 
4.11 
4.06 

 
4.18 
4.11 
4.05 

 
.44 
.45 
.49 

 
.44 
.45 
.48 

 
.95 

 
 
 

1.79 

 
.384 

 
 
 

.168 

* p-value < .05 
 
จากตารางท่ี 19   ผูว้ิจยัพบนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพียงกรณีเดียว คือ นักศึกษาท่ีมี

ผูป้กครองเขา้ร่วมในกิจกรรมทางชุมชนแตกต่างกนั  มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่า นักศึกษาท่ีมี
ผูป้กครองเขา้ร่วมในกิจกรรมทางชุมชนสม ่าเสมอ มีความเป็นพลเมืองดา้นความรับผิดชอบแตกต่างกบั
นกัศึกษาท่ีผูป้กครองไม่เคยเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าว  

 อย่างไรก็ดี  เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาท่ีมีผูป้กครองเขา้ร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง/ชุมชนแตกต่างกัน  มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05     ดงันั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
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4.3.9 การเปรียบเทยีบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา จ าแนกตามการ
อบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย      

สมมติฐาน: นักศึกษาท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน มีความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
 

 ตารางที่ 20  การเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา จ าแนกตามการ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 

ความเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

การอบรมเลีย้งดู
แบบประชาธิปไตย 

จ านวน x̄   S.D. F p-value 

1) ด้านการเคารพกติกา ค่อนขา้งต ่า 
ปานกลาง 
ค่อนขา้งสูง 
สูง 

3 
36 
149 
222 

3.40 
3.71 
4.06 
4.28 

.00 

.59 

.48 

.44 

20.09 .000** 

2) ด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ ค่อนขา้งต ่า 
ปานกลาง 
ค่อนขา้งสูง 
สูง 

3 
36 
149 
222 

2.90 
3.73 
4.01 
4.26 

.00 

.55 

.55 

.47 

20.60 .000** 

3) ด้านความรับผดิชอบ 
ต่อสังคม 

ค่อนขา้งต ่า 
ปานกลาง 
ค่อนขา้งสูง 
สูง 

3 
36 
149 
222 

3.50 
3.64 
3.97 
4.18 

.00 

.63 

.49 

.50 

14.82 .000** 

ภาพรวม ค่อนขา้งต ่า 
ปานกลาง 
ค่อนขา้งสูง 
สูง 

3 
36 
149 
222 

3.26 
3.70 
4.02 
4.24 

.00 

.52 

.45 

.40 

24.12 .000** 

** p-value < .01 

จากตารางท่ี 20  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยทุกดา้นและภาพรวม
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   ดงันั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั   และผูว้ิจยัไดท้  า
การทดสอบรายคู่โดยใชว้ธีิของ Scheffé   ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่21  การทดสอบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษาเป็นรายคู่  
จ  าแนกตามการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย 
การอบรมเลีย้งดู
แบบประชาธิปไตย 

 ค่อนข้างต ่า ปานกลาง ค่อนข้างสูง สูง 
x̄   3.26 3.70 4.02 4.24 

ค่อนข้างต ่า 3.26 - .421 .030* .002** 
ปานกลาง 3.70 - - .001** .000** 
ค่อนข้างสูง 4.02 - - - .000** 

สูง 4.24 - - - - 
* p-value < .05 
** p-value < .01 
  

 จากตารางท่ี 21  ผลการทดสอบค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวม
ของนกัศึกษาเป็นรายคู่  จ  าแนกตามระดบัการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย พบวา่  

1) นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกบันักศึกษาท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดับ
ค่อนขา้งสูง ปานกลาง และค่อนขา้งต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   โดยนกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดบัค่อนขา้งสูง ปานกลาง และค่อนขา้งต ่า     

2) นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดบัค่อนขา้งสูง มีค่าเฉล่ียความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกบันกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
ในระดบัปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 และแตกต่างกบันกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตยในระดบัค่อนขา้งต ่า ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05     ทั้งน้ี นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรม
เล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดบัค่อนขา้งสูง  มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูในระดบัปานกลาง และค่อนขา้งต ่า 
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บทที ่5 
บทสรุป            รวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพื่อเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นครอบครัว 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศท่ีเ ก่ียวข้อง 
(คณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ดา้นพฒันาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี , 2554; จนัทนา  บุญญานุวตัร์, 2549; ถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ, 2555; ปริญญา เทวานฤมิตร
กุล, 2555; ปภสัสร  ไพบูลยฐิ์ติพรชยั, 2553; ทิพยพ์าพร  ตนัติสุนทร, 2554; ลดัดาวรรณ์ สุขใหญ่, 2551; 
วรีพงษ ์ นกนอ้ย, 2546;  สุนทรียา  หวงัชยั, 2544; เอนก  เหล่าธรรมทศัน์, 2554; Center for Information 
and Research on Civic Learning and Engagement, 2008;  Hahn, C. L., 2010; Portney, K. E., et al., 
2009; Rothwell, N. & Turcotte, M., 2006; Smart, D., et al. , 2000; Bekkers, R., 2008  อา้งถึงใน Hua, 
C. W. & Wan, K. E., 2011)   เพื่อน ามาก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นงานวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ย  
 1) ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา ไดแ้ก่ เพศ ภูมิล าเนา ผลการเรียน คณะ และ
ชั้นปี   ส่วนปัจจยัด้านครอบครัวของนักศึกษา ได้แก่ รายได้ของผูป้กครอง ระดับการศึกษาของ
ผูป้กครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง  และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย 
 2) ตวัแปรตาม คือ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นเคารพ
กติกา   ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้น   และดา้นรับผดิชอบต่อสังคม     
 งานวิจยัน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
จ  านวน 410 คน ซ่ึงเลือกตวัอยา่งแบบโควตา ตามสัดส่วนนกัศึกษาในแต่ละคณะ ส าหรับแบบสอบถาม
เร่ืองความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไดผ้า่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และผา่น
การทดสอบความเช่ือมัน่ ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคท่ีระดบั .92 ส าหรับด้านความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ .83 ส าหรับดา้นการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย  วิเคราะห์
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ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ส่วนการ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยัใชส้ถิติเชิงอนุมาน คือ  t-test   และ One-Way ANOVA      
  
 ผลการวจิยั พบวา่  
 5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
 ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย กล่าวคือ มีนกัศึกษา
หญิงร้อยละ 57.1  มีภูมิล าเนาส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 52.7   ส่วนใหญ่ก าลงั
ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 40   ในดา้นคณะ พบวา่ มีนกัศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด คือ ร้อย
ละ 25.4   ส่วนผลการเรียนนั้น พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย 2.01-2.50 คิดเป็นร้อยละ 31.2   
 ส าหรับปัจจยัดา้นครอบครัวของนกัศึกษานั้น  ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีผูป้กครองมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 38   ผูป้กครองส่วนใหญ่ของนกัศึกษาจบการศึกษา
ในระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 73    ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของ
ผูป้กครอง พบวา่  ผูป้กครองส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนานๆ คร้ัง ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.5  เช่นเดียวกบั
การเขา้ร่วมในกิจกรรมทางชุมชน ซ่ึงพบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนานๆ คร้ัง ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 51     นอกจากน้ี ในดา้นการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยนั้น  พบว่า ในภาพรวมนกัศึกษา
ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจากครอบครัวในระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.16, S.D. = .56) 
ซ่ึงข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผูป้กครองให้สิทธิแก่นักศึกษาในการเลือกคณะ/สาขาวิชาตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา  (x̄  = 4.44, S.D. = .82)  ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูป้กครองแบ่งหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบงานบา้นใหน้กัศึกษาและคนอ่ืนๆ ในบา้นอยา่งเหมาะสม  (x̄  = 3.99, S.D. = .95) 
 
 5.1.2 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา 

ดา้นการเคารพกติกา พบวา่ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.14, S.D. =  .50)   
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัสูงท่ีสุด คือ  ผูก้ระท าผิดทุกคนตอ้งไดรั้บการลงโทษ
ตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคกนั  (x̄  = 4.50, S.D. =  .68)    ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การอยู่
ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข  คนจ าเป็นตอ้งยอมรับผลของการละเมิดกติกา (x̄  = 3.90, S.D. = 
1.11)    
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ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น พบวา่ ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.11, S.D. = 
.54)   เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัสูงท่ีสุด คือ ไม่ว่าบุคคลใดจะมีฐานะรวยกว่า
หรือยากจนกวา่กนัก็ถือไดว้า่ทุกคนมีศกัด์ิศรีและสถานะเท่าเทียมกนั (x̄  = 4.34, S.D. = .74)  ส าหรับ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ผูค้นควรยอมรับและปฏิบติัตามมติของคนส่วนใหญ่หรือเสียงขา้งมากใน
สังคม  แมว้า่จะไม่เห็นดว้ยก็ตาม   (x̄  = 3.91, S.D. = .87)    

ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ค่าเฉล่ียในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง (x̄  = 4.05, 
S.D. = .53)   เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัสูงท่ีสุด คือ เด็กจะเป็นผูใ้หญ่อย่าง
แทจ้ริงได ้หากมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม (x̄  = 4.45, S.D. = .65)   ส าหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด คือ นกัศึกษามีความเต็มใจและมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองทั้งในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ เพื่อแกปั้ญหาใหส่้วนรวม  (x̄  = 3.77, S.D. = 1.03)   
 โดยภาพรวมแลว้ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษาอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง
สูง (x̄  = 4.10, S.D. = .46)   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นการเคารพ
กติกา   รองลงมา คือ ดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น และดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม  
  
 5.1.3 การทดสอบสมมติฐาน 
 ผูว้ิจยัไดท้ดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษา จ าแนกตามตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ ภูมิล าเนา 
ผลการเรียน คณะ และชั้นปี)  และปัจจยัด้านครอบครัว  (รายได้ของผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของ
ผูป้กครอง  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของผูป้กครอง  และการอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย)  โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA  สรุปไดด้งัตารางท่ี 22 และ 23 ต่อไปน้ี  
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ตารางที ่22  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ปัจจยัส่วนบุคคล)  
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน x̄   S.D. p-value 

เพศ ชาย 
หญิง 

176 
234 

3.95 
4.22 

.48 

.41 
.000** 

ภูมิล าเนา กทม./ปริมณฑล 
ต่างจงัหวดั 

216 
194 

4.17 
4.03 

.46 

.44 
.001** 

ผลการเรียน ต ่ากวา่ 2.00 
2.00 – 2.50 
2.51 – 3.00 
3.01 – 3.50 
ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 

75 
128 
93 
66 
48 

3.99 
4.09 
4.08 
4.17 
4.26 

.48 

.44 

.56 

.36 

.37 

.020* 

คณะ บริหารธุรกิจ 
การบญัชี 
เศรษฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ฯ 
นิเทศศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ศิลปกรรมศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

104 
39 
10 
20 
41 
68 
20 
43 
45 
20 

4.02 
4.15 
4.32 
4.15 
4.42 
4.10 
3.84 
4.03 
3.94 
4.43 

.48 

.37 

.46 

.50 

.33 

.46 

.29 

.36 

.53 

.41 

.000** 

ช้ันปี 1 
2 
3 
4 

164 
119 
51 
76 

4.07 
4.03 
4.11 
4.28 

.47 

.44 

.53 

.36 

.002** 

* p-value < .05 
** p-value < .01 
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ตารางที ่23   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ปัจจยัดา้นครอบครัว)  
ปัจจัยด้านครอบครัว จ านวน x̄   S.D. p-value 

รายได้ของ
ผู้ปกครอง 

ต ่ากวา่ 20,000 บาท 
20,000 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกวา่ 40,001 บาท 

156 
131 
62 
61 

4.09 
4.12 
4.09 
4.12 

.44 

.50 

.44 

.45 

.913 

ระดับการศึกษา
ของผู้ปกครอง 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

299 
92 
19 

4.10 
4.10 
4.10 

.45 

.48 

.53 

.994 

การมีส่วนร่วม
ในกจิกรรมของ
ผู้ปกครอง 

กิจกรรมทางการเมือง 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 
กิจกรรมทางชุมชน 
   -สม ่าเสมอ 
   -นานๆคร้ัง 
   -ไม่เคย 

 
111 
162 
137 

 
71 
209 
130 

 
4.15 
4.11 
4.06 

 
4.18 
4.11 
4.05 

 
.44 
.45 
.49 

 
.44 
.45 
.48 

 
.384 

 
 
 

.168 

การอบรมเลีย้ง
ดูแบบ
ประชาธิปไตย 

ค่อนขา้งต ่า 
ปานกลาง 
ค่อนขา้งสูง 
สูง 

3 
36 
149 
222 

3.26 
3.70 
4.02 
4.24 

.00 

.52 

.45 

.40 

.000** 

** p-value < .01 
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จากตารางท่ี 22 และ 23 การทดสอบสมมติฐาน 9 ขอ้ พบวา่ มีสมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ 6 
ขอ้  กล่าวคือ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมของนกัศึกษามีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือจ าแนกตามตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล 5 ดา้น คือ เพศ ภูมิล าเนา 
ผลการเรียน คณะ และชั้นปี  และตวัแปรอิสระท่ีเป็นปัจจยัดา้นครอบครัว 1 ดา้น คือ การอบรมเล้ียงดู
แบบประชาธิปไตย  สรุปไดด้งัน้ี  
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1.1 นกัศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกนั (p < .01)  โดยนกัศึกษาหญิงมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาชาย  
  1.2 นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกนั (p < .01)    โดยนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีค่าเฉล่ีย
ความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาต่างจงัหวดั  
  1.3 นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกนั มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกนั  (p < .05)  จากการทดสอบรายคู่ พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00 มีค่าเฉล่ียความ
เป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  1.4 นักศึกษาท่ีมีคณะแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
แตกต่างกนั  (p < .01)  จากการทดสอบรายคู่ พบว่า นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มี
ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   นอกจากน้ี ยงัพบว่า นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์มีค่าเฉล่ีย
ความเป็นพลเมืองสูงกวา่คณะวศิวกรรมศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

1.5 นักศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีก าลังศึกษาแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกนั  (p < .01)   จากการทดสอบรายคู่ พบวา่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียความ
เป็นพลเมืองต ่ากว่านกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   นอกจากน้ี นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มี
ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. ปัจจยัดา้นครอบครัว 
  นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยแตกต่างกนั มีความเป็นพลเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั  (p < .01)   จากการทดสอบรายคู่ พบว่า นกัศึกษาท่ีไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจากครอบครัวในระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษา
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ท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยในระดบัค่อนขา้งสูง ปานกลาง และค่อนขา้งต ่า  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ   นอกจากน้ี ยงัพบว่า นักศึกษาท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจาก
ครอบครัวในระดบัค่อนขา้งสูง  มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูใน
ระดบัปานกลาง และค่อนขา้งต ่า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 ผูว้ิจ ัยแบ่งหัวข้อการอภิปรายผลการวิจัยเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของนกัศึกษา  สมมติฐานท่ีไดรั้บการยอมรับ และสมมติฐานท่ีไดรั้บการปฏิเสธ ดงัน้ี  
 
 5.2.1 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา  

1) ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
จากผลการวิจยัท่ีพบว่า  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษาดา้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีผ่านมา (ถวิลวดี  บุรีกุล 
และคณะ, 2555; ประภสัสร ไพบูลยฐิ์ติพรชยั, 2553) ซ่ึงพบว่า คนไทยมีคุณสมบติัความเป็นพลเมือง
เร่ืองการเสียสละเวลาท างานเพื่อส่วนรวมหรือบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมในระดบัต ่า  

ขอ้คน้พบดงักล่าว  สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมควบคู่ไปกบัดา้นการเคารพกติกาและเคารพสิทธิของผูอ่ื้นดว้ย จึงจะท าให้เกิด
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์  ดงัค ากล่าวของปริญญา  เทวานฤมิตรกุล (2555: 
35) ท่ีว่า พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งตระหนกัวา่ตนเองเป็น “สมาชิกคนหน่ึงของสังคม” 
และตอ้งรับผดิชอบต่อการกระท าของตน   “พลเมือง” จึงไม่ใช่คนท่ีใชสิ้ทธิเสรีภาพตามอ าเภอใจแลว้ท า
ใหส้ังคมเส่ือมหรือเลวร้ายลงไป หากจะตอ้งเป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยตระหนกัอยูเ่สมอวา่ การกระท า
ใดๆ ของตนย่อมส่งผลต่อสังคมและส่วนรวม  ดงันั้น พลเมืองจึงตอ้งรับผิดชอบต่อสังคม มองตนเอง
เช่ือมโยงกบัสังคม และมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดว้ย 
  2) ด้านการเคารพกติกาและด้านการเคารพสิทธิผู้อืน่ 

จากผลการวิจยั  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายขอ้ของความเป็นพลเมืองดา้นการเคารพ
กติกาและดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ประเด็นเร่ืองการยอมรับผลของการ
ละเมิดกติกา และการยอมรับ/ปฏิบติัตามมติของเสียงขา้งมากหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม   
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ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษาให้ความส าคญัน้อยต่อ “หลักการ
ปกครองโดยเสียงขา้งมากท่ีเคารพเสียงขา้งนอ้ย  (the majority rule with respect to minority rights)”  
กล่าวคือ ในระบอบประชาธิปไตยจะตอ้งยึดหลกัการตดัสินความขดัแยง้ดว้ยการลงคะแนนเสียงและ
เลือกท่ีจะปฏิบติัตามมติของเสียงขา้งมาก  แต่มิไดห้มายความวา่เสียงขา้งมากจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งก็
ตาม  อยา่งไรก็ดี  เสียงขา้งมากก็ตอ้งให้ความเคารพต่อสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย   ดงันั้น การปกครองโดย
เสียงขา้งมากท่ีเคารพเสียงขา้งนอ้ย  จึงมีลกัษณะของการยอมปฏิบติัตามขอ้สรุปท่ีเกิดจากเสียงขา้งมาก 
แมบุ้คคลนั้นจะไม่เห็นพอ้งกบัมติท่ีเกิดข้ึนก็ตาม  (จกัษ ์ พนัธ์ชูเพชร, 2555) 

นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัสะทอ้นให้เห็นวา่  การท่ีนกัศึกษาขาดความตระหนกัในเร่ือง
ดงักล่าว  ก็ยอ่มจะท าใหป้ระชาธิปไตยของไทยเกิดปัญหาได ้  ดงัค ากล่าวของปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
(2555: 48-49) ท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัปัญหาการปกครองดว้ยระบอบประชาธิปไตยของไทยท่ีวา่ สังคมใน
ปัจจุบนัเกิดความแตกแยก  ดงัเห็นไดจ้ากพรรคการเมืองและการเลือกตั้งกลายเป็นส่ิงท่ีท าให้สังคม 
ชุมชน หรือครอบครัวแตกแยกกนั  ประชาธิปไตยกลายเป็นเร่ืองของพวกและการแบ่งขา้ง ไม่ฟังซ่ึงกนั
และกนั และหากมีการขดัแยง้กนัมากแลว้ไม่ไดต้ดัสินดว้ยกติกาและกระบวนการยุติธรรม ในท่ีสุดก็จะ
น าไปสู่ความรุนแรง    สาเหตุหลกัของปัญหาดงักล่าวน้ีเกิดจากประชาชนไม่ยอมรับความแตกต่าง และ
ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของกนัและกนั   
 
 5.2.2 สมมติฐานทีไ่ด้รับการยอมรับ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  นักศึกษาท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ 
ภูมิล าเนา ผลการเรียน คณะ ชั้นปี  และปัจจยัด้านครอบครัวแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูแบบ
ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  สามารถอภิปรายผลโดยจ าแนกตามตวัแปรอิสระไดด้งัน้ี 
  1) เพศ  
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั (p < .01)  โดยนกัศึกษาหญิงมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมือง
สูงกวา่นกัศึกษาชาย   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความใส่ใจ มีความละเอียดอ่อน และมี
แนวโนม้ท่ีจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าเพศชาย   ดงัเห็นไดจ้ากความเป็นพลเมืองดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคม เป็นดา้นท่ีมีค่าความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย (Mean Difference) ของหญิงและชาย
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มากท่ีสุด     ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ (2555) ท่ีพบว่า ผูห้ญิงมี
คุณสมบติัความเป็นพลเมืองดา้นการดูแลชุมชนสูงกวา่ผูช้าย  เช่นเดียวกบังานวิจยัของปภสัสร  ไพบูลย์
ฐิติพรชยั (2553) ท่ีพบวา่ นกัเรียนหญิงมีคุณสมบติัของความเป็นพลเมืองดีสูงกวา่นกัเรียนชาย   

นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัในสหรัฐอเมริกา  (Center for Information and Research on 
Civic Learning and Engagement, 2008) ซ่ึงพบวา่ เพศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความแตกต่างในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมของเยาวชน กล่าวคือ เยาวชนหญิงเขา้ร่วมในกิจกรรมการเป็นอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือ
สังคม การหาเงินบริจาคเพื่อการกุศล และการเป็นสมาชิกในกลุ่มทางการมือง มากกว่าเยาวชนชาย   
ส่วนเยาวชนชายเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากกวา่เยาวชนหญิง   

2) ภูมิล าเนา  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียความ

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั (p < .01)    โดยนกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาต่างจงัหวดั  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
นกัศึกษาท่ีอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีโอกาส ประสบการณ์ หรือรับรู้ในเหตุการณ์การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากกวา่นกัศึกษาในต่างจงัหวดั    นอกจากน้ี สภาพสังคมเมืองยงัมีความแตกต่างกบัสังคม
ชนบทในแง่ของการยดึกฎระเบียบท่ีเป็นทางการมากกวา่การยดึขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี  

ขอ้คน้พบในงานวิจยัน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัในประเทศของวีรพงษ์  นกน้อย 
(2546) ซ่ึงพบว่า นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีความเป็นพลเมืองดีแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
นักศึกษาในกรุงเทพฯ มีความเป็นพลเมืองดีสูงท่ีสุด  เช่นเดียวกับงานวิจยัของลดัดาวรรณ์ สุขใหญ่ 
(2551) ซ่ึงพบว่า ประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีอยู่ในอ าเภอเมืองมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสูงกวา่ประชาชนท่ีอยูเ่ขตอ าเภอดอยสะเก็ด     นอกจากน้ี ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ถวลิวดี  บุรีกุล และคณะ (2555) ท่ีพบวา่ ประชาชนในแต่ละภาคใหค้วามส าคญักบัความเป็นพลเมืองใน
แต่ละดา้นแตกต่างกนั เช่น ประชาชนในกรุงเทพฯ ให้ความส าคญักบัความเป็นพลเมืองดา้นความเป็น
อิสรภาพและความกา้วหนา้ทนัสมยั ในขณะท่ีประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้ความส าคญักบั
ความเป็นพลเมืองดา้นวถีิวฒันธรรม 

อย่างไรก็ดี  ขอ้คน้พบในงานวิจยัน้ี มีความแตกต่างกบังานวิจยัของต่างประเทศใน
ประเด็นหน่ึง กล่าวคือ  งานวิจยัน้ีพบว่า นกัศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีความเป็น
พลเมืองสูงกวา่ต่างจงัหวดั   แต่งานวิจยัในประเทศแคนาดา (Rothwell, N. & Turcotte, M., 2006) พบวา่ 
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คนท่ีจบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในชนบท มีความเป็นพลเมืองโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองและอาสาสมคัรสูงกวา่คนท่ีจบการศึกษาในระดบัดงักล่าวซ่ึงอยูใ่นเมือง ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
สังคมชนบทของแคนาดา มีสัดส่วนคนจบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาน้อยกว่าในเมือง  จึงมีส่วน
ผลกัดนัใหพ้วกเขาตอ้งใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัแก่กิจกรรมพลเมืองมากกวา่คนในเมือง 

3) ผลการเรียน  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนแตกต่างกนั มีความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั  (p < .05)   โดยผลการทดสอบรายคู่อธิบายวา่ นกัศึกษาท่ี
มีผลการเรียนต ่ากวา่ 2.00 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนกัศึกษาท่ีทีผลการเรียนสูงนั้นมีวิถีชีวิตท่ีอยู่ในกรอบ
หรือกฎเกณฑ์  มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ มีวินยัและรับผิดชอบในหน้าท่ีของตน จึงส่งผลให้พวกเขามีความ
ตระหนักในความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงกว่านักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต ่า  ทั้งน้ีผล
การศึกษาน้ีมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปภสัสร ไพบูลยฐิ์ติพรชยั (2553) ซ่ึงพบวา่ นกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนต ่ากวา่ 2.00 มีความเป็นพลเมืองดีต ่ากวา่นกัเรียนท่ีมีผลการเรียน 3.00-3.49 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

4) คณะ  
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่  นกัศึกษาท่ีมีคณะแตกต่างกนั มีความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั  (p < .01)  โดยการทดสอบรายคู่ พบวา่ นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  นอกจากน้ี นกัศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์มี
ค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกวา่คณะวิศวกรรมศาสตร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติดว้ย      ทั้งน้ี นกัศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงท่ีสุด   ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ปภสัสร ไพบูลยฐิ์ติพรชัย (2553) และวีรพงษ์  นกน้อย (2546) ท่ีพบว่า สาขาวิชาท่ีแตกต่างกนัของ
นกัศึกษา ส่งผลต่อความแตกต่างกนัของความเป็นพลเมืองดี  

ความแตกต่างของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยระหวา่งคณะท่ีผูว้ิจยัพบ  
อาจเน่ืองมาจากเน้ือหาวชิาท่ีแต่ละคณะสอน กล่าวคือ  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นคณะท่ีสอนเน้ือหา
เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองมากท่ีสุด   โดนมีการสอนเก่ียวกบัรัฐศาสตร์ รัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารภาครัฐ  จริยธรรมในการบริหาร นโยบายสาธารณะและปัญหาสาธารณะ   
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นอกจากน้ี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ยงัมีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรทั้งในและนอกมหาวิทยาลยัท่ีพฒันา
ความเป็นพลเมืองและเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่นักศึกษาด้วย    ดังนั้ นจึงมีส่วนท าให้
นักศึกษาคณะน้ีตระหนักในความเป็นพลเมืองสูงท่ีสุด      ส่วนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงรองลงมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นั้น อาจเป็นเพราะ
คณะน้ีเน้นสอนภาษาต่างประเทศ สังคมและศิลปวฒันธรรม  ประกอบกบันกัศึกษาท่ีเรียนภาษามกัมี
อุปนิสัยรักการอ่านและการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น รวมถึงกลา้แสดงออกและถ่ายทอดความคิดความรู้สึก
ได้ดี จึงอาจมีส่วนส่งเสริมให้พวกเขาตระหนกัในความเป็นพลเมืองด้วย    ในขณะท่ี นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจซ่ึงมีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่านั้ น อาจ
เน่ืองมาจากคณะเหล่าน้ีไดมุ้่งสอนทกัษะวชิาชีพหรือภาคปฏิบติัมากกวา่ประเด็นทางสังคมและพลเมือง 

5) ช้ันปี   
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีก าลงัศึกษาแตกต่างกนั มีความ

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั  (p < .01)   ซ่ึงการทดสอบรายคู่ พบวา่ นกัศึกษาชั้นปี
ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 
2 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองต ่ากวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 จะมีความรู้สึกนึกคิดท่ีมีความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน รวมถึงมีประสบการณ์ทางการเมือง
หรือทางชุมชนมากกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 หรือกล่าวไดว้า่ ระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนของนกัศึกษา มีส่วน
ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความสามารถในการคิดวเิคราะห์หรือเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งตนและการเมือง
หรือสังคมมากข้ึน  ดงันั้น ชั้นปีท่ีสูงข้ึนจึงมีส่วนในการขดัเกลาความเป็นพลเมืองของพวกเขาให้สูงข้ึน
ตามไปดว้ย    

ข้อค้นพบน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรพงษ์  นกน้อย (2546) ซ่ึงพบว่า 
นกัศึกษาปี 4 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองดีสูงท่ีสุด  ในขณะท่ีนกัศึกษาปี 1 มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองดี
ต ่าท่ีสุด   เช่นเดียวกบัถวิลวดี  บุรีกุล และคณะ (2555)  ท่ีคน้พบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาต่างกนั มี
ความแตกต่างกนัในคุณสมบติัความเป็นพลเมืองท่ีเนน้ความกา้วหนา้ โดยประชาชนท่ีมีคุณสมบติัความ
เป็นพลเมืองในแบบกา้วหน้าทนัสมยั  เป็นกลุ่มท่ีส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท รองลงมา คือ 
กลุ่มท่ีศึกษาระดบัปริญญาตรี โรงเรียนพาณิชยการ/โรงเรียนอาชีวศึกษา และ ส าเร็จการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามล าดบั  นอกจากน้ี  ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัต่างประเทศ (Rothwell, N. & 
Turcotte, M., 2006) ซ่ึงพบวา่ คนท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมทางพลเมือง เช่น กิจกรรมทางการเมืองและกิจกรรมอาสาสมคัรมากข้ึน  ซ่ึง Hua, C. W. & 
Wan, K. E. (2011) อธิบายวา่ ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเป็นพลเมืองและการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางการเมือง โดยคนท่ีไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน จะมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีกระตุน้
ความคิดใหค้  านึงถึงประเด็นทางสังคมมากข้ึน  

6) การอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย 
  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  นัก ศึกษา ท่ีได้ รับการอบรมเ ล้ียง ดูแบบ

ประชาธิปไตยแตกต่างกนั มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกนั  (p < .01)   โดยผล
การทดสอบรายคู่ อธิบายว่า นักศึกษาท่ีได้รับการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจากครอบครัวใน
ระดบัสูง  มีค่าเฉล่ียความเป็นพลเมืองสูงกว่านกัศึกษาท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยใน
ระดบัค่อนขา้งสูง ปานกลาง และค่อนขา้งต ่า  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ    

  ผลการวิจยัน้ีมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของจันทนา บุญญานุวตัร์ (2549) และ 
ปภสัสร  ไพบูลยฐิ์ติพรชยั (2553) ซ่ึงพบวา่ การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ี ยงัมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของต่างประเทศ (Portney, K. E. et al., 2009) ท่ีพบว่า การอบรมเล้ียงดูของ
ครอบครัวส่งผลต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมทางพลเมืองของเยาวชน เช่น กิจกรรมการเลือกตั้ง และกิจกรรม
ทางชุมชน    ทั้งน้ีเป็นเพราะบิดามารดามีบทบาทหรือมีอิทธิพลส าคญัในการขดัเกลาเร่ืองความเป็น
พลเมืองใหแ้ก่บุตรทั้งทางตรง เช่น การอบรมสั่งสอน และทางออ้ม เช่น การประพฤติปฏิบติัตนในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพลเมืองเพื่อเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่บุตร  ซ่ึงท าใหบุ้ตรไดซึ้มซบัความเป็นพลเมืองไดใ้น
ท่ีสุด  (Hua, C. W. & Wan, K. E., 2011)  
 

5.2.3 สมมติฐานทีไ่ด้รับการปฏิเสธ 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ีพบวา่  นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัดา้นครอบครัวแตกต่างกนั ไดแ้ก่ รายได้

ของผูป้กครอง  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของ
ผูป้กครอง  มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกนั   ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัในประเทศ  แต่ขดัแยง้กบังานวิจยัของต่างประเทศ  กล่าวคือ งานวิจยัในประเทศ 
(ปภสัสร  ไพบูลยฐิ์ติพรชยั, 2553) พบวา่ นกัศึกษาท่ีผูป้กครองมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความ
เป็นพลเมืองดีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
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อยา่งไรก็ดี   งานวจิยัของต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย (Portney, K. E. et al, 
2009; Hahn, C. L., 2010; McLellan, J. A.  & Youniss, J., 2003; Bekkers, R., 2008 อา้งถึงใน Hua, C. 
W. & Wan, K. E., 2011; Prior, M., et al., 2000 อา้งถึงใน Smart, D.,  et al., 2000)  พบวา่  รายไดข้อง
ผูป้กครอง ระดับการศึกษาของผูป้กครอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง/ชุมชนของ
ผูป้กครอง  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองหรือการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองและพลเมือง
ของเยาวชน  กล่าวคือ เยาวชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีผูป้กครองมีการศึกษาสูง  ผูป้กครองมีรายไดห้รือ
สถานภาพทางสังคมสูง  และผูป้กครองเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองหรือชุมชนสูง  จะส่งผลให้
เยาวชนมีความเป็นพลเมืองหรือเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองหรือพลเมืองสูงดว้ย   ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

1) ผูป้กครองท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง จะประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่
เยาวชนในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 

2) ผูป้กครองท่ีมีการศึกษาสูง จะมีความรู้ทางการเมืองและพลเมืองสูง  และจะถ่ายทอดความรู้
หรือพดูคุยในเร่ืองดงักล่าวกบับุตร   

3) ผูป้กครองท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมคัรของชุมชน จะมีส่วนผลกัดนัให้บุตรเขา้มามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวดว้ย และมีส่วนในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองใหแ้ก่บุตร 

กล่าวโดยสรุป   การท่ีปัจจยัด้านครอบครัวหรือตัวแปรอิสระทั้ ง 3 ด้านไม่ส่งผลต่อความ
แตกต่างของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัศึกษาในงานวิจยัน้ี  อาจเป็นเพราะตวั
แปรดังกล่าวมีอิทธิพลเฉพาะในบริบทสังคมของต่างประเทศเท่านั้ น  กล่าวคือ ผู ้ปกครองใน
สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย  มีบทบาทการขดัเกลาแตกต่างกันไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพลเมืองของตน  ซ่ึงจะส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของบุตร
ดว้ย     แต่ในบริบทสังคมไทย ผูป้กครองท่ีไม่ว่าจะมีฐานะ การศึกษา และการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
พลเมืองในระดบัใดก็ตาม  ต่างก็ถ่ายทอดหรือขดัเกลาความเป็นพลเมืองใหแ้ก่บุตรไม่แตกต่างกนั  
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยแก่นักศึกษา 
1) จากขอ้คน้พบวา่ นกัศึกษามีระดบัความเป็นพลเมืองดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

นอ้ยท่ีสุด   ดงันั้น   ผูว้ิจยัจึงเห็นสมควรให้จดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมตามแนวคิดของปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) กล่าวคือ ควรจดัการเรียนการสอน
ท่ีมุ่งให้นกัศึกษาเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน โดยฝึกใหน้กัศึกษาไดว้เิคราะห์สาเหตุของปัญหาสังคม  ซ่ึงมีเง่ือนไขคือ นกัศึกษาจะตอ้งวิเคราะห์
ให้พบวา่ ตวันกัศึกษาเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและสาเหตุของปัญหานั้นอย่างไร รวมถึงสนบัสนุน
ให้นกัศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาของสังคมนั้นๆ โดยเร่ิมตน้ท่ีตวันกัศึกษาเอง นัน่คือ 
การแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาให้สังคม  ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมนกัศึกษาให้เกิดความเป็นพลเมืองดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคม  

2) จากขอ้คน้พบว่า  ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้ท่ีน้อยท่ีสุดของความเป็นพลเมืองดา้นการ
เคารพกติกาและดา้นการเคารพสิทธิผูอ่ื้น คือ ประเด็นเร่ืองการยอมรับผลของการละเมิดกติกา และการ 
ปฏิบติัตามมติของเสียงขา้งมาก   ดงันั้น  ผูว้จิยัจึงเห็นสมควรใหจ้ดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองตามแนวคิดของปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555)  กล่าวคือ การจดักิจกรรมในรายวิชาโดยให้
นกัศึกษาร่วมกนัก าหนดกติกา รวมถึงบทลงโทษของการละเมิดกติกาเป็นขอ้ๆ และใชว้ิธีการสรุปกติกา
แบบเห็นพอ้งตอ้งกนัไปทีละขอ้ โดยใชห้ลกัการเสียงขา้งมากท่ีคุม้ครองเสียงขา้งนอ้ย หรือกล่าวไดว้่า 
ใช้หลกัการเสียงขา้งน้อยเคารพเสียงขา้งมาก และในขณะเดียวกนั เสียงขา้งมากก็ให้ความเคารพเสียง
ขา้งนอ้ยดว้ย    ส าหรับบทลงโทษของนกัศึกษาท่ีละเมิดกติกา เช่น การบ าเพญ็ประโยชน์แก่ส่วนรวม  

3) จากขอ้คน้พบว่า  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษานั้นมี
ความแตกต่างกนัตามปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคล   ดงันั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองให้แก่นกัศึกษาไดอ้ย่างครอบคลุม   จึงควรสอดแทรกกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองใน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปให้แก่นกัศึกษาตั้งแต่ระดบัชั้นปีท่ี 1   และควรจดัให้มีการเรียนรู้ด้วยการบริการ
สังคม (Service Learning) ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4   โดยให้นกัศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เสนอวิธีแกไ้ข 
และลงมือปฏิบติัโดยใช้ความรู้ท่ีเรียนมา  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะดา้น
ความรับผดิชอบต่อสังคมก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา   
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5.3.2 ข้อเสนอแนะต่อการวจัิยคร้ังต่อไป 

1) ควรศึกษาตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองของนกัศึกษาในปัจจุบนั  
เช่น  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองผา่นส่ือชนิดต่างๆ   

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองระหว่างนักศึกษาในกรุงเทพฯและ
ต่างจงัหวดั  รวมถึงระหวา่งนกัศึกษามหาวิทยาลยัรัฐบาลและเอกชน เพื่อท าให้ไดอ้งคค์วามรู้ดา้นความ
เป็นพลเมืองของนกัศึกษาท่ีครอบคลุมมากข้ึน  DPU
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ค่าความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม  
 

ข้อที่ คะแนนการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ  รวม IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ด้านการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 0 +1 +1 2 0.67 
7 +1 +1 0 2 0.67 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 +1 +1 +1 3 1.00 
10 0 +1 +1 2 0.67 

ด้านความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
1 +1 +1 +1 3 1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 0 2 0.67 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 0 2 0.67 
9 +1 +1 0 2 0.67 
10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 +1 +1 +1 3 1.00 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
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ข้อที่ คะแนนการพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ  รวม IOC 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ต่อ)  
13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 +1 3 1.00 
15 +1 +1 0 2 0.67 
16 +1 +1 0 2 0.67 
17 +1 +1 0 2 0.67 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 
20 +1 +1 +1 3 1.00 
21 +1 +1 +1 3 1.00 
22 +1 +1 +1 3 1.00 
23 +1 +1 +1 3 1.00 
24 +1 +1 0 2 0.67 
25 +1 +1 +1 3 1.00 
26 +1 +1 +1 3 1.00 
27 +1 +1 0 2 0.67 
28 +1 +1 0 2 0.67 
29 +1 +1 +1 3 1.00 
30 +1 +1 0 2 0.67 
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ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 
1. ด้านการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย 
 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 
Item-total Statistics 

 
                       Scale            Scale         Corrected 

                        Mean          Variance         Item-          Alpha 

                        if Item          if Item          Total          if Item 
                       Deleted         Deleted      Correlation     Deleted 

 
A1        35.4667        34.4644        .2714           .8365 

A2      35.9333        28.7540        .7026           .7967 
A3        35.6000        32.8000        .4701           .8214 

A4        35.6333        29.6885        .7001           .7991 

A5        35.9000        29.2655        .6593           .8016 
A6        35.7000        28.4931        .7925           .7885 

A7        36.3333        29.8851        .4497           .8278 
A8        35.8667        33.2230        .3041           .8370 

A9        35.5333        34.5333        .1755           .8494 

A10        35.6333        28.9989        .7778           .7913 
 

 
 

Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 

 
Alpha =    .8316 
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2. ด้านความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 
 

                Scale              Scale         Corrected 
                Mean          Variance         Item-            Alpha 

               if Item           if Item          Total            if Item 

               Deleted         Deleted       Correlation      Deleted 
 

B1       123.6000       162.3862        .4203           .9252 
B2       123.3333       163.7471        .4696           .9239 

B3       123.1000       160.2310        .6997           .9207 

B4       123.1333       158.6713        .6692           .9209 
B5       123.1000       162.3690        .5861           .9223 

B6       123.5667       170.2540        .0841           .9331 
B7       123.1333       166.8782        .3543           .9253 

B8       123.2000       162.5793        .5923           .9222 
B9       123.5000       163.8448        .4958           .9234 

B10       123.1333       157.5678        .7577           .9196 

B11       123.3000       161.9414        .5795           .9223 
B12       123.6000       162.3862        .5948           .9222 

B13       123.4333       164.5989        .4593           .9239 
B14       123.4000       162.4552        .6338           .9218 

B15       123.1667       162.2816        .6445           .9216 

B16       122.9333       161.0299        .6986           .9209 
B17       123.0333       162.2402        .6285           .9218 

B18       123.3667       163.3437        .4990           .9234 
B19       123.4000       162.3172        .5042           .9234 

B20       123.2667       163.2368        .6207           .9220 
B21       122.9667       164.2402        .6099           .9223 

B22       123.1333       169.2920        .2716           .9260 

B23       123.3333       166.7126        .3732           .9250 
B24       122.9333       164.0644        .6922           .9217 

B25       122.9667       164.7230        .5304           .9231 
B26       123.2333       162.5989        .6001           .9221 

B27       123.1667       162.5575        .6807           .9214 

B28       123.3000       163.4586        .5358           .9229 
B29       123.5333       167.8437        .2848           .9263 

B30       123.2333       163.5644        .6412           .9219 
 

Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 

 
Alpha =    .9255 
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แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน  ได้แก่ 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 
ตอนที ่2  ข้อมูลด้านครอบครัวของนักศึกษา 
ตอนที ่3  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา 
 
ตอนที่ 1:                    ศึกษา 
1.  เพศ   ชาย          
 
2.                    พฯและปริมณฑล  ภาค ลาง   

 ภาคเหนือ    ภาคใต ้    
 ภาคตะวนัออก   ภาคตะวนัตก 

   ภาค           ย       
 
3. ช้ันปีที ่    1   2   3   4 
 
4. เกรดเฉลีย่   ต ่ากวา่ 2.00    2.00 – 2.50 
    2.51 – 3.00    3.01 – 3.50  
    ตั้งแต่ 3.51 ข้ึนไป 
 
 

แบบสอบถาม  
เร่ือง  

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

ดร.ธัญธัช  วภิัตภูิมปิระเทศ 
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 5. คณะ   
 คณะบริหารธุรกิจ    คณะการบญัชี 
 คณะเศรษฐศาสตร์    คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์
 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ 
 คณะวศิวกรรมศาสตร์   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
ตอนที ่2:  ข้อมูลด้านครอบครัวของนักศึกษา 
1. รายได้ของผู้ปกครองเฉลีย่ต่อเดือน 

  ต  ่ากวา่ 20,000 บาท    20,000 – 30,000 บาท 
  30,001 – 40,000 บาท    มากกวา่ 40,001 บาท ข้ึนไป  

 
2. ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  

 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี  
 
3. การมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมือง/ชุมชน ของ “ผู้ปกครอง” 

กจิกรรมทางการเมือง/ชุมชน การมีส่วนร่วมของ “ผู้ปกครอง”  

สม ่าเสมอ นานๆ คร้ัง ไม่เคย 
1. การร่วมมือกับเจา้หน้าท่ีของรัฐ หรือนักการเมืองท้องถ่ิน 
(อบจ. เทศบาล อบต.)  หรือนกัการเมืองระดบัชาติ (ส.ส., ส.ว.) 
เพื่อร้องเรียน  เสนอนโยบาย  หรือเสนอแนะขอ้คิดเห็น / การ
ร่วมชุมนุมหรือประทว้งอยา่งสันติเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน    

   

2. การเป็นอาสาสมคัรในชุมชน/ การบริจาคเงินหรือส่ิงของเพื่อ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นในชุมชน 
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4. การอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย 
ค าช้ีแจง  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง 

หัวข้อ ระดบัการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. ผูป้กครองให้สิทธิแก่นักศึกษาในการเลือกคณะ/
สาขาวิชา ตามความตอ้งการของนกัศึกษา 

     

2. ผูป้กครองเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองต่างๆ หรือก าหนดกติกาของบา้นร่วมกนั 

     

3. ผูป้กครองจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ นอกบา้นได ้ ถา้นกัศึกษาช้ีแจงเหตุผล 

     

4. เม่ือนกัศึกษามีเร่ืองทะเลาะวิวาทหรือมีปัญหากบัพ่ี
นอ้งหรือบุคคลอ่ืนๆ   ผูป้กครองจะรับฟังเหตุผลและ
พิจารณาอยา่งยติุธรรม 

     

5. เม่ือนักศึกษาท าความผิด   ผู ้ปกครองจะซักถาม
สาเหตุพร้อมกบับอกเหตุผลก่อนการลงโทษ 

     

6. นักศึกษามีสิทธิขอความเป็นธรรมจากผูป้กครอง 
หากไม่ไดรั้บความยติุธรรมในเร่ืองต่างๆ  

     

7.  เม่ือนักศึกษามีความคิดเห็นไม่ตรงกบัผูป้กครอง  
ผูป้กครองจะใชก้ารช้ีแจงอยา่งมีเหตุมีผล 

     

8. ผูป้กครองแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบงานบา้น
ใหน้กัศึกษาและคนอ่ืนๆ ในบา้นอยา่งเหมาะสม 

     

9.  ผูป้กครองให้นกัศึกษารับผิดชอบและบริหารเงิน/ 
ค่าใชจ่้ายประจ าเดือนเอง 

     

10. การปฏิบติัของผูป้กครองท าใหน้กัศึกษารู้สึกว่าตน
มีสิทธิและเสรีภาพในการท่ีจะคิดและท าในเร่ืองต่างๆ 
ภายใตก้ติกาของบา้น 
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ตอนที่ 3:  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา 
ค าช้ีแจง  กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่าง 
5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง     4 = เห็นด้วย    3 = ไม่แน่ใจ    2 = ไม่เห็นด้วย    1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ 
 

ความเป็นพลเมอืง ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการเคารพกตกิา 
1. ความขดัแยง้ทางความคิดของคนในสงัคมเป็นเร่ืองปกติ หาก
ไม่ใชค้วามรุนแรง   

     

2. ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เกิด
จากการท่ีประชาชนไม่เคารพกติกา   

     

3. วิธีการท่ีจะท าใหก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยประสบ
ความส าเร็จ คือ คนในสงัคมปฏิบติัตามกฎกติกาอยา่งเคร่งครัด 

     

4. ผูก้ระท าผิดทุกคนตอ้งไดรั้บการลงโทษตามกฎหมายอย่าง
เสมอภาคกนั 

     

5. ปัญหาประชาธิปไตยของไทยนั้น มีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก
ประชาชนปฏิบติัตนตามอ าเภอใจโดยไม่ค านึงถึงกติกา 

     

6. การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  คนจ าเป็นต้อง
ยอมรับผลของการละเมิดกติกา 

     

7. กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายจะท าให้เกิดความ
ยติุธรรมในสงัคมได ้

     

8.  กฎหมายถูกก าหนดโดยผู ้แทนของประชาชน ดังนั้ น 
ประชาชนจึงตอ้งเคารพกฎหมาย 

     

9. ประชาชนทุกคนสามารถเขา้ร่วมชุมนุมโดยปราศจากอาวธุ       

10. การแก้ปัญหาการละเมิดกฎกติกา จ าเป็นต้องเร่ิมท่ีตัว
นกัศึกษาก่อน  
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ความเป็นพลเมอืง ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้าน                อืน่ 
1. การเอาความคิดของตนเป็นท่ีตั้ง  อาจน าไปสู่การสร้างความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

     

2. ผูค้นควรยอมรับและปฏิบติัตามมติของคนส่วนใหญ่หรือ
เสียงขา้งมากในสงัคม  แมว้า่จะไม่เห็นดว้ยกต็าม 

     

3. ปัญหาความขดัแยง้เกิดข้ึนไดจ้ากการท่ีคนเสียงส่วนใหญ่ 
ละเมิดสิทธิหรือใชค้วามรุนแรงกบัคนเสียงส่วนนอ้ยท่ีมีความ
คิดเห็นแตกต่างไปจากตน 

     

4.   การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจ
เหตุผลท่ีเขาคิดไม่เหมือนเรา  และไม่ควรบงัคบัให้คนอ่ืนคิด
เหมือนเรา  

     

5.  แมว้่าคนในสังคมจะมีความแตกต่างหลากหลาย  แต่ทุกคน
มีความเสมอภาคกนัในฐานะท่ีเป็นเจา้ของประเทศ 

     

6. ไม่ว่าบุคคลใดจะมีฐานะรวยกว่าหรือยากจนกว่ากนั   ก็ถือ
ไดว้า่ทุกคนมีศกัด์ิศรีและสถานะเท่าเทียมกนั 

     

7. ไม่ว่าบุคคลใดจะมีระดบัการศึกษาสูงหรือต ่ากว่ากนั   ก็ถือ
ไดว้า่ทุกคนมีศกัด์ิศรีและสถานะเท่าเทียมกนั 

     

8.  ผูท่ี้ขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น  ถือว่ามีศกัด์ิศรี  และมีความ
เท่าเทียมกบัผูใ้หค้วามช่วยเหลือ  

     

9. นกัศึกษาเป็นคนท่ีรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนท่ีขดัแยง้
กบัตน  

     

10 .  การแก้ปัญหาการละ เ มิดสิท ธิ เส รีภาพของคนอ่ืน 
จ าเป็นตอ้งเร่ิมท่ีตวันกัศึกษาก่อน 
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ความเป็นพลเมอืง ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. เด็กจะเป็นผูใ้หญ่อย่างแทจ้ริงได ้   ากมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม 

     

2. การใชชี้วิตอยา่งอิสระของนกัศึกษา  จ าเป็นตอ้งพ่ึงพาตนเอง
มากกวา่พ่ึงพาผูอ่ื้น 

     

3. “ระบบอุปถมัภ์” หรือการพ่ึงพิงผูใ้หญ่โดยเฉพาะผูอ้าวุโส
กว่า หรือนกัการเมือง  เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหค้นไม่พ่ึงพา
ตนเอง 

     

4. สงัคมจะดีข้ึนหรือแยล่ง  มีสาเหตุมาจากการกระท าของคน      

5. การแกปั้ญหาสังคมท่ีดีควรเร่ิมจากตวันกัศึกษาเอง โดยการ
ไม่เป็นฝ่ายเร่ิมก่อปัญหา 

     

6. การแกปั้ญหาใดๆ ของนักศึกษา   ไม่ควรเรียกร้องผูอ่ื้นมา
แกปั้ญหาให ้

     

7. การกระท าใดๆ ของนกัศึกษาเอง   ย่อมส่งผลดีหรือไม่ดีต่อ
สงัคมและส่วนรวมไดใ้นท่ีสุด 

     

8. การกระท าของนกัศึกษาเองมีความเช่ือมโยงกบัสังคม  เม่ือ
เกิดปัญหา  นกัศึกษาจึงเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและอาจช่วย
แกไ้ขปัญหาได ้ 

     

9. นกัศึกษามีความเต็มใจและมีความสามารถท่ีจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในทางการเมืองทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ เพ่ือ
แกปั้ญหาใหส่้วนรวม   

     

10. นักศึกษามีความเต็มใจท่ีจะปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตและ
อุปนิสยัโดยการช่วยเหลือสงัคมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   
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