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ชื่อวิจัย การรับรู้ต่อการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559 กับ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของพลเมือง Generation Y กรณีศึกษานักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5 ภาค 

ชื่อผู้วิจัย ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ 
ปีงบประมาณ 2559-2560 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การรับรู้ต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและ
การเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559  2) การรับรู้ต่อความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ในการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง  และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการเมือง และความสามารถของ
ตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง กับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Generation Y ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยคือ Generation Y ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในพ้ืนที่ 5 ภาค จ านวน 2,050 คน ที่ได้รับการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multiple stage sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
สนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (%) ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย t-test และ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis 
of variance) วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย Scheffe’s test วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
และวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ ด้วย Pearson’s Product Moment Correlation Coefficients 
และ Spearman’s Rank Correlation Coefficients 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) Generation Y ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 64.5 รับข้อมูลข่าวสารการเมืองผ่าน

ทาง Facebook และรับรู้ว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครอง สิทธิ 
เสรีภาพ ของประชาชน ( x = 4.12) มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการก าหนดชีวิตของตนเอง ( x = 4.10) 
และรับรู้ต่อการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559 ว่ามีปัญหา ( x = 3.87) ไร้เสถียรภาพ  ( x = 3.75) เป็น
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เห็นต่าง คิดต่าง ( x = 3.74) มีความซับซ้อนและมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง    
( x = 3.73) พบข้อมูลเชิงคุณภาพของการรับรู้การเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559 ว่าเป็นการเมืองที่ไม่
เป็นประชาธิปไตย ไม่ส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียม ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ ทหารและทุนเข้า
แทรกแซง ผู้คนแตกแยก และรับรู้ว่าเป็นการเมืองที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงการเมืองไปในทางท่ีดีขึ้น 

2) Generation Y ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย รับรู้ความสามารถของตนเองในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ( x = 3.17) นักศึกษาชายรับรู้ความสามารถของตนเองในการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากกว่านักศึกษาหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
รับรู้ความสามารถของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่า มหาวิทยาลัยรัฐและ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01  นักศึกษาในสายสังคมศาสตร์รับรู้ความสามารถของตนเองในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากกว่าสายวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดย Generation Y ที่ก าลัง
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ศึกษาในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 54.2 ไม่ต้องการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เพราะการเมืองเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ อ านาจ ความขัดแย้ง มีอันตรายต่อชีวิตและครอบครัว ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้คน
รอบข้าง การเมืองซับซ้อนเข้าใจยาก เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ไม่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งยังเป็นเยาวชน ไม่
พร้อม ไม่มีความสามารถ และไม่มีความรู้เรื่องการเมือง นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
Generation Y ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ชักชวนผู้ไปเลือกตั้ง 
ติดตามข่าวสารการเมืองผ่านสื่อ มากกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืนๆ  

3) ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อการเมือง ความสามารถของตนเองในการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง กับ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ Generation Y ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
พบว่าการรับรู้ต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงสูงกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ความสามารถของตนเองในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางถึงสูงกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู้ต่อการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2559 มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ าถึงปานกลางกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 

ข้อเสนอจากการวิจัย คือ ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทัศนคติต่อการเมื องการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับพลเมือง Generation Y ด้วย
ความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยและเครือข่ายส่งเสริม
ประชาธิปไตยจากภายนอก ก าหนดให้วิชาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวิชา
บังคับพ้ืนฐานของนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีการถอดบทเรียนการเรียนรู้ (lesson 
learned) ของกิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ือเรียนรู้ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตและสังคม งาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนแปลงการ
รับรู้ด้านลบต่อการเมืองและสร้างความมั่นใจในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองที่มากกว่าการเลือกตั้ง 
โดยใช้เครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยี หรือตัวแบบที่เหมาะสมกับ Generation Y 
 
ค าส าคัญ : การรับรู้ต่อการเมืองไทย, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, Generation Y 
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ABSTRACT 

The purpose of this study were to 1) study the Generation Y university 
students’ perceptions about democratic politics and Thai politics between 2005 to 
2016 2) study Generation Y university students’ perceptions about their self-efficacy 
in political participations 3) study the correlation between political perception, self-
efficacy in political participation and political participations of Generation Y university 
students. The sampling amounts of this study were surveyed from 2,050 students 
who were studying in universities across Thailand that was complied with multiple 
stage sampling method. Data collected by questionnaires and focus group 
discussions. Statistics for analyzing the data were done with descriptive, comparative 
means and correlation analysis. 

The research findings were as follows 
1) 64.5% of Generation Y university students received political informations 

through the Facebook and recognized that democracy are these matters 
respectively; protecting rights and freedom of the people ( x = 4.12), rights and self-
determination of the people ( x = 4.10), Thai politics during 2005 to 2016 were 
unrest ( x = 3.87), unstable politics ( x = 3.75), conflict between different political 
fractions   ( x = 3.74), and there were complexity and influences to Thai  politics ( x
= 3.73). In addition, qualitative information confirmed that during in this period, Thai 
politics was not democratic in general there was deprivation of rights and freedom, 
there was political intervention by military and capitalist groups, and there was the 
process of developing democracy to change Thai politics in a better way. 

2) Generation Y university students perceived their ability to participate in 
politics at a high level ( x = 3.17). Male students were more likely to perceived their 
abilities to participate in politics than female students. The private university 
students perceived their abilities to participate in politics more than public 
universities, Rajabhat Universities, and Rajamangala Universities of Technology. 
Moreover, social science students had perceptions to participate in politics more 
than students in sciences. The findings from the study also indicates that 54.2% of 
Generation Y university students do not want to participate in politics because 
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several factors; interests, powers, conflicts, endangerment to lives and families, 
affecting relationships with other people surrounding them, political complexities, 
politics is merely related to adults, because they are still young and are not capably 
understandable how to take a part in politics. The political participations forms of 
them are to exercise of the right to vote, persuade other people to vote, and follow 
political news through the medias rather than being a part of political participation 
platforms. 

3) This study found that the perception of democratic politics was positively 
and moderately positively correlated with political participation at the .01 level of 
significance. There was a positive correlation between self-efficacy in political 
participation and political participation at the .01 level of significance and the 
perceptions of Thai politics between 2005 to 2016 was a low to moderate 
correlation with political participation at the .01 level of significance 

The research finding indicated that the Generation Y need to promoted 
knowledge, understanding, disposition about democracy, democratic politics and 
political participations. With the collaborations between the Ministry of Education, 
universities, and networks.  democracy and political concepts should be implanted 
and be fundamental requirements for all university students. Outcome-based 
learning and lessons learned process should be set up for the activities of university 
students to learn democracy as the way of life in a democratic society. Additionally, 
their political perception should shape and strengthened on participatory skills 
more than the election. By doing that, the Generation Y university students should 
be prepared with tools, medias, technologies, and role models consistently with 
their age. 
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