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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคดังนี้  1)  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
กรมแพทยทหารบก 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรม
แพทยทหารบก ที่มีเพศ อายุ ชั้นยศ  ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน และ 3 )เพื่อ
ศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรม
แพทย กลุมตัวอยางจํานวน 215 คน เคร่ืองมือที่ใชวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกตางทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) 

ผลการวิจัยพบวา 
1)  ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาในแตละดานพบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ดานการใช
สิทธิทางการเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และดานการรณรงคเลือกต้ัง ตามลําดับ  

2)  ผลการเปรียบเทียบพบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มี อายุ ระดับการศึกษา 
ชั้นยศ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมแตกตางกัน สวนขาราชการ
กรมแพทยทหารบก ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตาง 

3)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการมีสวนรวม ดังนี้ 
ดานการรณรงคการเลือกต้ัง คือ การไมเปนกลางทางการเมืองของขาราชการ โดยมีแนว

ทางแกไข คือ ขาราชการทุกหนวยงานควรเปนแบบอยาง รองลงมา ดานการใชสิทธิทางการเมือง 
คือ เบ่ือหนายการเมือง โดยมีแนวทางแกไข คือ ขาราชการทุกคนควรมีความเปนกลางและเปน
สวนหนึ่งในการชวยรณรงคใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง และนอยที่สุด ไดแก 
ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง คือ ขาราชการทุกคนควรมีความเปนกลางและเปน
สวนหนึ่งในการชวยรณรงคใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง โดยมีแนวทางแกไข คือ 
ขาราชการทุกหนวยงานควรเปนแบบอยางในการวางตน 
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The objectives of this thematic paper were as follows; 1) to study the involvement 
of political officials, Army Medical Department, 2) to study the political participation of 
the Army Medical Department officers with the rank of gender, age, level of education. 
And a monthly income of 3) to study the recommendations and guidelines on the issue 
of political participation of Government Servants in Royal Thai Army Medical Department.. 
A sample of 215 was used research.  The research instrument was a questionnaire. The 
data were analyzed by frequency distribution, percentage value, mean, standard 
deviation, t-test and F-test (One way- ANOVA). if the differentiation was found, it was 
tested in a pair with the Scheffe’s method 

The results of research were found as follows: 
1) The Government Servants in Royal Thai Army Medical Department. Overall 

political participation. At a high level Considering that each side. Level in the 3 top ranked by 
the average score of the field of political rights. Following the political information. And the 
election campaign, respectively. 

2) From the comparison, the Government Servants in Royal Thai Army Medical 
Department. with different age, level of education and ranks had levels had different 
satisfaction   statistical significant at 0.05. with gender showed no difference 

3) Feedbacks on problems and solutions towards the role on Political 
Participation of the Government Servants in Royal ThaiArmy Medical Department. were that;  

The election campaign is not political neutrality of civil servants. The problem 
was all the government agencies should set a precedent followed by the exercise of 
political politics is boring. The problem was that everyone should have a fair and neutral 
officials as part of a campaign to educate the public in to vote. And least include the 
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following information is politically neutral civil servants should all have a part to raise 
awareness and to educate the public in to vote. The problem was all the government 
agencies should be exemplary in their place. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จได ดวยความกรุณาจากอาจารยผูทรงคุณวุฒิ และผูเช่ียวชาญ ใน

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทุกทานที่ไดประสิทธิประสาทวิชา ความรูและใหคําแนะแนว 
ทางในการทําสารนิพนธ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ที่ไดกรุณาเปนประธาน
กรรมการสอบ ที่ใหคําแนะนํา ตรวจแกไขสารนิพนธและขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกทาน ที่
ไดชี้แนะขอบกพรองในงานวิจัยเพื่อแกใหสารนิพนธสมบูรณ  

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ศรชัย ทาวมิตร และ พันตํารวจเอก ศาสตราจารย 
ดร.นิธิ ศรีวัฒนา อาจารยที่ปรึกษา ไดใหคําแนะนําและแกไขปรับปรุง เนื้อหา และเพิ่มเติมขอคิด 
เห็นตาง ๆ ใหแกผูวิจัย ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบสารนิพนธและส่ิงที่เปนประโยชน
หลายประการ ทําใหการศึกษาวิจัยคนควาสําเร็จสมบูรณไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก, อาจารย ดร.ชวลิต ไหลรินทร
, อาจารย ดร.สมภพ ระงับทุกข ที่ใหความอนุเคราะหตรวจสอบเคร่ืองมือ และขอขอบคุณผูบังคับ 
บัญชา และขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่อนุญาตใหผูศึกษาไดเก็บขอมูลในการศึกษาเปนไป
ดวยความสําเร็จอยางดียิ่ง  

ขอขอบคุณ เจาหนาที่หองสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกทานที่อํานวยความ
สะดวกในการคนควา รวมทั้ง เพื่อน ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง ทุก
ทานที่ใหคําปรึกษาแนะนํา และเปนกําลังใจในการทํางานวิจัยสารนิพนธในคร้ังนี้ รวมถึงขอขอบคุณ 
อีกหลาย ๆ ทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่นี้ดวย 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดา ที่ใหกําลังใจแกผูศึกษาเสมอมา จนประสบความ 
สําเร็จในการศึกษา 

       
วาที่รอยตรีกิตติ นพรัตน 
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ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานรณรงคเลือกต้ัง 74 

4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตามเพศ 75 

4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรม
แพทยทหารบก โดยรวม ที่มีเพศตางกัน 75 

4.12 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง
จําแนกตามเพศ 76 

4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรม
แพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีเพศตางกัน 76 

4.14 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูล ขาวสารทาง
การเมือง จําแนกตามเพศ 77 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี  หนา 
4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรม

แพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีเพศตางกัน 77 
4.16 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือก ต้ัง จําแนก
ตามเพศ 78 

4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรม
แพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีเพศตางกัน 78 

4.18 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตามอายุ 79 

4.19 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีอายุตางกัน 79 

4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีอายุตางกัน เปนรายคูดวย วิธี Scheffé 80 

4.21 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง
จําแนกตามอายุ 81 

4.22 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีอายุตางกัน 81 

4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธี
Scheffé 82 

4.24 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูล ขาวสารทาง
การเมือง จําแนกตามอายุ 83 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีอายุ
ตางกัน 83 

4.26 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือก ต้ัง จําแนก
ตามอายุ 84 

4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีอายุตาง กัน 84 

4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธี
Scheffé 85 

4.29 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตาม ชั้นยศ 86 

4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีชั้นยศตางกัน 86 

4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีช้ันยศตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 87 

4.32 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง
จําแนกตามช้ันยศ 88 

4.33 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีช้ันยศตางกัน 88 

4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีช้ันยศตางกัน เปนรายคูดวย
วิธี Scheffé 89 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.35 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูล ขาวสารทาง
การเมือง จําแนกตามช้ันยศ 90 

4.36 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีชั้นยศ
ตางกัน 90 

4.37 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีชั้นยศตางกัน
เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 91 

4.38 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือก ต้ัง จําแนก
ตามช้ันยศ 92 

4.39 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีชั้นยศตางกัน 92 

4.40 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีชั้นยศตาง กัน เปนรายคูดวยวิธี
Scheffé 93 

4.41 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตามระดับ
การศึกษา 94 

4.42 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 94 

4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 95 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.44 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง
จําแนกตามระดับการศึกษา 96 

4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีระดับ การศึกษาตางกัน 96 

4.46 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูล ขาวสารทาง
การเมือง จําแนกตามระดับการศึกษา 97 

4.47 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน 97 

4.48 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 98 

4.49 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือก ต้ัง จําแนก
ตามระดับการศึกษา 99 

4.50 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีระดับการ ศึกษาตางกัน 99 

4.51 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธี Scheffé  100 

4.52 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตามรายได 101 

4.53 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีรายไดตางกัน 101 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.54 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีรายไดตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 102 

4.55 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง
จําแนกตามรายได 103 

4.56 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีรายไดตางกัน 103 

4.57 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูล ขาวสารทาง
การเมือง จําแนกตามรายได 104 

4.58 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีรายได
ตางกัน 104 

4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีรายไดตางกัน
เปนรายคูดวยวิธี Scheffé  105 

4.60 แสดงคาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือก ต้ัง จําแนก
ตามรายได 106 

4.61 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีรายไดตางกัน 106 

4.62 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีรายไดตางกันเปนรายคูดวยวิธี
Scheffé 107 

4.63 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 108 
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4.64 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิ์ทาง
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4.65 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูล
ขาวสารทางการเมือง 109 

4.66 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคการ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่อ ป พ.ศ.2475 เปนตนมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 80 ป และไดชื่อวา 
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบอยางของอารยะประเทศโดยสมบูรณ แตระบอบ
ประชาธิปไตยของเรายังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ที่ผานมายังยึดติดอยูในกรอบของการจัดระบบการเลือกต้ัง ระบบรัฐบาลและราชการแผนดิน โดย
เพิกเฉยตอการพัฒนาในสวนความคิดและความเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชน ซึ่งเปน
องคประกอบสําคัญของระบอบประชาธิปไตย จึงทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ยังอยูในขอบเขตจํากัด โดยเฉพาะในระยะเวลาประมาณ 10 - 20 ปที่ผานมา ซึ่งนับเปนชวง  
“วิกฤตประชาธิปไตย” มีปรากฏการณทางสังคมและเหตุการณทางการเมืองหลายอยางเกิดข้ึน 
เชน การกอรัฐประหาร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ 
(รสช.) เหตุการณพฤษภาทมิฬ เมื่อวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2535 รวมถึงการปฏิรูปการเมืองเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เหตุการณตาง ๆ ขางตนลวนแลวแตมีสาเหตุมาจากปญหาทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงปญหา
ความขัดแยงทางการเมือง จนจําไปสูการเปล่ียนแปลงทางการเมืองหลายคร้ังในชวงเวลาที่ผานมา 
การรวบอํานาจรัฐ การใชอํานาจเกินขอบเขตโดยไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลและสิทธิ
มนุษยชน การควบคุมแทรกแซงการทํางานขององคกรอิสระ ทําใหองคกรอิสระตาง ๆ ไมสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง การทํางานไมโปรงใส และไมยุติธรรม ปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการบริหารประเทศใน 
ชวงระยะเวลาที่ผานมาไดสะสมมากข้ึน ในขณะเดียวกันผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามระบบทุน
นิยมในอดีตที่ผานมาทําใหประเทศไทยเปล่ียนแปลงไปอยางมาก เกิดผลกระทบตาง ๆ มากมาย 
ทั้งในดานส่ิงแวดลอม สังคม การเมือง จนกระทั่งมาถึงจุดวิกฤตอยางรุนแรง จึงกอใหเกิดการ
ปฏิรูปทางการเมืองข้ึน 
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ทหารบก ถือไดวาเปนองคกรที่มีเครือขายขนาดใหญ ซึ่งมีสวนสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
เมืองไทยในหลาย ๆ ดาน จะเห็นไดวาบุคลากรขาราชการทหารบกน้ันมีบทบาทสําคัญทั้งในดาน
การใหความรู ความเขาใจ ในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนใหเกิดศรัทธาใน
กระบวนการทางการเมือง การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางเมืองไมเฉพาะการไปใชสิทธิ
เลือกต้ังหรือการสมัครรับเลือกต้ังเทานั้น แตหมายถึงการชวยกันตรวจสอบการทํางานของ
นักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองระดับทองถิ่น นอกจากนี้บุคลากรขาราชการทหารบกควร
เปนตัวอยางที่ดีแกชุมชนในการเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงประกอบอาชีพรับราชการทหารบกสังกัด กรมแพทยทหารบก จึงมีความ
สนใจที่จะทําการศึกษาวาบุคลากรขาราชการทหารบกในสังกัดเดียวกันนั้น มีความรูความเขาใจ 
รวมถึงปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง เชน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได เปนตน เพื่อจะไดเปนแนวทางแกไขและพัฒนาบุคลากรภายในหนวย เพื่อ
สรางความศรัทธาตอระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของประเทศชาติตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 

1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหาร 
บก ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ชั้นยศ และรายไดตอเดือน ตางกัน 

1.2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทย
ทหารบก 

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีเพศ ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองที่แตกตางกัน 
1.3.2 ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีอายุ ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองที่แตกตางกัน 
1.3.3 ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีช้ันยศ ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองที่แตกตางกัน 
1.3.4 ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองที่

แตกตางกัน 

1.3.5 ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีรายไดตอเดือน ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองที่
แตกตางกัน 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 
  ไดแก ขาราชการกรมแพทยทหารบก จํานวนทั้งส้ิน 465 นาย 
1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  ไดแก การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ทั้ง 3 ดาน คือ 

1) ดานการใชสิทธิทางการเมือง 2) ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และ3) ดานการ
รณรงคเลือกต้ัง 

1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที่ 
  ไดแก กรมแพทยทหารบก ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
 

1.5 ปะโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทําใหทราบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 
1.5.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรม

แพทยทหารบกที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ช้ันยศ และรายไดตอเดือน ตางกัน  
1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรม

แพทยทหารบก 
1.5.4 ทําใหสามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลสารสนเทศพื้นฐานในการพัฒนาการ

มีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 
 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก 

ผูวิจัยขอใชนิยามศัพท ดังตอไปนี้ 
การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง วิธีการแสดงออกทางการเมืองระดับชาติ ระดับ

ทองถิ่นของขาราชการกรมแพทยทหารบก 
ดานการใชสิทธิทางการเมือง หมายถึง การไปใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังที่

เกิดข้ึนเปนประจําในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ต้ังแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับชาติ 
ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง หมายถึง ความสนใจและการติดตาม

ขาวสาร ขอมูล ความเปนไปตาง ๆ ตามส่ือประเภทตาง ๆ และพุดคุยกับบุคคลตาง ๆ ในเร่ืองที่
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
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ดานการรณรงคเลือกต้ัง หมายถึง การฟงการปราศรัยของนักการเมืองระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น การเขารวมประชุมและอบรมความรูการเลือกต้ัง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการเลือกต้ัง การประชาสัมพันธกระตุนใหประชาชนไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ตลอดจน
การสนับสนุนรณณรงคหาเสียงทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น 

ขาราชการกรมแพทยทหารบก หมายถึง นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้น
ประทวน ลูกจาง พนักงานราชการ สังกัดกรมแพทยทหารบก 

เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 2 เพศ คือ 
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 5 ชวง คือ 
1) อายุ 18 - 27 ป, 2) อายุ 28 - 37 ป, 3) อายุ 38 - 47 ป, 4) อายุ 48 - 57 ป และ 5) อายุ 58 ป 
ข้ึนไป 

ชั้นยศ หมายถึง ชั้นยศของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 5 ชวง คือ 
1) สิบตรี - สิบเอก, 2) จาสิบตรี - จาสิบเอก, 3) รอยตรี - รอยเอก, 4) พันตรี - พันเอก และ 5) อ่ืน ๆ  

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ
ฉบับนี้แบงเปน 5 ชวง คือ 1) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., 2) อนุปริญญา/ปวส., 3) ปริญญาตรี 
4) สูงกวาปริญญาตรี และ 5) อ่ืน ๆ  

 รายไดตอเดือน หมายถึง รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธ
ฉบับนี้แบงเปน 3 ชวง คือ 1) ไมเกิน 10,000 บาท, 2) 10,001 - 20,000 บาท และ 3) 20,001 บาท 
ข้ึนไป 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก” ผูวิจัย

ไดศึกษาจากตํารา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัย
ตามลําดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
2.3 หลักการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย 
2.4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 
2.6 สภาพพื้นที่ที่วิจัย 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมือง 
2.1.1 ความหมายการมีสวนรวม 
การมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหประชาชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามี

สวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมในลักษณะของการรวมรับรู 
รวมคิด รวมทํา  

2.1.2 แนวคิดการมีสวนรวมทางการเมือง  
การมีสวนรวมทางการเมือง (Political Participation) เมืองเปนการมีสวนรวมในการ

ปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดใหกระทํา เปนการกระทําที่
เกิดข้ึนจากความสมัครใจของประชาชน ทั้งนี้เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐทั้งใน 
ทางการเมืองการปกครองทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

การมีสวนรวมทางการเมืองเปนการสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมือง เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจาย
ทรัพยากร อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน 
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และไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา นอกจากนี้การมีสวนรวมทางการเมืองยังเปนการเปล่ียน 
แปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ  

สรุปไดวา  
2.1.3 ความหมายการมีสวนรวมทางการเมือง  
จันทนา สุทธิจารี (2544) กลาววา การเมือง หมายถึง “เร่ืองที่เกี่ยวกับการใชอํานาจใน

การปกครอง หรือหาวิธีการในการปกรองผูคนในสังคมใหอยูรวมกันได 
มีผูใหความหมายและแนวคิดที่หลากหลายแตกตางกันออกไปตามประสบการณความ

สนใจ ซึ่งพอประมวลประเด็นสําคัญของความหมายของการมีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้  
1. เปนกิจกรรมของประชาชนตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะสิทธิในการลง 

คะแนนเสียงเลือกต้ัง สิทธิที่จะเขาสมาคมหรือกอต้ังพรรคการเมืองหรือกลุมผลประโยชน สิทธิที่จะ
อุทธรณตอรัฐบาล สิทธิเกี่ยวกับการพูด ชุมนุม และการพิมพอยางอิสระ และเปนกิจกรรมซึ่งมุง
หมายเพื่อมีอิทธิพลตอรัฐบาลในการเลือกต้ังเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงการเขามีสวนรวมตอการ
ปกครองโดยกระทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการปกครอง 

2. เปนการกระทําดวยความสมัครใจของสมาชิกในสังคม เพื่อที่จะคัดเลือกผูปกครอง และ
มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งทางตรงและทางออม กิจกรรมเหลานี้ คือ การลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ัง การติดตามขาวสารทางการเมือง การชวยเหลือทางการเงินแกผูสมัครรับ
เลือกต้ังหรือพรรคการเมือง การติดตอสัมพันธกับผูแทนราษฎร และยังมีลักษณะของความกระตือ 
รือรนทางการเมืองที่พิจารณาจากการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปนทางการการชวย
รณรงคหาเสียง การแขงขันกันเปนเจาหนาที่พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐ 

3. เปนกิจกรรมตาง ๆ ตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะเลือกกระทํา ซึ่ง
มีจุดมุงหมายทั้งทางตรงและทางออมที่ตองการมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายหรือการดําเนินการ
ของรัฐบาลในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวมทั้งอาจจะเปนกิจกรรมงาย ๆ เชน การพูดคุยถกเถียง
ปญหาการเมือง การไปใชสิทธิเลือกต้ัง หรือการสมัครรับเลือกต้ังเปนตัวแทนของประชาชน เปนตน 
ซึ่งการกระทําอาจะผิดหรือถูกตองตามกฎหมาย อาจใชหรือไมใชความรุนแรงก็ได หรือกระทําโดย
สํานึกทางการเมืองหรือถูกชักจูงระดมพลังก็ได  

Herbert Mc Closky (2541) กลาววา การมีสวนรวมทางการเมือง หมายถึง การกระทํา
โดยความสมัครใจของสมาชิกในสังคมเพื่อมีสวนรวมในทางการเมือง กลาวคือ การคัดเลือก
ผูปกครอง และการกําหนดนโยบายสาธารณะทั้งโดยตรงหรือทางออม เชน การลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง การติดตามขาวสารทาง การเมือง การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการเมือง การ
ชุมนุมทางการเมือง การติดตอกับสมาชิกผูแทนราษฎร การชวยเหลือหรือสนับสนุนดานการเงินแก
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ผูสมัครรับการเลือกต้ังหรือพรรคการเมือง นอกจากนั้นการมีสวนรวมทางการเมืองสามารถ
พิจารณาไดจากการสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางเปนทางการ การชวยหาเสียงการรณรงค
ในการหาเสียง การรวมฟงการปราศรัยของพรรคการเมือง 

Huntington และ Dominquez (2541) ไดใหความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองวา 
หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําของประชาชนที่ตองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐบาล โดยการ
กระทําหรือ ความพยายามนั้นเปนไปไดทั้งที่สมัครใจหรือไมสมัครใจรวมถึงการเลือกต้ัง การรวมใน
การรณรงคกาเสียง การรวมตัวเพื่อใหโนมนาวหรือกดดันรัฐบาลการประทวง การใชความรุนแรง 

Norman H.Nie and Sidney Verba (2541) การมีสวนรวมวาจะตองเปนกิจกรรมของ
ประชาชน เฉพาะบุคคลเปนเร่ืองของการกระทํากิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด 
โดยเฉพาะสิทธิที่จะลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง สิทธิที่จะเขาสมาคม หารือกอตั้งพรรคการเมือง หรือ
กลุมที่เกี่ยวของกับการเมืองกลุมอ่ืน ๆ สิทธิที่จะอุทธรณตอรัฐบาล สิทธิที่เกี่ยวกับการพูดการชุมนุม 
และการพิมพอยางอิสระ และเปนกิจกรรมที่มุงหมาย เพื่อที่จะสรางอิทธิพลตอรัฐบาล ทั้งในการ
เลือกต้ังเจาหนาที่ของรัฐหรือเลือกกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งเปนการเขามามีสวนรวมตอ
การปกครอง โดยการกระทํากิจกรรม 

Lester W.Milbrath (2541) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมทางการเมืองไวอยาง
กวาง ๆ และครอบคลุมวาหมายถึง กิจกรรมทั้งหลายของประชาชนแตละบุคคลที่ตองการมีอิทธิพล
ผลักดันใหเกิดผลทางการเมืองตามตองการเทานั้น แตยังรวมถึงกิจกรรมท่ีเปนการยอมรับสนับ 
สนุนในเชิงพิธีการดวยผูที่ยอมรับรัฐบาลที่แสดงออก โดยการปรับพฤติกรรมตนเองตามคําส่ังหรือ 
ขอเรียกรองของรัฐบาล แตผูที่ไมเห็นดวยก็จะพยายามกออิทธิพลผลักดันใหมีการเปล่ียนแปลงหรือ
แกไขใหม การมีสวนรวมทางการเมือง จึงมีทั้งที่เปนการตอตาน เชน เดินขบวนประทวงการกอ
จลาจล และทั้งที่เปนการสนับสนุน เชน การใหความรวมมือทางการเมืองในการเสียภาษีเกณฑ
ทหาร เปนตน 

จันทนา สุทธิจารี (2544) กลาวถึง การมีสวนรวมทางการเมืองวาหมายถึง การมีสวน
รวมของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายกําหนดใหกระทําได เปนการกระทําที่
ตองเกิดข้ึนจากความสมัครใจของประชาชน เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐทั้งใน
การเมือง การปกครองระดับทองถิ่นและระดับชาติ กลาวคือ เปนการมีสวนรวมที่แสดงพฤติกรรม
ในทางการเมืองการปกครองของประชาชนเพ่ือใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อ
ปกปองผลประโยชนของตนใหมากท่ีสุด เปนไปตามสิทธิที่มีระบบการเมืองและกฎหมายรองรับ  
แตลักษณะของพฤติกรรมการมีสวนรวมตามสิทธิของประชาชนอาจขยายผลเปนความรุนแรงทาง
การเมือง ซ่ึงผิดกฎหมายได เปนไปตามความสมัครใจของประชาชน แตความสมัครใจอาจเกิดจาก
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ความไมรูไมเขาใจหรือสําคัญผิดในขอเท็จจริงของสถานการณทางการเมือง เนื่องจากถูกชักจูงดวย
วิธีการตาง ๆ จากผูหวังผลประโยชน 

สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจะตองเกิดข้ึนจากคนหรือประชาชนที่
มีความรูความเขาใจในเร่ืองการเมือง มีความกระตือรือรน มีความสนใจในการมีสวนรวมทางการ
เมือง ซึ่งจะเกิดข้ึนในสังคม หรือคนที่คอนขางจะมีการศึกษา มีฐานะ หรือมีผลประโยชน รูจักการ
ปกปองรักษาผลประโยชน และเห็นความสําคัญของการอยูรวมกันในสังคมและสามารถพึ่งตนเอง
ได โดยทั่วไปแลวคนเหลานี้จะอยูในระดับคนช้ันกลางของประเทศ ไดแก กลุมขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ครูอาจารย ปญญาชน เปนตน 

2.1.4 ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง 
ข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ ลักษณะของระบบการเมือง กลาวคือ หากเปนระบบการเมือง

แบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั้งระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นจะมีความสําคัญและจําเปนมาก ต้ังแตการคัดเลือกผูแทนเขามาทําหนาที่ในการบริหาร
ประเทศ บริหารกิจการสาธารณะของทองถิ่น การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะตาง ๆ 
เชน พูดคุยกันทางการเมือง การเขียนบทความหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ 
การรวมแสดงความคิดเห็นในรายการสนทนาการเมืองทางโทรทัศน เปนตน แตในระบบการเมือง
แบบเผด็จการ อํานาจรัฐปกครองประเทศผูกขาดอยูกับผูมีอิทธิพลทางการเมืองไมกี่คนที่ใชอํานาจ
และอิทธิพลปกครองประเทศ เพื่อสนองประโยชนของตนเทานั้น ลักษณะระบบการเมืองแบบนี้
นอกจากการมีสวนรวมของประชาชนจะไมมีความสําคัญและจําเปนแลวยังไมเปนที่พึงปรารถนา 
ผูปกครองจึงมักออกกฎหมายหามประชาชนรวมตัวกันทางการเมืองในรูปแบบตาง ๆ เพราะเกรงวา
จะทําลายความมั่นคงของอํานาจทางการเมืองของตน ทําใหสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของ
ประชาชนแทบไมมี หรือหากมีก็นอยมากนอกจากนี้ขอพิจารณาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ รูปแบบ
และระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ยังเปนปจจัยช้ีวัดระดับความเปนประชาธิปไตย
ของระบบการเมืองนั้น ๆ อีกดวย (จันทนา สุทธิจารี, 2544) 

2.1.5 ลักษณะการมีสวนรวมทางการเมือง 
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมยึดหลักพื้นฐานวา “ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย 

ประชาชนสามารถใชอํานาจไดเสมอ แมวาไดมอบอํานาจใหกับผูแทนของประชาชนไปใชในฐานะ
ที่เปนตัวแทนก็ตาม แตประชาชนก็สามารถเฝาดู ตรวจสอบ ควบคุมและแทรกแซงการทําหนาที่
ของตัวแทนของประชาชนไดเสมอ” ซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองแบงออกไดเปน 4 ลักษณะ คือ 

1. การเรียกอํานาจคืนโดยการถอดถอน/ปลดออกจากตําแหนง เปนการควบคุมการใช
อํานาจของผูแทนของประชาชนในการดํารงตําแหนงทางการเมืองแทนประชาชนถาหากผูแทนของ 
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ประชาชนใชอํานาจในฐานะ “ตัวแทน” มิใชเปนไปเพื่อหลักการที่ถูกตองหรือเพื่อผลประโยชนสวน 
รวมที่แทจริง กลับเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ มีการทุจริตหรือกระทําเพื่อประโยชนสวนตัวเปน
หลักประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย สามารถเรียกรองอํานาจที่ไดมอบไปนั้นคืนกลับมา
โดยการถอดถอน/ปลดออกจากตําแหนงได 

2. การริเร่ิมเสนอแนะ เปนการทดแทนการทําหนาที่ของผูแทนของประชาชนหรือเปนการ
เสริมการทําหนาที่ของตัวแทนประชาชน ประชาชนสามารถเสนอแนะนโยบาย รางกฎหมาย รวม 
ทั้งมาตรการใหม ๆ เองได หากวาตัวแทนของประชาชนไมเสนอหรือเสนอแลวไมตรงกับกับความ
ตองการของประชาชน 

3. การประชาพิจารณ เปนการแสดงออกของประชาชนในการเฝาดู รวมทั้งตรวจสอบและ
ควบคุมการทํางานของตัวแทนประชาชน ในกรณีที่ฝายนิติบัญญัติหรือฝายบริหารเตรียมออก
กฎหมายหรือกําหนดนโยบายหรือมาตรการใด ๆ ก็ตาม อันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถที่จะเรียกรองใหมี
การชี้แจงขอเท็จจริงและผลดีผลเสีย กอนออกหรือบังคับใชกฎหมาย นโยบายหรือมาตรการนั้น ๆ  

4. การแสดงประชามติ ประชาชนสามารถแสดงประชามติได ในสวนที่เกี่ยวกับนโยบาย
สําคัญหรือการออกกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพและวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน
อยางมาก เชน การรับรางรัฐธรรมนูญ การข้ึนภาษี การสรางเข่ือนหรือโรงไฟฟา เปนตน ประชาชน
ในฐานะเจาของอํานาจอธิปไตย สามารถเรียกรองใหรัฐรับฟงมติของประชาชนเสียกอนที่จะตรา
กฎหมาย หรือดําเนินการสําคัญ ๆ โดยการจัดใหมีการลงประชามติเพื่อถามความคิดเห็นของ
ประชาชนสวนใหญ อันจะเปนการตัดสินใจข้ันสุดทาย (จันทนา สุทธิจารี, 2544) 

สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมือง คือ กิจกรรมที่กระทําตามสิทธิ หนาที่ทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญการปกครองดวยความสมัครใจ เพื่อใหมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐ 

2.1.6 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง 
รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แบงได 2 รูปแบบ คือ การมี

สวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  
1. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ เปนวิธีการที่ยอมรับปฏิบัติใชกันทั่วไป

ในระบอบประชาธิปไตย มีกฎหมายรองรับใหทําได ไดแก 
 1) การเลือกต้ังทั้งในระดับชาติและทองถิ่นการเลือกต้ังเปนรูปแบบการมีสวนรวม

ทางการเมืองที่มองเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมท่ีสุด ซึ่งสามารถวัดระดับและประเมินการมีสวนรวม
ทางการเมืองไดชัดเจนกวารูปแบบอ่ืน ๆ  
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 2) การใชสิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณชน อาจแสดงออกมาในรูปแบบ การพูด การอภิปราย 
การเขียน การตีพิมพ ก็ได ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยการมีสวนรวมโดยการใชสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นดวยวิธีการตาง ๆ มีความสําคัญมาก เพราะเปนชองทางการส่ือสารทางการ
เมือง (Political Communication) ระหวางประชาชนกับรัฐบาล คือ รัฐบาลสามารถรับรูความคิด 
เห็น การวิจารณการทํางานของรัฐบาลจากประชาชน 

 3) การจัดต้ังและเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเปนการรวมกลุมของบุคคลที่มีความ 
เห็นทางการเมืองตรงกัน และมีความมุงหมายที่จะเขาไปทําหนาที่บริหารประเทศใหเปนไปตาม
อุดมการณของพรรค 

 4) การรวมตัวเปนกลุมผลประโยชนการรวมตัวเปนกลุมผลประโยชน เปนการรวมกัน
ในอาชีพการงาน มีผลประโยชนหรือมีความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน และใชพลังของ
กลุมใหมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐ เพื่อปกปองคุมครองผลประโยชนของกลุม
ตน ซึ่งถือวาเปนการรวมตัวของกลุมผลประโยชนที่สําคัญ เพราะสามารถสรางเครือขายขนาดใหญ
ในการรวมกลุมกัน มีอํานาจการตอรอง สามารถเรียกรองตอรัฐบาลไดอยางเปนรูปธรรม และการ
รวมกลุมดังกลาว มิไดมีจุดมุงหมายที่จะเขาไปมีอํานาจทางการเมืองเพื่อบริหารประเทศโดยตรง 
เพียงแตตองการใชพลังของกลุมใหมีอิทธิพลหรือตอรองกับรัฐบาลในการกําหนดนโยบายใหตรง
กับผลประโยชนของกลุมตนเทานั้น อยางไรก็ตามอาจมีการพัฒนากลุมเปนพรรคการเมืองเพื่อมุง 
ที่จะเปนรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศก็ได ซึ่งสามารถกําหนดนโยบายตามความตองการของตน
โดยตรง 

2. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ การมีสวนรวมทางการเมืองใน
ลักษณะที่ไมเปนทางการนี้ ในระบบการเมืองแบบเผด็จการ หรือประเทศที่ปกครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยก็ไมยอมรับและไมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวม โดยจะมีกฎหมายหามไว
ชัดเจน หรือไมมีกฎหมายรองรับวาใหกระทํากิจกรรมตอไปนี้ได 

 1) การเดินขบวน หรือชุมนุมประทวงการเดินขบวน หรือชุมนุมประทวง เปนการมีสวน
รวมทางการเมืองอยางหนึ่ง โดยประชาชนรวมตัวกันเพื่อแสดงความไมเห็นดวยกับนโยบาย หรือ
การดําเนินการของรัฐบาล ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือเปนการรวมตัวเพื่อเรียกรองตอรัฐบาลในการ
กําหนดนโยบาย หรือกระทําการส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ตามความตองการของประชาชนผูชุมนุม ซึ่งอาจทํา
ไปเพราะตองการสนับสนุนนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลก็ได ไมใชเพียงเพื่อการตอตานคัดคาน
อยางเดียว 
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 2) การกอความวุนวายทางการเมืองการกอความวุนวายทางการเมือง เปนวิธีแสดงออก
ของประชาชนโดยการไมเช่ือฟงอํานาจรัฐ หรือปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมาย โดยอางความบกพรอง
ของรัฐบาล เชน การนัดหยุดงาน การไมใหความรวมมือกับรัฐบาล ถาหากรัฐบาลไมสามารถแกไข
เหตุการณได เหตุการณอาจยืดเยื้อลุกลามเปนความวุนวายทางการเมือง เกิดความไมสงบใน
บานเมืองได อาจมีการใชความรุนแรง ทํารายรางกาย และทรัพยสินซึ่งเปนการกระทําผิดกฎหมาย 
(จันทนา สุทธิจารี, 2544) 

สรุปไดวา รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมือง เปล่ียนไปตามเหตุบานการเมือง เชน 
ในขณะที่บานเมืองเกิดรัฐประหาร การมีสวนรวมก็อยูในขอบเขตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งตางออกไปจาก
เหตุการณปกติ  

2.1.7 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง 
การมีสวนรวมทางการเมืองทางการเมือง มีหลายปจจัยที่เปนองคประกอบตอการมีสวน

รวมทางการเมือง ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดอธิบายไว ดังนี้ 
Milbrath พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองประกอบดวยฐานคติ (Assumption) สําคัญ 2 

ประการ คือ 
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกระทําทางการเมืองอยางใด อยางหนึ่ง มีแนวโนมที่จะ

เกี่ยวของกับการกระทําอ่ืน ๆ ทางการเมืองดวย 
2. ความเกี่ยวพันทางการเมือง มีลักษณะเปนลําดับข้ัน กลาวคือบุคคลที่อยูในลําดับข้ัน

ของการเกี่ยวพันทางการเมืองเดียวกันมีแนวโนมที่จะมีกิจกรรมทางการเมืองเหมือนกัน ผูที่มีลําดับ
ข้ันของการเกี่ยวพันทางการเมืองในลําดับสูงจะคลอบคลุมกิจกรรมทางการเมืองในลําดับที่ตํ่าดวย 
ดังที่ Milbrath เสนอไว 14 ระดับ 

 1. การแสดงความสนใจทางการเมือง 
 2.  การใชสิทธิเลือกต้ัง 
 3.  การริเร่ิมประเด็นพูดคุยทางการเมือง 
 4.  การชักจูงผูอ่ืนใหเลือกต้ังผูที่ตนสนับสนุน 
 5.  การติดกระดุม หรือสติกเกอร เพื่อแสดงการสนับสนุน 
 6.  การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง 
 7.  การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง 
 8.  การรวมประชุม หรือชุมนุมทางการเมือง 
 9.  การรวมรณรงคทางการเมือง 
 10. การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง 
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 11.  การรวมประชุมแกนนําของพรรค 
 12.  การรวมระดมทุน 
 13.  การเสนอตัวเปนคูแขงขันทางการเมือง 
 14.  การดํารงตําแหนงทางการเมือง (สมบัติ ธํารงธัญวงศ. 2545, หนา 384) 
โดยพิจารณาคุณลักษณะของการกระทําทางการเมือง (Characteristics of specific 

political acts) จากพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนได ดังนี้ 
1. การแสดงความสนใจตอกิจกรรมทางการเมือง การที่บุคคลจะแสดงความสนใจตอ

กิจกรรมทางการเมือง ยอมแสดงวาบุคคลนั้นไดรับปจจัยกระตุนทางการเมืองจากส่ิงแวดลอมมาก
พอสมควรจนกระทั่งเกิดความสนใจที่จะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองดวยตนเอง บุคคลที่คาดหวัง
วาจะสรางความสัมพันธกับส่ิงแวดลอมทางการเมืองอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีความพยายาม
เพื่อรวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรูทางการเมืองของตน กิจกรรมเหลา 
นี้ถือเปนรากฐานเบ้ืองตนที่จําเปนในการรวมกิจกรรมทางการเมืองตาง ๆ แมวาโดยทั่วไปปจจัย
กระตุนจะถูกสงผานส่ือตาง ๆ มากมาย แตบางคนอาจจะใหความสนใจเพียงเล็กนอย หรือไมให
ความสนใจเลย การที่บุคคลจะตอบสนองตอปจจัยกระตุนทางการเมืองอยางไร ข้ึนอยูกับเงื่อนไข
เฉพาะบุคคล โดยทั่วไปการที่บุคคลไดรับปจจัยกระตุนทางการเมืองยิ่งมาก จะยิ่งทําใหบุคคลนั้นมี
โอกาสมีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน 

2. การใชสิทธิเลือกต้ัง โดยทั่วไปการที่ประชาชนจะไปใชสิทธิเลือกต้ัง ประชาชนตองมี
ความรู ความเขาใจ และตระหนักในคุณคาและความสําคัญของการเลือกต้ัง โดยเฉพาะเพื่อเปน
การแสดงออกถึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ทําใหคูแขงขันทางการเมืองจะตองแสดงความรู
ความสามารถ และการเปนคนมีคุณธรรม เพื่อขอรับความไววางใจหรือขอฉันทานุมัติจากประชาชน 
ใหเขาไปดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังนั้น การสิทธิเลือกต้ังแมจะเปนการแสดงออกในลําดับ
พื้นฐานของการเกี่ยวพันทางการเมือง แตการใชสิทธิเลือกต้ังของประชาชนเปนการแสดงบทบาท
การมีสวนรวมทางการเมืองที่นับวาสําคัญมาก 

3. การริเร่ิมประเด็นพูดคุยทางการเมือง โดยธรรมชาติของมนุษยจะใหความสนใจเกี่ยว 
กับส่ิงที่เปนประโยชนตอตน ดังนั้นบุคคลที่คิดวาตนไมไดรับประโยชนอยางใดจากระบบการเมืองก็
จะไมสนใจการเมือง แมกระทั่งการพูดคุยทางการเมือง แตบุคคลที่รูและเขาใจวาระบบการเมืองมี
ความสําคัญและมีประโยชนตอตนอยางไร จะใหความสนใจทางการเมืองมาก โดยเฉพาะการแลก 
เปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่จะมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นระดับความสนใจเก่ียวกับการริเร่ิมพูดคุยทางการเมืองจึงแตกตางกันไป
ในแตละบุคคล 
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4. การชักจูงใหผูอ่ืนเลือกต้ังผูที่ตนสนับสนุน การแสดงออกในการชักจูงใหผูอ่ืนไปใชสิทธิ
เลือกต้ังบุคคลที่ตนสนับสนุนคลายกับการเปน “หัวคะแนน” ของผูแขงขันทางการเมือง เปนการ
แสดงออกถึงความผูกพันทางการเมืองที่ชัดเจนมากกวาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพูดคุย
ทางการเมือง ทั้งนี้เพราะไดแสดงความคิดเห็นดวยและเช่ือวาผูที่ตนสนับสนุนจะเปนผูนําทาง
การเมืองที่ดี 

5. การติดกระดุมหรือติดสต๊ิกเกอร เปนการแสดงออกอยางเปดเผยใหบุคคลทั่วไปรูวาตน
ใหการสนับสนุนพรรคการเมืองใด เพราะการติดกระดุมเปนสัญลักษณของพรรคยอมเปนการ
ประกาศตนในฐานะผูสนับสนุน การกระทํานี้อาจมีผลในการโนมนาวผูใกลชิดที่ยังไมไดตัดสินใจ
ใหเขารวมสนับสนุนเชนเดียวกับตนได 

6. การติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมือง การกระทําทางการเมืองในลําดับนี้
แสดงวาบุคคลไดเพิ่มระดับความสนใจทางการเมืองข้ึน จนถึงอยากจะสัมผัส พูดคุย โดยอาจจะ
เสนอแนะขอคิดเห็นเพิ่มเติมหรือใหกําลังใจกับนักการเมืองใหมีขวัญกําลังใจในการตอสูตอไป
โดยท่ัวไปมีประชาชนเพียงสวนนอยที่ติดตอกับนักการเมืองหรือผูนําทางการเมืองโดยตรงการติด 
ตอกับผูนําทางการเมืองอาจกระทําไดโดยการสงจดหมาย โทรเลข โทรศัพท หรือการพูดคุยโดยตรง 
การไดติดตอกับผูนําโดยตรงอาจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลเกิดความสนใจทางการเมือง จน
เปล่ียนฐานะจากผูสนใจใหการสนับสนุนไปสูการเขารวมตอสูทางการเมืองโดยตรง 

7. การบริจาคเงิน แสดงออกถึงความมุงมั่นในการสนับสนุนอยางจริงจังและอาจพัฒนา
ไปสูการเปนผูเขารวมตอสูทางการเมืองโดยตรงในฐานะสมาชิกพรรค 

8. การรวมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง เปนการแสดงออกถึงความเห็นพองและความ
ผูกพันที่แนนแฟนยิ่งข้ึน เปนการแสดงออกถึงการสังกัดกลุมอยางชัดเจน 

9. การรวมรณรงคทางการเมือง เปนกิจกรรมสําคัญในการขยายความสนับสนุนจาก
ประชาชนใหมีความกวางขวางและท่ัวถึง ซ่ึงมีหลายกรณี อาทิเชน การพิมพจดหมาย การสง
จดหมาย การติดโปสเตอรหรือการเคาะประตูบานเพื่อชักจูงประชาชนใหชวยสนับสนุนหรือการรวม
โฆษณาชักจูงประชาชนดวยการใหขอมูลเพิ่มเติมแกประชาชน 

10. การเปนสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองอยางชัดเจน
วาตนเองสังกัดพรรคใด ซึ่งลักษณะสําคัญของการเปนสมาชิก คือ การจายเงินบํารุงพรรค การมี
สวนรวมในกิจกรรมของพรรค 

11. การรวมประชุมแกนนําของพรรค เพื่อประชุมวางแผนกลยุทธของพรรค โดยทั่วไปตอง
ผานการเปนสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญของพรรค จนพรรคไววางใจและเชื่อมั่นวาจะสามารถสราง
ความแข็งแกรง จนสามารถเอาชนะคูแขงทางการเมืองได 
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12. การรวมระดมทุน ซึ่งจะตองเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถบริจาคทรัพยเพื่อรวม
สนับสนุนการแขงขันทางการเมืองได สวนใหญจะเปนผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักการเมือง 

13. การเสนอตัวเปนคูแขงทางการเมือง บุคคลในระดับนี้ตองเปนบุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถสรางความประทับใจและ
ความเชื่อมั่นตอประชาชนได 

14. การดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนการแสดงออกทางการเมืองในระดับสูงสุด ถาผู
ดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ ทําใหประชาชนมีชีวิตที่ดีและมี
ความสุข จะทําใหพรรคไดรับความไววางใจจากประชาชน สงผลตอการเลือกต้ังคร้ังตอไปดวย
ดังนั้น การแสดงออกซึ่งการมีสวนรวมทางการเมืองดวยการดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงเปน
บทบาทสําคัญสูงสุดของประชาชนท่ีมีตอระบบการเมือง (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2545, หนา 384) 

Milbrath ไดแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของปจเจกบุคคล
ออกเปน 2 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานสิ่งเราจากสภาพแวดลอม หมายถึง ลักษณะของระบบสังคม และสภาพ 
การณทางการเมือง ซึ่งไมเพียงจะกระตุนใหเกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเทานั้น แตยังมี
สวนใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับขอบเขตของปทัสถานและทางเลือกตาง ๆ ในการมีสวนรวมทางการ
เมือง บุคคลแตละบุคคลแมจะอยูในส่ิงแวดลอมเดียวกันก็จะรับส่ิงเราจากระบบการเมืองและ
สังคมไดไมเทากันเพราะบุคคลจะเลือกรับรูและเลือกสรรเฉพาะส่ิงเราที่เหมาะสมและตรงกับความ
ตองการของตนเทานั้น 

2. ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล มี 5 ประการดวยกัน คือ 
 2.1  พันธุกรรม 
 2.2  แรงขับ 
 2.3  ความตองการทางบุคลิกภาพ 
 2.4  ความตองการทางจิตใจและรางกาย 
 2.5  ความเชื่อตาง ๆ รวมทั้งทัศนคติทางการเมืองของแตละคน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 

2545, หนา 384)  
สิทธิพันธ พุทธหุน (2529, หนา 30) ไดสรุปสาเหตุใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมทางการ

เมืองไดดังตอไปนี้ 
1. กระบวนการสรางความทันสมัย (Modernization) เปนกระบวนการที่เช่ือมโยงระหวาง 

สังคมด้ังเดิมกับสังคมทันสมัย กระบวนการนี้จะเปนผลใหสังคมด้ังเดิมแปรเปล่ียนไปมี Urbanization 
ระดับการศึกษาสูงข้ึน ความคาดหวัง ความทะเยอทะยานของคนเพิ่มสูงข้ึน อันเปนผลมาจาก Social 
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Mobilization ในขณะเดียวกันในสังคมที่ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจอยูในอัตราที่ตํ่ากวา
กระบวนการ Social Mobilization แลว ความคับของใจก็จะเกิดข้ึน และถาความคับของใจเหลานี้ไม
สามารถถูกขจัดไปไดแลว ประชาชนจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง 

2. การเปล่ียนแปลงในโครงสรางชนชั้นทางสังคม การเปล่ียนแปลงนี้เปนผลโดยตรงจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และมีสวนเชื่อมโยงใหประชาชนไปมีสวนรวมทางการเมืองเพิ่มข้ึนอีก
ดวย ดังนั้นเมื่อโครงสรางชนชั้นของคนเปล่ียนไปจะเปนผลใหทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมือง
ของคนเปลี่ยนไปดวย กลาวคือ 

 1.  มีความสํานึกในหนาที่ของราษฎรมากข้ึน 
 2.  ไดรับขาวสารทางการเมืองเพิ่มข้ึน 
 3.  ตระหนักในผลกระทบที่นโยบายของรัฐพึงมีตอตนเองยิ่งข้ึน 
 4.  มีความสํานึกในฐานะที่เปนสัตวทางการเมือง 
จากพฤติกรรมดังกลาวจะเปนผลใหคนเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมากยิ่งข้ึนการศึกษา

ของ Nie and Prewit ในเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมือง ซึ่งสามารถเสนอเปนแผนตามแผนภูมิที่ 
2.1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธตํ่า 
ความสัมพันธปานกลาง 

ความสัมพันธสูง 
 

แผนภูมิที ่2.1 รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองตามแนวคิดของ Nie, Prewitt (1969) 

การเขาเปนสมาชิกกลุม 
ทางสังคม 

สถานภาพทางสังคม 

ความรูทางการเมือง การรับขาวสาร 
ทางการเมือง 

ความสํานกึในหนาที่
พลเมือง 

ความสนใจ 
ทางการเมือง 

ประสิทธิภาพ 
ทางการเมือง 

การมีสวนรวมทางการเมือง 
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จากแผนภาพจะเห็นไดวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง จะมีทั้งที่เปนปจจัย
ในทางออม เชน สถานภาพทางสังคม ปจจัยทางตรง เชน การเขาเปนสมาชิกกลุมทางสังคม และ
ในบางกรณีทั้งทางตรงและทางออม เชนการรับขาวสารทางการเมือง 

3. อิทธิพลของปญญาชนและการคมนาคมสื่อสารแบบใหม ในสังคมที่เกิดใหมหลาย
ประเทศที่นักศึกษา ปญญาชนไดเขาไปมีบทบาทที่สําคัญในการกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง เชน ตุรกี เกาหลีใต และประเทศไทย ในชวง 14 ตุลาคม 2516 เปนตน พวกนี้ยังมีสวน 
กระตุนใหประชาชนไดรูถึงสิทธิหนาที่ในฐานะราษฎร เชน โครงการเผยแพรประชาธิปไตยของศูนย
นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในป 2517เปนตน 
นอกจากนี้อิทธิพลจากวิทยุ โทรทัศน ตลอดจนหนังสือพิมพตาง ๆ ยังมีผลตอการเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองอยางยิ่ง ในบางสังคมจะใชส่ือมวลชนเหลานี้เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือบางเพื่อใหให
การอบรมทางการเมืองแกสมาชิกของสังคม ที่สําคัญก็คือส่ือมวลชนเหลานี้เปนตัวเช่ือมระหวาง
ผูปกครองและ ผูถูกปกครอง ถาผูปกครองไรประสิทธิภาพ ไมสนองตอบตอความตองการของ
สมาชิกก็จะเปนผลใหขอเรียกรองเพิ่มมากข้ึนดวย 

4. ความขัดแยงระหวางกลุมผูนําทางการเมือง ก็ถือเปนสาเหตุสําคัญที่จะนําไปสูการมี
สวนรวมทางการเมืองมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา การขัดแยงนี้มักจะเปนความ
ขัดแยงระหวางผูนําที่อยูในอํานาจ ซึ่งไมตองการที่จะใหผูนําใหมที่มีหัวคิดกาวหนาเขาไปมีสวน
รวมทางการเมือง เปนเหตุใหกลุมผูนําใหมจําเปนตองหาทางปลุกระดมประชาชนใหประชาชน
เกลียดชังระบบการเมืองที่เปนอยู สรางความชอบธรรมใหกับระบบการเมืองแบบใหมที่อางวา
สามารถใหความยุติธรรมกวาเดิม การขัดแยงกันนี้มักจะนําไปสูการเขาไปมีสวนรวมทางการใน
รูปแบบของการใชกําลังรุนแรง 

5. รัฐบาลเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองราวในสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของสังคม 
มากย่ิงข้ึน ก็นับวาเปนสาเหตุสําคัญอันจะนําไปสูการเพิ่มข้ึนของการเขามีสวนรวมทางการเมือง 
ในระบบสังคมแบบด้ังเดิมนั้นเร่ืองราวในสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจะตกอยูภายใตอิทธิพล
ของกระบวนการ ประเพณี และความเช่ืองมงาย เชน เช่ือวาฐานะความเปนอยูของคนนั้นมาจาก
ผลกรรมในอดีต ปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมมักจะไดรับการแกไขกันเอง และมองวารัฐบาลเปนเร่ือง
ของคนชั้นสูงใน ตอมาระบบการเมืองทันสมัยมากข้ึน ความจําเปนที่รัฐบาลจะตองมาออก
กฎระเบียบตาง ๆ ก็ยิ่งมากข้ึน อํานาจของรัฐบาลกลางจะแผขยายออกไปครอบคลุมในสวนสัด
ตาง ๆ ของภูมิภาคกวางขวางยิ่งข้ึน หมูบานในชนบทสามารถติดตอกับตัวเมืองสะดวกยิ่งข้ึนโดย
ผานถนน การบริการของรัฐในดานสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เชน ไฟฟา การศึกษาไดเขาไปเกี่ยวของกับ
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ชีวิตประจําวันของคนชนบทมากข้ึน ในที่สุดชนบทจะเกิดความสํานึกในบทบาหนาที่ของตนเอง 
และจะพยายามเรียกรอง หรือเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง เพื่อใหไดมาในส่ิงที่พวกเขาตองการ
มากยิ่งข้ึน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2545) 

สรุปไดวา ปจจัยจากนโนบาย แนวทางปฏิบัติทางการเมืองของรัฐ เปนสาเหตุกอใหเกิด
การมีสวนรวมทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ที่มีความรูสึกทางบวก
หรือความรูสึกที่ดีตอระบบการเมือง มีแนวโนมที่จะสนองตอบตอปจจัยกระตุนทางการเมืองและ
เขาไปมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน  

2.1.8 กิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง 
การมีสวนรวมทางการเมืองตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถ

เขารวมกจิกรรมทางการเมืองไดหลายรูปแบบ ซึ่งนักวิชาการไดแบงกิจกรรมการมีสวนรวมทางการ
เมืองไว ดังนี้ 

สิทธิพันธ พุทธหุน (2529) ไดกลาวถึงการแบงกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองไว 4 
รูปแบบ คือ 

1. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง (Voting) เปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนอยางสมํ่าเสมอในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูนําเปนอยางยิ่งเนื่องจากการ
เลือกต้ังเปนส่ิงที่แสดงถึงความนิยมสนับสนุนของประชาชน หรือ หรืออาจจะเปนแรงกดดันเพื่อให
ผูนําตองปรับนโยบายของตน ทั้งนี้เพื่อใหไดรับการสนับสนุนจากประชาชนตอไป 

2. การรณรงคหาเสียง (Campaign activity) เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญกับการลง 
คะแนนเสียงเลือกต้ังเนื่องจากกิจกรรมการรณรงคทําใหประชาชนสามารถเพิ่มอิทธิพลทางการ 
เมืองตอผูนําไดอยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ยากและตองการความริเร่ิมมากอน
การลงคะแนนนอกจากนั้นการรณรงคหาเสียงยังเปนวิธีการสื่อขาวหรือบงบอกเกี่ยวกับความชื่น
ชอบของประชาชนไดมากกวา ดวยเหตุที่ประชาชนท่ีรวมรณรงคหาเสียงจะสามารถมีความ 
สัมพันธติดตอผูกพันกับผูสมัครรับเลือกต้ังไดใกลชิดมากข้ึน ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดแกการชักชวน
ผูอ่ืนไปลงคะแนนเสียงการทํางานอยางแข็งขันเพื่อพรรคการเมือง การรวมประชุมทางการเมือง 
การบริจาคเงินใหพรรคการเมือง และการเปนสมาชิกสโมสรทางการเมือง 

3. การติดตองานของประชาชน (Citizen Initiated Contacts) คือ การติดตอเผชิญหนา
ของบุคคลที่มีตอรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลโดยลําพังตัวเอง และเปนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระยะเวลาเปาหมายและเนื้อหาสาระการเขามีสวนรวมของบุคคลไดเอง จึงสามารถคาดหวังเปน
การกระทําจํานวนนอยของคนกิจกรรมในรูปแบบนี้ ไดแก การติดตอกับเจาหนาที่ทองถิ่นเกี่ยวกับ
ปญหาเฉพาะหรือปญหาสวนรวม ทั้งนี้เพื่อรองเรียนใหมีการแกไขปรับปรุงจากรัฐบาล 
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4. การรวมในกิจกรรมบางอยางขององคการ หรือกลุมเกี่ยวกับปญหาการเมืองและสังคม 
(Cooperative Activity) เปนกิจกรรมที่บุคคลกระทํารวมกับผูอ่ืน ซึ่งอาจจะกระทํารวมกับภายใน
องคกรที่เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได อาจเกิดข้ึนเวลาใดเวลาหนึ่งและจะเกี่ยวกับปญหาใด
ของกลุมใดก็ไดการมีสวนรวมทางการเมืองรูปแบบมีอิทธิพลตอรัฐบาลมาก เนื่องจากมีคนจํานวน
มากเขารวมและอาจมีความขัดแยงระหวางกลุมได อยางไรก็ตามกิจกรรมที่รวมมือกันนี้ตองการ
ความริเร่ิมบาง  

สําหรับสภาพทั่วไปในทางการเมืองของประเทศไทย การมีสวนรวมทางการเมือง 
ประชาชนอาจจําแนกได 2 รูปแบบสําคัญ คือ 

1. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการ รูปแบบที่ยอมรับและนํามาใชใน
ประเทศตาง ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

การใชสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
ของประชาชน อาจจะเปนการเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายของชุมชนสังคมประเทศ 
ชาติโดยการพูด อภิปราย การเขียน และการพิมพ ส่ิงเหลานี้ถือวาเปนการมีสวนรวมแบบเปน
ทางการที่สําคัญไมนอย เพราะจะสงผลใหรัฐบาลตองรับฟงและนําไปปฏิบัติในส่ิงที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม 

การรวมกลุม เปนการรวมกลุมของผูที่มีผลประโยชนรวมกัน ทั้งนี้เพื่อรักษาและปกปอง
ผลประโยชนของกลุม บางกลุมมีวัตถุประสงคเพื่อพิทักษผลประโยชนของสาธารณชนทั่วไป โดย
ตางก็ถือวาเปนการมีสวนรวมทางการเมืองเชนกัน 

การจัดต้ังและการเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง การรวมกลุมของบุคคลที่มีความคิดเห็น
ทางการเมืองตรงกัน และมีความมุงหมายที่จะจัดการบริหารประเทศใหเปนไปตามอุดมการณและ
แนวทางปฏิบัติที่วางเอาไว ระบบพรรคการเมืองถือเปนองคกรทางการเมืองที่มีความสําคัญ เพราะ
เปนองคกรที่จัดต้ังเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะและเปนองคกรที่ประชาชนสามารถ
รวมจัดต้ังข้ึนไดโดยตรง 

การไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ประชาชนในฐานะเปนเจาของอธิปไตยตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตองไปใชสิทธิเลือกต้ัง หมายถึงประชาชนตองการจะใหผูใดเขาไปใช
อํานาจอธิปไตยแทน หรือทําหนาที่เปนตัวแทนในการรักษาผลประโยชนของตน การไปใชสิทธิ
เลือกต้ังจึงเปนการแสดงถึงความเปนผูมีสํานึกทางการเมืองสูงมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอ 
ในการมีสวนรวมทางการเมือง การชวยรณรงคหาเสียงในการเลือกต้ัง การมีสวนรวมทางการเมือง
แบบนี้มักดําเนินเฉพาะชวงที่มีการเลือกต้ัง 
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2. การมีสวนรวมทางการเมืองแบบไมเปนทางการ การมีสวนรวมทางการเมืองแบบน้ี 
บางสังคมอาจจะไมยอมรับและไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมไดโดยตรง แตก็มีความ 
สําคัญไมนอย ถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง การมีสวนรวม
ทางการเมืองแบบนี้จําแนกไดดังนี้ 

การเดินขบวนประทวงเปนการรวมตัวกันของประชาชนเพื่อแสดงออกกับการไมเห็นดวย
กับการดําเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งของรัฐบาล การดําเนินการประทวงแตละคร้ังจะมีเปาหมาย
และวัตถุประสงค แตกตางกันออกไป เปนการแสดงออกซ่ึงพลังของประชาชนสวนใหญวาพวกเขา
ตองการสิ่งใด และอยากใหรัฐบาลสนองตอบอยางไร 

การกอความวุนวายทางการเมือง สวนมากมักจะเกิดจากการปลุกระดมโดยกลุมพลังตาง ๆ 
โดยจะหยิบยกขอบกพรองตาง ๆ ของรัฐบาลมาเปนสาเหตุ เมื่อมีการปลุกระดมก็ตองมีพฤติกรรม
ตาง ๆ ที่แสดงถึงการตอตานการกระทําของรัฐบาลในรูปแบบตาง ๆ เชน การนัดหยุดงาน ซึ่งจะมี
ผลเสียหายทั้งดานเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ  

การใชความรุนแรงทํารายรางกายและทรัพยสิน เปนการกอวินาศกรรมในรูปแบบตาง ๆ 
เปนวิธีการที่คนสวนใหญไมเห็นดวยแตเปนผลกระทบตอรัฐบาลที่ตองดําเนินการเร่ืองนั้น ๆ  

การปฏิวัติเปนการใชวิธีรุนแรงและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองและโครง 
สรางทางสังคมอยางฉับพลัน อันมีสาเหตุหลาย ๆ ประการ เชน สาเหตุทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือ 
การเรียกรองของประชาชนที่หมดความอดทน และเกิดความกดดันจึงตองจลาจร สรางความวุน 
วายเปนเหตุใหมีการนองเลือดนําไปสูการปฏิวัติ (สิทธิพันธ พุทธหุน. 2529) 

ฐิติ วิทยาสรณะ (2540) ไดสรุปรูปแบบการประเภทของกิจกรรมการมีสวนรวมทางการ
เมืองของนักรัฐศาสตรหลายทานไว ดังนี้ 

1. แบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ Verb แบงเปน มิติ ไดแก แบบของอิทธิพลของ
ขอบเขตของผลผลิต มิติความขัดแยง และความตองการความริเร่ิม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม
ในการมีสวนรวมดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.1 การลงคะแนนเสียง (Voting) เปนกิจกรรมของพลเมืองที่มีบอยมากที่สุด และมี
อิทธิพล มิติความขัดแยง และความตองการความริเร่ิม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในการมีสวน
รวมดานตาง ๆ ดังนี้ 

1.2 กิจกรรมรณรงคหาเสียง (Comparing activity) การเขามีสวนรวมในการรณรงค
หาเสียงเลือกต้ัง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการเลือกต้ังนั้น พลเมืองสามารถเพิ่มอิทธิตอผู 
นําเหมือนการลงคะแนนเสียง แตสามารถส่ือขาวสารเก่ียวกับการช่ืนชอบของผูเขามีสวนรวมได
มากกวา 
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1.3 การติดตอข้ันตนของพลเมือง (Cooperative Activity) เปนกิจกรรมขององคกร
หรือกลุมที่เกี่ยวกับปญหาทางการเมือง และสังคม ในกรณีเชนนี้ แตละคนจะตองไมกระทําตาม
ลําพังแตการกระทําจะรวมมือกับคนอ่ืน เพื่อที่จะมีอิทธิพลเหนือการดําเนินงานของรัฐบาลมากกวา 
อยางไรก็ตามกิจกรรมอาจเร่ิมตนข้ึนในเวลาใดก็ได และจะเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองปญหาของกลุมใดก็
ได นอกจากนี้อาจรวมกิจกรรมภายในองคกร ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการไดเชนเด่ียวกัน 

2. รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของมิลแบรท และโกเอล แบงเปน 6 รูปแบบ คือ 
 2.1 การเลือกต้ัง (Votingmil Branh and Goal) การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเปนรูปแบบ

ในการเขามีสวนรวมทางการเมือง ที่แยกจากกิจกรรารณรงคหาเสียง และกิจกรรมที่เกี่ยว ของกับ
พรรค การเมืองแตรวมไดกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรักชาติ ซึ่งแสดงออกโดยการเคารพธงชาติ การ
เสียภาษี การเคารพกฎหมาย และสนับสนุนประเทศไทยใหตอตานสงคราม 

 2.2 เปนเจาหนาที่พรรค และเจาหนาที่รณรงคในการหาเสียง (Party and Comparing 
workers) การมีสวนรวมทางการเมือง ในรูปแบบนี้ หมายถึง การเขารวมในพรรคการเมืองทั้งใน 
ชวงระหวาง การเลือกต้ังและในการรณรงคหาเสียง บริจาคเงินชวยเหลือพรรคและผูสมัคร ชักชวน
ใหประชาชนไปลงคะแนนเสียงใหแกพรรคที่ตนเองช่ืนชอบ การลงสมัครเลือกต้ัง และการรวมมือ
กับสวนตาง ๆ ในการปรับปรุงความเปนอยู 

 2.3 เปนผูมีบทบาทในชุมชน (Community activity) โดยมีขอบเขตในการมีสวนรวม
ทางการเมืองรูปแบบนี้ไดแก การรวมตัวกันข้ึนมาเพื่อแกปญหาสังคม การทํางานรวมกันกับกลาวที่
ทํางานเกี่ยวกับสังคมการเปนสมาชิกที่มีความกระตือรือรนขององคการที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจ 
กรรมสาธารณะอ่ืน ๆ และติดตอราชการในเร่ืองปญหาสังคม 

 2.4  มีการติดตอกับราชการ (Contaction Officials) การมีสวนรวมในรูปแบบนี้เปนเร่ือง 
เฉพาะเชน การติดตอราชการในเร่ืองภาษีโรงเรือน การตรวจสอบความมั่งคงทางสังคม 

 2.5  เปนผูประทวง (Protestor) รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองในรูแบบน้ีคือ การ
เขารวมเดินขบวนตามถนน หรือกอใหเกิดจลาจล เพื่อบังคับใหรัฐแกไขปญหาบางส่ิงบางอยาง
เกี่ยวกับการเมืองใหถูกตอง 

 2.6  เปนผูส่ือขาว (Communicator) รูปแบบของการมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะ
ผูส่ือขาวมีขอบเขตของกิจกรรมดังนี้ คือ การเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเมือง การสงจดหมายสนับสนุน
ผูนําเมื่อเขาทําดี การเขารวมถกปญหาทางการเมืองใหขอมูลความรู เกี่ยวกับการเมืองแกเพื่อนใน
ชุมชนที่อาศัยอยูหรือการใหความสนใจกับราชการ และการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือ 
พิมพผูส่ือขาวนี้มักเปนพวกที่มีการศึกษาสูงมีขอมูลเกี่ยวกับการเมืองมาก และมีขอมูลทางการเมือง
มากดวย (ฐิติ วิทยาสรณะ, 2538) 
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สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมือง มีหลายกิจกรรมและหลากรูปแบบ ในการมีสวนรวม
ทางการเมืองในฐานะพลเมืองของรัฐ ตามสิทธิ หนาที่ของพลเมืองของรัฐ 

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเลือกต้ัง 

2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไดกําหนด สิทธิ หนาที่ ในการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนไว ดังนี้ 
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ 10 แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 
ดังตอไปนี้ 

1. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น  

2.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การ
วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ  

3.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
ทุกระดับในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 

4.  สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดต้ังกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับ 
สนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ 

5.  สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิ
เลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

หมวด 7 ใหอํานาจแกประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมทางการเมืองโดยตรง สามารถ
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

1. ผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวา 10,000 คน มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อให
รัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ (การเขาช่ือเสนอกฎหมาย)  

2. ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวา 20,000 คน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภา
เพื่อใหวุฒิสภาถอดถอนบุคคลผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงระดับสูง (นายก 
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รัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง หรืออัยการสูงสุด รวมถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ
การเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินและกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงาน
อัยการหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง) ดวยเหตุมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ  

 - สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ 
 - สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  
 - สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม  
 - สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรุนแรง  
3. ผูมีสิทธิเลือกต้ังยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ เห็นชอบหรือไมเห็นชอบในกิจการ

ตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ แบงเปนกรณีดังตอไปนี้ 
 - กรณีที่อาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน  
 - กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ  
2.2.2 การมีสวนรวมในกระบวนการเลือกต้ัง  
การเลือกต้ังเปนสิทธิและหนาที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน ที่มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ

เพื่อไปทําหนาที่คัดเลือกตัวแทนของตนเขาไปออกกฎหมายและเขาไปบริหารประเทศ ดังนั้น 
ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการเลือกต้ัง และทําใหการเลือกต้ังสุจริตและเท่ียงธรรม ประชาชน
สามารถมีสวนรวมในกระบวนการเลือกต้ังไดดังนี้  

1.  สมัครเปนสมาชิกพรรคการเมือง  
2.  สอดสองดูแลการเลือกต้ัง แจงเหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง  
3.  ใชสิทธิเลือกต้ังโดยพรอมเพรียง  
4.  รวมตรวจสอบการเลือกต้ังโดยเปนสมาชิกหรืออาสาสมัครขององคการเอกชนที่คณะ 

กรรมการการเลือกต้ัง รับรองใหตรวจสอบการเลือกต้ัง  
5.  รวมเปนเจาหนาที่จัดการเลือกต้ังในระดับตาง ๆ เชน กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

กรรมการนับคะแนน กรรมการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการการ
เลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง เปนตน  

การมีสวนรวมในการเลือกต้ัง สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้  
กิจกรรมการมีสวนรวมกอนการเลือกต้ัง  
1.  ตรวจบัญชีรายช่ือวาตนเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือไม  
2.  ตรวจสอบพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกต้ัง  
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3.  รวมรณรงคเลือกต้ัง  
4.  ฟงการปราศรัยนโยบายของผูสมัครและพรรคการเมือง  
5.  สอดสองดูแลพฤติกรรมที่มิชอบ  
6.  ศึกษาประวัติผูสมัคร  
7.  ใหการศึกษาแกประชาชน  
8.  การตอรองนโยบายของพรรคการเมือง 
กิจกรรมการมีสวนรวมระหวางการเลือกต้ัง  
1.  สังเกตการณการซื้อเสียง  
2.  ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง  
3.  ติดตามการนับคะแนน  
4.  รวมเปนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง  
5.  แจงเหตุหากพบเหตุการณผิดปกติ  
6.  ชักชวนประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ัง  
7.  ไมรับเงินซ้ือเสียง  
8.  ตรวจสอบดูแลการเลือกต้ังใหเปนไปตามกติกา 
กิจกรรมการมีสวนรวมหลังการเลือกต้ัง 
1.  ติดตามผลการเลือกต้ัง  
2.  ติดตามผลการใชสิทธิเลือกต้ัง  
3.  ติดตามการจัดต้ังรัฐบาล  
4.  ติดตามตรวจสอบการทํางานของผูแทนที่เราเลือก  
5.  แสดงพลังกลุมถอดถอนนักการเมือง ถาพบวามีการกระทําโดยมิชอบ 

เนื่องจากปจจุบันประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหความสําคัญอยางยิ่งตอการมีสวนรวม
ของประชาชนเปนสําคัญโดยที่การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการซ่ึงประชาชน หรือผูมี
สวนไดสวนเสียไดโอกาสแสดงทัศนะและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนรวมทั้งมีการนําความคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณาเปนนโยบายและการตัด 
สินใจของรัฐ 

2.2.3 หลักการวางตนเปนกลางทางการเมืองของขาราช 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 บัญญัติวา ประเทศไทยมี

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมาตรา 63 วรรคหน่ึง 
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ระบุวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไดกําหนดเร่ืองการรวมกลุมและแนวทางประพฤติปฏิบัติใน
การวางตน ทางการเมืองไวในมาตรา 43 ความวา ขาราชการพลเรือนสามัญ มีเสรีภาพในการรวม 
กลุมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ แตทั้งนี้ ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
แผนดิน และความตอเนื่อง ในการจัดทําบริการสาธารณะ และตองไมมี วัตถุประสงคทางการเมือง 
(อานประกอบ : มาตรา 64 รัฐธรรมนูญ เร่ืองการรวมกลุมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ) 
ทั้งนี้ มาตรา 82 (9) ยังไดกําหนดถึงบทบาทขาราชการพลเรือนสามัญในการวางตน ทางการเมือง
เอาไวดวยวา ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการ
อ่ืนที่เกี่ยวของกับประชาชนกับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาท ทาง
การเมืองของขาราชการดวยขอกําหนดวินัยมาตรานี้ บัญญัติข้ึนโดยมีเจตนารมณ ใหขาราชการ
ประจํามีความเปนกลางในทางการเมือง แตก็ไมตัดสิทธิ ขาราชการประจําในการที่จะเขาเปน
สมาชิกพรรคการเมือง อยางไรก็ตาม ขาราชการนั้นยังมีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักคณะ 
รัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2499 
ซึ่งกําหนดไวในขอ 2 วา ขาราชการพลเรือนจะนิยมหรือเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ต้ังข้ึน
โดยชอบดวยกฎหมาย และจะไปประชุมอันเปนการประชุมของพรรคการเมืองนั้นเปนการสวนตัวก็
ได แตในทางที่เกี่ยวกับประชาชน และหนาที่ราชการตองกระทําตนเปนกลาง ปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยไมคํานึงถึงพรรคการเมือง และไมกระทําการใหเปนการฝาฝนวินัยที่กําหนดไว
สําหรับขาราชการพลเรือนกับตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามดังตอไปนี้ดวย คือ  

1) ไมดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองใด ๆ เวนแตเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประเภท 2 
หรือขาราชการการเมือง  

2) ไมใชสถานที่ราชการในกิจการทางการเมือง  
3)  ไมวิพากษวิจารณการกระทําของรัฐบาลใหปรากฏแกประชาชน  
4) ไมแตงเครื่องแบบราชการไปรวมประชุมพรรคการเมืองหรือไปรวมประชุมในที่

สาธารณสถานใด ๆ อันเปนการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง  
5)  ไมประดับเครื่องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวมเคร่ืองแบบราชการในเวลาราชการ 

หรือในสถานที่ราชการ 
6) ไมแตงเคร่ืองแบบของพรรคการเมืองเขาไปในสถานท่ีราชการ  
7) ไมบังคับใหผูอยูใตบังคับบัญชาหรือประชาชนเปนสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม

กระทําการในทางใหคุณใหโทษเพราะเหตุที่ผูอยูใตบังคับบัญชาหรือประชาชนนิยมหรือเปนสมาชกิ
ในพรรคการเมืองใดที่ต้ังข้ึนโดยชอบดวยกฎหมาย 
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8) ไมทําการขอรองใหบุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง 
9) ไมโฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชนแกพรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรค

การเมืองใด ๆ ใหเปนการเปดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ที่ปรากฏแกประชาชน หรือ
เขียนจดหมาย หรือบทความไปลงหนังสือพิมพหรือพิมพหนังสือหรือใบปลิวซ่ึงจะจําหนายแจกจาย
ไปยังประชาชน อันเปนขอความที่มีลักษณะของการเมือง 

10) ไมปฏิบัติหนาที่แทรกแซงในทางการเมืองหรือใชการเมืองเปนเคร่ืองมือเพื่อกระทํา
กิจการตาง ๆ อาทิ วิ่งเตนติดตอกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือพรรคการเมือง เพื่อใหนําราง
พระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาฯ หรือต้ังกระทูถามรัฐบาล เปนตน 

11) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไมแสดงออกโดยตรง
หรือโดยปริยายที่จะเปนการชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนผูสมัครรับเลือกต้ัง และในทางกลับกันไม
กีดกัน ตําหนิติเตียน ทับถม หรือใหรายผูสมัครรับเลือกต้ัง 

สําหรับบทลงโทษกรณีขาราชการผูใดกระทําการฝาฝนระเบียบนี้ ถือวาเปนการกระทําผิด
วินัยฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการขอมูลระเบียบตามกฎหมาย ขาราชการทุก
คน และส่ิงที่พึงระวังคือ ไมทําผิดวินัยขาราชการฐานไมวางตนเปนกลางทางการเมือง 

ผูวิจัยจึงสรุป การมีสวนรวมทางการเมือง สําหรับขาราชการทหารกรมการแพทย ที่ตอง
วางตนเปนกลางทางการเมือง และเปนพลเมืองของรัฐ ซึ่งมีสิทธิ และหนาที่ในการเลือกต้ัง ดังนี้  
คือ 1) การใชสิทธิทางการเมือง 2) ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และ 3) การรณรงค
เลือกต้ัง  

 
2.3 หลักการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย 

2.3.1 การมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม ไดเขามามีบทบาทสําคัญ ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุงเนนคนเปนสําคัญมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมใหทุก
คนทุกภาคสวนในสังคมเขารวมในกระบวนการพัฒนา และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม เพื่อ
สงเสริมและเปนเหตุจูงใจใหคนในสังคมรวมกันในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ทางสังคมรวมกัน  

อางรัฐธรรมนูญ 
เจมส เครยตัน ไดใหความหมาย การมีสวนรวมของประชาชนไววา “การมีสวนรวมของ

ประชาชน” คือ กระบวนการซ่ึงนําเอาความหวงกังวลของสาธารณชนความตองการและความเชื่อ
หรือคานิยมของประชาชนเขามาประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล การมีสวนรวมของประชาชน
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เปนกระบวนการส่ือสารสองทาง โดยมีเปาหมายสําคัญคือ ใหเกิดการตัดสินใจที่ดีที่สาธารณชนให
การสนับสนุน 

เจิมศักด์ิ ปนทอง (2527) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา “เปนการเขารวม กิจกรรม
ของชาวบานตามที่หนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดข้ึน และชาวบานเปนผูเสนอ โดยมีการเขารวม
ในหลายระดับ เชน การเขารวมในการฟงเฉย ๆ ฟงและออกความคิดเห็น ตลอดจนรวมในการวาง 
แผนและมีผูเขารวมต้ังแตผูใหญบาน กรรมการหมูบาน และชาวบานทั่วไป 

ประธาน วัฒนวณิชย (2536) ไดกลาวถึง หลักการที่จะทําใหประชาชนมี สวนรวมในการ
ปองกันและลดจํานวนอาชญากรรมในสังคมที่สําคัญ ไดแก การกระจายอํานาจในการบริหารงาน
ยุติธรรม (Decentralization) พรอม ๆ กับการมีสวนรวมของประชาชน ไดแกประชาชนและชุมชน
จะตองมีสวนรวมในความพยายามใด ๆ ที่จะปองกันอาชญากรรม 

1. องคกรในกระบวนการยุติธรรมจะตองมีปฏิสัมพันธกับประชาชนหรือ โครงการที่เอกชน
เปนผูริเร่ิมข้ึน 

2. จัดใหมีโครงการรวมมือในการปองกันอาชญากรรมระหวางภาครัฐและ เอกชนในระดับ
ตาง ๆ  

3. เจาหนาที่ผูรักษากฎหมายจะตองมีหนาที่ใหการสนับสนุนโครงการตาง ๆ ในการปองกัน
อาชญากรรม 

นิรันดร จงวุฒิเวศน (2527, หนา 182) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา เปนการ
เกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (Mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งใน
สถานการณกลุม (Group situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาว เปนเหตุเราใจใหการกระทํา
การ (Contribution) บรรลุจุดมงหมายของกลุมนั้นกับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม
ดังกลาวดวย นอกจากความหมายขางตนนี้แลว และไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมไวในรูป 
ของสมการวา 

การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 
Participation = cooperation + coordination + responsibility 
ไดสรุปไววา การมีสวนรวมเกิดจากแนวคิดสําคัญ 6 ประการ คือ  
1.  ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน ซึ่งเกิดจากการสนใจและความหวง กังวลสวน

บุคคล ซึ่งบังเอิญสอดคลองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวล รวมกันของสวนรวม 
2.  ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกันที่มีตอสถานการณที่เปนอยูนั้น ผลักดันให

พุงไปสูการรวมกลุม วางแผน และลงมือกระทํารวมกัน 
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3.  การตกลงใจรวมกันที่จะเปล่ียนแปลงกลุมชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การตัดสิน 
ใจรวมกันจะตองรุนแรงมากพอ ที่จะทําใหเกิดความคิดริเร่ิมกระทําการที่ สนองตอบความเห็นชอบ
ของคนสวนใหญที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนั้น 

4.  ความศรัทธา ที่มีความเชื่อถือบุคคลสําคัญ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ทําใหประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ เชน การลงแขก การบําเพ็ญประโยชน การสรางโบสถวิหาร 

5.  ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือหรือมีเกียรติยศตําแหนง ทําใหประชาชนเกิด
ความเกรงใจที่จะมีสวนรวมทั้ง ๆ ที่ยังไมมีความศรัทธา หรือความเต็มใจ อยางเต็มเปยมที่จะกระทํา 

6.  อํานาจบังคับ ที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวา ทําใหประชาชนถูกบีบบังคับใหมี
สวนรวมในการกระทําตาง ๆ  

สุเมธ ทรายแกว (2536, หนา 15 - 16) กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมโดยทั่วไป 
หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) แตก็ไมไดหมายความวาจะเปนการ
ตัดสินใจแตเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไป กับการปฏิบัติการ (Implementation) ดวย 
เชน ในการจัดองคกร การกําหนดกิจกรรมพัฒนา เปนตน การตัดสินใจยังมีความเกี่ยวของกับ
ประชาชนในเร่ืองของผลประโยชน (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนา
ดวยซึ่งจะเห็นวา การตัดสินใจนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติการ แตก็เกี่ยวของกับผลประโยชน
และการประเมินผลดวยเหมือนกัน กลาวคือ ผลประโยชนนั้นเปนผลมาจากการปฏิบัติการ และผล 
ประโยชนจะมาเปนตัวกําหนดใหมีการประเมินผล ซึ่งตางก็ไดรับผลมาจาก ข้ันตอนการตัดสินใจ
แลวทั้งสิ้นนั่นเองนอกจากน้ียังมีผลสะทอนกลับ (Feedback) จากการประเมินผลและการปฏิบัติ 
การกลับไปสูการตัดสินใจอีกดวย ดังนั้นตามแนวคิดนี้สามารถแบงลักษณะของการมีสวนรวมได 4 
ลักษณะ คือ  

1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
3.  การมีสวนรวมในผลประโยชน 
4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล 
มีผูกลาวถึงลักษณะ และรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนชุมชนเพื่อใหเห็นแนว 

ทางปฏิบัติที่ทําใหเกิดความรวมมือ ไวดังนี้ 
Shadid et al. เห็นวาแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบมากที่สุด คือ แนวคิดของ 

โคเฮนและอัพฮอฟ ซึ่งไดจําแนก ข้ันตอน หรือประเภทของการมีสวนรวมออกเปนเร่ืองของการตัด 
สินใจ (Decision making) การดําเนินการ (Implementation) ผลประโยชน (Benefits) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
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ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น ประการ
แรกที่สุดที่จะตองกระทําก็คือ การกําหนดความตองการ และการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้น
ก็เลือกนโยบาย และประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนั้น จะไดมาจากคําถามที่วา ใครทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนได
โดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงาน และการขอความชวยเหลือ เปนตน 

ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น นอก 
จากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพแลว ยังตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลที่เปนประโยชนใน
ทางบวกและผลที่เกิดข้ึนในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษตอ
บุคคลและสังคมดวย 

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น ส่ิงที่ 
สําคัญที่ตองสังเกตก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expec 
tations) : ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 

ชูชาติ พวงสมจิตร ไดจําแนกข้ันตอนในการมีสวนรวมออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มโครงการ เปนข้ันที่ประชาชนเขามามีสวนรวม

คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชนตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจ กําหนดความ
ตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้น ๆ  

ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในขั้นวางแผน เปนข้ันที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด 
นโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทาง การดําเนินงาน และกําหนด
ทรัพยากร และแหลงของทรัพยากรที่จะใชในโครงการ 

ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ เปนข้ันที่ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การทําประโยชนแกโครงการ โดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณ และแรงงานหรือ
โดยการบริหารและประสานงานตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอกเปนตน 

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการ เปนข้ันที่ประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการประเมินวา โครงการที่พวกดําเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การประเมิน 
ผลนี้อาจเปนการประเมินผลยอย (Formative evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผลความกาวหนา
ของโครงการที่กระทําเปนระยะ ๆ หรือการประเมินผลรวม (summative evaluation) ซึ่งเปนการ
ประเมินผลสรุปรวบยอดของโครงการทั้งหมด 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวม 
2.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีสวนรวมมี 5 ทฤษฎี 
1) ทฤษฎีการเกี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuation )  
Maslow กลาววา การเกล้ียกลอม หมายถึง การใชคําพูดหรือการเขียน เพื่อมุงใหเกิดความ 

เช่ือถือและการกระทํา ซึ่งการ เกล้ียกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานและถาจะให เกิดผลดีผูเกล้ียกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเร่ืองที่จะ
เกล้ียกลอม 

โดยเฉพาะในเร่ือง ความตองการของคนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวาสําดับข้ัน 
ความตองการ (Hierarchy of needs) คือ ความตองการของคนจะเปนไปตามสําดับจาก นอยไป
มาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

1.1  ความตองการทางดานสรีระวิทยา (Physiological needs) เปนความตองการ ข้ันพื้น 
ฐานของมนุษย (Survival needs) ไดแก ความตองการทางตานอาหาร ยา เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย 
ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ 

1.2  ความตองการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security needs) ไดแก 
ความตองการที่อยูอาศัยอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูก ขโมยทรัพยสิน 
หรือความมั่นคงในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม 

1.3  ความตองการทางดานสังคม (Social needs) ไตแก ความตองการความรัก ความตอง 
การที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

1.4  ความตองการที่จะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self-Esteem needs) ไดแก ความภาคภูมิใจ 
ความตองการดีเดนในเร่ืองหนึ่งที่จะใหไตรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน ความตองการ ตานนี้เปน
ความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองในเร่ืองความสามารถ และความสําคัญของ
บุคคล 

1.5  ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self-Actualization needs) เปนความ ตองการใน
ระบบสูงสุด ที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอยางตามความนึกคิด ของตนเองเพื่อจะ
พัฒนาตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําไดความตองการนี้จึงเปนความตองการ พิเศษของบุคคลที่จะ
พยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนแนวทางที่ดีที่สุด 

2) ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (Nationnal Morale) 
คนเรามีความตองการทางกายและใจถาคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูง ตามไป

ดวย แดถาขวัญไมดีผลงานก็ต่ําไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทางจิตใจที่แสดง 
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ออกในรูปพฤติกรรมตาง ๆ นั่นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสราง ทัศนคติที่ดีตอผูรวม 
งาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ การใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิด 
เห็น เปนตน และเมื่อใดก็ตามถาคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดี 
แกหนวยงานทั้งในสวนที่เปนขวัญสวนบุคคล และขวัญของกลุม ดังนั้น จะเปนไปไดวาขวัญของ
คนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดียอมเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ได
เชนกัน 

3) ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationaliam) 
ปจจัยประการหนึ่งที่นําสูการมีสวนรวมคือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดข้ึน หมายถึง 

ความรูสึกเปนตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ เนนคานิยมเร่ืองผลประโยชน สวนรวมของชาติ มีความ
พอใจในชาติของตัวเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันตอทองถิ่น  

4) ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) 
การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุ เปาหมายหรือ

วัตถุประสงครวมกัน ทั้งนี้เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุมคน จูงใจไปยังเปาประสงค
โดยทั่วไปแลวผูนําอาจจะมีทั้งผูนําที่ดีเรียกวาผูนําปฎิฐาน (Positive Leader) ผูนําพลวัต คือ เคล่ือน 
ไหวทํางานอยูเสมอ (Dynamic leader) และผูนําไมมีกิจ ไมมีผลงานสรางสรรค ที่เรียกวา ผูนํานิเสธ 
(Negative leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนํา จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติ 
งานอยางมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และรวมรับผิดชอบ ดังนั้น การ
สรางผูนําที่ดี ยอมจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยดีนั่นเอง 

5) ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Merthod) 
การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผน เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของ ความรวมมือยังไมมีระบบใดดี
ที่ชุดในเร่ืองการใชบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจอยางต้ังใจไมมีใคร
บังคับก็จะทํางานดวยความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนของ
รัฐ เพราะการใชระบบบริหาร เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาด 
หวังผลประโยชน 

2.4.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมในประเทศประชาธิปไตย เปนเร่ืองสําคัญที่รัฐจะตองใหหลักประกันในสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกอยางเทาเทียมกัน และภายใตขอบเขตของกฎหมายที่
สําคัญยิ่งคือ การมีสวนรวมของประชาชนในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย  
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ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมืองข้ึนอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ ลักษณะของ
ระบบการเมือง กลาวคือ หากเปนระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการมีสวนรวมทาง 
การเมืองของประชาชนมีความสําคัญและจําเปนมาก ต้ังแตการคัดเลือกผูแทนเขามาทําหนาที่ใน
การบริหารประเทศ การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะตาง ๆ เชน พูดคุยกันทาง
การเมือง การเขียนบทความหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นทางหนังสือพิมพ การรวมแสดงความ 
คิดเห็นในรายการสนทนาการเมืองทางโทรทัศน  

รูปแบบและระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ยังเปนปจจัยช้ีวัดระดับความ
เปนประชาธิปไตยของระบบการเมืองนั้น ๆ อีกดวย 

สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองเปนหัวใจสําคัญของการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่เนนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกอยางเทาเทียมกัน และภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย 

2.4.3 รูปแบบของการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจมีสวนรวมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง หรือ

หลายข้ันตอนหรือทุกข้ันตอนก็ได โดยแบงเปนข้ันตอนตาง ๆ ตามประเภท ของกิจกรรมไวแตกตาง
กัน ตามความคิดเห็นของนักวิชาการตาง ๆ ดังนี้ 

เจิมศักด์ิ ปนทอง (2527, หนา 272 - 273) ไดแยกแยะข้ันตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวม
ไวเปน 4 ข้ันตอน  

1.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
2.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
3.  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติการ  
4.  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
ปธาน สุวรรณมงคล (2527, หนา 15) กลาววา ชุมชนควรมีขอบเขตของการมีสวนรวม 4 

ลักษณะ คือ 
1.  การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ  
2.  การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน  
3.  การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน  
4.  การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล  
สุเมธ ทรายแกว (2536, หนา 15 - 16) กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมโดยทั่วไป 

หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision making) แตก็ไมไดหมายความวาจะเปนการ
ตัดสินใจแตเพียงอยางเดียว ยังใชการตัดสินใจควบคูไป กับการปฏิบัติการ (Implementation) ดวย 
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เชน ในการจัดองคกร การกําหนดกิจกรรมพัฒนา เปนตน การตัดสินใจยังมีความเก่ียวของกับ
ประชาชนในเร่ืองของผลประโยชน (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนา
ดวยซ่ึงจะเห็นวา การตัดสินใจนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติการ แตก็เกี่ยวของกับผลประโยชน 
และการประเมินผลดวยเหมือนกัน กลาวคือ ผลประโยชนนั้นเปนผลมาจากการปฏิบัติการ และ
ผลประโยชนจะมาเปนตัวกําหนดใหมีการประเมินผล ซึ่งตางก็ไดรับผลมาจาก ข้ันตอนการตัดสิน 
ใจแลวทั้งส้ินนั่นเองนอกจากนี้ยังมีผลสะทอนกลับ (Feedback) จากการประเมินผลและการ
ปฏิบัติการกลับไปสูการตัดสินใจอีกดวย ดังนั้น ตามแนวคิดนี้สามารถแบงลักษณะของการมีสวน
รวมได 4 ลักษณะ คือ 

1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 
3.  การมีสวนรวมในผลประโยชน 
4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล 
2.4.4 ขั้นตอนการมีสวนรวม 
เจิมศักด์ิ ปนทอง (2527, หนา 272 - 273) ไดเสนอข้ันตอนของการมีสวนรวมที่แทจริง

นั้นนาจะมี 4 ข้ันตอน คือ  
ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของชาวชนบท 

ข้ันตอนนี้เปนสวนสําคัญที่สุด เพราะถาชาวชนบทยังไมสามารถเขาใจปญหา และคนหาสาเหตุ
ของปญหาดวยตัวเขาเอง กิจกรรมตาง ๆ ที่ตามมาก็ไรประโยชน เพราะชาวชนบทจะขาดความ
เขาใจและมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น เนื่องจากชาวชนบทเปน ผูอยูกับปญหา และ
รูจักปญหาของตนเองดีที่สุด แตมนุษยจะมองปญหาของเขาไดชัดเจน ยิ่งข้ึนเมื่อมีคนมาชวยเขา
วิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุของปญหานั้น เจาหนาที่ หรือ นักพัฒนานี่เองที่ทําหนาที่เสมือนหนึ่ง
เปนกระจกเงาผูคอยสะทอนภาพ หรือเปน จิตแพทยผูคอยชักชวนใหชาวชนบทมองเห็นภาพของ
ปญหา และวิเคราะหปญหาดวยตัวเขาเอง  

ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เปนข้ันตอนตอไปที่ขาดไมได
เพราะหากเจาหนาที่ หรือนักพัฒนาตองการแตผลงานการพัฒนาวัตถุใหเสร็จส้ิน โดยฉับไว ก็จะ
ดําเนินการวางแผนงานเสียดวยตนเอง ผลที่ตามมาก็คือ เมื่อขาดเจาหนาที่ ชาวชนบทก็จะไม
สามารถดําเนินการวางแผนงานไดดวยตนเอง ส่ิงนี้อาจเปนความยากลําบากที่ผลักดันใหเจาหนาที่ 
หรือนักพัฒนาทําหนาที่เปนเพียงเพื่อนของชาวชนบท ในการชวยวางแผน เพราะชาวชนบท
โดยทั่วไปมีการศึกษานอย แตถาเราไมใหชาวชนบทไดมีสวนรวมในข้ันตอนนี้ โอกาสท่ีชาวชนบท 
จะไดรับการศึกษา และพัฒนา ตนเองในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไป เจาหนาที่หรือ
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นักพัฒนาตองทําใจใหไดวาการศึกษาใดก็ตาม ตองเร่ิมความยากงาย เร็วชา จากระดับของผูจะรับ
การศึกษา มิใชจากระดับความรูความสามารถของผูใหการศึกษา  

ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการลงทุน และการปฏิบัติงาน ถึงแมวาชาวชนบท จะยากจน 
และขาดแคลนทรัพยากร แตชาวชนบทก็มีทรัพยากรที่สามารถเขามามีสวนรวมในการลงทุนและ
ปฏิบัติงานได เพราะจากประสบการณการทํางานในชนบท อยางนอยชาวชนบทก็มีแรงของตนเอง
เปนข้ันต่ําที่สุดที่จะเขารวมไดและในหลาย ๆ แหง ชาวชนบทสามารถที่จะรวมลงทุนในกิจกรรม
หลาย ๆ ประเภทได การรวมลงทุน และปฏิบัติงานจะทําใหชาวชนบทคิดตนทุนใหกับตัวเอง ในการ
ดําเนินงาน และจะระมัดระวังรักษากิจกรรมที่ทําข้ึนเพราะเขามีความรูสึกเปนเจาของ ซึ่งตางไป
จากสภาพ ที่การลงทุน และการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปจจัยภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไม
เดือดรอนมากนัก และการบํารุงรักษาก็จะไมเกิดข้ึน เพราะเมื่อไมใชของเขา เขาก็จะไมบํารุงรักษา 
ไมรัก และไมหวงแหน นอกจากนั้นการรวมปฏิบัติงานดวยตนเองทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรม
อยางใกลชิดและเม่ือเห็นประโยชนก็สามารถจะดําเนิน กิจกรรมชนิดนั้นดวยตนเองตอไปได  

ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอน สุดทาย
ที่สําคัญอยางยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถาหากการติดตาม และการประเมินผลงาน ขาดการมีสวน
รวมของชาวชนบท แตดําเนินการโดยบุคคลภายนอก ชาวชนบทยอมจะไมไดประเมินดวยตนเอง
วางานที่ทําไปนั้นไดรับผลดี ไดรับประโยชนอยางไรหรือไม การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันใน
โอกาสตอไปจึงอาจประสบความยากลําบาก เพราะชาวชนบทไมไดประเมินดวยตนเองใหรูแจงวา
ดีหรือไมดีอยางไร ถึงแมจะมีผูโตแยงวา การประเมินที่เที่ยงธรรมที่สุดนาจะมาจากบุคคลภายนอก
ที่ไมไดยุงเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น ๆ แตถาคิดถึงจุดมุงหมายของการพัฒนาที่มุงจะพัฒนาคน การ
คํานึงถึงแตความเที่ยงธรรมในแนวคิดของคนภายนอกยอมไรประโยชน การผสมผสานระหวางคน
ภายนอกกับชาวชนบทนาจะเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก สวน 
ประกอบของคนนอกที่ไมไดเกี่ยวของกับกิจกรรมจะเปนชาวชนบทในหมูบานอ่ืน ๆ มารวมประเมิน
ดวยก็จะกอใหเกิดประโยชนไมนอย เพราะนอกจากจะเปนการเผยแพรกิจกรรมออกไปแลวชาว
ชนบทจะเขาใจและมองเห็นคุณคาของส่ิงตาง ๆ คลายคลึงกับ ชาวชนบทดวยกันเอง 

กลาวโดยสรุป ระบบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหประชาชนได
แสดงทัศนะคติและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตาง ๆ ที่จะมีผลตอชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน นอกจากจะชวยใหการตัดสินใจของผูเสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และ
สอดรับกับปญหาและความตองการของประชาชนมากย่ิงข้ึนแลว ยังเปนการควบคุมการบริหาร 
งานของรัฐบาลใหมีความโปรงใส (Transparency) ตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
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ประชาชน (Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือสามารถตอบคําถามของประชาชนได 
(Accountability) อีกดวย ซึ่งเทากับเปนการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใหสมบูรณ
มากยิ่งข้ึนอีกดวย 

 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 

การมีสวนรวมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนานั้นไดมีรากฐานของความเจริญรุงเรือง
ของสังคม อาจจะเปนเร่ืองที่ไมคอยมีใครใหความสําคัญสักเทาใด แตในความเปนจริงเมื่อไรที่เรา
ละเลยแหงความดีแหงคุณธรรมและจริยธรรมไปแลวก็เทากับวาเรากําลังพังทลายโครงสรางใน
สังคม จริยธรรม เปนเร่ืองของหลักความประพฤติในทางที่ชอบ หรือเปนหลักที่ไดรับการยกยองวา
เปนส่ิงที่ถูกที่ควร ในบางที ก็จะใชคําวา คุณธรรม ซึ่งหมายถึง คุณงามความดี หรือบางวา ศีลธรรม 
ก็ได ในยุคปจจุบันนี้ทุกคนตองการอยากใหนักการเมืองที่ดีเขาไปบริหารบานเมือง แตจะทํา
อยางไรถึงจะไดนักการเมืองที่ดีไดพระพุทธเจาทรงตรัสหลักธรรมไววา ส่ิงที่จะนําพานักการเมือง
ไปสูความดีนั้น ก็คือ ความศรัทธาดังที่ (พระพะยอม กลฺยาโณ, 2556, หนา 56 – 62)ไดอธิบายไว 
7 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ความศรัทธา ถาจะพูดใหดูดีก็คือ “นิยม” นิยมคนดี นิยมความดี นิยมฝายดี ถาเขามี
หลักธรรมอะไรไวนักการเมืองดีก็จะเกิดความนิยม นักการเมืองโดยเฉพาะ ส.ส. บางคนไมคอย
ศรัทธาในความดี จึงไมคอยนิยมความดี พูดกันแตเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไมไดนึกถึงเร่ือง
ส่ิงที่ทําใหเปนนักการเมืองที่ดีของสังคมเลย ในเวลานี้คนดีจึงมีนอยลง เพราะความศรัทธาตอ
ความดีของนักเมืองระดับประเทศลดนอยลงไป โดยเฉพาะการบริหารบานเมืองจะตองยึดหลัก
ความสุจริตทั้งทางกาย วาจา และใจ 

2. หิริ ความละอายตอพฤติกรรมอันชั่ว การกระทําความช่ัวหรือบาปอกุศล ปจจุบันนี้
นักการเมืองจํานวนไมนอยที่ไมมีความละอายแกใจ มีแตทะเลาะกันใสรายปายสีกันก็มีซึ่งไมมี
ความละอายแกใจ วาทะเลาะกันใสรายปายสีกันนั่นเปนสมบัติของคนที่ดีหรือ คนที่ชอบทะเลาะ
กันนั้น เปนสมบัติของคนที่ไมดีเลย คนที่ที่ไมรูสึกละอายตอบาปนั้นจะมาปกครองประเทศชาติได
อยางไร 

3. สวนอีกขอหนึ่งนั้นจะตองมาเปนคูกันคือ หิริ และโอตัปปะ ซึ่งมีความหมายวา ความ
เกรงกลัวตอการกระทําความเลวหรือบาปอกุศล 2 คํานี้มักจะพูดรวม ๆ กันไปเลยวา “หิริโอตัปปะ” 
ซึ่งก็คือความเปนผูมีสติสัมปชัญญะ กลาวคือมีความระลึกไดดวยปญญาอันเห็นชอบ กอนคิด 
กอนทํา กอนพูด วาเปนคุณความดีหรือเปนความช่ัว โดยไดพิจารณาเห็นคุณธรรม คือ ความเปนผู
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มีศีลธรรม โดยความเปนคุณและพิจารณาเห็นชอบความชั่วหรือบาปเปนอกุศล คือความประพฤติ
ที่ผิดศีลธรรม โดยความเปนโทษตามที่เปนจริงแลวเกิดความละอายแกใจที่จะกระทําความผิด และ
เกิดความเกรงกลัวตอความผิด หรือความชั้วนั้น วาจะกลับใหผลเปนโทษหรือความทุกขเดือดรอน
แกตนได จึงมีความยับยั้งชั่งใจ ไมกลาทําความช่ัว หรือเมื่อเผลอตัวเผลอใจประพฤติปฏิบัติที่ไมดี
ลงไปแลว ก็รูสึกตัว เพราะไดพิจารณาเห็นโทษของความช่ัวหรือบาปอกุศล โดยความเปนโทษ
ตามที่เปนจริง ก็เกิดความละอายแกใจและเกรงกลัวตอบาปอกุศลซ่ึงหยุดกระทําความช่ัวหรือบาป
อกุศลนั้นตอไป  

4. พหุสัจจะ คือ ไดยินไดฟงมามาก ใฝตอการรับฟงเร่ืองธรรม คุณงามความดีความรู อัน
กอใหเกิดวิสัยทัศน คือสติปญญารอบรูทั้งคติโลกและคดีธรรม อยางกวางไกล ผูมีพหุสัจจะ จึงตก
น้ําไมไหล ตกไฟไมไหม เปนผูที่มีระเบียบวินัยในการทํางานที่เขมแข็งจริงจังและซ่ือตรง ทําใหการ
บริหารกิจการทุกระดับถึงระดับชาติบรรลุผลดีมีประสิทธิภาพ แมแตประชาชนถามีคุธรรมขอนี้
ประจําใจอยู การดําเนินชีวิตของคนนั้นก็จะมีแตความเจริญรุงเรือง มีความสงบสุข และมีฐานะที่
มั่นคงไมเส่ือมเลย แมจะอยูในสภาวะแวดลอมที่ไมคอยจะดีนักอยางเชนในระยะเวลาที่เศรษฐกิจ
บีบค้ันอยางที่เปนอยูในปจจุบันนี้ก็จะไมกระทบกระเทือนถึงผูมีพหุสัจจะใหลําบากเดือดรอนมาก
นัก คือพอแกไขเอาตัวรอดได 

5. วริยะรัมภะ เพียรพยายามเขาใจในส่ิงที่ฟงและพยายามเอาคํานั้นไปปฏิบัติ พยายาม
ทํากิจการของตนเองใหเต็มที่พยายามที่จะเรียนรูจะศึกษาโดยไมยอทอ ไมฝอ ไมเบ่ือ ถือไดวาเปน
คนดีที่มีความพยายามสูง ส.ส. นักการเมืองใดมีความพยายามทําความดี พยายามผลักดันเร่ืองดี
เขาไปสูสภา เชน ผลักดันเร่ืองจัดสรรที่ดินใหคนทุกขยากไดมีกินมีใช ตอสูเร่ืองความยากจนอยาง
เต็มที่ สรางความเจริญรุงเรือนใหแกประเทศชาติ ไมใชแคเฉพาะถิ่นที่ตนเองอยูเทานั้น ไมถึง
ระดับชาติ ถาหากจะทําความดีจะตองเปนคนดีในระดับชาติ 

6. สติ ส.ส. นักการเมืองทุกคนตองมีสติ บางคนไมรูวาสติเปนอยางไรสติคือ ความระลึกได 
คือระลึกไดกอนคิด กอนพูด เปนการเตรียมการวาจะทําอะไร พูดอะไร เมื่อระลึกไดวาการงานใด
เปนโทษ วาจาใดไรประโยชน และความคิดใดไมถูกตอง ก็ไมควรทํา ไมควรพูด ไมควรคิดเชนนั้น 

7. ปญญา คือความรอบรูเร่ืองการคาขายจากตางประเทศ รอบรูเร่ืองโจร รอบรูเร่ืองการ
ปราบทุจริตคอรรัปชั่น รอบรูเร่ืองที่จะทําใหประชาชนคนในชาติมีกินมีใช เมื่อกลาวโดยสรุปแลว 
ปญญารอบรู ทางเจริญทางเส่ือมแหงชีวิต ถึงปญญารูแจงแทงตลอดในสภาวะธรรมชาติและอริย 
สัจธรรมตามที่เปนจริง 

สรุปไดวา การมีสวนรวมทางการเมืองตามแนวพุทธนั้นจะเห็นไดวา นักการเมืองทุกคน
จะตองมีคุณธรรมจริยธรรมมาควบคูกับการปฏิบัติในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหไปดํารงตําแหนง
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ในทางการเมือง แตถานักการเมืองไมปฏิบัติตนใหอยูในกรอบของความดีบางแลวก็จะเกิดปญหา 
คือประชาชนออกมามีสวนรวมในการขับไลนักการเมืองที่ประพฤติทุจริตคอรรัปชั่น จนเกิดปญหา
ความวุนวายเกิดข้ึน ทําใหเศรษฐกิจและความเช่ือมั่นของชาวตางชาติลดลงได 

หลักศีล 5 ประการ คือ 
ในสังคมไทยปจจุบันนี้เกิดความวุนวายสับสนของคนในสังคมกันทุกวันนี้ ถาจะมองไปที่

หนังสือ พิมพตาง ๆ ก็จะเจอขาวที่เขียนถึงการประพฤติของนักการเมืองตาง ๆ หลายรูปแบบของ
การคอรรัปชั่นบาง การหลอกลวงประชาชน หรือ การยุยงปลุกปนใหประชาชนเกิดความเกลียดกัน 
จนเปนเหตุทําใหฆาฟนกันเองได ฉะนั้น จะทําอยางไร ใหนักการเมืองเปนคนดีมีศีลธรรม ไม
ประพฤติทุจริตในส่ิงตาง ๆ ดังที่กลาวมานั้น แตถาใหนักการเมืองประพฤติตนอยูในกรอบของศีล 5 
ประการก็จะเปนส่ิงที่ดีทีเดียว โดยนําเอาหลักพระพุทธศาสนามาใชก็จะทําใหลดปญหาเหลานี้ลง
ไดบาง นั่นคือศีล 5 ประการดังที่ (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2551, 
หนา 37) ไดรจนาไวคือ 

ศีลขอที่ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เวนจากการฆาส่ิงที่มีชีวิต หรือประทุษรายตอกัน เมื่อ
นักการเมืองก็ดี ประชาชน ก็ดี ไมประพฤติตนอยูในศีลขอนี้แลวก็จะเกิดปญหา เชน อาชญากรรม 
การมุงจองเวรตอกันเร่ือยไปจนไมมีวันที่ส้ินสุด จนถึงการตามลางตามผลาญตอกัน  

ศีลขอที่ 2 อทินนาทานา เวรมณี คือ เวนจากการถือเอาส่ิงของตาง ๆ ที่เขามิไดให เชน การ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ทําลายทรัพยสินของผูอ่ืน คนที่กระทําผิดศีลขอนี้จนเกิดการคอรรัปชั่นข้ึนมา จน
เปนนิสัยของตนแลว ก็จะทําใหอยูในสถานะลําบากได คือไมมีเชื่อถือในส่ิงที่ตนทํา 

ศีลขอที่ 3 กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ เวนจากการประพฤติผิดในกาม คือ ไมเจาชู นั่น 
เอง แตถาคนใดประพฤติตนผิดในศีลขอนี้แลว ก็จะทําใหวัฒนธรรมที่ดีงามเส่ือมเสีย ตลอดจน
ครอบครัวแตกแยกกันได 

ศีลขอที่ 4 มุสาวาทา เวรมณี คือ เวนจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง ศีลขอนี้ นักการเมือง 
หรือประชาชน ประพฤติตนในการพูดใสรายปายสีตอกัน ก็จะทําใหเกิดความแตกแยกของคนใน
สังคม จนเกิดความวุนวายในสังคมข้ึนได 

ศีลขอที่ 5 สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี คือ เวนจากการด่ืมน้ําเมา ตลอดจนส่ิงเสพ
ติดทุกชนิด ศีลขอนี้ คนใด ประพฤติผิดแลวยอมกอใหเกิดความประมาทในส่ิงที่ตนไดทําลงไป จน
ยากในการจะเรียกความศรัทธาใหเกิดข้ึนมาไดอีก 

สรุปไดวา นักการเมืองหรือประชาชน ที่เขาไปมีสวนรวมทางการเมือง โดยท่ีอาศัยอยู
รวมกันนั้น ถาไมประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในความดีแลว ก็จะทําใหอยูดวยกันอยางยากลําบาก
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มากข้ึน เพราะตางฝายตางหวาดระแวงตอกัน จนเกิดปญหาข้ึนอยางไมมีที่ส้ินสุด ฉะนั้น เมื่อเขา
ไปมีสวนรวมทางการเมืองกันแลว ก็ควรยึดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาไวเปนส่ิงสําคัญ 

นอกจากนั้นแลวนักการเมืองจะตองทําความเขาใจหลักการของอธิปไตย และหลักธรรมอ่ืน ๆ 
ที่จะทําใหเปนคนดีมีคุณธรรมสําหรับนักการเมืองในการบริหารประเทศดังที่ (พระธรรมปฎก  
(ป.อ. ปยุตโต), 2553, หนา 128) ไดอธิบายถึงอธิปไตยไว 3 ประการ คือ 

1. อธิปไตย 
อธิปไตย แปลวา ความเปนใหญ ในทางการปกครอง หมายถึง อํานาจสูงสุด เปนองค 

ประกอบที่สําคัญที่สุดในการปกครองบานเมืองในปจจุบัน พระพุทธเจาไดตรัสเร่ืองอธิปไตยไววามี
อยู 3 ประการคือ 

1) อัตตาธิปไตย อํานาจสูงสุดข้ึนอยูกับบุคคลคนเดียว ซึ่งก็หมายความวาบุคคลคนเดียว
เปนศูนยรวมแหงอํานาจการปกครองทั้งหมด ไมวาจะเปนอํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ และ
อํานาจนิติบัญญัติ รวมอยูที่บุคคลคนเดียวกัน ซึ่งมักจะเรียกระบอบนี้วาเปนระบอบ “เผด็จการ” 
เชน “ถาตนเปนใหญก็ทําดวยความมุงมั่นใหสมกับภาวะของตน ทําดวยมุงผลอันจะไดแกตน ทํา
ดวยความสะดวกแหงตน” 

2) โลกาธิปไตย อํานาจสูงสุดอยูกับความเห็นของคนสวนใหญ ซึ่งหมายความวา ประชาชน 
สวนใหญมีความเห็นเปนอยางไร ก็ถือเอาตามนั้น เชน “คนที่ละเวนความช่ัว เพราะกลัวคนอ่ืนเขา
นินทาตําหนิ ทําความดี เพราะตองการใหเขายอยองสรรเสริญ ทําตามความนิยมของชาวโลกบาง
ทีเรียกวา ประชาธิปไตยคือ การถือเอาความคิดเห็นของคนสวนมากเปนประมาณ” 

3) ธัมมาธิไตย อํานาจสูงสุดข้ึนอยูกับธรรมะคือความถูกตองโดยไมคํานึงวาจะเปนความ 
เห็นของคนสวนใหญหรือคนสวนนอย หรือแมจะเปนความเห็นบุคคลคนเดียว (ปจเจกชน) ถาเปน
ความเห็นที่ชอบธรรมหรือเปนความเห็นที่ถูกตองก็ถือเอาตามนั้น ดวยการพิจารณาเห็นความ
ถูกตอง ทําดวยความเมตตา กรุณา เสียสละ มุงใหเกิดประโยชนแกคนอ่ืน แมใครจะไมยกยอง
สรรเสริญ ก็พรอมที่จะทํา เรียกวา ทําดีเพราะเห็นวาดี ละช่ัวเพราะเห็นวาช่ัว  

2. อปริหานิยธรรม 7  
อปริหานิยธรรม แปลวา ธรรมไมเปนที่ต้ังแหงความเส่ือม ธรรมไมทําใหเกิดความเสียหาย

ซึ่งเปนคุณธรรมที่กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะเปนคุณธรรมที่ทําใหเกิดความ
เจริญรุงเรือนในกิจการบานเมืองมี 7 อยางดังที่ (ทองหลอ วงษธรรมา, 2553, หนา 295 - 296)
ไดอธิบายไว คือ 

1) หมั่นประชุมกันเนื่องนิตย การหมั่นประชุมกันนั้น เพื่อใหสมาธิผูเขารวมประชุมได
พบปะพูดคุย ปรึกษาหารือกันในเร่ืองการทํางานและหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบและถือวาเปนกาย
สามัคคีที่สมาชิกไดพบหนากัน ถามถึงสุขทุกขของกันและกันดวยความหวงใย 



 
 

38 

2) เมื่อประชุมก็พรอมเพรียงกันและเม่ือเลิกก็พรอมเพรียงกัน ในขอนี้มีจุดหมายที่จะทําให
สมาชิกในพรรคใหรูจักเปนคนตรงตอเวลา และมองเห็นความสําคัญของการประชุม ตลอดถึงหนา 
ที่ความรับผิดชอบของตน 

3) ไมบัญญัติส่ิงที่มิไดบัญญัติไวและไมลบลางส่ิงที่บัญญัติไวแลว กลาวคือไมถือเอา
อํานาจตามความสะดวกตามใจชอบตามความพอใจของตนเปนใหญ หากคนแตละคนจะคิด
บัญญัติอะไรข้ึนมา หรือลบลางขอบัญญัติที่ดีงามที่มีอยูแลว ในที่สุดก็กลายเปนความสับสนใน 
ทางปฏิบัติเพราะไมมีหลักปฏิบัติที่แนนอนเปนสากล ความแตกแยกก็จะเกิดข้ึนในหมูคณะอยางไม
ตองสงสัย 

4) เคารพเช่ือฟงผูเปนประธาน และผูหลักผูใหญตามความเหมาะสม ถือเปนระเบียบวินัย
ประการหนึ่งของมนุษยที่จะตองใหความเคารพตอหัวหนา ผูเปนประธานหรือผูหลักผูใหญที่ถึง
พรอมดวยวัยวุฒิ และคุณวุฒิ 

5) ไมลุแกอํานาจตัณหา คือ ความทะยานอยากที่เกิดข้ึน ในขอนี้นั้นมีจุดมุงหมายเพื่อให
ความโลภ ความโลภ ความโกรธ ความหลงที่ครอบงําอยูในจิตใจใหลดนอยลง ชายควรจะใหความ
เคารพตอสิทธิ และเสรีภาพของสตรี ไมขมขูทํารายหรือฉุดคราอนาจาร 

6) เคารพตอปูชนียสถาน เชน เจดียและอนุสาวรีย ขอนี้มีจุดประสงคเพื่อใหสมาชิก
ตระหนักถึงคุณงามความดีของบรรพชนที่เคยทําความดีไว แลวถือเอาเปนแบบอยางในทางท่ีดีเพื่อ
จะบําเพ็ญความดีสืบตอไป 

7) ต้ังความปรารถนาดีตอมิตรสหาย ขอนี้นั้นมีจุดหมายเพื่อใหสมาชิกไดฝกฝนตนเองให
เปนคนมีใจกวาง ยินดีและสนับสนุนผูประกอบคุณงามความดี เปดโอกาสใหแกผูที่มีความรูความ 
สามารถไดแสดง ออกในการสรางสรรคความเจริญไดอยางเต็มที่  

3. ธรรมาภิบาล 
คําวา “ธรรมาภิบาล” เปนลักษณะและวิถีทางของการใชอํานาจในการใชทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจและทางสังคมของประเทศ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน “เปนผลลัพธของการจัดกิจกรรมซึ่ง
บุคคลหรือสถาบันทั่วไป ทั้งภาครัฐ และเอกชนมีผลประโยชนรวมกันไดกระทําลงไปในหลายทาง มี
ลักษณะเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และชวยพัฒนาสังคมทั้งระบอบใหมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 6 ประการ” สําหรับธรรมาภิบาลนั้นไดกําหนดไวในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารกิจการบานเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน ไดสรางกระแสความคิด ใหเกิดข้ึน และสุดทายไดบรรจุไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใน
หลายมาตรา และท่ีสําคัญ บรรจุไวเปนแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ซึ่งสามารถนําหลักดังกลาวมา
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ปรับใช เพื่อเปนแนวทางนําพาองคกร และสังคมกาวไปสูความสําเร็จพรอม ๆ กันดังที่ (พรนพ พุก

กะพันธุ, 2554, หนา 234) ไดอธิบายไว 6 ประการ คือ 
1) หลักนิติธรรม เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับใหทันสมัย และเปนธรรม

เปนที่ยอมรับของประชาชนในชุมชน และชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการ
ปกครองสวนทองถิ่น สามารถดําเนินการใหสอดคลองได โดยการออกขอบังคับเทศบัญญัติใหเปน 
ไปตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และตองมุงใหเกิดความเปนธรรม และเพื่อรักษาผลประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก และเพื่อเปนที่ยอมรับของชุมชน 

2) หลักคุณธรรม เปนการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกตองดีงามเปนตัวอยางใหแก
ประชาชน เพื่อเสริมสรางความซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย บุคลากรทั้งที่เปน
พนักงานประจําตองยึดหลักหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริตมาทํางานตรงตอเวลา ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค ตระหนักใน
หนาที่ของตนในฐานะเปนผูแทนของประชาชน ตองมุงรักษาผลประโยชนแกสวนรวมไมเห็นแก
ประโยชนสวนตน มาประชุมอยางสมํ่าเสมอ พิจารณาเร่ืองตาง ๆ อยางมีเหตุผลตรงไปตรงมา ยึด
หลักผลประโยชนสวนรวม และถูกตองตามกฎหมาย 

3) หลักความโปรงใส โดยเนนการปรับกลไก และวิธีการทํางานใหมีความโปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได มีความเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารได
สะดวก และมีกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน และการ
บริหารงานผูบริหารการจัดทําปายประชาสัมพันธขอมูลขาวสารประจําทุกหมูบาน การประชุม
ชี้แจงเปนคร้ังคราว หรือประชุมสัญจรตามหมูบาน ชุมชนตาง ๆ หรือชวยประชาสัมพันธเสียงตาม
สาย การใชระบอบกระจายขาว หรือเสียงตามสาย การใชระบอบหอกระจายขาวหรือเสียงตามสาย 
รวมทั้งการใชส่ือทองถิ่น ซ่ึงอาจจะเปนส่ือวิทยุชุมชนหนังสือพิมพ และโทรทศัน เปนตน  

4) หลักการมีสวนรวม ถือเปนหลักที่มีความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตอง
ใหประชาชนมีสวนรวมทุกข้ันตอน การมีสวนรวมสามารถทําไดโดยอิสระ ไมมีการบังคับสมาชิก
เต็มใจใหความรวมมือเอง หรือมีสวนรวมผานหนวยงาน สถาบันหรือผูแทนตามระบอบประชาธิป 
ไตย ต้ังแตการเลือกต้ังหรือผูบริหาร และมีสวนรวมในการบริหารงาน ต้ังแตการรับรูขอมูลขาวสาร
แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจทําอะไร รวมทั้งการตรวจสอบ และการประเมินผลงานการ
ทํางานของผูบริหาร เปนตน  

5) หลักความรับผิดชอบ หลักขอนี้มุงเนนใหผูบังคับบัญชาไดตระหนักในอํานาจหนาที่ที่
จะตองปฏิบัติตอประชาชน มีความใสใจตอปญหาของชุมชนและมีความกระตือรือรนในการแกไข
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ปญหา ความเดือดรอนของประชาชนใหบรรลุผลโดยไมเลือกปฏิบัติ และมีความกลาหาญที่จะ
ยอมรับผลการกระทํา จัดบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพเปนธรรม และทั่วถึงทั้งในและนอกอาคาร
สถานที่ใหประชาชนเปนที่พึ่งได เมื่อเกิดการประสบปญหาความเดือดรอนเอาใจใสตอปญหาความ
เดือดรอนเอาใจใสตอปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปดโอกาสใหประชาชนไดรองทุกข 
รวมทั้งควรมีผูรับเร่ืองราวทุกขประจําหมูบาน มีความจริงใจในการนําโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอ
โดยประชาชน นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยไมคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน นําเอา
โครงการ และกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาไปจัดทําเปนขอบังคับงบประมาณ เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติตามที่สัญญาไวกับประชาชน 

6) หลักความคุมคา เปนการเนนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารโดยใช
ทรัพยากร หรือเงินงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงที่สุดแกประชาชน โดยมีการพัฒนากระบวนการ
เพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นใหสมบูรณและย่ังยืน 

ฉะนั้นจะสรุปไดวา หลักธรรมที่กลาวมาแลวขางตนนั้น เปนพื้นฐานที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง มีเปาหมายเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน ผูบริหารควรตระหนักและมอง 
เห็นความสําคัญในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงาน ซึ่งถือวาเปนหัวใจ
สําคัญในการบริหารในขณะเดียวกันก็จําเปนตองสรางความเขาใจแกประชาชนในเร่ืองบทบาท
หนาที่การมีสวนรวมเพื่อระดมความคิด แสวงหาความรูความสามารถของประชาชน เพื่อใหเกิดจิต 
สํานึกในการมีสวนรวม ไมวาจะเสียสละ ในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อประโยชนสูงสุดของทองถิ่นเอง 

4. สัปปุริสธรรม (หลักการของคนดีแท) 
คนดีแท หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ธรรมของสัตบุรุษหรือบัณฑิต ในความหมายของพุทธ

ศาสนานั้นจะตองประกอบไปดวยหลักธรรม 7 ประการดังที่ (คูณ โทขันธ, 2553, หนา 108 - 109) 
ไดอธิบายไวดังตอไปนี้  

1) ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ คือรูวาส่ิงนี้เปนสาเหตุที่กอใหเกิดส่ิงนี้ เชน รูวาการทํา
ความดีเปนเหตุลอเหลว การทําความช่ัวทั้งปวงเปนเหตุใหเกิดความทุกข และรูทุกส่ิงที่เกิดข้ึนนั้น
เกิดเพราะเหตุ ไมมีส่ิงใดที่เกิดข้ึนมาลอย ๆ โดยไมมีเหตุเลย เปนตน 

2) อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล คือรูวานี่คือผลแหงความสุข ความเจริญ ทุกขเปนผล
มาจากการทําความชั่ว การสอบตกนั้นเปนผลมาจากการเกียจคราน ความไมต้ังใจศึกษาเลาเรียน 
การสอบไลไดนั้นผลมาจากความขยันหมั่นเพียร คนที่ไดรับความสุขหรือความทุกขนั้นก็สืบเนื่อง 
มาจากเหตุอันเปนตัวผลักดันใหเปนเชนนั้น  

3) อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตน คือ ตองรูสึกตัวเองอยูเสมอวา เรามีชาติ มีตระกูล มี
เพศ มียศ สมบัติ บริวาร และมีความสามารถแคไหน เมื่อรูวาขณะนี้เราเปนอะไร เชน รูตัวเองวาเรา
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เปนนักเรียน เมื่อรูแลวก็ตองรูตอไปอีกวา นักเรียนจะตองปฏิบัติตนอยางไร มีหนาที่อะไร จะตอง
วางตนอยางไร เปนตน 

4) มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ คือ รูจักความพอเหมาะพอดี เชน ในการแสวงหา
เคร่ืองยังชีพก็ตองรูจักแสวงหาในทางที่ชอบธรรม ไมโลภมากเกินไป จนทําใหเกิดความโลภอยากได
ของคนอ่ืนมาเปนของตน โดยการกระทําในทางที่ไมชอบ ทุจริตคดโกงหรือคอรรัปชั่น เปนตน  

5) กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาลเวลา คือ รูจักกาลเวลาอันเหมาะสมแกการกระทํากิจ 
กรรมการงานตาง ๆ ทั้งปวง เปนคนที่รูจักวาเวลาไหนควรทําอะไร เวลาใดควรพูด เวลาใดควรพัก 
เชน รูวาในวัยเด็กนั้นควรทําอะไรบาง เมื่อถึงเวลากลางคนควรที่จะทํางานเก็บเงินสรางฐานะ
ตัวเองใหมีหลักฐานมั่นคง เมื่อถึงวัยชราก็จะไดนําเงินที่สะสมมานั้นมาใชในยามแกชรา เปนตน  

6) ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักบริษัท ประชุมชน และสังคม เชน รูวาสังคมนี้มีคานิยม 
ภาษาความเชื่อเปนอยางไรแลวก็ประพฤติปฏิบัติตนเองใหเขากับชุมชน และคนในสังคมนั้น คือ ทํา
ตัวเขากับสังคมไดโดยถูกตองตามทํานองคลองธรรม รวมทั้งการรูจักใชมารยาทในสังคมนั้น ๆ ดวย 

7) ปุคคลัญุตา ความเปนบุคคลรูจักบุคคล วา บุคคลนี้เปนคนดี ควรคบ บุคคลนี้เปนคน
ไมดี ก็ไมควรคบ เหมือนกับคําสุภาสิตที่วา “คบคนใหดูหนา ซื้อผาใหดูเนื้อ” หมายถึง การที่จะคบ
บุคคลใดนั้นเราควรรูจักนิสัยใจคอทัศนคติ และความประพฤติของเขากอน หากเปนคนดีมีความ
ประพฤติดีแลวเราจึงควรคบ หากเปนคนไมดีเราก็ควรหลีกเล่ียงเสีย  

สรุปวา สัปปุริสธรรม 7 ประการนั้น ผูใดไดนําหลักธรรมนี้มาปฏิบัติแลวยอมไดช่ือวาเปนผู
ที่พระพุทธเจาไดยกยองวาเปน “สัตบุรุษ” คุณธรรม 7 ประการนี้จึงเปนเคร่ืองสรางเสริมใหมนุษยมี
ความสามัคคีกัน และสรางสรรคใหมนุษยมีความเขาใจซึ่งกันและกัน จนนําความสุขมาใหแก
ประเทศชาติ 

 
2.6 สภาพพื้นที่ที่วิจัย 

กรมแพทยทหารบก “Royal Thai army Medical Department”  
ที่ต้ัง เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
2.6.1 ประวัติความเปนมาของกรมแพทยทหารบก 
คําส่ังการจัดต้ังหนวย 
หนังสือกรมยุทธนาธิการที่ 3/1020 ลง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2443 โดยนายพลเอกสมเด็จ

พระเจานองยาเธอเจาฟากรมพระภานุพันธุวงศวรเดช กราบบังคมทูลฯขอรับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตจัดกองแพทยกรมกลางข้ึนตามอัตราซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระราชทานพระบรมราชานุญาต 
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การเปล่ียนแปลงของหนวย 
การยุบหนวย 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2474 กระทรวงกลาโหมไดมีคําส่ังทหารที่ 43/12130 ใหรวมกรม

แพทยสุขาภิบาลทหารบกกับกรมแพทยทหารเรือเปนกรมเดียวกันเรียกวา “กรมแพทยสุขาภิบาล
ทหาร” ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม 

การแปรสภาพหนวย 
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2457 เสนาบดีกระทรวงกลาโหมใหเปล่ียนช่ือกรมแพทยทหารบก

เปน “กรมแพทยสุขาภิบาลทหารบก” 
ตุลาคม พ.ศ. 2457 ไดรวมกองเสนารักษที่ 1 ที่ปากคลองหลอด และกองเสนารักษที่ 2 ที่

บางซ่ือเขาดวยกันเรียกวา “กองเสนารักษจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ” และประกอบพิธีเปดเมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2475 และในเดือน กันยายน พ.ศ. 2476 มีการเปล่ียนช่ือเปน”กองเสนารักษ
มณฑลทหารบกที่ 1” ซึ่งข้ึนอยูกับมณฑลทหารบกที่ 1 และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2489 ไดเปล่ียน
ชื่อเปน “โรงพยาบาลทหารบก” จนในที่สุดไดเปล่ียนช่ือเปน “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” ต้ังแต
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 

เมษายน พ.ศ. 2479 กระทรวงกลาโหมไดแยกกิจการแพทยทหารเรือออกไปจากกรม
แพทยสุขาภิบาล โดยใหไปข้ึนตรงตอกองทัพเรือ และไดมีคําส่ังทหารที่ 9/643 ลง 15 เมษายน 
พ.ศ. 2479 ใหโอนกรมแพทยสุขาภิบาลทหารจากสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไปข้ึนตรงตอกองทัพ 
บกและเปล่ียนช่ือเปน “กรมแพทยทหารบก” อีกวาระหนึ่ง 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2486 ทางราชการไดเปล่ียนช่ือกรมแพทยทหารบกเปน “กรมเสนา
รักษทหารบก” 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2489 กรมเสนารักษทหารบกไดเปล่ียนช่ือกลับมาใช “กรมแพทย
ทหารบก” ตามเดิมและแปรสภาพกองเสนารักษมณฑลทหารบกท่ี 1 (ที่วังพญาไท) มาเปน
โรงพยาบาลทหารบกข้ึนตรงกรมแพทยทหารบก 

พ.ศ.2530 ไดรับโอนโรงงานเภสัชกรรมทหารบก มาเปนหนวยข้ึนตรงของศูนยอํานวย
การแพทยพระมงกุฎเกลา (คําส่ัง กห. (เฉพาะ) ที่ 114/2529 ลง 14 ก.ค.29) 

พ.ศ.2530 กรมแพทยทหารบก ไดรับอนุมัติใหกอสรางอาคารกองบัญชาการกรมแพทย
ทหารบกหลังใหม (บริเวณกรมการสัตวทหารบกเดิม) งบประมาณ 44,600,000 บาท เร่ิมกอสราง 
เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ.2530 และกอสรางแลวเสร็จเมื่อ 23 มีนาคม พ.ศ.2332 และทําพิธีเปด
อาคารกองบัญชาการกรมแพทยหารบก เมื่อ 26 ก.ย.32 
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2.6.2 ภารกิจของกรมแพทยทหารบก 
  1. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กับกับการ ดําเนินการ วิจัย และพัฒนา 

เกี่ยวกับการผลิต จัดกา สงกําลัง ซอมบํารุง บริการ พยาธิวิทยา เวชกรรมปองกัน ทันตกรรมและการ
รักษาพยาบาล 

  2. กําหนดหลักนิยม และทําตํารา ตลอดทั้งการฝกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการ
และส่ิงอุปกรณของเหลาทหารแพทย 

2.6.3 โครงสรางหนวยงาน 
จํานวนขาราชการกรมแพทยทหารบก มีจํานวน 465 นาย 
การแบงสวนราชการ แบงออกเปน 14 สวน 
1. กองกําลังพล 
2. กองยุทธการและการขาว 
3. กองสงกําลังบํารุง 
4. กองวิทยาการ 
5. กองทันตแพทย 
6. กองบริการ 
7. กองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรมปองกัน 
8. กองโครงการและงบประมาณ 
9. กองคลังแพทย 
10. แผนกธุรการ 
11. แผนกจัดหา 
12. สํานักงานการเงิน 
13. ฝายพระธรรมนูญ/ประชาสัมพันธ 
14. โรงเรียนเสนารักษ 
 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก” ผูวิจัย

ไดศึกษาและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองไวดังนี้ 
นุชาวดี อิศรภักดี (2545) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองกับความคิดประชา- 

ธิปไตย : กรณีศึกษาพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร” ผลการวิจัยพบวาพนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีสวนรวมทางการเมือง
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ดานความสนใจขาวการเมืองและมีความคิดประชาธิปไตยอยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันมี
การรณรงคหาเสียงเลือกต้ัง และการเปนผูนําทางการเมืองอยูในระดับนอยที่สุด เพศระดับ รายได
การรับรูขาวสารและประโยชนที่ไดรับมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในขณะท่ีระดับ
รายได การรับรูขาวสารมีความสัมพันธกับความคิดประชาธิปไตยสวนใหญการมี สวนรวมทางการ
เมืองดานความสนใจขาวการเมืองดานการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังและดานการ เปนผูนําทาง
การเมืองไมมีความสัมพันธกับความคิดประชาธิปไตย 

พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) มีสวนรวมทางการเมืองดานความสนใจขาว
การเมืองและมีความคิดประชาธิปไตยอยูในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันมีการรณรงคหาเสียง
เลือกต้ัง และการเปนผูนําทางการเมืองอยูในระดับนอยที่สุด เพศระดับ รายไดการรับรูขาวสารและ
ประโยชนที่ไดรับมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในขณะที่ระดับรายได การรับรู
ขาวสารมีความสัมพันธกับความคิดประชาธิปไตยสวนใหญการมี สวนรวมทางการเมืองดานความ
สนใจขาวการเมืองดานการรณรงคหาเสียงเลือกต้ังและดานการ เปนผูนําทางการเมืองไมมี
ความสัมพันธกับความคิดประชาธิปไตย 

จิราพร บุญพร (2539) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชา- 
ธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีครูประถมศึกษา อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ” ผลการวิจัยพบวา 
ครูประถมศึกษา อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ในระดับปานกลางสวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของครูประถมศึกษา อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณไดแก เพศ อายุ ระดับเงินเดือน ระดับ
ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการเขารวมกิจกรรมเปนสมาชิกในกลุมทางสังคม ความสนใจ 
รับขาวสารดานการเมืองและความสํานึกทางการเมืองสวนระดับการศึกษาไมใชปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

อรุณี พัฒนผลสุขุม (2547) ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตบึงกุมกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา ในดาน
ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พบวากวาคร่ึงหนึ่งของกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 
40.53 ป โดยกวา 1 ใน 3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สวนใหญมีอาชีพคาขายหรือประกอบธุรกิจสวนตัวมีรายไดเฉล่ีย 10,781.36 บาทตอเดือนรอยละ 
10.3 เปนสมาชิกกลุมทางสังคม ไดรับขาวสารทางการเมืองจากโทรทัศนมากที่สุดมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในระดับมากมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญในระดับมากมีสวนรวมทางการเมืองในดาน
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การเลือกต้ังในระดับปานกลางมีสวนรวมทางการเมืองในดานกิจกรรมทางการเมืองในระดับปาน
กลางในภาพรวมมีสวนรวมทางการเมืองในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในดานการเลือกต้ัง ไดแกการเปนสมาชิก
กลุมทางสังคม การรับขาวสารทางการเมืองและความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย สวนเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพรายได และความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ 
เสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองในดานการเลือกต้ังปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองในดานกิจกรรมทาง
การเมืองไดแกอาชีพ รายได การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การรับขาวสารทางการเมืองความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยความรูความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ
และหนาที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญสวนเพศ อายุ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมทางการเมืองในดานกิจกรรมทางการเมือง 

บุณยธีร พานิชประไพ (2538, หนา 73) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ภาคธุรกิจไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงาน เครือซิเมนตไทย” ผลงานวิจัยพบวา พนักงานเครือ 
ซิเมนตไทยมีสวนรวมทางการเมือง ในระดับตํ่าสวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการ
เมืองไดแก อายุ ประสบการณการทํางานระดับพนักงาน และระดับรายไดตอเดือน 

เกียรติพนธ ประทุมรัตน (2547) ไดวิจัยเร่ือง “ทัศนคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ของทหาร : ศึกษากรณีกรมการทหารชางจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานอายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได ความสนใจทางการเมืองอุดมการณประชาธิปไตยการไดรับสิทธิประโยชน
จากการเมือง และความรูสึกสัมฤทธิผลทางการเมืองของทหารชางสังกัดกรมการทหารชาง จังหวัด
ราชบุรี ที่ตางกันจะมีทัศนคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สวนปจจัยดานสถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและสายการปฏิบัติงาน
ของทหารชางสังกัดกรมการทหารชางจังหวัดราชบุรี ที่ตางกันจะมีทัศนคติตอการมีสวนรวม
ทางการเมือง ไมแตกตางกัน 

ณัฐิดา ศรีกันทา (2546, หนา136) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงาน 
ธนาคารในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม” พบวา พนักงานธนาคารในเขตอําเภอเมือง 
เชียงราย จังหวัดเชียงใหม มีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับนอย ในแงการมีสวนรวม
ทางการเมืองทั่วไป เชน การไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง อยูในระดับสูง ในขณะที่พฤติกรรม 
ที่แสดงถึงความสนใจทางการเมืองในระดับเขมขน เชนการรวมรณรงคหาเสียงเลือกต้ังหรือการ
สมัครเขาเปนสมาชิกพรรคการเมือง ยังอยูในระดับตํ่า และมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา
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ผสมการมีสวนรวม นอกจากนี้ยังพบวาภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจเขามามีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานธนาคาร และยังสามารถสรุปไดอีกวาความ 
แตกตางกันทางดานรายได อายุ และระดับการศึกษา ไมไดสงผลใหพนักงานธนาคารมีสวนรวม
ทางการเมืองที่แตกตางกัน 

พัชรี พงษศิริ (2541, หนา 132) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการกรมการจัดหางาน” ผลการศึกษา 1) ขาราชการกรมการจักหางานที่
เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญรอยละ 75.0 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป และเปนโสด สวน
ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีตําแหนงนักวิชาการแรงงาน ระดับ 3-5 ซ่ึงมีรายไดระหวาง 
8,001 - 10,000 บาท และภูมิลําเนาเดิมอยูภาคกลาง ดานการรับรูขอมูลขาวสารสวนใหญรับรู
ขอมูลขาวสารทางการเมืองจากโทรทัศน รายการวิทยุที่ชอบฟงคือรายการเพลง / บันเทิง รายการ
โทรทัศนที่ชอบดูคือ รายการขาวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และสวนใหญชอบอานหนังสือพิมพ
คอลัมน สังคม / บันเทิง ดานประเภทขาวที่ใหความสนใจและเร่ืองที่ชอบสนทนากับเพื่อนฝูงคือ ขาว
เศรษฐกิจ นอกจากนี้สวนใหญใหความสนใจขอมูลขาวสารทางการเมืองที่ระดับ 50-60 % และเห็น
วาการรับรูขอมูลขาวสารทางการเมืองมีประโยชนทําใหทราบความเคล่ือน ไหวทางการเมืองของ
รัฐบาล 2) ขาราชการกรมการจัดหางานสวนใหญรอยละ 69.5 มีทัศนคติเห็นวาดวยตอการมีสวน
รวมทางการเมืองในระดับ “ปานกลาง” 3) ขาราชการกรมการจัดหางาน สวนใหญมีสวนรวมทางการ
เมือง ระดับ “ปานกลาง” โดยมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากที่สุด ไดแก การไปใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รองลงมา คือ ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล/นักการเมือง และ
ติดตามการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล 4) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ มีสวนรวมทางการเมือง
ของขาราชการกรมการจัดหางาน คือ การรับรูขอมูลขาวสารทางการเมือง ไดแก รายการวิทยุที่ชอบ
ฟง ระดับการใหความสนใจขอมูลขาวสารทางการเมือง และประโยชนที่ไดรับจากการรับรูขอมูล
ขาวสารทางการเมือง สําหรับทัศนคติตอการมีสวนรวมทางการเมือง พบวา มีขอจํากัดบางประการ
ของขอมูล จึงทําใหไมสามารถวิเคราะหความสัมพันธได แตมีขอนาสนใจคือ ขาราชการกรมการ
จัดหางานที่มีทัศนคติเห็นดวยนอย ปานกลาง และมาก ตางก็มีสวนรวมทางการเมืองในระดับ “ปาน
กลาง” มากที่สุด 

วราวุธ เดนแพทยชรางกูร (2545, หนา 107) ไดวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
และการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” ผลการศึกษาพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารทั่วไป นักศึกษาไดรับรูขาวสารทั่วไป โดยแยกตามประเภทของส่ือ พบวา 1) สวน
ใหญนักศึกษาไดรับรูขาวสารทั่วไปจากส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด นักศึกษายังใหความนาเช่ือถือในส่ือ
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โทรทัศน โดยมีเหตุผลวาส่ือนั้นมีทั้งภาพและเสียง 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
การเมือง นักศึกษาเปดรับขาวสารการเมืองในระดับสูง จากส่ือโทรทัศน โดยการเปดรับส่ือทุกวัน
มากที่สุด โดยใหความนาเช่ือถือและการแลกเปล่ียนพูดคุยประเด็นทางการเมืองที่ไดจากส่ืออยูใน
ระดับกลางทั้งหนังสือพิมพ โทรทัศน และวิทยุ 3) ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการ
เมือง ภูมิหลังเกี่ยวกับ เพศ มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองเฉพาะ
จากส่ือประเภท หนังสือพิมพ สวนภูมิหลังเกี่ยวกับ อายุ คณะที่ศึกษา ระดับชั้นป ภูมิหลัง ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากส่ือประเภทหนังสือพิมพ โทรทัศน 
วิทยุ 4) พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองทั่วไป ภูมิหลังเกี่ยวกับ คณะที่ศึกษาและภูมิลําเนา มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขางสารทางการเมืองทั่วไป สวนภูมิหลังเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
และระดับชั้นป ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองทั่วไป 5) พฤติ 
กรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในสถาบันการศึกษา ภูมิหลังเกี่ยวกับอายุ และระดับชั้นป มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองในสถาบันการศึกษา สวนภูมิหลังเกี่ยวกับ 
เพศ คณะที่ศึกษา และภูมิลําเนา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองใน
สถาบันการศึกษา 

นิตยา สุเพียร (2546) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร : กรณีศึกษา สถานศึกษาระดับประถม
ศึกษาอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการศึกษาพบวา เพศไมมีผลตอการมีสวนรวมทาง 
การเมืองของครูประถมศึกษา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร อายุ มีผลทําใหครูมีสวนรวม
ทางการเมืองแตกตางกัน 

บุญเยี่ยม อยูคง (2550, หนา149) ไดวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมทาง 
การเมืองของประชาชนในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค” 
ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สวนใหญไปใช
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทุกคร้ัง  

อุดม เกสโรทยาน (2550, หนา 124) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน” พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนไมมีความสัมพันธ
กับระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน 

ประสงค สาวเสม (2551, หนา156) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี” ผลการศึกษาพบวา ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลหลักเมืองมีสวนรวมทางการเมือง ดานการมีสวนรวมในการเลือกต้ังระดับมาก
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ที่สุด ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลักเมืองที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน 
จําแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกตางกัน จําแนกตามรายได/เดือน โดยภาพรวมไมมีความ
แตกตางกัน 

ดนูนารถ จีนอนันต (2552, หนา 122) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ” ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ จําแนกตามเพศ รายได/เดือน มีสวนรวมทางการ
เมืองไมแตกตางกัน 

นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท (2552) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม” ผลการศึกษา พบวา 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไม
แตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอายุ และระดับการศึกษาแตกตางกัน โดยรวมมีสวนรวมทางการ
เมืองแตกตางกัน 

วาที่รอยตรีภณธกร กุลสันต (2550, หนา 56) ไดวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของส่ืออินเตอรเน็ต
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ : กรณีศึกษา ศาลากลางจังหวัดพะเยา” ผลการ 
ศึกษาพบวา 1) ในภาพรวมขาราชการที่ตอบแบบสอบถามเห็นดวยวาส่ืออินเตอรเน็ตมีอิทธิพลตอ
การรับขาวสารทางการเมือง โดยขาราชการที่ตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นวาหากเกิด
เหตุการณรุนแรงจากความเห็นตาง ๆ ทางเจาของเว็บไซด ควรมีมาตรการหรือแสดงความรับผิดชอบ 
รองลงมา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยในระดับมากเชนกันวาอินเตอรเน็ตชวยใหการรับรูขาวสาร
ตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว และเห็นวาอินเตอรเน็ตเปนส่ือที่ทําใหทราบขาวสารทางการเมืองที่
หลากหลาย และหากมีเว็บไซดที่ทําใหเกิดความแตกแยกในสังคมไทย ควรมีการปองกันไมไหใช
งานได 2) ในภาพรวมขาราชการที่ตอบแบบสอบถามเขามามีสวนรวมทางการเมืองในระดับปาน
กลาง โดยกิจกรรมทางการเมืองที่ขาราชการที่ตอบแบบสอบถามไดเขาไปมีสวนรวมทุกคร้ัง คือ 
การออกไปใชสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังระดับชาติมากที่สุด เชน การเลือกต้ังสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รองลงมา เปนการไปใชสิทธิ์ในการลงคะแนน
เสียงเลือกต้ังระดับทองถิ่น และชักชวนบุคคลในครอบครัวไปใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
3) การรับขาวสารการเมืองทางส่ืออินเตอรเน็ต มีอิทธิพลตอการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของ
ขาราชการในศาลากลางจังหวัดพะเยา เนื่องจากกฎระเบียบของขาราชการที่ตองวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง แตการแสดงออกทางการเมืองในส่ืออินเตอรเน็ต ขาราชการสามารถทําไดอยางอิสระ 
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โดยไมตองแสดงตัวตนที่แทจริง จึงเห็นไดวาในปจจุบันขาราชการจะเขาไปใชพื้นที่สาธารณะทาง
ส่ืออินเตอรเน็ต แสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้นและยังเปนส่ิงที่ชวยกระตุนให
ขาราชการเขามามีสวนรวมทางการเมืองชองทางอื่น ๆ ที่กฎระเบียบขาราชการอนุญาตใหทํา
ไดมากข้ึนดวย เชน การพูดคุย วิพากษวิจารณ หรือ การสนทนาทางการเมืองในกลุมเพื่อนฝูง หรือ
ครอบครัว เปนตน 

ปทมาภรณ จันทรคณา (2552, หนา 142) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ชนชั้นกลางในเขตอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” พบวา ปจจัยดานอาชีพมีอิทธิพลตอการ
มีสวนรวม ทางการเมืองของชนช้ันกลางในอําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมากที่สุด รองลง 
มาคือ ปจจัยการศึกษา ปจจัยครอบครัว และปจจัยดานการรับขอมูลขาวสาร ตามลําดับ ซ่ึงสาเหตุ
ที่ปจจัยดานการรับขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุม
ตัวอยางในลําดับ รองลงมา เนื่องจากกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมูลขาวสารที่ไดรับและเลือกที่จะ
เช่ือหรือไมเชื่อขอมูลขาวสารนั้น ๆ ตามแหลงที่มาของขอมูลขาวสาร เพราะแตละแหลงที่มาของ
ขอมูลจะมีทัศนคติเอนเอียงสนับสนุน หรือโจมตีฝายตรงขาม ดังนั้น ในความเห็นของกลุมตัวอยาง 
เห็นวาขอมูลขาวสารที่ไดรับเปนขอมูลที่เช่ือถือยาก มิไดอยูบนหลักขอเท็จจริง อนึ่งเพื่อใหประชา-
ธิปไตยแบบมีสวนรวมทางการเมืองเกิดข้ึนในสังคมไทยมากข้ึน 

จึงไดเสนอใหชนช้ันกลางเปนแกนนําในการขับเคลื่อนในการเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยใหกับสังคมไทย โดยใหรัฐบาลจัดอบรม และสงเสริมดานงบประมาณใหชนชั้นกลาง
โดยจัดเปนทีมลงพื้นที่สูชุมชนรากหญาอยางเปนประจําและตอเนื่อง ซึ่งรัฐจะตองผลักดันใหมีการ
กําหนดการเรียน การสอน เร่ืองประชาธิปไตยในทุกระดับ คูขนานไปกับการเสริมสรางวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยของชนช้ันกลางดวย รวมไปถึงกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางสมบูรณแบบ เพื่อชวย
เสริมสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมืองใหกับประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมใหประชาชนตระหนักใน
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหเกิดกับประชาชนจนนําไปสูความ
สนใจการเมืองมากข้ึนของประชาชน และปลูกฝงวัฒนธรรมสงเสริมคนดี และคนเกง ใหเขาไปทํา
หนาที่เปนผูแทนบริหารประเทศ สงผลตอกระบวนการคิดและตัดสินใจเลือกผูแทนของประชาชนที่
มีคุณภาพมากข้ึน 

ชัยยา ชางสากล (2554 , หนา 112) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการ
เลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเขอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวา 
1) ประชาชนสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 46 - 55 ปจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายไดนอยกวา 5,000 บาท 2) ประชาชนโดยรวมและจําแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายไดเห็นวาประชาชนมีสวนรวมในการเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาเขโดยรวมอยูในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณารายดานพบวาอยู
ในระดับมาก 1 ดาน คือดานการใชสิทธิเลือกต้ังอยูในระดับปานกลาง 1 ดาน คือดานการรณรงค
หาเสียงเลือกต้ังและอยูในระดับนอย 2 ดานคือดานการมีสวนรวมในการดําเนินการเลือกต้ังและ
ติดตามผลและดานการสมัครรับเลือกต้ัง 3) ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดแตกตางกัน มีสวนรวมในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเข โดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน 4) ประชาชนกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลรวม 144 รายคิดเปนรอยละ 45.0 ของผูตอบแบบ 
สอบถามทั้งหมดสวนขอเสนอแนะที่ประชาชน เสนอแนะเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือดานการ
ใชสิทธิ์เลือกต้ังรองลงมาคือดานการสมัครรับเลือกต้ังและดานที่ เสนอแนะลําดับสุดทายคือดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินการเลือกต้ังและติดตามผล โดยสรุปประชาชนมีความเห็นเกี่ยวกับการ
มีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับปานกลางซ่ึงขอ 
สนเทศนี้จะเปนประโยชนในการดําเนินงานในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

บัณฑิต ต้ังจิตรวัฒนากุล (2554) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
ในเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร” ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

1. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสํานัก
ขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  

 1.1  ปจจัยภายใน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 151 คน รอยละ 55.9 ระดับ
การศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษา จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 54.07 สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 99.26 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ
จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 40  

 1.2  ปจจัยภายนอก พบวาใชหลักเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการเลือกต้ังจํานวน 
266 คน คิดเปนรอยละ 98.52 หลักการปกครองเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิเสียงขางนอย
จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 78.89 ประชาชนสวนใหญยอมรับขอบัญญัติของทองถิ่นที่ออกโดย
สภาทองถิ่นจํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 94.07  

2. การมีสวนรวมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร อําเภอ 
ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ประชาชนไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
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เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2550 จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 95.93 ซึ่งประชาชนเคยหาประวัติ
ขอมูลของผูสมัครรับเลือกต้ัง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 72.59 สวนใหญประชาชนไมเคย
ชักชวนผูอ่ืนไปเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังคนหนึ่งคนใดในกลุมการเมืองทองถิ่น จํานวน 142 คน คิด
เปนรอยละ 52.59 และประชาชนเคยชวนผูอ่ืนไปเลือกผูสมัครคนใดคนหน่ึง จํานวน 128 คน ติด
เปนรอยละ 47.41 และเหตุผลในการชักชวนผูอ่ืนไปเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดคนหนึ่งมากที่สุด 
คือ นโยบายของผูสมัคร จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 50.83 เปนตน  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในและปจจัยภายนอกกับการมีสวนรวมทางการเมือง  
 3.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายในกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน

ในเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร พบวา กอนการเลือกต้ังข้ึนอยูกับ
การเปนสมาชิกของกลุมที่เทศบาลจัดต้ังข้ึนและการประกอบอาชีพ ระหวางการเลือกต้ังข้ึนอยูกับ
การเปนสมาชิกของกลุมที่เทศบาลจัดต้ังข้ึนกับรายไดของครัวเรือนแตละเดือน หลังการเลือกต้ัง
ข้ึนอยูกับ การเปนสมาชิกของกลุมที่เทศบาลจัดต้ังข้ึน และรายไดของครอบครัวในและเดือน  

 3.2 ความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลสํานักขุนเณร อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร พบวา การมีสวนรวมทางการเมือง 
ข้ึนอยูกับ การยึดหลักทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การใชหลักเหตุผลในการพิจารณาเลือกต้ัง 
หลักการปกครองเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิเสียงขางนอย หลักเสรีภาพทางการเมือง หลัก
ความชอบธรรม และหลักการประนีประนอม 

รังสิวุฒิ ชํานาญงาม และคณะ (2554, หนา 101) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการ
เมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย” 
ผลการวิจัยพบวา  

1. การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอ
บานกรวด จังหวัดบุรีรัมย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การรณรงคและการประชาสัมพันธการเลือกต้ัง อยูในระดับมาก สวนดานการเมืองการเลือกต้ัง และ
ดานการติดตามตรวจสอบการเลือกต้ัง อยูในระดับปานกลาง  

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ควรสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการบริหารงานมากข้ึน รองลงมา ควรเพิ่มงบประมาณพัฒนาชุมชนใหมาก และควรให
เจาหนาที่ออกไปรับฟงความคิดเห็นและความตองการของประชาชน ตามลําดับ 

3. ขอเสนอแนะในการนําไปใช จากผลการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหทราบการมีสวนรวมทางการ
เมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย ใน
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ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมใหความรูความเขาใจและใหโอกาสแก
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองใหมากข้ึน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 1) เทศบาลตําบล
โนนเจริญ และผูที่เกี่ยวของจึงควรที่จะสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง ควรสนับสนุน
สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม เชน เชิญชวนใหติดตามขาวสารการเลือกต้ัง การสังเกต
การเลือกต้ัง การรับและสงหีบบัตรเลือกต้ัง ตลอดจนการนับคะแนน และประกาศผลการเลือกต้ัง 
เพื่อที่จะทําใหประชาชนไดเขาใจเกี่ยวกับการเลือกต้ัง อีกทั้งยังไดติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังได การเขามามีสวนรวมของประชาชน ทําใหประชาชนเขาใจถึงบทบาท
หนาที่ความสําคัญของตนเองในการมีสวนรวมในการบริหารงานของเทศบาลตําบล อันจะกอให 
เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาทองถิ่นมากยิ่งข้ึน 2) เทศบาลตําบลโนนเจริญ และผูที่เกี่ยวของ
จึงควรสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจถึงการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น มีการ
ประชาสัมพันธ ชี้แจง เชิญชวนใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน การติดตามตรวจสอบการ
เลือกต้ังเกี่ยวกับตัวผูสมัคร อีกทั้งยังเปนการชวยตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังอีกทางหนึ่ง  

ภูสิทธ ขันติกุล (2554, หนา 70 - 71) ไดวิจัยเร่ือง “ทัศนะทางการเมืองและการมีสวนรวม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน 44 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” พบวา 
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีสวนรวมทางการเมือง ในภาพรวมอยูในระดับตํ่า ซึ่งการมี
สวนรวมทางการเมืองอยูระดับตํ่า ไดแก ดานการชุมนุมทางการเมือง ดานการติดตอกับนักการเมือง 
และดานการเขารวมทํากิจกรรมทางการเมือง กับพรรคการเมืองและกลุมทางการเมืองตาง ๆ สวน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมือง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การเปนสมาชิก
กลุมทางสังคม บทบาทหนาที่ในครอบครัวบทบาทหนาที่ในชุมชน การรับรูขาวสารทางการเมือง การ
พัฒนาทางการเมือง ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การกลอมเกลาทางการเมือง 
สวนรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนมี
สวนรวมทางการเมือง มีลักษณะเปนทางการ หรือถูกตองตามกฎหมาย และเปนกิจกรรมทาง
การเมืองที่ประชาชนใหความสําคัญมากที่สุด และเขาถึงไดงายและสะดวกที่สุดนั่นจะเปนฐานของ
การสรางประชาธิปไตย ซ่ึงก็คือการมีสวนรวมทางการเมืองโดยไปเลือก ต้ังผูแทนทองถิ่นหรือ ส.ส. 
หรือ ส.ว. นั่นเอง 

อักษร ทองพลอย (2554, หนา 165) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของผูมี
สิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี กรณีเลือกต้ังซอม 
พ.ศ. 2554” ผลการวิจัยพบวา  
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1) ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี สวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 26 - 35 ป สถานภาพโสด การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบ
อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือน 5,000 - 10,000 บาท  

2) ผูมีสิทธิเลือกต้ัง มีความคิดเห็นวา นักการเมืองทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่น มี
อิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกต้ังมากกวาไมมีอิทธิพล สวนระบบราชการ ผูมี
สิทธิเลือกต้ัง มีความคิดเห็นวา ไมมีอิทธิพลมากกวามีอิทธิพล  

3) การมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานีอยูในระดับมาก ศึกษารายดานพบวา ดานการไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ทองถิ่น มีสวนรวมมากที่สุด ดานการติดตามขาวสารทางการเลือกต้ังทองถิ่น มีสวนรวมมาก สวน
ดานการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกต้ังทองถิ่น และดานการชวยเหลือและสนับสนุนการ
เลือกต้ังทองถิ่น มีสวนรวมนอย  

4) จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 4.1) เพศและรายไดตางกัน ทําใหการมีสวนรวม 
ทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 
ไมแตกตางกัน 4.2) ระดับอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน ทําใหการมี
สวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานีแตกตางกัน  

5) อิทธิพลของนักการเมืองทองถิ่น ประชาชนในทองถิ่นและระบบราชการ มีความสัมพันธ
ตอการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร สวน
จังหวัดปทุมธานี 

พล.ท. เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร (2554, หนา 91) ไดวิจัยเร่ือง “ บทบาทของทหารกับการ
พัฒนาประชาธิปไตย ของไทย : กรณีศึกษาการมีสวนรวม ในการเลือกต้ังของขาราชการทหาร
สังกัดศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย” ผลการวิจัย พฤติกรรมการมีสวนรวม
ในการเลือกต้ัง สวนใหญเปนผูที่ไปเลือกต้ังมากกวา 5 คร้ัง เหตุที่ไปเลือกต้ังเพราะตองการที่จะ
รักษาสิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย และถือวาเปนหนาที่ เหตุที่สนใจไปเลือกต้ังคร้ังลาสุด
เพราะตองการมีสวนรวมสงเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีผูแทนมาจากการเลือกต้ัง 
บทบาทการในการเลือกต้ังคร้ังที่ผานมาสวนใหญไปใชสิทธิในการเลือกต้ังตามกฏหมายเทานั้น 
การตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง สวนใหญตัดสินใจเลือกเพราะคุณสมบัติสวนตัวของผูรับ
สมัคร วิธีการหาเสียงที่เห็นวาไดผลหรือทําใหรูจักหรือจดจํานักการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกต้ัง
ไดมากที่สุด คือการเดินพบปะหรือหาเสียงแจกใบปลิวแนะนาตนเองกับประชาชนโดยตรง การ
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เสนอใหเงินเพื่อลงคะแนนเสียงใหผูสมัครรับเลือกต้ัง เห็นวาเปนส่ิงที่ไมถูกตองและผิดกฏหมาย
เลือกต้ังควรตอตาน เกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินทุนในการจัดทําโพลลเลือกต้ัง เห็นวาไดมาจากการ
รับจางจัดทาโพลล ซึ่งผูวาจางไดแก พรรคการเมือง หนวยงานของรัฐ และธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน
พรรคการเมือง เกี่ยวกับผลกระทบของการจัดทาโพลลเลือกต้ัง เห็นวาอาจถูกใชเปนเคร่ืองมือใน
การซื้อเสียง และยังขยายผลไปสูวงการพนันโดยนาไปใชประกอบการตัดสินใจกําหนดราคาตอรอง 
สาเหตุสําคัญที่ทาใหเกิดปญหาการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงเห็นวาเกิดจากปญหาการขาดจริยธรรมของ
นักการเมือง จึงไมมีความละอายในการทุจริตตาง ๆ รวมทั้งละเมิดกฎหมายเลือกต้ังโดยซ้ือเสียง
เพื่อใหตนไดรับชัยชนะในการเลือกต้ัง ดานการพัฒนาประชาธิปไตย เห็นวาอุปสรรคสําคัญคือการ
ขาดการพัฒนาการเมืองอยางตอเนื่อง หลักการสําคัญที่แสดงถึงความเปนประชาธิปไตย เห็นวา
คือหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนเปนผูกําหนดผูปกครองโดยผานกระบวนการ
เลือกต้ัง 

การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการรัฐสภานั้นอาจเกิดข้ึนไดในหลายลักษณะ เชน 
การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การชวยพรรคการเมืองในการรณรงคหาเสียง การเขารวมประชุม
ทางการเมือง หรือแมแตการเดินขบวนประทวง หรือสนับสนุนการดําเนินการของรัฐที่ยังผลใหตนเอง
ไดประโยชนหรือเสียประโยชน และการมีสวนรวมทางการเมืองที่เปนหัวใจสําคัญของประชา- ธิป
ไตยแบบตัวแทน เจตนารมณรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในทาง
การเมือง (Political Participation) ซึ่งเปนหัวใจของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตยแบบตะวันตก แตมิไดหมายความวา ขาราชการจะตองประสงคที่
จะมีสวนรวมในทางการเมือง และยังมีประชาชนอีกจํานวนหนึ่งที่พอใจเปนผูสังเกตการณทาง
การเมืองมากกวาจะเขามีสวนรวมในทางการเมืองโดยตรง การมีสวนรวมในทางการเมืองไดดีมาก
นอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระดับของพัฒนาการทางการเมือง ความต่ืนตัวในทางการเมือง และวุฒิ
ภาวะทางการเมืองหรือภูมิปญญาทางการเมืองเปนสําคัญดวย  

วิฑูร ภูนุช (2548, หนา124) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง” พบวา ทัศนคติโดยรวมเห็นดวย และระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับสูง ตําแหนงและทัศนคติ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง สวนเพศ และอายุไม
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง 

กานตรวี บุญญานุชสิรินันท (2551) ไดวิจัยเร่ือง “ความเขาใจของประชาชนในเขต
อําเภอเมืองเชียงใหมตอการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหม พ.ศ.2550” ผลการศึกษา
พบวาประชาชนสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกต้ังแบบใหมในระดับ 



 
 

55 

สูง (8 - 10 คะแนน) คือ 182 คน จาก 450 คน คิดเปน 40.44% ผูที่มีความรูความเขาใจในระดับ
ปานกลาง (4 - 7 คะแนน)มี 140 คน คิดเปน 31.11% และผูที่มีความรูความเขาใจในระดับตํ่า (0-3 
คะแนน) มี 128 คน คิดเปน 28.44%การทดสอบสมมติฐานพบวา 1) ความถี่ของการติดตามขาว 
สารทางการเมืองมีความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจตอการเมืองและการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรแบบใหมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐาน 2) ระยะเวลาของ
การติดตามขาวสารทางการเมืองมีความสัมพันธกับความระดับความรูความเขาใจตอการเมือง 
และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหมอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติ 
ฐาน 3) ประเภทของส่ือไมมีความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจตอการเมืองและการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหม จึงปฏิเสธสมมติฐาน และ 4) ชวงเวลาในการรับขาวสารไมมี
ความสัมพันธกับระดับความรูความเขาใจตอการเมืองและการเลือกต้ังสมาชิก สภาผูแทนราษฎร
แบบใหมจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

อารีรัตน พัฒนโสภณพงศ (2556, หนา 142) ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 ของขาราชการสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร” 
ผลของการวิจัยพบวา 

1) ขาราชการรัฐสภา มีสวนรวมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานการเลือกต้ัง รองลงมาไดแก ดานกิจกรรมการเลือกต้ัง และดาน
ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการติดตามตรวจสอบหลังเลือกต้ัง ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบพบวา ขาราชการที่มี เพศ และอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 
โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 สวนขาราชการที่มี ระดับการศึกษา และรายได 
ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน  

3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้ 
ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ดานการเลือกต้ัง คือ เบ่ือหนายการรับรูเกี่ยวกับการเมือง 

2) ความสนในในการรวมรับฟงการปราศรัย และการรวมอภิปราย การหาเสียงยังมีนอย โดยมีแนว
ทางแกไข คือ รัฐตองใหความรูแกประชาชน และกําหนดบทลงโทษทั้งคนใหและคนรับ ต้ังรางวัล
คนจับ และ ขาราชการทุกหนวยงานควรเปนแบบอยาง ดานการติดตามตรวจสอบหลังเลือกต้ัง 
คือ สวนใหญ ไมติดตามหลังเลือกต้ัง วาเปนไปตามนโยบายหรือไม เมื่อฝายที่เขาไปเปนรัฐบาล จะ
ดําเนินงานผิดพลาดอยางไร ไมสนใจที่จะเรียกรอง เชน ในปจจุบัน เปนตน โดยมีแนวทางแกไข คือ 
รัฐบาลจะตองใหนโยบายแกหนวยงานราชการตาง ๆ ในการติดตามผล ดานกิจกรรมการ
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เลือกต้ัง คือ เบ่ือหนายการรับรูเกี่ยวกับการเมือง ความสนในในการรวมรับฟงการปราศรัย และ
การรวมอภิปราย การหาเสียงยังมี โดยมีขอเสนอแนะแนวทางเพื่อสงเสริมการเลือกต้ัง ดังนี้คือ รัฐ
ควรควบคุมระบบการเมืองใหเปนไปตามระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง เชน การใหความรู
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง และควรอนุญาตใหมีเวทีสําหรับการปราศัยและอภิปราย โดยเฉพาะ ทุกคน
สามารถใชเวทีไดอยางเทาเทียมกัน  

 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก” ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมือง ตามสิทธิ และหนาที่ของประชาชนที่เปนพลเมืองของ 
รัฐ และหนาที่ของขาราชการตอการมีสวนรวมทางการเมือง ผูวิจัยจึงไดสรุปกรอบแนวคิดในการ
วิจัยจากรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของ มิลแบรท และโกเอล 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ดาน
การใชสิทธิทางการเมือง 2) ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และ 3) ดานการรณรงค
เลือกต้ัง จาก  

 
         ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 (Independent Variable)                                (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ชั้นยศ 
- รายไดตอเดือน 

 

การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ 
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดังนี้ 
 

- ดานการใชสิทธทิางการเมอืง 
- ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 
- ดานการรณรงคเลือกต้ัง 

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก” 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎีแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.4  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 
3.7  สถิติที่ใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ไดแก ขาราชการกรมแพทยทหารบก จํานวน 465 คน  
3.1.2 กลุมตัวอยาง  
  ไดแก ขาราชการกรมแพทยทหารบก จํานวน 215 คน โดยการใชของสูตร Taro 

Yamane 
 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยาง ดังนี้  
3.2.1 วิธีการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง 
โดยผูวิจัยไดใชการสุมตัวอยางแบบวิธีการคํานวณการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช

สูตรของ Taro Yamane (สุจินต ธรรมชาติ, 2549, หนา 48)  
 

    n      =      
21 )(eN

N
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n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N =  ขนาดของประชากรที่ใชในการวิจัย 
e  =  คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยางซ่ึงในงานวิจัยที่กําหนด  
  ใหมีความคลาดเคล่ือนไดรอยละ 5 หรือ 0.05 

ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยาง (n)      =      
20504651

465

).(  
          =  215.03 
3.2.2 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Random Sampling) โดยการหา

สัดสวนประชากรทั้ง 14 หนวยงาน จํานวน 215 คน โดยใชสูตรการหาสัดสวน ดังนี้ 
 

    N      =     N
Nn 11 

  
  

n  =  จํานวนตัวอยางโดยแบงตามสัดสวนประชากรในแตละหนวยงาน 
N1  =  จํานวนประชากรในแตละหนวยงาน 
n1  =  จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
N  =  จํานวนประชากร 
จากการคํานวณดังกลาว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จึงมีจํานวนดัง ตารางประกอบที่ 3.1  

 
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบสัดสวนในหนวยงาน 

 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนประชากร 
สูตร n = N

Nn 11 

 
กลุมตัวอยาง 

(คน) 

1. กองกําลังพล 44 215 X 44/465 20 
2. กองยุทธการ 20 215 X 20/465 9 
3. กองสงกําลังบํารุง 25 215 X 25/465 9 
4. กองวิทยาการ 41 215 X 41/465 19 
5. กองทันตแพทย 25 215 X 25/465 12 
6. กองบริการ 79 215 X 79/465 37 
7. กองสงเสริมสุขภาพ 22 215 X 22/465 10 
8. กองโครงการฯ 22 215 X 22/465 13 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ลําดับ หนวยงาน จํานวนประชากร 
สูตร n = N

Nn 11 

 
กลุมตัวอยาง 

(คน) 

9. กองคลังแพทย 45 215 X 45/465 21 
10. แผนกธุรการ 10 215 X 10/465 5 
11. แผนกจัดหา 14 215 X 14/465 7 
12. สํานักงานการเงิน 23 215 X 25/465 11 
13. ประชาสัมพันธ 6 215 X 6/465 3 
14. โรงเรียนเสนารักษ 84 215 X 84/465 39 

 รวม 465 กลุมตัวอยาง 215 
   
3.2.3  ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการเลือกจาก

ขาราชการแตละหนวยงาน ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่แสดงไวตามตาราง จนครบตามจํานวนที่
กําหนด 

 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางข้ึน
จากการศึกษา คนควาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามแนววัตถุประสงค
ของการวิจัยเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามประกอบดวยคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด จํานวน 3 ดาน ไดแก 
1) ดานการใชสิทธิทางการเมือง 2) ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 3) ดานการรณรงค
เลือกต้ัง ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด แบบเลือกตอบเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปเก่ียว 
กับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหทราบคุณลักษณะของกลุมตัวอยางประกอบ 
ดวย เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด เกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ขาราชการกรมแพทยทหารบก ในดานตาง ๆ จําแนกเปน 3 ดาน ไดแก  

1. ดานการใชสิทธิทางการเมือง   จํานวน 5 ขอ   
2. ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง จํานวน 5 ขอ   
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3. ดานการรณรงคเลือกต้ัง   จํานวน 5 ขอ  
ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Ratting Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 

(ธานินทร ศิลปจารุ, 2551, หนา 456) จํานวน 5 ระดับ ของการมีสวนรวม ดังนี้ 
   คะแนน  5 หมายถึง การมีสวนรวมมากที่สุด 
   คะแนน  4 หมายถึง การมีสวนรวมมาก 
   คะแนน  3 หมายถึง การมีสวนรวมปานกลาง  
   คะแนน  2 หมายถึง การมีสวนรวมนอย  
   คะแนน  1 หมายถึง การมีสวนรวมนอยที่สุด 
จากนั้น นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสังคมศาสตร โดยการหาคาเฉลี่ย )(X  และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย โดย
การหาคาอันตรภาคช้ัน เพื่อจัดระดับชวงของการหาคาเฉลี่ย 

  
  อันตรภาคช้ัน  =   
      
 

     =  5
15

  
     =  0.8  
จากนั้นสามารถจัดแบงเกณฑการแปลความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการกรมแพทยทหารบก ไดดังนี้  
 ระดับคา  ชวงคาคะแนนเฉลี่ย  การแปลผล 
   1  1.00 – 1.80   การมีสวนรวมในระดับนอยมาก 
   2  1.81 – 2.60   การมีสวนรวมในระดับนอย 
   3  2.61 – 3.40   การมีสวนรวมในระดับปานกลาง 
   4  3.41 – 4.20   การมีสวนรวมในระดับมาก  
   5  4.21 – 5.00   การมีสวนรวมในระดับมากที่สุด 
ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 
 

คาคะแนนสูงที่สุด - คาคะแนนตํ่าที่สุด 
จํานวนระดับ 
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3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 
3.4.1 ทําการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิด เอกสารตาง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3.4.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามารวบรวม สรุป เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของ

คําถาม เพื่อใหครอบคลุมเนื้อเร่ืองที่จะทําการวิจัยและมีลักษณะที่ผูตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบตามขอเท็จจริงได 

3.4.3 นําแบบสอบถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และอาจารยปรึกษารวม และ
อาจารยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบปรับปรุง แกไข เพื่อใหคําถามมีความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหา
ชัดเจน สอดคลองระหวางขอคําถามวิธีการวิเคราะหดวยดัชนี IOC (Index of item Objective 
Congruence)  

3.4.4 นําเคร่ืองมือที่ปรับปรุงแกไขแลว เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 
   การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
   ตําแหนงปจจุบัน ประธานสาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  2. ดร.สมภพ ระงับทุกข 
   การศึกษา Ph.D.( Political Science)  
   ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  3. ดร.ชวลิต ไหลรินทร 
   การศึกษา Ph.D.( Political Science)  
   ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เพื่อตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูกตองสมบูรณของเนื้อหาอีกคร้ังเพื่อใหไดแบบ 

สอบถามที่มีความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถามจากนั้นนํารางแบบสอบถามที่
ผานการตรวจแกมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence 
: IOC) มีสูตรในการหาคา ดังนี้ 

    สูตร IOC      =      N

R
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เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

  R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 
  N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  โดยที่ +1  แนใจวาสอดคลอง 
      0  ไมแนใจวาสอดคลอง 
     -1  แนใจวาไมสอดคลอง 
โดยเลือกขอคําถามที่มีคาต้ังแต 0.50 ข้ึนไป จากขอคําถามทั้งหมด ซ่ึงขอคําถามที่ใชไดมี

คา IOC อยูในชวง 1.00 ทุกขอ 
3.4.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไขแลวไปทดสอบ (Try-Out) กับประชากรกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน และนําผลมาวิเคราะหความถูกตอง (Validity) และความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์ (Alpha coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ความเที่ยง 
ตรงของโครงสราง (Construct Validity) และความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) พรอมทั้ง
หาคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

ผลการคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร พบคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อ 
มั่นอยูในระดับ 0.975 ซึ่งเปนคาที่มีความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ยอมรับได แสดงถึงความเช่ือถือได
ของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 

3.4.6 นําผลการทดสอบแบบสอบถามและการหาคาความนาเช่ือถือกลับไปปรึกษาอาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธและอาจารยที่ปรึกษารวม เพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ังหนึ่ง แลวนําแบบ 
สอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจริงที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.5.1 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการกรมแพทยทหารบก จํานวน 

215 ราย 
3.5.2 ดําเนินการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามดวยตนเอง และขอรับแบบสอบถามคืนในวัน

เดียวกัน จนกระทั่งครบจํานวนกลุมตัวอยางและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
3.5.3 นําขอมูลไปวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร

ตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคม 

ศาสตร มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
3.6.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหา

คาสถิติพื้นฐาน คือ คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
3.6.2 วิเคราะหการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน 

ราษฎร ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 3 ดาน คือ 1) ดานการใชสิทธิทางการเมือง 2) ดานการติด 

ตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 3) ดานการรณรงคเลือกต้ัง โดยหาคาเฉลี่ย (X ) และคาสวนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.6.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบ จําแนกตามเพศ อายุ ชั้น
ยศ ระดับการศึกษา และรายได แตกตางกัน โดยใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย 2 กลุม และ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-
test or One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ในเร่ือง 
อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe)  

3.6.4 วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขที่มีตอการมีสวนรวมทาง 
การเมืองของขาราชการกรมการแพทยทหารบก ที่เปนคําถามปลายเปดโดยใชการแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  

 
3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

3.7.1 สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และใชคาความถี่ (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 1. การหาคารอยละ (Percentage) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, 148) 

   P     =     N
100X

 
  P = คารอยละ 
  X = จํานวนขอมูล (ความถี่) ทีตองการนํามาหาคารอยละ 
  N = จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 2. การหาคาเฉลี่ย (Mean) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, 148) 
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   X      =     N
X

 

  X  = คาเฉลี่ย 

   X = ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 
  N = จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 3. หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, 

48) 

   S.D.     =     

 

n

1i

2
i
1n

XX(

  
  S.D. = คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  Xi = จํานวนคะแนน 

  X  = คาเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต 

  n =  จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 4. คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) มีสูตร (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, 

180) ดังนี้  

     สูตร       =    












2
t

2
i

S

S
1

1K
K

 
   

   = คาสัมประสิทธิ์ของความเช่ือมั่น 
  K = จํานวนขอของมาตรวัด 

  
2
iS  = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

  
2
tS  = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 5. หาคาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Index of Objective Congruence) โดยหา
ความสอดคลองของความคิดเห็นผูเช่ียวชาญระหวางขอคําถามแตละขอกับวัตถุประสงค โดยใช
สูตร (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, 180) 
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   สูตร  IOC     =     N
x

 
  IOC = ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ 

  x = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N = จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
3.7.2 สถิติเชิงอนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) 

การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) 

 1. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, 180) 

   สูตร  t     =     2

2
2

1

2
1

n

S

n

S

XX 21





 
  t = คาที่ใชพิจารณา t-distribution 

  1x , 1x   = คะแนนเฉล่ียของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

   
2
1S , 

2
1S  = คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 

  n1 , n2 = จํานวนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในกลุมที่ 1  
    และกลุมที่ 2 ตามลําดับ 
 2. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) (ธานินทร ศิลปจารุ, 

2549, 191) 

   สูตร        F     =     w

b
MS

MS

 
  F = คาการแจกแจงของ F 
  MSb = ความแปรปรวน (Mean square) ระหวางกลุม 
  MSw = ความแปรปรวนภายในกลุม 

 



 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก” เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูศึกษาวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัยไว 3 
ประการ คือ  

1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่
มีเพศ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน 

3.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 

ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสํารวจ ใน
การวิจัยคร้ังนี้ ไดใชวิธีการสุมอยางงาย (Sampling Random Sampling) จากขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางจํานวน 215 ราย จากนั้นนํา
แบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณหาคาสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย ให
ครบถวนตามที่ต้ังไว มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

4.1  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
4.2  ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  
4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห ผูวิจัยไดกําหนดความหมาย

ของสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
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df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
t แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  

   t (t - distribution) 
F แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 
    F (F - distribution) 
Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
* แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีคุณลักษณะ

ขอมูลทั่วไป คือ เพศ อายุ การศึกษา และรายไดตอเดือน ใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) 
คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  

ตอนท่ี 2  ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ทั้ง 3 ดาน 
โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอนท่ี 3 ศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทย
ทหารบก ของขาราชการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน แตกตางกัน โดยใชสถิติ 
(t - test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของคาเฉลี่ย 2 กลุม ในเร่ือง เพศ และ F - 
test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ในเร่ือง อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ถาพบ
ความแตก ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffé) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขศึกษาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก โดยใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) และนํา 
เสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล  
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
ไดแก ขาราชการกรมแพทยทหารบก ซึ่งมีขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ 

อายุ ช้ันยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน แตกตางกัน ใชการวิเคราะหหาคาความถี่ 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย  
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 126 58.6 
หญิง 89 41.4 

รวม 215 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดย
มีเพศหญิง จาํนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 58.6 และเพศหญิงจาํนวน 89 คน คิดเปนรอยละ 41.4 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ  
 

อายุ จํานวน รอยละ 
18 - 27 ป 63 29.3 
28 - 37 ป 60 27.9 
38 - 47 ป 
48 - 57 ป 

46 
43 

21.4 
20.0 

58 ป ข้ึนไป 3 1.4 
รวม 215 100.0 

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 18 - 27 ป จํานวน 63 ราย 
คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมามีอายุ 28 - 37 ป จํานวน 60 ราย คิดเปนรอยละ 27.9 และนอยที่สุด 
มีอายุ 58 ป ข้ึนไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.4 
 



 69

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 71 33.0 
อนุปริญญา/ปวส. 47 21.9 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 
อ่ืน ๆ  

83 
11 
3 

38.6 
5.1 
1.4 

รวม 215 100.0 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวส. จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 47 
ราย คิดเปนรอยละ 21.9 และนอยที่สุด อ่ืน ๆ จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.4 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชั้นยศ 
 

ยศ จํานวน รอยละ 
สิบตรี - สิบเอก 65 30.2 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 67 31.2 
รอยตรี - รอยเอก 38 17.7 
พันตรี - พนัเอก 33 15.3 
อ่ืน ๆ  12 5.6 

รวม 215 100.0 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชั้นยศ จาสิบตรี - จาสิบเอก 
จํานวน 67 นาย คิดเปนรอยละ 31.2 รองลงมาเปน สิบตรี - สิบเอก จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 
30.2 และนอยที่สุดอ่ืน ๆ จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 5.6 
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ตารางที ่4.5 แสดงจํานวน และคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได 
 

รายได จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 10,000 บาท 32 14.9 
10,001 - 20,000 บาท 75 34.9 
20,001 บาท ข้ึนไป 108  50.2 

รวม 215 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 20,001 บาทข้ึนไป จํานวน 
108 ราย คิดเปนรอยละ 50.2 รองลงมามีรายได 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 75 ราย คิดเปน
รอยละ 34.9 และนอยที่สุดรายได ไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 14.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 71

ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก” ทั้ง 3 ดาน 

คือ 1) ดานการใชสิทธิทางการเมือง 2) ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และ 3) ดาน
การรณรงคเลือกต้ัง ใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม

ทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม 
 

การมีสวนรวมทางการเมือง 
ระดับการมสีวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. ดานการใชสิทธิทางการเมือง  3.82 0.74 มาก 
2. ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 3.65 0.63 มาก 
3. ดานการรณรงคเลือกต้ัง 3.48 0.73 มาก 

รวม 3.65 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม 
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ย คือ ดานการใชสิทธิทางการเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และดาน
การรณรงคเลือกต้ัง ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทาง
การเมือง 

 

ดานการใชสทิธิทางการเมือง 
ระดับการมสีวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. ทานเคยตรวจสอบรายช่ือของทานในบัญชีรายช่ือกอนการ
เลือกต้ังมากนอยเพียงใด 

 
3.73 

 
1.24 

 
มาก 

2. ทานไปใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่นทุกคร้ัง
มากนอยเพียงใด 

 
4.34 

 
0.74 

 
มากที่สุด 

3. ทานมีสวนสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวไปใช สิทธิ
เลือกต้ังมากนอยเพียงใด 

 
4.04 

 
0.82 

 
มาก 

4. ทานมีสวนรวมในการชักชวน ผูอ่ืนใหไปลงคะแนนเลือกต้ัง
มากนอยเพียงใด 

 
3.60 

 
0.86 

 
มาก 

5. ทานติดตามผลการเลือกต้ังแบบเกาะติดสถานการณมาก
นอยเพียงใด 

 
3.40 

 
1.06 

 
ปานกลาง 

รวม 3.82 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ใชสิทธิทางการเมือง อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ 2. ทานไปใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่นทุกคร้ังมาก
นอยเพียงใด รองลงมาคือ ขอ 3. ทานมีสวนสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวไปใชสิทธิเลือกต้ังมาก
นอยเพียงใด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ขอ 3. ทานติดตามผลการเลือกต้ังแบบเกาะติดสถาน 
การณมากนอยเพียงใด ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูล
ขาวสารทางการเมือง 

 

ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 
ระดับการมสีวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน มากนอยเพียงใด 

 
4.10 

 
0.70 

 
มาก 

2. ทานรับฟงการอภิปรายเร่ืองการเมืองในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นจากส่ือตาง ๆ มากนอยเพียงใด 

 
3.85 

 
0.70 

 
มาก 

3. ทานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางการเมืองกับบุคคลอ่ืน
รวมถึงการพูดจากถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง กับเพื่อน
รวมงานมากนอยเพียงใด 

 
 

3.87 

 
 

0.90 

 
 

มาก 
4. ทานติดตามขาวความเคล่ือนไหวของนักการเมืองมากนอย
เพียงใด 

 
3.43 

 
0.87 

 
มาก 

5. ทานติดตามการทํางานและตรวจสอบการทํางานของนัก 
การเมืองที่ทานเลือกเขาไปมากนอยเพียงใด 

 
3.01 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

รวม 3.65 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ติดตามขาวสารทางการเมือง อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ ขอที่มีคาเฉล่ียสูงที่สุดคือ ขอ 1. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน มากนอยเพียงใด รองลงมาคือ ขอ 3. ทานแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารทางการเมืองกับบุคคลอ่ืนรวมถึงการพูดจากถกเถียงเก่ียวกับเร่ืองการเมือง กับเพื่อนรวม 
งานมากนอยเพียงใด และนอยที่สุด ขอ 5. ทานติดตามการทํางานและตรวจสอบการทํางานของ
นักการเมืองที่ทานเลือกเขาไปมากนอยเพียงใด ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานรณรงคเลือกต้ัง 

 

ดานการรณรงคเลือกต้ัง 
ระดับการมสีวนรวม 

  S.D. แปลผล 
1. ทานเคยชวยรณรงคตอตานการซื้อสิทธิขายเสียงของผูลง
สมัครรับเลือกต้ัง มากนอยเพียงใด 

 
3.41 

 
0.80 

 
มาก 

2. ทานชวยเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืน เกี่ยวกับการเลือกต้ังมาก
นอยเพียงใด 

 
3.70 

 
0.81 

 
มาก 

3. ทานเขารวมประชุมฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือฟง
การปราศรัยหาเสียง มากนอยเพียงใด 

 
3.57 

 
0.84 

 
มาก 

4. ทานมีสวนรวมรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ของตนในการใชสิทธิเลือกต้ัง มากนอยเพียงใด 

 
3.46 

 
0.96 

 
มาก 

5. ทานชวยรณรงคการเลือกต้ัง เชน แจกใบปลิว แผนพับหรือ
แนะนําใหรูจักสิทธิของประชาชนมากนองเพียงใด 

 
3.26 

 
1.05 

 
ปานกลาง 

รวม 3.48 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกรมีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคเลือกต้ัง อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ 
2. ทานชวยเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืน เกี่ยวกับการเลือกต้ัง มากนอยเพียงใด รองลงมาคือ ขอ 3.
ทานเขารวมประชุมฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือฟงการปราศรัยหาเสียง มากนอยเพียงใด 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ขอ 5. ทานชวยรณรงคการเลือกต้ัง เชน แจกใบปลิว แผนพับหรือ
แนะนําใหรูจักสิทธิของประชาชนมากนองเพียงใด ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
กรมแพทยทหารบก  

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
กรมแพทยทหารบก โดยใชสถิติ t - test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม ในเร่ือง
เพศ และ F-test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบ 
ความแตกตาง ของคาเฉล่ียที่มีมากกวา 2 กลุม ในเร่ือง เพศ อายุ ชั้นยศ ระดับ และรายไดตอเดือน 
ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé)  

สมมติฐานที่ 1 ขาราชการมีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรม
แพทยทหารบก  

แตกตางกันการวิเคราะหสมมติฐานที่ 1 ใชสถิติ t - test คือ กลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความ
เปนอิสระตอกัน ใชระดับความเช่ือมั่น 95% ดังนั้น จะเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอย
กวา 0.05 และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน

รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนก
ตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 126 3.68 0.61 มาก 
หญิง 89 3.60 0.52 มาก 

รวม 215 3.65 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.10 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม 
จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการเพศชายมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด

กรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. (2 - tailed) 
ชาย 126 3.68 0.61 1.01 0.31 
หญิง 89 3.60 0.52   

 

จากตารางที่ 4.11 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง โดยรวมไม แตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิ
ทางการเมือง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย  126 3.88 0.77 มาก 
หญิง 89 3.74 0.70 มาก 

รวม 215 3.82 0.74 มาก 
 

จากตารางที ่4.12 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ใชสิทธทิางการเมือง จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการเพศชายมีสวนรวมในการใช
สิทธิทางการเมืองมากกวาเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด

กรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. (2 - tailed) 
ชาย 126 3.88 0.77 1.31 0.19 
หญิง 89 3.74 0.70   

 

จากตารางที่ 4.13 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการใชสิทธิทางการเมือง ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตาม
ขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 126 3.72 0.67 มาก 
หญิง 89 3.56 0.57 มาก 

รวม 215 3.65 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการเพศชาย มีการ
ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองมากกวาเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด

กรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ที่มีเพศ
ตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2 - tailed) 
ชาย 126 3.72 0.67 1.89 0.06 
หญิง 89 3.56 0.57   

 

จากตารางที่ 4.15 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองไม แตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.16 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงค
เลือกต้ัง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 126 3.46 0.75 มาก 
หญิง 89 3.51 0.71 มาก 

รวม 215 3.48 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.16 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคเลือกต้ัง จําแนกตามเพศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการเพศชายมีสวนรวมทางการเมือง
มากกวาเพศหญิง 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด

กรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. (2 - tailed) 
ชาย 126 3.46 0.75  - 0.55 0.59 
หญิง 89 3.51 0.71   

 

จากตารางที่ 4.17 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมือง ดานการรณรงคเลือกต้ัง ไมแตกตางกัน  
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สมมติฐานที่ 2 ขาราชการที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
กรมแพทยทหารบก  

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 2 ใชสถิติ F - test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความแปร 
ปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม 

ทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตาม
อายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
18 - 27 ป 63 3.54 0.63 มาก 
28 - 37 ป 60 3.64 0.47 มาก 
38 - 47 ป 46 3.64 0.59 มาก 
48 - 57 ป 43 3.79 0.60 มาก 
58 ป ข้ึนไป 3 4.44 0.10 มากที่สุด 

รวม 215 3.65 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.18 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม 
จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีอายุ 58 ป ข้ึนไปมีสวนรวมทางการเมือง
มากกวาผูที่มีอายุ 48 - 57 ป อายุ 28 - 37 ป อายุ 38 - 47 ป และอายุ 18 - 27 ป ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.52 4 0.88 2.70 0.03* 
ภายในกลุม 67.2 210 0.32   

รวม 70.72 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.19 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffé ดังตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
สังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีอายุตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

อายุ 
  

18 - 27 ป 28 - 37 ป 38 - 47 ป 48 - 57 ป 58 ป ขึ้นไป 
3.78 3.80 3.73 3.95 4.73 

18 - 27 ป 3.78  0.02 
 

0.05 
 

0.17 
 

0.95 
(.044*) 

28 - 37 ป 3.80   0.07 0.15 0.93 
38 - 47 ป 3.73    0.22 1 
48 - 57 ป 3.95     0.78 
58 ป ข้ึนไป 4.73      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.20 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมืองโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก ขาราชการ
กรมแพทยทหารบกที่อายุ 18 - 27 ป แตกตางกับอายุ 58 ป ข้ึนไป โดยขาราชการกรมแพทย
ทหารบกที่อายุ 58 ป ข้ึนไป มีสวนรวมทางการเมืองมากกวา อายุ 18 - 27 ป นอกนั้นไมพบความ
แตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.21 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิ
ทางการเมือง จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
18 - 27 ป 63 3.78 0.69 มาก 
28 - 37 ป 60 3.80 0.61 มาก 
38 - 47 ป 46 3.73 0.81 มาก 
48 - 57 ป 43 3.95 0.88 มาก 
58 ป ข้ึนไป 3 4.73 0.31 มากที่สุด 

รวม 215 3.82 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.21 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองของ
ขาราชการกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดย
ขาราชการที่มีอายุ 58 ป ข้ึนไปมีมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูที่มีอายุ 48 - 57 ป อายุ 28 - 37 
ป อายุ 18 - 27 และ อายุ 38 - 47 ป ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีอายุ
ตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.60 4 0.65 3.10 0.04* 
ภายในกลุม 67.20 210 0.32   

รวม 69.80 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.22 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการใชสิทธิทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
พิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ 
สังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีอายุตางกัน เปน
รายคูดวยวิธี Scheffé 

 

อายุ 
  

18 - 27 ป 28 - 37 ป 38 - 47 ป 48 - 57 ป 58 ป ขึ้นไป 
3.78 3.80 3.73 3.95 4.73 

18 - 27 ป 3.78  0.02 0.05 0.17 0.95 
28 - 37 ป 3.80   0.07 0.15 0.93 
38 - 47 ป 3.73    0.22 1 
48 - 57 ป 3.95     0.78 
58 ป ข้ึนไป 4.73      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.23 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการใชสิทธิทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมพบ
ความแตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.24 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตาม
ขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
18 - 27 ป 63 3.57 0.70 มาก 
28 - 37 ป 60 3.62 0.52 มาก 
38 - 47 ป 46 3.62 0.63 มาก 
48 - 57 ป 43 3.79 0.65 มาก 
58 ป ข้ึนไป 3 4.33 0.12 มากที่สุด 

รวม 215 3.65 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.24 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกมีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีอายุ 58 ป 
ข้ึนไปมีมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาผูที่มีอายุ 48 - 57 ป อายุ 38 - 47 ป อายุ 28 - 37 ป และ
อายุ 18 - 27 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ที่มีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.70 4 0.68 1.72 0.15 
ภายในกลุม 82.54 210 0.39   

รวม 85.24 214    
 

จากตารางที่ 4.25 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.26 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงค
เลือกต้ัง จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
18 - 27 ป 63 3.26 0.79 ปานกลาง 
28 - 37 ป 60 3.51 0.61 มาก 
38 - 47 ป 46 3.57 0.74 มาก 
48 - 57 ป 43 3.62 0.74 มาก 
58 ป ข้ึนไป 3 4.27 0.12 มากที่สุด 

รวม 215 3.48 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.26 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคเลือกต้ัง จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีอายุ 58 ป ข้ึนไปมีมีสวนรวม
ทางการเมืองมากกวาผูที่มีอายุ 48 - 57 ป อายุ 38 - 47 ป อายุ 28 - 37 ป และอายุ 18 - 27 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีอายุ
ตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 6.20 4 1.55 3.00 0.02* 
ภายในกลุม 109.20 210 .52   

รวม 115.40 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.27 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการรณรงคเลือกต้ัง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน
รายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีอายุ
ตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

อายุ 
  

18 - 27 ป 28 - 37 ป 38 - 47 ป 48 - 57 ป 58 ป ขึ้นไป 
3.26 3.51 3.57 3.62 4.27 

18 - 27 ป 3.26  0.25 
 

0.31 
 

0.36 
 

1.01 
(.003*) 

28 - 37 ป 3.51   0.06 0.11 0.76 
38 - 47 ป 3.57    0.05 0.7 
48 - 57 ป 3.62     0.65 
58 ป ข้ึนไป 4.27      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.28 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการรณรงคเลือกต้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู 
ไดแก ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่อายุ 18 - 27 ป แตกตางกับอายุ 58 ป ข้ึนไป โดยขาราชการ
กรมแพทยทหารบกที่อายุ 58 ป ข้ึนไป มีสวนรวมทางการเมืองมากกวา อายุ 18 - 27 ป นอกนั้นไม
พบความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานที่ 3 ขาราชการท่ีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
กรมแพทยทหารบก แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 3 ใชสถิติ F - test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.29 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม 

ทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตาม
ชั้นยศ 

 

ชั้นยศ n   S.D. แปลผล 
สิบตรี - สิบเอก 65 3.52 0.63 มาก 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 67 3.58 0.49 มาก 
รอยตรี - รอยเอก 38 3.75 0.59 มาก 
พันตรี - พนัเอก 33 4.01 0.51 มาก 
อ่ืน ๆ  12 3.46 0.46 มาก 

รวม 215 3.65 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.29 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม 
จําแนกตามช้ันยศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีชั้นยศพันตรี-พันเอก มีสวนรวมทางการเมือง
มากกวาช้ันยศ รอยตรี-รอยเอก ชั้นยศจาสิบตรี-จาสิบเอก ชั้นยศสิบตรี-สิบเอก และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีชั้นยศตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 6.50 4 1.63 5.24 0.00* 
ภายในกลุม 65.15 210  0.31   

รวม 71.65 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.30 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ 
Scheffé ดังตารางที่ 4.31 



 87

ตารางที่ 4.31 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีชั้นยศตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธี Scheffé 

 

ชั้นยศ 
  

สิบตรี -  
 สิบเอก 

จาสิบตรี - 
จาสิบเอก 

รอยตรี - 
รอยเอก 

พันตรี –  
พันเอก 

อ่ืน ๆ 

 3.52 3.58 3.58 4.01 3.46 
สิบตรี - สิบเอก 3.52  0.06 

 
0.06 

 
0.49 

(0.003*) 
0.06 

จาสิบตรี -  
จาสิบเอก 

3.58   0.00 0.43 
(0.012*) 

0.12 
 

รอยตรี - รอยเอก 3.58    0.03 0.12 
พันตรี - พันเอก 4.01     0.55 
อ่ืน ๆ  3.46      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.31 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีช้ันยศตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมืองโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแกชั้นยศสิบ
ตรี - สิบเอก และช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก แตกตางกับชั้นยศพันตรี - พันเอก โดยช้ันยศพันตรี - 
พันเอก มีสวนรวมทางการเมืองมากกวาช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก และช้ันยศสิบตรี - สิบเอก นอก 
นั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.32 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิ
ทางการเมือง จําแนกตามชั้นยศ 

 

ชั้นยศ n   S.D. แปลผล 
สิบตรี - สิบเอก 65 3.77 0.70 มาก 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 67 3.75 0.66 มาก 
รอยตรี - รอยเอก 38 3.70 0.84 มาก 
พันตรี - พนัเอก 33 4.19 0.85 มาก 
อ่ืน ๆ  12 3.87 0.48 มาก 

รวม 215 3.82 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.32 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ใชสิทธิทางการเมือง จําแนกตามช้ันยศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีชั้นยศพันตรี - พันเอก มี
สวนรวมทางการเมืองมากกวาอ่ืน ๆ ชั้นยศสิบตรี - สิบเอก ช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก และช้ันยศ 
รอยตรี - รอยเอก ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีชั้น
ยศตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5.66 4 1.42 2.65 0.03* 
ภายในกลุม 112.07 210 0.53   

รวม 117.73 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.33 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการใชสิทธิทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
พิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีชั้น
ยศตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

ชั้นยศ 
  

สิบตรี -  
 สิบเอก 

จาสิบตรี - 
จาสิบเอก 

รอยตรี - 
รอยเอก 

พันตรี –  
พันเอก 

อ่ืน ๆ 

3.77 3.75 3.70 4.19 3.87 
สิบตรี - สิบเอก 3.77  0.02 0.07 0.42 0.10 
จาสิบตรี -  
จาสิบเอก 

3.75   0.05 0.44 0.12 

รอยตรี - รอยเอก 3.70    0.49 0.17 
พันตรี - พันเอก 4.19     0.32 
อ่ืน ๆ  3.87      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.34 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีช้ันยศตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการใชสิทธิทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมพบ
ความแตกตางรายคูจํานวน 2 คู ไดแกชั้นยศสิบตรี - สิบเอก และช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก แตก 
ตางกับชั้นยศพันตรี - พันเอก โดยชั้นยศพันตรี - พันเอก มีสวนรวมทางการเมืองมากกวาช้ันยศจา
สิบตรี - จาสิบเอก และช้ันยศสิบตรี - สิบเอก นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.35 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตาม
ขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามชั้นยศ 

 

ชั้นยศ n   S.D. แปลผล 
สิบตรี - สิบเอก 65 3.54 0.69 มาก 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 67 3.50 0.51 มาก 
รอยตรี - รอยเอก 38 3.78 0.71 มาก 
พันตรี - พนัเอก 33 4.05 0.46 มาก 
อ่ืน ๆ  12 3.62 0.59 มาก 

รวม 215 3.65 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.35 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามชั้นยศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีชั้นยศ 
พันตรี - พันเอก มีสวนรวมทางการเมืองมากกวาช้ันยศ รอยตรี - รอยเอก อ่ืน ๆ ชั้นยศสิบตรี - สิบ
เอก และช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ที่มีชั้นยศตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 8.25 4 2.06 5.62 0.00* 
ภายในกลุม 76.99 210 0.37   

รวม 85.24 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.36 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.38 
 
 



 91

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ที่มีชั้นยศตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

ชั้นยศ 
  

สิบตรี -  
 สิบเอก 

จาสิบตรี - 
จาสิบเอก 

รอยตรี - 
รอยเอก 

พันตรี –  
พันเอก 

อ่ืน ๆ 

3.54 3.50 3.78 4.05 3.62 
สิบตรี - สิบเอก 3.54  0.04 

 
0.24 

 
0.51 

(0.005*) 
0.08 

จาสิบตรี -  
จาสิบเอก 

3.50   0.28 0.55 
(0.001*) 

0.12 
 

รอยตรี - รอยเอก 3.78    0.27 0.16 
พันตรี - พันเอก 4.05     0.43 
อ่ืน ๆ  3.62      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.37 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีช้ันยศตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแกชั้นยศสิบตรี - สิบเอก และช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก แตกตางกับ
ชั้นยศพันตรี - พันเอก โดยช้ันยศพันตรี - พันเอก มีสวนรวมทางการเมืองมากกวาช้ันยศจาสิบตรี - 
จาสิบเอก และช้ันยศสิบตรี - สิบเอก นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.38 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงค
เลือกต้ัง จําแนกตามชั้นยศ 

 

ชั้นยศ n   S.D. แปลผล 
สิบตรี - สิบเอก 65 3.26 0.79 ปานกลาง 
จาสิบตรี - จาสิบเอก 67 3.48 0.70 มาก 
รอยตรี - รอยเอก 38 3.78 0.55 มาก 
พันตรี - พนัเอก 33 3.78 0.61 มาก 
อ่ืน ๆ  12 2.90 0.68 มาก 

รวม 215 3.48 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.38 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
รณรงคเลือกต้ังจําแนกตามช้ันยศ อยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีชั้นยศพันตรี - พันเอก และ 
ชั้นยศ รอยตรี - รอยเอก มีสวนรวมทางการเมืองมากกวา อ่ืน ๆ ชั้นยศสิบตรี - สิบเอก ช้ันยศจาสิบ
ตรี - จาสิบเอก และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.39 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีชั้นยศ
ตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 13.84 4 3.46 7.21 0.00* 
ภายในกลุม 100.79 210 0.48   

รวม 114.62 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.39 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการรณรงคเลือกต้ัง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน
รายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.41 
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ตารางที่ 4.40 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีชั้นยศ
ตางกันเปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

ชั้นยศ 
  

สิบตรี -  
 สิบเอก 

จาสิบตรี - 
จาสิบเอก 

รอยตรี - 
รอยเอก 

พันตรี –  
พันเอก 

อ่ืน ๆ 

3.26 3.48 3.78 3.78 2.90 
สิบตรี - สิบเอก 3.26  0.22 

 
0.52 

(0.009*) 
0.52 

(0.015*) 
0.36 

จาสิบตรี -  
จาสิบเอก 

3.48   0.30 0.30 0.58 

รอยตรี - รอยเอก 3.78    0.27 0.88 
(0.006*) 

พันตรี - พันเอก 3.78     0.88 
(0.008*) 

อ่ืน ๆ  2.90      
 

จากตารางที่ 4.40 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมือง ดานการรณรงคเลือกต้ัง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู 
ไดแกชั้นยศสิบตรี - สิบเอก และช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก แตกตางกับชั้นยศพันตรี - พันเอก และ
ชั้นยศรอยตรี - รอยเอก, พันตรี - พันเอกแตกตางกับขาราชการอื่น ๆ โดยช้ันยศพันตรี - พันเอก มี
สวนรวมทางการเมืองมากกวาช้ันยศจาสิบตรี - จาสิบเอก และช้ันยศสิบตรี - สิบเอก, และชั้นยศ
รอยตรี - รอยเอก, พันตรี - พันเอกมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาขาราชการอื่น ๆ นอกนั้นไมพบ
ความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานที่ 3 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 3 ใชสถิติ F - test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวนรวม 

ทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 71 3.51 0.64 มาก 
อนุปริญญา/ปวส. 47 3.53 0.55 มาก 
ปริญญาตรี 83 3.84 0.48 มาก 
สูงกวาปริญญาตรี 11 3.71 0.66 มาก 
อ่ืน ๆ  3 3.49 0.25 มาก 

รวม 215 3.65 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.41 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม 
จําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสวน
รวมทางการเมืองมากกวาขาราชการที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี อนุปริญญา/ปวส. 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และขาราชการอื่น ๆ ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 5.26 4 1.31 4.16 0.00* 
ภายในกลุม 66.40 210 0.32   

รวม 71.65 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.42 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมทางการเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวย
วิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.45 



 95

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

ระดับการศึกษา 
  

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตร ี สูงกวา
ปริญญาตร ี

อ่ืนๆ 

3.51 3.53 3.84 3.71 3.49 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

3.51  0.02 
 

0.33 
(0.011*) 

0.20 
 

0.02 

อนุปริญญา/ปวส. 3.53   0.31 0.18 0.04 
ปริญญาตรี 3.84    0.13 0.35 
สูงกวาปริญญาตรี 3.71     0.22 
อ่ืน ๆ  3.49      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.43 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมทางการเมืองโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกตางกับระดับปริญญาตรี โดยระดับปริญญาตรี มีสวนรวม
ทางการเมืองมากกวามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.44 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิ
ทางการเมือง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 71 3.78 0.72 มาก 
อนุปริญญา/ปวส. 47 3.79 0.67 มาก 
ปริญญาตรี 83 3.84 0.79 มาก 
สูงกวาปริญญาตรี 11 4.09 0.91 มาก 
อ่ืน ๆ  3 3.87 0.23 มาก 

รวม 215 3.82 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.44 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม 
จําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีมี
สวนรวมทางการเมืองมากกวาขาราชการที่มีการศึกษาระดับสูงกวาขาราชการอื่น ๆ ปริญญาตรี 
อนุปริญญา/ปวส. และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.45 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.68 4 0.24 0.44 0.78 
ภายในกลุม 116.76 210 0.56   

รวม 117.73 214    
 

จากตารางที่ 4.45 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน
รวมทางการเมือง โดยรวมไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.46 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตาม
ขอมูลขาวสารทางการเมืองจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 71 3.61 0.68 มาก 
อนุปริญญา/ปวส. 47 3.39 0.58 มาก 
ปริญญาตรี 83 3.84 0.53 มาก 
สูงกวาปริญญาตรี 11 3.67 0.92 มาก 
อ่ืน ๆ  3 3.47 0.12 มาก 

รวม 215 3.65 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.46 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองดานการ
ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาขาราชการที่มีการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรี อนุปริญญา/ปวส. และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ขาราชการอื่น ๆ และปริญญาตรี 
อนุปริญญา/ปวส. ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.47 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 6.23 4 1.56 4.14 0.00* 
ภายในกลุม 79.01 210 0.38   

รวม 85.24 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.47 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมทางการเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวย
วิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.51 
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ตารางที่ 4.48 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ที่มีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

ระดับการศึกษา 
  

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตร ี สูงกวา
ปริญญาตร ี

อ่ืนๆ 

3.61 3.39 3.84 3.67 3.47 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

3.61  0.22 0.23 0.06 0.14 

อนุปริญญา/ปวส. 3.39   0.45 
(0.004*) 

0.28 
 

0.08 
 

ปริญญาตรี 3.84    0.17 0.37 
สูงกวาปริญญาตรี 3.67     0.20 
อ่ืน ๆ  3.47      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.48 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมทางการเมืองดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05จํานวน 1 คู ไดแก ระดับอนุปริญญา/ปวส. แตกตางกับระดับปริญญาตรี โดย
ระดับปริญญาตรี มีสวนรวมทางการเมืองมากกวาอนุปริญญา/ปวส. นอกนั้นไมพบความแตกตาง
รายคู 
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ตารางที่ 4.49 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงค
เลือกต้ังจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n   S.D. แปลผล 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 71 3.13 0.80 มาก 
อนุปริญญา/ปวส. 47 3.40 0.71 มาก 
ปริญญาตรี 83 3.85 0.50 มาก 
สูงกวาปริญญาตรี 11 3.36 0.67 มาก 
อ่ืน ๆ  3 3.13 0.46 มาก 

รวม 215 3.48 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.49 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองดานการ
รณรงคเลือกต้ังจําแนกตามระดับการศึกษาอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาขาราชการที่มีการศึกษาระดับ อนุปริญญา/ปวส. สูง
กวาปริญญาตรี. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ขาราชการอื่น ๆ ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.50 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 20.79 4 5.20 11.63 0.00* 
ภายในกลุม 93.84 210 0.45   

รวม 114.62 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.50 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมทางการเมือง ดานการรณรงคเลือกต้ัง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
พิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.54 
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ตารางที่ 4.51 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีระดับ
การศึกษาตางกันเปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

ระดับการศึกษา 
  

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส. 

ปริญญาตร ี สูงกวา
ปริญญาตร ี

อ่ืนๆ 

3.13 3.40 3.85 3.36 3.13 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

3.13  0.27 
 

0.72 
(0.001*) 

0.23 
 

0.00 

อนุปริญญา/ปวส. 3.40   0.45 
(0.010*) 

0.04 
 

0.27 
 

ปริญญาตรี 3.85    0.49 0.72 
สูงกวาปริญญาตรี 3.36     0.23 
อ่ืน ๆ  3.13      

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.51 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวน

รวมทางการเมืองดานการรณรงคเลือกต้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จํานวน 2 คู ไดแกมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. แตกตางกับปริญญาตรี 
นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคูไดแกระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. แตกตางกับระดับปริญญาตรี โดยระดับปริญญาตรี มีสวนรวมทางการเมืองมากกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานที่ 4 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่รายไดตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 4 ใชสถิติ F-test (One - way ANOVA) ในการทดสอบความแปร 
ปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.52 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนก
ตามรายได 

 

รายได n   S.D. แปลผล 
ไมเกิน 10,000 บาท 32 3.64 0.61 มาก 
10,001 - 20,000 บาท 75 3.49 0.55 มาก 
20,001 บาท ข้ึนไป 108 3.77 0.57 มาก 

รวม 215 3.65 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.52 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม 
จําแนกตามรายไดอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีรายได 20,001 บาท ข้ึนไป มีสวนรวม
ทางการเมืองมากกวารายไดไมเกิน 10,000 บาท และ10,001 - 20,000 บาทตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.53 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีรายไดตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.47 2 1.74 5.39 0.01* 
ภายในกลุม 68.18 212 0.32   

รวม 71.65 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.53 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง โดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffé ดังตารางที่ 4.57 
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ตารางที่ 4.54 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก โดยรวม ที่มีรายไดตางกัน เปนรายคู
ดวยวิธี Scheffé 

 

รายได 
  

ไมเกิน  
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึ้นไป 

3.64 3.49 3.77 
ไมเกิน 10,000 บาท 3.64  0.15 0.13 
10,001 - 20,000 บาท 3.49   0.28 

(0.005*) 
20,001 บาท ข้ึนไป 3.77    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.54 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมืองโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแกรายได
10,001 - 20,000 บาทแตกตางกับรายได 20,001 บาท ข้ึนไปโดยระดับ 20,001 บาท ข้ึนไปมีสวน
รวมทางการเมืองมากกวารายได 10,001 - 20,000 บาทนอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.55 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิ
ทางการเมือง จําแนกตามรายได 

 

รายได n   S.D. แปลผล 
ไมเกิน 10,000 บาท 32 3.86 0.63 มาก 
10,001 - 20,000 บาท 75 3.78 0.65 มาก 
20,001 บาท ข้ึนไป 108 3.84 0.83 มาก 

รวม 215 3.82 0.74 มาก 
 

จากตารางที่ 4.55 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองดานการ
ใชสิทธิทางการเมือง จําแนกตามรายไดอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มีรายไดไมเกิน 10,000 
บาท มีสวนรวมทางการเมืองมากกวารายได 20,001 บาท ข้ึนไปและ10,001 - 20,000 บาทตาม 
ลําดับ 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใชสิทธิทางการเมือง ที่มี
รายไดตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.20 2 0.10 0.18 0.84 
ภายในกลุม 117.53 212 0.55   

รวม 117.73 214    
 

จากตารางที่ 4.56 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมือง ดานการใชสิทธิทางการเมือง ไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4.57 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตาม
ขอมูลขาวสารทางการเมือง จําแนกตามรายได 

 

รายได n   S.D. แปลผล 
ไมเกิน 10,000 บาท 32 3.58 0.69 มาก 
10,001 - 20,000 บาท 75 3.52 0.60 มาก 
20,001 บาท ข้ึนไป 108 3.76 0.62 มาก 

รวม 215 3.65 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.57 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง ดานการ
ติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองจําแนกตามรายไดอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มี 20,001 
บาท ข้ึนไป มีสวนรวมทางการเมืองมากกวารายไดรายไดไมเกิน 10,000 บาท และ10,001 - 
20,000 บาท ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ที่มีรายไดตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.80 2 1.40 3.60 0.03* 
ภายในกลุม 82.44 212 0.39   

รวม 85.24 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.58 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.62 
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ตารางที่ 4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติดตามขอมูลขาวสารทาง
การเมือง ที่มีรายไดตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

รายได 
  

ไมเกิน  
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึ้นไป 

3.58 3.52 3.76 
ไมเกิน 10,000 บาท 3.58  0.06 

 
0.18 

(0.037*) 
10,001 - 20,000 บาท 3.52   0.24 
20,001 บาท ข้ึนไป 3.76    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.59 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมืองดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมืองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 1 คู ไดแกไมเกิน 10,000 บาท แตกตางกับรายได 20,001 บาท ข้ึนไปโดยระดับ 
20,001 บาท ข้ึนไปมีสวนรวมทางการเมืองมากกวาไมเกิน 10,000 บาท นอกนั้นไมพบความ
แตกตางรายคู 
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ตารางที่ 4.60 แสดงคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงค
เลือกต้ัง จําแนกตามรายได 

 

รายได n   S.D. แปลผล 
ไมเกิน 10,000 บาท 32 3.47 0.69 มาก 
10,001 - 20,000 บาท 75 3.17 0.74 มาก 
20,001 บาท ข้ึนไป 108 3.70 0.66 มาก 

รวม 215 3.48 0.73 มาก 
 

จากตารางที่ 4.60 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองดานการ
รณรงคเลือกต้ังจําแนกตามรายไดอยูในระดับมาก โดยขาราชการที่มี 20,001 บาท ข้ึนไป มีสวน
รวมทางการเมืองมากกวารายไดรายไดไมเกิน 10,000 บาท และ 10,001 - 20,000 บาทตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.61 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีรายได
ตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 12.75 2 6.37 13.26 0.00* 
ภายในกลุม 101.88 212 .48   

รวม 114.62 214    
 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.61 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมือง ดานการรณรงคเลือกต้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน
รายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.66 
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ตารางที่ 4.62 แสดงผลการทดสอบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของ 
ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการรณรงคเลือกต้ัง ที่มีรายได
ตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

รายได 
  

ไมเกิน  
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 บาท
ขึ้นไป 

3.47 3.17 3.70 
ไมเกิน 10,000 บาท 3.47  0.30 0.37 
10,001 - 20,000 บาท 3.17   0.60 

(0.00*) 
20,001 บาท ข้ึนไป 3.70    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.62 พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตางกัน มีสวนรวมทาง 

การเมืองดานการรณรงคเลือกต้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู 
ไดแก รายได 10,001 - 20,000 บาทแตกตางกับรายได 20,001 บาท ข้ึนไปโดยรายได 20,001 
บาท ข้ึนไปมีสวนรวมทางการเมืองมากกวารายได 10,001 - 20,000 บาท นอกนั้นไมพบความแตก 
ตางรายคู 
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ตารางที่ 4.63 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติ
ทดสอบ 

โดยรวม ดานการ 
ใชสิทธิทาง
การเมือง 

ดานการ 
ติดตามขอมูล

ขาวสาร 
ทางการเมือง 

ดานการ
รณรงค
เลือกต้ัง 

1. เพศ t - test 0.31 0.19 0.06 0.59 
2. อายุ F - test 0.03* 0.04* 0.15 0.02* 
3. ชั้นยศ F - test 0.00* 0.03* 0.00* 0.00* 
4. ระดับการศึกษา F - test 0.00* 0.78 0.00* 0.00* 
5. รายไดตอเดือน F - test 0.01* 0.84 0.03* 0.00* 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.63 สรุปได ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่อายุ ช้ันยศ ระดับการศึกษา 

และรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 สวนขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไทย ไม
แตกตางกัน 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวน
รวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก 
 
ตารางที่ 4.64 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมี

สวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการใช
สิทธิ์ทางการเมือง  

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1) เบ่ือหนายการเมือง 

 
21 1) ขาราชการทุกคนควรมีความเปน

กลางและเปนสวนหนึ่งในการชวย
รณรงคใหความรูแกประชาชนใน
การไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

 
 

 
15 

รวม 21 รวม 15 
 

จากตารางที่ 4.64 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวปญหาและแนว
ทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการใชสิทธิ์ทางการเมือง ดังนี้ คือ 1) เบ่ือหนายการเมือง 
จํานวน 21 ราย โดยมีแนวทางแกไข ดังนี้ 1) ขาราชการทุกคนควรมีความเปนกลางและเปนสวน
หนึ่งในการชวยรณรงคใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 15 ราย  

 
ตารางที่ 4.65 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมี

สวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการติด 
ตามขอมูลขาวสารทางการเมือง 

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1) ขาราชการตองเปนกลางการเมือง 
ทําใหไมสามารถวิพากษวิจารณ
การเมือง หรือแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองไดมากนัก 

  
 
 
 6 

1) ใหขอบเขตในการแสดงความคิด 
เห็น เพื่อปองกันการไมเปนกลาง 

2) ขาราชการควรมีวัฒนธรรมทาง
การเมืองที่เปนแบบอยาง 

 
7 
 

5 
รวม 6 รวม 12 

 

จากตารางที่ 4.65 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวปญหาและ 
แนวทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ดังนี้ คือ  
1) ขาราชการตองเปนกลางการเมือง ทําใหไมสามารถวิพากษวิจารณการเมือง หรือแสดงความคิด 
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เห็นทางการเมืองไดมากนัก จํานวน 6 ราย โดยมีแนวทางแกไข ดังนี้ 1) ใหขอบเขตในการแสดง 
ความคิดเห็น เพื่อปองกันการไมเปนกลาง จํานวน 7 ราย 2) ขาราชการควรมีวัฒนธรรมทางการเมือง 
ที่เปนแบบอยาง จํานวน 5 ราย 

 
ตารางที่ 4.66 แสดงคาความถ่ีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมี

สวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก ดานการ
รณรงคการเลือกต้ัง  

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1) การไมเปนกลางทางการเมืองของ

ขาราชการ 
2) ความไม โปร งใสเกี่ ยวกับการ

เลือกต้ัง 

 
21 

 
4 

1) ขาราชการทุกหนวยงานควรเปน
แบบอยางในการวางตน 

 
 

15 

รวม 25 รวม 15 
 

จากตารางที่ 4.66 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวปญหาและแนว
ทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมือง ดานการรณรงคการเลือกต้ัง ดังนี้ คือ 1) การไมเปนกลางทาง 
การเมืองของขาราชการ จํานวน 21 ราย 2) มีความไมโปรงใสในการเลือกต้ัง จํานวน 4 ราย โดยมี
แนวทางแกไข ดังนี้ 1) ขาราชการทุกหนวยงานควรเปนแบบอยาง จํานวน 11 ราย 

สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข ดังนี้ 
ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ดานการรณรงคการเลือกต้ัง คือ การไมเปนกลางทาง 

การเมืองของขาราชการ 2)ความไมโปรงใสเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยมีแนวทางแกไข คือ ขาราชการ 
ทุกหนวยงานควรเปนแบบอยาง รองลงมา ดานการใชสิทธิทางการเมือง คือ เบ่ือหนายการเมือง 
โดยมีแนวทางแกไข คือ ขาราชการทุกคนควรมีความเปนกลางและเปนสวนหนึ่งในการชวยรณรงค
ใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง และนอยที่สุด ไดแก ดานการติดตามขอมูลขาว 
สารทางการเมือง คือ ขาราชการทุกคนควรมีความเปนกลางและเปนสวนหนึ่งในการชวยรณรงค
ใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง โดยมีแนวทางแกไข คือ ขาราชการทุกหนวยงาน
ควรเปนแบบอยางในการวางตน  



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก” วัตถุ 

ประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีเพศ 
อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน ตางกัน 3 )เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา
และแนวทางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการกรมแพทยทหารบกจํานวน 465 คน และ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของยามาเน ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 215 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางโดยทําการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาเปนแนวทางในการจัดทําแบบสอบถาม  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก” สรุปได
ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล  
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยมีเพศ

หญิง จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 58.6 และเพศหญิงจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 41.4 มีอายุ 
18 - 27 ป จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมามีอายุ 28-37 ป จํานวน 60 ราย คิดเปน
รอยละ 27.9 และนอยที่สุด มีอายุ 58 ป ข้ึนไป จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.4 มีการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/
ปวส. จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 21.9 และนอยที่สุด อ่ืน ๆ จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.4 
ชั้นยศ จาสิบตรี - จาสิบเอก จํานวน 67 นาย คิดเปนรอยละ 31.2 รองลงมาเปน สิบตรี - สิบเอก 
จํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 30.2 และนอยที่สุด อ่ืน ๆ จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 5.6 มี
รายได 20,001 บาทข้ึนไป จํานวน 108 ราย คิดเปนรอยละ 50.2 รองลงมามีรายได 10,001-
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20,000 บาท จํานวน 75 ราย คิดเปนรอยละ 34.9 และนอยที่สุดรายได ไมเกิน 10,000 บาท 
จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 14.9 

5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
กรมแพทยทหารบก โดยรวม และจําแนกในแตละดาน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา อยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน โดยเรียงตามลําดับคา 
เฉล่ีย คือ ดานการใชสิทธิทางการเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และดานการ
รณรงคเลือกต้ัง ตามลําดับ 

1) ดานการใชสิทธิทางการเมือง พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทาง 
การเมือง อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาการเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคา 
เฉล่ียมากที่สุดคือ ขอ 2. ทานไปใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่นทุกคร้ังมากนอย
เพียงใด รองลงมาคือ ขอ 3. ทานมีสวนสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวไปใชสิทธิเลือกต้ังมากนอย
เพียงใด และขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ขอ 3. ทานติดตามผลการเลือกต้ังแบบเกาะติดสถานการณ
มากนอยเพียงใด ตามลําดับ 

2) ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก 
มีสวนรวมทางการเมือง อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบ 
วา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ 1. เทาที่ติดตามขาวสารทางการเมืองจาก
ส่ือตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน มากนอยเพียงใด รองลงมาคือ ขอ 3. ทานแลก 
เปล่ียนขอมูลขาวสารทางการเมืองกับบุคคลอ่ืนรวมถึงการพูดจากถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง 
กับเพื่อนรวมงานมากนอยเพียงใด และคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกขอ 5. ทานติดตามการทํางานและ
ตรวจสอบการทํางานของนักการเมืองที่ทานเลือกเขาไปมากนอยเพียงใด ตามลําดับ 

3) ดานการรณรงค พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการเมือง อยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบวา อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาการเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ 2. ทานชวยเผยแพรความรูใหแก 
ผูอ่ืน เกี่ยวกับการเลือกต้ังมากนอยเพียงใด รองลงมาคือ ขอ 3.ทานเขารวมประชุมฟงคําช้ีแจง 
เกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือฟงการปราศรัยหาเสียง มากนอยเพียงใด และคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 
5. ทานชวยรณรงคการเลือกต้ัง เชน แจกใบปลิว แผนพับหรือแนะนําใหรูจักสิทธิของประชาชนมาก
นอยเพียงใด ตามลําดับ 
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5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทย
ทหารบก ดังนี้ 

โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ
กรมแพทยทหารบก โดยรวม จําแนกตาม เพศ อายุ และอาชีพ ตางกัน พบวา ขาราชการกรมแพทย
ทหารบก ที่อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุ
ตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไทย ไมแตกตางกัน ดังนี้ 

1) สมมติฐานท่ี 1 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมือง แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีเพศตางกัน มี
มีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทุกดานดังนี้ 
ดานการใชสิทธิทางการเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง และดานการรณรงค
เลือกต้ัง  

2) สมมติฐานที่ 2 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมือง แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีอายุตางกัน 
มีมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการใชสิทธิทางการเมือง และดานการ
รณรงคเลือกต้ัง สวนดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง ไมแตกตางกัน 

3) สมมติฐานที่ 3 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทาง 
การเมือง แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกท่ีมีช้ันยศตางกัน 
มีมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการใชสิทธิทางการเมือง ดานการติดตามขอมูลขาวสาร
ทางการเมือง และดานการรณรงคเลือกต้ัง  

4) สมมติฐานที่ 4 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่ระดับการศึกษาตางกัน มีสวน
รวมทางการเมือง แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่ระดับการ 
ศึกษาตางกัน มีมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการติดตามขอมูลขาว 
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สารทางการเมือง และดานการรณรงคเลือกต้ัง สวน ดานการใชสิทธิทางการเมือง มีสวนรวม
ทางการเมืองไมแตกตางกัน 

5) สมมติฐานที่ 5 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวน
รวมทางการเมือง แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีรายไดตอ
เดือนตางกัน มีมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการติดตามขอมูลขาว 
สารทางการเมือง และดานการรณรงคเลือกต้ัง สวน ดานการใชสิทธิทางการเมือง มีสวนรวมทาง 
การเมืองไมแตกตางกัน 

5.14 เสนอแนะเกี่ยวปญหาและแนวทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมืองดังนี้ 
ดานการใชสิทธิ์ทางการเมือง พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยว

ปญหาและแนวทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้ คือ 1) เบ่ือหนายการเมือง จํานวน 21 
ราย โดยมีแนวทางแกไข ดังนี้ 1) ขาราชการทุกคนควรมีความเปนกลางและเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยรณรงคใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 15 ราย  

ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม
เสนอแนะเกี่ยวปญหาและแนวทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้ คือ 1) ขาราชการตอง
เปนกลางการเมือง ทําใหไมสามารถวิพากษวิจารณการเมือง หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ไดมากนัก จํานวน 6 ราย โดยมีแนวทางแกไข ดังนี้ 1) ใหขอบเขตในการแสดงความคิดเห็น เพื่อ
ปองกันการไมเปนกลาง จํานวน 7 ราย 2) ขาราชการควรมีวัฒนธรรมทางการเมือง ที่เปนแบบ 
อยาง จํานวน 5 ราย  

ดานการรณรงคการเลือกต้ัง พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยว
ปญหาและแนวทางแกไขการมีสวนรวมทางการเมือง ดังนี้ คือ 1) การไมเปนกลางทางการเมือง
ของขาราชการ จํานวน 21 ราย 2) มีความไมโปรงใสในการเลือกต้ัง จํานวน 4 ราย โดยมีแนวทาง 
แกไข ดังนี้ 1) ขาราชการทุกหนวยงานควรเปนแบบอยาง จํานวน 11 ราย 

สรุปขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข ดังนี้ 
ขอเสนอแนะมากท่ีสุด ไดแก ดานการรณรงคการเลือกต้ัง คือ การไมเปนกลางทาง 

การเมืองของขาราชการ 2)ความไมโปรงใสเกี่ยวกับการเลือกต้ัง โดยมีแนวทางแกไข คือ ขาราชการ 
ทุกหนวยงานควรเปนแบบอยาง รองลงมา ดานการใชสิทธิทางการเมือง คือ เบ่ือหนายการเมือง 
โดยมีแนวทางแกไข คือ ขาราชการทุกคนควรมีความเปนกลางและเปนสวนหนึ่งในการชวยรณรงค
ใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง และนอยที่สุด ไดแก ดานการติดตามขอมูล
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ขาวสารทางการเมือง คือ เบ่ือหนายการเมือง โดยมีแนวทางแกไข คือ ขาราชการทุกคนควรมี
ความเปนกลางและเปนสวนหนึ่งในการชวยรณรงคใหความรูแกประชาชนในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
นอยที่สุด ดานการรณรงคเลือกต้ัง ขาราชการตองเปนกลางการเมือง ทําใหไมสามารถวิพากษ 
วิจารณการเมือง หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไดมากนัก 

 
5.2 อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหาร 
บก” ผูวิจัยขอนําเสนอตามวัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้  

5.2.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัด
กรมแพทยทหารบก โดยรวม พบวา 

พบวา ขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบกมีสวนรวมทางการเมือง โดยรวมทั้ง 3 ดาน อยู
ในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา ในปจจุบันทุกคน ทั้งประชาชน ขาราชการ มีสวนรวมทางการเมือง
มากข้ึน สังเกตไดจากการเลือกต้ัง การประทวงกับกลุมการเมืองตาง ๆ สวนหนึ่งเนื่องจากในปจจุบัน
การสื่อสารตาง ๆ มีความรวดเร็ว และหลายชองทางในการรับรูขาวสาร ทําใหเกิดการติด ตามเร่ือง
การเมือง ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหา  
สารคาม” ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
1) ดานการใชสิทธิทางการเมือง พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทาง 

การเมือง อยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา การใชสิทธิทางการเมืองเปนหนาที่ของทุกคน ที่ตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง โดยเฉพาะขาราชการที่ตองเปนตัวอยางใหกับประชาชน เพราะตอง 
การที่จะรักษาสิทธิของตนตามระบอบประชาธิปไตย และถือวาเปนหนาที่ สวนหนึ่งที่สนใจไป
เลือกต้ังเพราะตองการมีสวนรวมสงเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีผูแทนมาจากการ
เลือกต้ัง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วาที่รอยตรีภณธกร กุลสันต ไดวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของส่ือ
อินเตอรเน็ตตอการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ : กรณีศึกษา ศาลากลางจังหวัดพะเยา” 
ผลการศึกษาพบวา การออกไปใชสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังระดับชาติมากที่สุด เชน การ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอของ ดานการใชสิทธิทางการเมือง พบวา 
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ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแกขอที่วา ทานไปใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นทุกคร้ังมากนอยเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อภิปรายได ในยุคกระแส
โลกาภิวัตนที่การส่ือสารไรพรหมแดน และมีการประชาสัมพันธ แจงลวงหนา ทําใหทุกคนไดรับรู
พรอม ๆ กัน ในการไปใชสิทธิเลือกต้ังทั้งในระดับชาติ ระดับทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ณัฐิดา ศรีกันทา ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของพนักงานธนาคารในเขตอําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม” พบวา พนักงานธนาคารมีสวนรวมทางการเมืองทั่วไป เชน การไป
ใชสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง อยูในระดับสูง  

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกขอที่วา ทานติดตามผลการเลือกต้ังแบบเกาะติดสถาน 
การณมากนอยเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อภิปรายไดวา ปจจุบันมีการรณ 
รงคการเลือกต้ังและส่ือมีมากมายหลายชองทาง ทําใหการมีการเกาะติดสถานการณการเลือกต้ัง
มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเยี่ยม อยูคง ไดวิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สวนใหญไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังทุกคร้ัง 

2) ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวน
รวมทางการเมือง อยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา จากการรณรงคเกี่ยวกับการเลือกต้ังทําให
ขาราชการและประชาชนมีการติดตามขาวสารทางการเมือง กันมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ พัชรี พงษศิริ ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณี
ขาราชการกรมการจัดหางาน” ผลการศึกษา โดยมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมทางการเมืองมากที่สุด 
ไดแก การไปใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รองลงมา คือ ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาล/ 
นักการเมือง และติดตามการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อักษร 
ทองพลอย ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี กรณีเลือกต้ังซอม พ.ศ.2554” ผลการวิจัยพบวา ดานการ
ติดตามขาวสารทางการเลือกต้ังทองถิ่น มีสวนรวมมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอของ ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแกขอที่วา ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ 

เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน มากนอยเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ทั้งนี้
อภิปรายได การติดตามขาวสารจากส่ือโทรทัศน สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองในการไปใช
สิทธิ์ออกเสียง ตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราวุธ 
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เดนแพทยชรางกูร ไดวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการมีสวนรวมทางการเมือง
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทั่วไป นักศึกษา
ไดรับรูขาวสารทั่วไป โดยแยกตามประเภทของส่ือ พบวา 1) สวนใหญนักศึกษาไดรับรูขาวสาร
ทั่วไปจากส่ือโทรทัศนมากที่สุด นักศึกษายังใหความนาเช่ือถือในส่ือโทรทัศน โดยมีเหตุผลวาส่ือนั้น
มีทั้งภาพและเสียง 2) ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารการเมือง นักศึกษาเปดรับขาว 
สารการเมืองในระดับสูง จากส่ือโทรทัศน โดยการเปดรับส่ือทุกวันมากที่สุด 

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกขอที่วา ทานติดตามการทํางานและตรวจสอบการทํางาน
ของนักการเมืองที่ทานเลือกเขาไปมากนอยเพียงใด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้
อภิปรายไดวา การตรวจสอบการทํางานยังมีเพียงบางกลุมที่ตรวจสอบนักการเมืองหลังเลือกต้ัง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ อารีรัตน พัฒนโสภณพงศ ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมือง
ตามรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ.2550 ของขาราชการสังกัดสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร” ผล
ของการวิจัยพบวา ดานการติดตามตรวจสอบหลังเลือกต้ัง อยูในระดับปานกลาง 

3) ดานการรณรงคเลือกต้ัง พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก มีสวนรวมทางการ
เมือง อยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายไดวา ขาราชการมีสวนรวมในการรณรงคไดในบางกรณี เชน 
ในหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พล.ท.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ไดวิจัยเร่ือง “ บทบาท
ของทหารกับการพัฒนาประชาธิปไตย ของไทย : กรณีศึกษาการมีสวนรวม ในการเลือกต้ังของ
ขาราชการทหารสังกัดศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย” ผลการวิจัยพบวา 
การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการรัฐสภานั้นอาจเกิดข้ึนไดในหลายลักษณะ เชน การ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง การชวยพรรคการเมืองในการรณรงคหาเสียง 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอของ ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง พบวา 
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแกขอที่วา ทานชวยเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืน เกี่ยวกับการ

เลือกต้ัง มากนอยเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ทั้งนี้อภิปรายได เปนการเผยแพรขอมูล
กับบุคคลใกลชิด เชน ในครอบครัว เพื่อนฝูง เปนตน.ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รังสิวุฒิ 

ชํานาญงาม และคณะ ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมทาง 
การเมืองทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลโนนเจริญ อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
ดานการรณรงคและการประชาสัมพันธการเลือกต้ัง อยูในระดับมาก  

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกขอที่วา ทานชวยรณรงคการเลือกต้ัง เชน แจกใบปลิว 
แผนพับหรือแนะนําใหรูจักสิทธิของประชาชนมากนองเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปาน
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กลาง ทั้งนี้อภิปรายไดวา เปนกิจกรรมที่กระทําในบางกลุมขาราชการ เชน ขาราชการสํานักงานเขต
ของกรุงเทพมหานครที่ตองรณรงค และกระตุนใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกต้ัง ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชัยยา ชางสากล ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาเข อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวา ดานการมี
สวนรวมในการดําเนินการเลือกต้ังอยูในระดับนอย 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรม
แพทยทหารบก  

พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน
ตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวน
ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวมทางการเมืองไทย ไมแตกตางกัน 

1) จากสมมติฐานท่ี 1 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีเพศตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมือง แตกตางกัน 

ผลการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 
โดยรวม ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อภิปรายไดวาเปนเพราะ ขาราชการและประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการ
เลือกต้ังตามกฎหมาย เปนหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชัยยา ชาง

สากล ไดวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลนา
เข อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีเพศ มีสวนรวมในการ
เลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเข โดยรวมไมแตกตางกัน 

2) จากสมมติฐานที่ 2 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีอายุตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมือง แตกตางกัน 

ผลการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบกที่มีเพศตางกัน มีสวนรวมทางการเมือง 
โดยรวมแตกตางกัน ทั้งนี้อภิปรายไดวาเปนเพราะ อายุตางกันทัศนคติ ประสบการณ มุมมองตาง 
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พนธ ประทุมรัตน ไดวิจัยเร่ือง “ทัศนคติตอการมีสวนรวมทาง 
การเมืองของทหาร : ศึกษากรณีกรมการทหารชางจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานอายุ 
ระดับการศึกษา ระดับรายได ที่ตางกันจะมีทัศนคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน  

3) จากสมมติฐานที่ 3 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมือง แตกตางกัน  

ผลการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีชั้นยศตางกัน มีสวนรวมทางการ
เมืองตางกัน ทั้งนี้อภิปรายไดวา เปนเพราะ ขาราชการที่ชั้นยศตางกันมีความจําเปนในการแสดง 
ออกตางกัน ขาราชการทหารที่ระดับชั้นผูนอยอาจจะไมกลาที่เทาที่ควร เพราะตองเชื่อฟงนาย แต 
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มีความคิดเห็นตางกัน ซึ่งอาจมีผลกระทบตอหนาที่การงานได แตชั้นผูใหญแสดงออกอยางเปด 
เผยได เพื่อใหลูกนองรูวาตนสนับสนุนใคร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เรืออากาศเอก พันธุ

เทพ เจริญวิริยานุกูล ไดวิจัยเร่ือง “โลกทัศนของทหารสังกัดคายกาวิละ และกองบิน 41 จังหวัด
เชียงใหมตอบทบาททางการเมืองของกองทัพ” ผลการวิจัยพบวา ทหารที่มีชั้นยศตางกันมีความ 
เห็นตอบทบาททางการเมืองแตกตางกัน 

4) จากสมมติฐานที่ 4 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีสวนรวมทางการเมือง แตกตางกัน  

ผลการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมืองตางกัน ทั้งนี้อภิปรายไดวา การศึกษาทําใหมีวิสัยทัศน กระบวนการวิเคราะห มีมุม 
มองที่หลากหลายมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกียรติพนธ ประทุมรัตน ไดวิจัยเร่ือง 
“ทัศนคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองของทหาร : ศึกษากรณีกรมการทหารชางจังหวัดราชบุรี” 
ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ที่ตางกันจะมีทัศนคติตอการมีสวน
รวมทางการเมืองตางกัน 

6) จากสมมติฐานที่ 5 ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มี
สวนรวมทางการเมือง แตกตางกัน  

ผลการวิจัย พบวา ขาราชการกรมแพทยทหารบก ที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีสวนรวม
ทางการเมืองตางกัน ทั้งนี้อภิปรายไดวา รายไดสงผลตอการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง เพราะ
ถาไมความเดือดรอนในชีวิตความเปนอยูก็จะสามารถสงผลไปยังกิจกรรมทางการเมืองได เชนถา
คนที่เงินเดือนก็ตองด้ืนรนเพื่อความอยูรอด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกียรติพนธ ประทุม
รัตน ไดวิจัยเร่ือง “ทัศนคติตอการมีสวนรวมทางการเมืองของทหาร : ศึกษากรณีกรมการทหารชาง
จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได ที่ตางกันจะมีทัศน 
คติตอการมีสวนรวมทางการเมืองตางกัน 

  
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการสังกัดกรมแพทยทหารบก” 

โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานที่ 1 คือ ดานการใชสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งมีคา

แปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบก ควรมีการสงเสริมการ โดยการให
ขาราชการสามารถไปใชสิทธิ์ไดทุกระดับการเลือกต้ัง 
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ที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแกขอที่วา ทานไปใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่น
ทุกคร้ังมากนอยเพียงใด ซึ่งมี่คาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบก 
ควรมีการสงเสริม โดยการประชาสัมพันธ ใหความรูและการชี้แนะใหขาราชการวิเคราะหและคิด 
ถึงประโยชนตอสวนรวมในการเลือกต้ังในแตละคร้ัง 

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกขอที่วา ทานติดตามผลการเลือกต้ังแบบเกาะติดสถาน 
การณมากนอยเพียงใด ซึ่งมี่คาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ทางหนวยงานกรมแพทย
ทหารบก ควรปรับปรุงทัศนคติและคานิยม โดยการสรางทัศนคติและคานิยมทางการเมืองที่ถูกตอง
และเปนกลางใหกับขาราชการ ตลอดจนความรูความเขาใจถึงขอบเขตและการติดตามผลการ
เลือกต้ัง 

2) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานที่ 2 คือ ดานการติดตามขาวสารทางการเมือง ซึ่งมี
คาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ดังนั้น ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบก โดยการสงเสริมการ
ติดตามขาวสารการเมือง เพราะอาจมีผลกระทบตอการทํางาน ใหระลึกอยูเสมอวาจะตองเห็นแก
ประโยชนของประเทศชาติหรือประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน เพื่อจะไดนําพาให
ประเทศชาติไปสูความเจริญรุงเรือง  

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแกขอที่วา ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ 
เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน มากนอยเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น 
ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบก ควรมีการสงเสริมกานําเสนอขาวสารทางการเมือง โดยการให
ขาราชการสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารทางการเมืองกับบุคคลอ่ืน รวมถึงการพูดจากถกเถียง
เกี่ยวกับเร่ืองการเมืองปกครองแบบระบบประชาธิปไตย ที่จะนําพาประเทศชาติกาวไปสูความจริง  

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแกขอที่วา ทานติดตามการทํางานและตรวจสอบการทํางาน
ของนักการเมืองที่ทานเลือกเขาไปมากนอยเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น 
ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบก ควรมีการสงเสริมการตรวจสอบการทํางานของนักการเมือง โดย
ใหขาราชการศึกษา ผลกระทบตอหนวยงานและประชาชน ซึ่งแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตย และทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนกลางทางการเมือง  

3) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานที่ 3 คือ ดานการรณรงคเลือกต้ัง ซ่ึงมีคาแปลผลอยู
ในระดับมาก ดังนั้น ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบก ควรสงเสริมการรณรงคเลือกต้ัง โดยการ
สงเสริมใหขาราชการรวมในการเผยแพรเพื่อใหความรูความเขาใจการเมืองแบบมีสวนรวมหรือ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแกขอที่วา ทานชวยเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืน เกี่ยวกับการ
เลือกต้ังมากนอยเพียงใด ซึ่งมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้น ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบก 
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ควรมีการสงเสริมการรณรงคทางการเมือง โดยการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการสามารถทํา
หนาที่ ในการทําใหการเลือกต้ังในทุกระดับเปนการเลือกต้ังที่มีความสุจริตและมีความเที่ยงธรรม
ใหมากข้ึน และสามารถตรวจสอบได 

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกขอที่วา ทานชวยรณรงคการเลือกต้ัง เชน แจกใบปลิว 
แผนพับหรือแนะนําใหรูจักสิทธิของประชาชนมากนองเพียงใด ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับปาน
กลาง ดังนั้น ทางหนวยงานกรมแพทยทหารบกควรมีการรณรงคการเลือกต้ัง โดยการสนับสนุน
และสงเสริมใหขาราชการมีสวนรวมในการไปฟงการปราศรัยหาเสียง การพูดคุยหรือการถกเถียง
ทางการเมืองกับบุคคลอ่ืน และการติดตามขาวสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ และควรเปดชอง 
ทางใหขาราชการไดแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันเมื่อนอกเหนือเวลางาน และไมมีผลกระทบตอ
การทํางาน 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการวิจัยเร่ือง “การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก” พบวา

ผูวิจัยมีประเด็นอ่ืน ๆ ที่นาสนใจนํามาทําวิจัยอีกหลายประเด็น แตงานวิจัยเลมนี้ไมอาจนํามาใชได
ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมการมีสวนรวมทางการเมือง 
ของขาราชการทหาร” 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยตามแนวพุทธ” 
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับเร่ือง “การปรับเปล่ียนทัศนคติการมีสวนรวมในการติดตามหลัง

เลือกต้ัง” 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (     ) หนาขอความที่เปนจริงตามสภาพของทาน 
 
1. เพศ 
 (     ) ชาย (     ) หญิง 
 
2. อายุ 
 (     ) อายุ 18 - 27 ป  (     ) อายุ 28 - 37 ป 
 (     ) อายุ 38 - 47 ป (     ) อายุ 48 - 57 ป 
  (     ) อายุ 58 ปข้ึนไป 
 

3. ชั้นยศ   
 (     ) สิบตรี – สิบเอก  (     ) จาสิบตรี – จาสิบเอก  
 (     ) รอยตรี – รอยเอก  (     ) พันตรี – พันเอก  
  (     ) อ่ืน ๆ  

 

4. ระดับการศึกษา   

 (     ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  (     ) อนุปริญญา/ปวส.  
 (     ) ปริญญาตรี  (     ) สูงกวาปริญญษตรี  
  (     ) อ่ืน ๆ  
 

5.รายไดตอเดือน 
 (     ) ไมเกิน 10,000 บาท (     ) 10,000 – 20,000 บาท  
 (     ) 20,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรม
แพทยทหารบก 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ที่มีตอการการมีสวนรวมทาง 

การเมือง เพียงชองเดียวเทานั้น 
 

ขอ การมีสวนรวมทางการเมือง 
ระดับการมสีวนรวม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ดานการใชสิทธิทางการเมือง  
1. ทานเคยตรวจสอบรายช่ือของทานในบัญชีรายช่ือกอน

การเลือกต้ังมากนอยเพียงใด 
     

2. ทานไปใชสิทธิเลือกต้ังในระดับชาติและระดับทองถิ่นทุก
คร้ังมากนอยเพียงใด 

     

3. ทานมีสวนสนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวไปใชสิทธิ
เลือกต้ังมากนอยเพียงใด 

     

4. ทานมีสวนรวมในการชักชวนผูอ่ืนใหไปลงคะแนนเลือกต้ัง 
มากนอยเพียงใด  

     

5. ทานติดตามผลการเลือกต้ังแบบเกาะติดสถานการณ 
มากนอยเพียงใด 

     

ดานติดตามขอมูลขาวสารทางการเมอืง  
6. ทานติดตามขาวสารทางการเมืองจากส่ือตาง ๆ เชน 

โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน มากนอยเพียงใด 
     

7. ทานติดตามฟงการอภิปรายเร่ืองการเมืองในระดับชาติ
และระดับทองถิ่นจากส่ือตาง ๆ มากนอยเพียงใด 

     

8. ทานแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารทางการเมืองกับบุคคล
อ่ืน รวมถึงการพูดจาถกเถียงเกี่ยวกับเร่ืองการเมืองกับ
เพื่อนรวมงานมากนอยเพียงใด 

     

9. ทานติดตามขาวความเคล่ือนไหวของนักการเมืองมาก
นอยเพียงใด 
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ขอ การมีสวนรวมทางการเมือง 
ระดับการมสีวนรวม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

10. ทานติดตามการทํางานและตรวจสอบการทํางานของ
นักการเมืองที่ทานเลือกเขาไปมากนอยเพียงใด 

     

ดานการรณรงคเลือกต้ัง  
11. ทานเคยชวยรณรงคตอตานการซื้อสิทธิขายเสียงของผู

ลงสมัครรับเลือกต้ัง มากนอยเพียงใด 
     

12. ทานชวยเผยแพรความรูใหแกผูอ่ืน เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
มากนอยเพียงใด 

     

13. ทานเขารวมประชุมฟงคําช้ีแจงเกี่ยวกับการเลือกต้ังหรือ
ฟงการปราศรัยหาเสียง มากนอยเพียงใด 

     

14. ทานมีสวนรวมรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงบทบาท
หนาที่ของตนในการใชสิทธิเลือกต้ังมากนอยเพียงใด 

     

15. ทานชวยรณรงคการเลือกต้ัง เชน แจกใบปลิว แผนพับ 
หรือแนะนําใหรูจักสิทธิของประชาชนมากนอยเพียงใด 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของขาราชการกรมแพทยทหารบก ในแต 
ละดานอยางไร 
 

1. ดานการใชสิทธิทางการเมือง  
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

2. ดานการติดตามขอมูลขาวสารทางการเมือง  
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

3. ดานการรณรงคเลือกต้ัง 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การวิเคราะหคาดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 
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การวิเคราะหดวยดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) 
“การประยุกตใชหลกัสัปปุริสธรรม ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะกรณีกลุมเขตเจาพระยา”  
 

เกณฑการใหคะแนนดังนี้    1 = เห็นดวย    0 = ไมแนใจ    -1 = ไมเหน็ดวย 
 

ขอที ่
คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
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ขอที ่
คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที่ 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 

23 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
28 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
28 +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
(คา IOC ที่ใกล 1 ถือวา ดี ถาตํ่ากวา 0.67 ตองปรับปรุงแกไข 1.0  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

Item-Total Statistics 
 

Items Scale Mean 
if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
If Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total  

Alpha if 
Item 

Deleted 

 

n 

A1 107.37 225.620 .802 .974 30 
A2 107.50 230.603 .644 .975 30 
A3 107.60 231.076 .575 .975 30 
A4 107.57 223.633 .754 .974 30 
B1 107.57 228.323 .627 .975 30 
B2 107.47 219.016 .837 .974 30 
B3 107.53 222.464 .730 .974 30 
B4 107.47 218.326 .867 .974 30 
C1 107.47 223.775 .774 .974 30 
C2 107.47 223.085 .751 .974 30 
C3 107.53 221.361 .780 .974 30 
C4 107.50 220.328 .802 .974 30 
D1 107.50 218.121 .852 .974 30 
D2 107.47 221.430 .732 .975 30 
D3 107.47 224.947 .714 .975 30 
D4 107.63 217.413 .895 .973 30 
E1 107.53 222.189 .856 .974 30 
E2 107.47 222.740 .767 .974 30 
E3 107.57 222.530 .809 .974 30 
E4 107.50 221.155 .874 .974 30 
F1 107.53 219.982 .844 .974 30 
F2 107.37 226.930 .600 .975 30 
F3 107.67 219.609 .830 .974 30 
F4 107.63 220.516 .860 .974 30 
G1 107.57 223.702 .699 .975 30 
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Items Scale Mean 
if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
If Item 
Deleted 

Corrected 
Item- 
Total  

Alpha if 
Item 

Deleted 

 

n 

G2 107.43 229.564 .502 .976 30 
G3 107.53 225.706 .584 .975 30 
G4 107.60 222.524 .785 .974 30 

 
Scale Statistics       Reliability Statistics 

Mean Variance Std. 
Deviation 

N of 
Case 

 Cronbach’s 
Alpha 

N of Item 

111.50 239.707 15.482 30  .975 28 
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