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บทคัดย่อ 

 การวิจัย เรื่องพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมประชาธิปไตย และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษา โดยจ าแนกตามเพศ  ช้ันปี ภาคการศึกษา สาขาวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย  ลักษณะการ
ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว    แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซีและมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน ใช้
แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าไคว์สแคว์ 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านคารวะธรรม ด้านสามัคคีธรรมและด้านปัญญาธรรม  มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มากทุกด้านด้วย  

การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมประชาธิปไตย พบว่านักศึกษาที่มีช้ันปี  ผลการเรียนเฉลี่ย ลักษณะการ
ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ท่ีแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่มีเพศ สาขาวิชา และการ
มีส่วนร่วมในห้องเรียน ที่แตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา  พบว่าปัจจัยความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา 
แต่ปัจจัยได้แก่เพศ ช้ันปี ภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว และแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
ค าส าคัญ :  พฤติกรรมประชาธิปไตย / คารวธรรม / สามัคคีธรรม / ปัญญาธรรม 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study students’ democracy behaviors and 

compare related factors influencing their democracy behavior by a classification of gender, length 
of study, semesters, a fields of study, grade point average, family-foster, democracy information 
sources, democracy knowledge and classroom participations. 
 The subjects were 260 undergraduate students in the Kamphaeng Phet Rajabhat Maesot 
University, selected by Krejcie and Morgan’s Table Method. The data were collected by using a 
questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Chi-square. 
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The results revealed that the democracy behaviors of the students in terms of respect, 
unity and wisdom were good. 

The democracy behaviors of students with different personal information, length of 
study, semester, grade point average, family-foster, democracy information sources, and 
democracy knowledge were not significantly different. However, students with different gender, 
fields of study, and classroom participations had significantly different behaviors. 

Moreover, the results indicated that the factors influenced democracy behaviors of the 
students were democracy knowledge and a classroom participations, but gender, length of study, 
semesters, fields of study, grade point average and family-foster did not influence their 
democracy behaviors. 
Keywords : democracy behavior / respect / Unity / Wisdom 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือว่าเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการปกครองที่ดี
และถือเป็นระบอบการปกครองที่ประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบันถือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศของตนเองอย่าง
กว้างขวาง แต่การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ต้องการคุณภาพของประชาชนและสังคม
ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการปกครองที่เน้นการให้ประชาชนในประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้นคุณภาพของประชาชนและสังคม จึงเป็นเง่ือนไขส าคัญต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบอบประชาธิปไตย จะเห็นได้ว่าในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ท าให้คุณภาพของประชาชนในประเทศจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการ
ปกครองดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพของประชาชน สามารถสร้างขึ้นและพัฒนาได้ด้วยการให้การศึกษา การให้
การเรียนรู้และการสร้างเจตคติที่ดีที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในประเทศ ดังนั้นภารกิจที่ส าคัญใน
สังคมที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองประเทศก็คือการสร้างคุณภาพให้กับประชาชนในสังคมโดย
การให้การศึกษา 
  ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศโดยให้ความส าคัญต่อ
แนวคิดการปกครองรวมทั้งผู้ที่ใช้อ านาจของรัฐต้องได้อ านาจในการปกครองโดยชอบตามวิถีทางตามระบอบ
ประชาธิปไตย ดังจะเห็นได้จากการแสวงหาอ านาจ ซึ่งเป็นอ านาจอันชอบธรรม รวมทั้งในการสร้างสังคมภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนต่อไป ประชาชนทุกคนในสังคมจึงควรยึดถือและ
ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงและถูกต้อง ทางด้านภาครัฐเอง ควรที่จะ
ปลูกฝังให้ประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับแนวทางการเมืองการปกครองของประเทศให้ถูกต้องและเหมาะสม ยิ่งกว่านั้น ทุกภาค
ส่วนควรจะส่งเสริมในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับคนหรือกลุ่มคน ควรที่จะปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก เพราะธรรมชาติ
ของเด็กนั้นสามารถท่ีจะสอนหรือเรียนรู้ได้ง่าย การสอนประชาธิปไตยให้กับเด็กนั้นอาจเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ที่ยังไม่
เข้าโรงเรียน เด็กนักเรียนในช้ันประถมศึกษา ตลอดไปจนถึงเด็กในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของประชาชนในประเทศตามแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศได้
อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง เป็นสถาบันหลักในการสร้างและปลูกฝัง
ประชาธิปไตยให้กับนักศึกษาและประชาชน ผ่านการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการปฏิบัติ  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นสถาบันหลักในการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับประชาชนในสั งคม นอกจากนั้นยังพบว่า
กระบวนการประชาธิปไตยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการเรียนและการปฏิบัติ การเริ่มต้นการเรียนรู้และการ
ปฏิบัตินี้ ต้องเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ซึ่งสามารถซึมซับสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนอบรมโดยง่าย ดังนั้น นักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยจึงเป็นกลุ่มบุคลและเป็นสถาบันท่ีเหมาะสมที่สุดในการปลูกฝังพฤติกรรมและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
นอกเหนือจากสถาบันทางสังคมและครอบครัว ซึ่งถ้าหากสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมที่เสริมสร้างประชาธิปไตยอย่างจริงจังแล้ว  ก็คาดได้ว่าเมื่อนักศึกษาจบไป จะสามารถมีชีวิตอยู่
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ในสังคมประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยเสริมสร้างสังคมให้เป็นสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้อย่างสมบูรณ์ 

 ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาว่านักศึกษามี
ระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยตามหลักการประชาธิปไตยอยู่ในระดับใด นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
นั้น มีพฤติกรรมดังกล่าวแตกต่างกันหรือไม่ เพียงใด และมีปัจจัยส่วนบุคคลใดบ้างที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา ทั้งนี้เพราะในระดับแต่ละบุคคล ต้องการศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ทราบถึงพฤติกรรมของตนเองว่าสอดคล้องกับระบอบการปกครองของ
ประเทศหรือไม่ และในระดับองค์กรต้องการกระตุ้นให้สังคมและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทุก
ระดับได้เข้ามามีสว่นร่วมในการการจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิดและ
พฤติกรรมประชาธิปไตย ก่อนที่ผู้เรียนจะออกไปสู่สังคมประชาธิปไตยภายนอก ยิ่งกว่านั้นการวิจัยนี้เน้นศึกษาจาก
นักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเดียวที่มี ที่
ตั้งอยู่ใน 5 อ าเภอชายแดน จังหวัดตาก ซึ่งตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนั้นเน้นการเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ 
ขยายโอกาสให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้และ
วางรากฐานความเป็นนักประชาธิปไตยที่สมบูรณ์สู่ชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั

ก าแพงเพชร แม่สอด  
 
ขอบเขตการวิจัย 
  1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  ปีการศึกษา 

2556 จ านวน 817 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด , 2556)  
 กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  

นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ปีการศึกษา 2556 จ านวน 260 
คน จากจ านวน 817 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (เพ็ญแข 
แสงแก้ว, 2541, หน้า 60-61) สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันโดยใช้สาขาวิชาเป็นตัวอย่างแบ่งช้ันภูมิ 

2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ซึ่งประกอบด้วย 3 
ด้าน ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กรอบแนวคิดการวิจัยได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสารและผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนว
ทางการวิจัยให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่
สอด  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 817คน (ส านักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ,2556)
โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541, 
หน้า 60-61) และสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ แยกตามสาขาวิชาโดยเก็บตัวอย่างจากนักศึกษาตามจ านวนดังต่อไปนี้ 

ตารางที ่1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชาท่ีศึกษา 
นักศึกษาภาคปกติ 

ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง  
(คน) 

รัฐประศาสนศาสตร ์ 158 51 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 109 35 
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการ 144 46 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 104 34 
การบัญชี 62 19 
การจัดการทั่วไป 25 8 
ครุศาสตร์สังคมศึกษา 75 25 
ครุศาสตร์ประถมศึกษา 46 15 
ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ 66 21 
ครุศาสตร์ภาษาจีน 20 6 
รวมท้ังหมด 809 260 

ตัวตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

พฤ ติ ก ร รม ป ระ ช า ธิ ป ไ ต ยข อ ง
นักศึกษา มหาวิทยาลั ยร าชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด 
 ประกอบด้วย 3 ด้านดังนี้ 
1.ด้านคารวธรรม 
2.ด้านสามัคคีธรรม 
3.ด้านปัญญาธรรม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
1.เพศ 
2.ช้ันป ี
3.ภาคการศึกษา 
4.สาขาวิชา 
5.ผลการเรียนเฉลีย่ 
6.ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว 
7.แหล่งรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 
8.ความรู้ความเข้าใจ 
9.การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 
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 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นค าถามเกี่ยวกับ เพศ ช้ันปี ภาคการศึกษา สาขาวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย 
ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 9 ข้อ 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยด้านการปฏิบัติจริงของนักศึกษา  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม ด้านละ 15 ข้อ รวมจ านวน 45 ข้อ 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณา โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของตนเอง มีเกณฑ์การ
พิจารณาเป็นร้อยละ ซึงแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าแบบ(rating scales) 5  ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก พอสมควร นานๆ ครั้ง ไม่เคย  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(IOC) เท่ากับ 0.62 -1.00 ความเช่ือถือได้
เกี่ยวกับการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย คือด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม  เท่ากับ 0.78  
ตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะโดยเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดง
ความคิดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองจากภาคสนาม 
(Field Survey) คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด โดยการแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) และแจกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้กับนักศึกษา  ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ตุลาคม 2556  ถึงเดือนมีนาคม 2556 
และตรวจสอบข้อมูลที่ได้จ านวนนักศึกษา จ านวน 260 ฉบับ ได้รับกลับคืน ครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
  การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูล   โดยค านวณ
ค่าสถิติ ได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  และค่าไคว์สแคว์ ดังนี ้
 (1) ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าร้อยละและน าเสนอในรูปแบบตารางและความเรียง  
 (2) ข้อมูลระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
ทราบถึงการกระจายของข้อมูลแต่ละข้อ 
 (3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาโดยใช้ค่าไคว์สแคว์  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ในการศึกษาระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
ดังต่อไปนี้ 
  ด้านคารวธรรม  พบว่า ระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา มีระดับพฤติกรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  
  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า นักศึกษามีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยสูงที่สุดคือนักศึกษามักจะไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนดอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือขออนุญาตทุกครั้ง
ก่อนหยิบสิ่งของผู้อื่นอยู่ในระดับบ่อยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  ปฏิบัติตามความคิดเห็นที่ดีของผู้อื่น ถ้าดีกว่าของ
ตนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 นักศึกษาที่มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยในระดับปานกลาง คือปฏิบัติ
ตามกฎจราจร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 นักศึกษาที่มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยน้อยที่สุดคือ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐบาลทั้งชอบและไม่ชอบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
  ด้านสามัคคีธรรม พบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด มรีะดับพฤติกรรมโดยรวมอยู่
ในระดับบ่อยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 

 เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นที่นักศึกษามีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยสูงที่สุดคือนักศึกษา
มักจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและครบถ้วน เช่น เรียนหนังสือเสียภาษีอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 รองลงมาคือ เมื่อผู้อื่นท าให้ตนเสียหายโดยไม่ตั้งใจ ยินดี ให้อภัยด้วยความจริงใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 เมื่อมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้น ยินดีให้ผู้อื่นได้ผลประโยชน์นั้นเท่าเทียมตนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 นักศึกษาที่มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยในระดับปานกลาง  ให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทยีมกันอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกติกาของกลุ่มที่อยู่ร่วมกันก าหนดขึ้นอยู่ใน
ระดับมาก(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90เสียสละแรงงาน เงินหรือสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่แก่ส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.87 และนักศึกษาท่ีมีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยน้อยท่ีสุดคือสามารถประนีประนอมท างานกับสิ่งที่ท่าน
ไม่ชอบได้อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 

ด้านปัญญาธรรม พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีระดับพฤติกรรม โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  

เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นท่ีนักศึกษามีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยสูงที่สุดคือนักศึกษา
มักจะท ารู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือ ยอมรับความคิดแปลก
ใหม่แก้ปัญหา แม้ไม่ตรงกับความคิดของตนเองอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ท าปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่
ของกลุ่ม ถ้าผู้อื่นมีข้อมูลจะให้เขาเป็นผู้น าเรื่องนั้น  ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาทุกครั้งและเลือกผู้แทนโดยใช้
เหตุผลอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 นักศึกษาท่ีมีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยในระดับปานกลาง คือเมื่อมี
ข้อโต้แย้ง จะต้องพยายามสรุปผลให้คล้อยตามกันให้ได้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือถ้ามีข้อมูล
เรื่องนั้นจะแสดงความคิดเห็นทันทีและคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงานมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าด้านที่นักศึกษามีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยสูงที่สุด คือด้านด้านปัญญา
ธรรม อยู่ในระดับบ่อยมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.84) รองลงมาคือด้านคารวธรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.84  และด้านที่นักศึกษามีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยน้อยที่สุด คือสามัคคีธรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72          
 2.  การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด  

  ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับระดับพฤติกรรม ด้านคารวธรรม พบว่า 
1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม ด้านเพศ ช้ันปีการศึกษา สาขาวิชา ผลการเรียนเฉลี่ย 

ลักษณะการเลี้ยงดูจากครอบครัว และแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษา ด้านคารวธรรม  

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษา ด้านคารวธรรม จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยมากที่สุด มาก และปานกลาง มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 
5.51, 26.97 และ 32.48  ตามล าดับ ส่วนนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยน้อย มีระดับ
พฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับ พอควรถึงบ่อยมากจ านวนเท่าๆ กัน คิดเป็นร้อยละ 0.58  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

3. การมีส่วนร่วมในห้องเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา  ด้านคารว-
ธรรม จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อยที่สุด มี
ระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 6.09, 28.71, 28.42 และ 0.58  ตามล าดับ ส่วน
นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในห้องเรียนน้อย มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับพอควร  คิดเป็นร้อยละ 1.74  

ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม ด้านสามัคคีธรรม พบว่า 
1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม ด้านเพศ ช้ันปีการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย ลักษณะการเลี้ยง

ดูจากครอบครัว และแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา 
2.สาขาวิชาที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา ด้านสามัคคีธรรม  จาก

การศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา เทคโนโลยีโลจิสติกส์มีระดับ
พฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 27.84, 12.47, 3.48, 10.73, 3.48 ตามล าดับ  

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษา ด้านสามัคคีธรรม จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง และน้อย มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อย
ละ 5.80, 22.04, 28.71 และ 0.87  ตามล าดับ  

4.การมีส่วนร่วมในห้องเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา  ด้าน
สามัคคีธรรม จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย
ที่สุด มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 5.22, 28.13, 25.81 และ0.58  
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ตามล าดับ ส่วนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในห้องเรียนน้อย มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับพอควร คิดเป็น
ร้อยละ 2.32 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม ด้านปัญญาธรรม พบว่า 
1.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรม ด้านเพศที่แตกต่าง ช้ันปีการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ย และ

แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา 
2.ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ

นักศึกษา ด้านปัญญาธรรม จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวด แบบ
ประชาธิปไตย และแบบปล่อยปละละเลย มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 
12.18, 46.98 และ2.61  ตามล าดับ 

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษา  ด้านปัญญาธรรม จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง และน้อย มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อย
ละ 6.67, 26.39, 27.84 ตามล าดับ  

การมีส่วนร่วมในห้องเรียนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา  ด้านปัญญา
ธรรม จากการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อยที่สุด มี
ระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับบ่อยมาก คิดเป็นร้อยละ 7.25, 25.81, 27.55 ตามล าดับ ส่วนนักศึกษา
ส่วนร่วมในห้องเรียนน้อย    มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยอยู่ในระดับพอควรถึงบ่อยมากจ านวนเท่าๆกัน  คิดเป็น
ร้อยละ 1.45  

พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ในด้านด้านคารวธรรม 
ด้านสามัคคีธรรม ด้านปัญญาธรรม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 

1) ด้านคารวธรรม  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตย
ด้านคารวธรรม โดยรวมอยู่ในระดับบ่อยมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) 

2) ด้านสามัคคีธรรม  นักศึกษามหาวิทยาล ัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  มีระดับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรม โดยรวมอยู่ในระดับบ่อยมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72) 

3) ด้านปัญญาธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยด้าน
ปัญญาธรรม โดยรวมอยู่ในระดับบ่อยมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) 

โดยสรุปจากผลการวิจัย จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ว่าพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ในด้านคารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม อยู่ในระดับ
บ่อยมากท่ีสุดทุกด้าน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา ได้แก่เพศ  ช้ันปี ภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย 
ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว  แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มีความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของนักศึกษา  ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 

 1) ด้านคารวธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา 
พบว่า นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้อ งเรียน มีผลต่อระดับ
พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนนักศึกษาที่มีเพศ ช้ันปี ภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ลักษณะการได้รับการเลี้ยง
ดูจากครอบครัว  และแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย  ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2) ด้านสามัคคีธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษาที่มี ภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และ
การมีส่วนร่วมในห้องเรียน มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
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ส่วนนักศึกษาที่มีเพศ  ช้ันปี  ผลการเรียนเฉลี่ย  ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว  และแหล่ง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3) ด้านปัญญาธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษาที่มี ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนนักศึกษาที่มีเพศ  ช้ันปี ภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
หลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ไม่มี
ผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยสรุปจากผลการวิจัย จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งเอาไว้ว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด ที่มี
เพศ ช้ันปี สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
หลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มี
ความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา   

ปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา  
จ าแนกตามคุณลักษณะ 3 ด้านได้ข้อสรุปดังน้ี 
1) ด้านคารวธรรม พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมี

ส่วนร่วมในห้องเรียน มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ส่วนปัจจัยด้านเพศ ช้ันปี ภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดู

จากครอบครัว  และแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย  ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2) ด้านสามัคคีธรรม  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนปัจจัยด้านเพศ  ช้ันปี  ผลการเรียนเฉลี่ย  ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว  และแหล่งรับรู้
ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3) ด้านปัญญาธรรม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว มีผลต่อระดับ
พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศ  ช้ันปี ภาค
การศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

โดยรวมพบว่าปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในห้องเรียน มี
ผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนปัจจัยด้านเพศ ช้ันปี 
ภาคการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ผลการเรียนเฉลี่ย ลักษณะการได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว และแหล่งรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารหลักเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย ไม่มีผลต่อระดับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 
อภิปรายผลการวจิัย 

การวิจัยพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด ครั้งนี้ มี
ผลการวิจัยที่ส าคัญและได้ค้นพบท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านคารวธรรม นักศึกษามีพฤติกรรมประชาธิปไตยในระดับบ่อยมาก แสดงว่านักศึกษาได้ปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบของสังคมเป็นอย่างดี เนื่องจากการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
ทั้งทางกาย วาจา อยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบทางสังคมเป็นอย่างดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมที่ได้
ก าหนดเอาไว้ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากเพราะการปฏิบัติตามสังคมไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายแต่อย่างใด เช่นการไป

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 186 

 

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายก าหนด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาตื่นตัวและมีความสนใจในด้านการเมืองเพิ่ม
มากขึ้นจากในอดีด ยิ่งกว่านั้น นักศึกษายังให้ความสนใจกับการท าความเคารพ การให้เกียรติกับผู้ที่อาวุโสกว่า
โดยเฉพาะการท าความเคารพ การทักทาย การรู้จักพูดจาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ใช้ค าพูดเหมาะสมตามฐานะของ
บุคคล การรู้จักเคารพในสิทธิของคนมาก่อนหลัง เคารพในความเป็นเจ้าของ การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคล
อื่น และการยึดมั่นในระเบียบของสังคม  
 อย่างไรก็ดี พฤติกรรมคารวธรรมดังกล่าว ส าหรับในสังคมไทยถือว่าเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากการถูกสั่งสอน
จากสังคม โรงเรียน ตลอดจนภายในครอบครัวของนักศึกษาเอง ดังนั้นพฤติกรรมดังกล่าวจึงสะท้อนภาวะในสังคมที่
อบรมบ่มนิสัยให้แก่บุคคลในสังคมเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมตามระบอบประชาธิปไตยต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สาโรช บัวศรี (2520, หน้า 66) ที่ได้กล่าวว่า ประชาธิปไตยที่เป็นวิถีชีวิตหรือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพทั้งทางกาย วาจา ไม่ก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น 
เคารพกฎหมายของสังคม ร่วมกันผิดชอบและท าประโยชน์เพื่อความผาสุกส่วนรวม ตลอดจนใช้สติปัญญาและความ
ฉลาดในการแก้ปัญหาทั้งมวลที่เกิดขึ้น 
 2) ด้านสามัคคีธรรม พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมประชาธิปไตยในด้านดังกล่าวในระดับบ่อยมาก ซึ่งแสดง
ว่า นักศึกษาปฏิบัติตนโดยอาศัยความร่วมมือ มติของคนส่วนใหญ่และเคารพยึดถือเสียงส่วนใหญ่ในสังคม สาเหตุที่
ท าให้เกิดภาวะดังกล่าว เนื่องจากนักศึกษามักจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอยู่อย่างสม่ าเสมอ เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่
ของตนเองหรือแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเรื่องที่ใกล้ตนเอง ซึ่งอาจเริ่มต้นจากการเรียนหนังสือ การเสีย
ภาษีให้แก่สังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจร รวมทั้งกฎเกณฑ์หรือกติกาของกลุ่มที่อยู่ร่วมกันที่ถูกก าหนดขึ้น 
ตลอดจนเมื่อมีการรวมกลุ่มท างาน ก็ได้ให้ความร่วมมือท างานกลุ่มอย่างเต็มที่เสมอ ก่อนลงมือแก้ปัญหาใดๆ จะ
ปรึกษาหารือผู้ร่วมงานอย่างจริงจังก่อนท างาน แล้วมีการวางแผนแบ่งงานล่วงหน้าให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมอย่าง
เท่าเทียมกันและเมื่อมีผลประโยชน์ใดเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะยินดีให้ผู้อื่นได้ผลประโยชน์นั้นเท่าเทียมตน ซึ่งในประเด็น
การท างานร่วมกันนี้ ปรากฏว่าผู้วิจัยพบว่า นักศึกษาได้ให้ความส าคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก เพราะมี
ประสบการณ์ที่เกิดกับตนเองในด้านของความสามัคคีในเรื่องของงานกลุ่มที่ตนเองท าอยู่ สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528,หน้า 33-35) ซึ่งได้เสนอความหมายของวิถีประชาธิปไตยด้าน
สามัคคีธรรมไว้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ที่อยู่ในสังคมจ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ แสดงออก เช่นการรู้จัก
ประสานประโยชน์ รวมกันอย่างสันติวิธี รู้จักประนีประนอม ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่ 
ร่วมมือกันในการท างานหรือท ากิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดร่วมกัน มีการวางแผนในการท างานร่วมกัน คิดร่วมกันและ
ท าร่วมกัน เมื่อถึงขั้นตอนของการท างานก็ช่วยเหลือกันอย่างตั้งใจจริงจัง ไม่หลีกเลี่ยงหรือท าแบบเอาเปรียบผู้อื่น 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าที่ต่อสังคม ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของคนในกลุ่ม 
ในหน่วยงานและสังคม 
 อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมด้านคารวธรรม เป็นพฤติกรรมที่นักศึกษาปฏิบัติน้อยเมื่อเทียบ
กับด้านอื่นๆ เนื่องจากพบว่าการศึกษาในปัจจุบัน ยังขาดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างทีมหรือการ
ท างานเป็นกลุ่ม นักศึกษาต่างคนต่างศึกษา ขาดการรวมกลุ่มโดยเฉพาะการท างานเป็นกลุ่ม แม้ว่าจะได้รับการ
มอบหมายงานเป็นกลุ่มก็ตาม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้ ก็ไม่ได้เอื้อให้นักศึกษาได้ร่วมกลุ่มกัน
ท างานมากนัก เช่น มุมอ่านหนังสือ ห้องอ่านหนังสือ เป็นต้น ท าให้พฤติกรรมด้านคารวธรรมดังกล่าวมีน้อยไปด้วย 
 3) ด้านปัญญาธรรม พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมประชาธิปไตยด้านดังกล่าวในระดับบ่อยมาก จาก
การศึกษาผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าใจพฤติกรรมด้านนี้อยู่แล้ว เนื่องจากในสังคมระบอบประชาธิปไตย
เน้นเรื่องการแสดงความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้แนวคิดใหม่ๆ มาแก้ปัญหา การฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น การใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา การยอมรับความคิดที่แปลกใหม่มาปรับปรุง ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า นักศึกษาได้แสดงออกมา เนื่องจากการถูกอบรมจากโรงเรียนและครอบครัวเป็นสาเหตุหลัก 
นอกจากน้ันยังเกิดจากการรับฟังข้อมูลข่าวสารในสังคมประชาธิปไตยซึ่งนักศึกษาได้ซึมซับทัศนคติดังกล่าวจากแหล่ง
ต่างๆ ในสังคม แล้วจึงแสดงออกมาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ท าให้พฤติกรรมดังกล่าวแสดงออกในสถานการณ์หรือวิถี
ชีวิตประจ าวันซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพนัส  หันนาคินทร์ (2529, หน้า 17-18) ที่ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมด้าน
ปัญญาธรรมนั้น มักจะแสดงออกผ่านการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ยอมรับและปฏิบัติตามมติของเสียงส่วนมาก 
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เน้นการใช้ปัญญา ใช้เหตุผลและความถูกต้องในการตัดสินปัญหาทั้งปวง ไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากในการตัดสินปัญหา
เสมอไป เมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้นหรือเมื่อมีเรื่องต้องตัดสินใจ ทุกคนต้องร่วมกันคิดและช่วยกันตัดสินใจโดยใช้เหตุผล   
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ 

1) อาจารย์ผู้สอนควรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด อุดมการณ์  หลักประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสิทธิหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยแก่นักศึกษามากขึ้นและสนับสนุนให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสถานท่ีจริง เช่น รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) รัฐควรมีการวางแผนการศึกษาที่ดีเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง การปกครองโดยมี
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ประสานงานในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ 

3) พฤติกรรมการแสดงออกในด้านคาราวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ถือเป็นบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง จึงควรมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่ออนาคตที่ดีส าหรับนักศึกษาในสังคม
ประชาธิปไตยต่อไป   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตยทุกระดับ 
2) ควรศึกษาวิจัยว่ายังมีปัจจัยใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา เช่น การ

จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ความรู้ความสามารถของอาจารย์ เป็นต้น 
3) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นพลเมือง และกระบวนการภาคประชาสังคมอันเป็นรากฐาน

ประชาธิปไตย 
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