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บทคัดย่อ
การวิจ ัย ในครั้งนี้ ม ีว ัต ถุป ระสงค์ 1. เพื่อศึกษาบทบาทการส่ง เสริ มวัฒ นธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ 2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ และ 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ กลุ่มตัว อย่าง ได้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน
390 คน จากประชากร จำนวน 921 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานด้วยการทดสอบค่า t-test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
คณาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ จำแนก
ตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้าน มีบ ทบาทในการส่งเสริมวัฒ นธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของคณาจารย์ไม่แตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามคณะ วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวม มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: บทบาท; วัฒนธรรมทางการเมือง; ระบอบประชาธิปไตย
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Abstract
Objectives of this research were: 1. To study the lecturers’ roles in
promoting democratic political culture, 2. To compare the lecturers’ roles in
promoting democratic political culture and 3. To study the suggestions for the
lecturers’ roles in democratic political culture promotion conducted by the
quantitative method collected data from 390 samples, derived from 921
undergraduate
students
studying
at
E-sarn
Campus
and
Mahavachiralongkornrajavidhayalaya Campus with questionnaires. Statistics used
to analyze data were Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, S.D. and
t-test. and descriptive Analysis.
The research results revealed that the lecturers’ roles in promoting
democratic political culture by overall were at high level. The comparative results
of the lecturers’ roles in promoting democratic political culture, classified by
gender both collectively and individually showed no difference between the role
in promoting democratic political culture. When classified by the Faculty, E-sarn
Campus and Mahavachiralongkornrajavidhayalaya Campus, by overall the
lecturers’ roles in democratic political culture promotion were not different.
Keywords: Role; Political Culture; Democracy

บทนำ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลไกที่อยู่ในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้เพื่อ เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษา
(สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2551) โดยมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มี
พันธกิจหลักคือ งานสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงาน
ถ่ายทอดศิลปะวัฒนะธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเข้าใจตนเองและปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่น อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่ า เป็นการต่อยอดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการศึกษา ได้แก่ หลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตรเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา ที่ให้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมปลูกฝัง
เจตคติ ค่านิยม และเสริมสร้างความเจริญให้แก่ผู้เรียน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2553)
บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองของคณาจารย์ มีเป้าหมายหลั ก ของ
การศึกษารัฐศาสตร์คือการแสวงหาหนทางหรือการที่จะทำความเข้าใจ (Understanding) ถึง
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ที่มาและความเป็นไปของปรากฏการณ์ต่างๆ ในทางการเมืองเพื่อที่จะหาคำอธิบายและคาด
การณ์แนวโน้มของปรากฏ การณ์ดังกล่าวในอนาคตไม่ว่าจะมีการนำความรู้ด้านนี้ไปใช้เพียงใด
หรือไม่และเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตามการที่จะเข้าใจปรากฏ การณ์ทางการเมืองได้อย่างชัดเจน
นั้นจะต้องอาศัยวิธีการวิเคราะห์เป็นเครื่อ งมือสำคัญทั้งนี้เพราะการวิเคราะห์เป็นการจำแนกสิ่ง
ต่ า ง ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ปรากฏ การณ์ ด ้ ว ยการชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ ประเภทและทิ ศ ทางของ
ความสัมพันธ์ที่ดำรงอยู่ในภาวการณ์หนึ่งอันทำให้เข้าใจได้ ว่าปรากฏ การณ์ทางการเมืองนั้นคือ
อะไรทำไม่จึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นได้ อย่างไร หรือกล่าวได้ว่านักรัฐศาสตร์จะใช้แนวทางการศึกษา
วิเคราะห์มาเป็นกรอบความคิด (Conceptual Framework) สำหรับการมองขอบข่าย สาระและ
ปัญหาของเรื่องรวมหรือปรากฏ การณ์ทางการเมืองที่เขาสนใจ (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, 2555) ในปัจจุบันคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยมหามกุ ฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ยังไม่มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยให้แก่นักศึกษาเท่าที่ควร ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อ
นั ก ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาอาจได้ ค วามรู ้ เ พี ย งบางส่ ว นเกี ่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแ บบ
ประชาธิปไตยในชั้นเรียน และในรายวิชา โดยขาดกิจกรรมเสริมที่สำคัญในการส่งเสริมความรู้
ความสามารถของนักศึกษา เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอันดีงามให้แก่
นักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม (ชไมพร กิต,ิ 2562; ชลิต วงษ์สกุลและคณะ, 2562; พระเมธา
วินัยรส (สุเทพ พุทธจรรยา), 2563; พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล, 2564; พระนิคม จนฺทธมฺโม,
2563; พระมหาอัคพล ญาณธีโร, 2562)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ทางการเมือง เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอันดีงามให้แก่นักศึกษาเป็น
พลเมื อ งที ่ ด ี แ ก่ ส ั ง คม ประเทศชาติ ต ่ อ ไป ซึ ่ ง ผลจากการศึ ก ษานี ้ ส ามารถนำไปเป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศ เพื ่ อ กำหนดแนวทางในการพั ฒ นาการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตย ให้มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาบทบาทการส่ ง เสริม วัฒ นธรรมทางการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีเพศ และคณะแตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทในการส่ง เสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
1. รูปแบบของการวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีการเชิงสำรวจ (Survey
Method) โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นจำนวน (ตัวเลข) และวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติเข้ามา
ช่วย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2563
จำนวน 693 รูป/คน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากร 228 รูป/คน รวมเป็น จำนวน 921 รูป/คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 247 รูป/คน วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง 143 รูป/คน โดยกำหนดตามกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางเครซซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) อ้างใน (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ และคณะ
ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี 5 ประการ คือ 1) บทบาทในการเตรียม
ประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 2) บทบาทในการช่วยวางนโยบาย 3)
บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 4) บทบาทในการคุ้มครองป้องกันสิทธิ และ 5) บทบาทใน
การตรวจสอบ จำนวน 30 ข้อ โดยใช้วิธีแบบมาตรวัดมาตราส่วนประมาณค่า โดยกำหนดเกณฑ์
การให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถาม 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด นำแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปหาค่าเฉลี่ย พร้อมกำหนดเกณฑ์การแบ่ง
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบคำถามแบบปลายเปิด เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริม
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผู้ศึกษานำส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4.3 ผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างได้
ทราบในการตอบแบบสอบถามและเข้ า ใจตรงประเด็ น โดยให้ ผ ู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ง
แบบสอบถามคืนภายใน 1 สัปดาห์
4.4 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ข อง
ข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี 5 ประการ คือ 1) บทบาทในการเตรียม
ประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 2) บทบาทในการช่วยวางนโยบาย 3)
บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 4) บทบาทในการคุ้มครองป้องกันสิทธิ และ 5) บทบาทใน
การตรวจสอบ ใช้ ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี ่ ย (Mean) และส่ ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และนำเสนอข้อมูล ในรูปแบบตารางควบคู่การบรรยายผลการศึกษา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรีย บเทียบและทดสอบสมมติฐ านเกี่ยวกับบทบาทในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ที่มีเพศ และคณะแตกต่างกัน ใช้สถิติ t-test
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเชิงพรรณนา
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test (Independent)
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ผลการวิจัย
1. บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ วิทยา
เขตอีสาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน โดยด้านที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ บทบาท
ในการเตรียมประชาชนให้เป็นพลเมืองดี รองลงมาคือ บทบาทในการวางนโยบาย ส่วนด้านที่มี
ระดับปฏิบัติประต่ำสุด คือ บทบาทในการตรวจสอบ ตามลำดับ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราช
วิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้าน โดยด้านที่มีระดับปฏิบัติสูงสุด คือ บทบาท
ในการเตรียมประชาชนให้เป็นพลเมืองดี รองลงมาคือ บทบาทในการวางนโยบาย ส่วนด้านที่มี
ระดับปฏิบัติการต่ำสุด คือ บทบาทในการตรวจสอบ ตามลำดับ
2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ วิทยาเขตอีสาน จำแนกตามเพศ โดยภาพรวม และ
รายด้าน มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ
จำแนกตามเพศ โดยภาพรวม มีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของคณาจารย์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ รายด้าน ด้านบทบาทในการ
คุ้มครองป้องกันสิทธิ มีการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านอื่น
ๆ ไม่แตกต่างกัน โดยเพศชายมีการปฏิบัติสูงกว่าเพศหญิง
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ วิทยาเขตอีสาน จำแนกตามคณะ โดยภาพรวม มี
บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผลการวิจัย
1. บทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ วิทยา
เขตอีสาน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากนักศึกษาในแต่ละคณะ มีส ่ว นร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของคณาจารย์ ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ พิพิธกุล (2560) ได้ศึกษาวัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน โดยรวมอยู่ ในระดับสูง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาวิรุธ วิโรจโน (นิลเพ็ชร) (2560) ได้ศึกษาบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอีสาน ผลการวิจัย พบว่า บทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ของคณาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากบทบาท หน้าที่ของคนใน
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สังคมที่มีความแตกต่า งกัน ตามตำแหน่ ง อาชีพ ซึ่งนักศึกษามีห น้ าที่ศ ึก ษาเล่ าเรี ยน และ
คณาจารย์มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองการปกครอง ในด้านบทบาทในการตรวจสอบ และด้านบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2557) ได้
กล่าวว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับ การพัฒนาทางการเมือง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในด้านการพัฒนาตามแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้รัฐ
ต้องดำเนิน การตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่ว มของประชาชน ไว้ในมาตรา 87 ดังนี้ 1)
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 3)
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับใน
รูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอื่น 4) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการ
ของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ แสดงความคิดเห็นและ
เสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
พัฒนา การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมจะยึดพื้นฐานที่ว่าประชาชน เป็นเจ้าของอำนาจอธิ ปไตย ประชาชนสามารถใช้อำนาจได้
เสมอ แม้ว่า ได้มอบอำนาจให้กับผู้แทนของประชาชนไปใช้ในฐานะที่เป็นตัวแทน แล้วก็ตาม แต่
ประชาชนสามารถเฝ้าดู ตรวจสอบ ควบคุมและแทรกแซง การทำ หน้าที่ของตัวแทนประชาชน
ได้เสมอ
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตมหาวชิรา
ลงกรณราชวิทยาลัย จำแนกตามเพศ และคณะ โดยภาพรวม ได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรมทาง
การเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยของคณาจารย์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ทั ้ ง นี ้ อ ั น เนื ่ อ งมาจากนั ก ศึ กษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งสองวิทยาเขตได้รับการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยจากคณาจารย์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของ พระมหาวิร ุธ วิโ รจโน (นิล เพ็ช ร) (2560) ได้ศึกษาบทบาทในการส่งเสริ ม
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการส่งเสริม
วัฒ นธรรมทางการเมื องแบบประชาธิป ไตยของคณาจารย์ จำแนกตามเพศ และคณะ โดย
ภาพรวมมีบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์ไม่
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แตกต่ า งกั น ทั ้ ง นี ้ อ ั น เนื ่ อ งมาจากการมี ส ่ ว นร่ ว มในวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย การเข้าถึงข่าวสารทางการ
เมือง นักศึกษาในสถานศึกษาเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นหรือมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อันเนื่องมาจากคณาจารย์มีการปฏิบัติในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ทินพันธ์ นาคะตะ
(2546) ได้สรุปถึงลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไว้ 8 ประการ ดังนี้ 1)
มีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนในสังคมนั้น จะต้องมี
จิตใจสนับสนุนหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
หลักการที่ถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพราะยึดมั่นในความสำคัญความเสมอภาค
และเสรีภาพของบุคคล 2) ยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญ และศักดิ์ศรีของบุคคล ทั้งผู้นำ
และประชาชนจะต้องยึดมั่นในความสำคัญ และศักดิ์ศรีของบุคคล จะต้องมีความเชื่อมั่นในความ
เสมอภาคของบุคคลรวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการพูดในการแสดงความคิดเห็น
และในการแสดงออกแม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดแย้งหรือคัดค้านกับความคิดเห็นหรือรสนิยมของตนก็ตาม
3) เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ หลักการตัดสินด้วยเสียงข้างมาก
โดยมีข้อผูกพันที่จะต้องได้รับการปฏิบัติตามจากทุก ๆ ฝ่าย ทั้งนี้จะต้องให้ความคุ้มครองในสิทธิ
เสรีภ าพของเสียงส่วนน้อยด้วย เพื่อเป็น หลักประกันว่าการแก้ปัญหานั้น ๆ กระทำไปเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง โดยติดตาม
ข่าวสารของบ้านเมือง พูดคุยถึงปัญหาของบ้านเมืองกับผู้อื่นในทางสร้างสรรค์และพยายามมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจหรือในการกำหนดนโยบายของทางราชการ เช่น การออกเสียงเลือกตั้ง เป็น
ต้น 5) มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตน และมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล่าวคือต้องเชื่อมั่นว่า
ตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือการกำหนดนโยบายของรัฐบาลการใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง เนื่องจากการปฏิบัติเช่นว่านี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 6) มองโลกในแง่ดี
สิ่งนี้นับว่ามีความจำเป็นต่อความสำเร็จของการปกครองแบบประชาธิปไตยอยู่ไม่น้อย เพราะ
ตามธรรมดาการเมืองเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกัน แม้จะมีความขัดแย้งกันอยู่ด้วยก็ตาม
ความสำเร็จในการดำเนินงานของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ส่วนหนึ่งย่อมต้องอาศัยการมีความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความเชื่อมั่นว่าการปกครองแบบประชาธิปไตย
จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 7) วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปได้ในทางสร้างสรรค์ 8) ไม่มี
จิตใจเป็นเผด็จการ เพราะหากคนส่วนใหญ่ในสังคมมีจิตใจเป็นเผด็จการก็ยากที่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในประเทศนั้นจะประสบความสำเร็จได้ เพราะผู้มีจิตใจเป็นเผด็จการจะ
มอบความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ผู้นำ ไม่ยอมรับความเสมอภาคของบุคคล ไม่ยอมรับความ
แตกต่างของผู้อื่นในการใช้สิทธิเสรีภาพของเขาและยึดมั่นในค่านิยมแบบดั้งเดิม รวมทั้งการมี
ความคิดอ่านที่ตรงกันข้ามกับจิตใจแบบประชาธิปไตยที่กล่าวมาแล้ว
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องค์ความรู้จากการวิจัย
จากศึกษาบทบาทการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของคณาจารย์
วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย สามารถอธิบายองค์ความรู้ได้
ดังต่อไปนี้
1. บทบาทในการเตรียมประชาชนให้เป็นพลเมืองดี : คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและการนำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2. บทบาทในการวางนโยบาย : คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่งเสริม
และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
3. บทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร: คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ได้ส ่งเสริมด้ว ยการประชาสัม พัน ธ์ในการให้ ความรู้ด้านศิล ปวัฒ นธรรมประเพณี และการ
ท่องเที่ยว
4. บทบาทในการคุ้มครองป้องกันสิทธิ : คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ได้ส่งเสริมให้ความรู้ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของนักศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการคุ้มครอง
และการปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน
5. บทบาทในการตรวจสอบ : คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ส่งเสริม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ประชาชนในการตรวจสอบ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
ขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรมีการวางแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ควรตรวจสอบ กำกับ ดูแล ส่งเสริม เผยแพร่
แนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ด้านบทบาทในการเตรีย มประชาชนให้เป็นพลเมืองดี คณาจารย์ควรส่งเสริ ม ให้
นักศึกษาให้มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการตัดสินใจหรือการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนอื่น
2. ด้านบทบาทในการวางนโยบาย คณาจารย์ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
ให้มีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
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3. ด้านบทบาทในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คณาจารย์ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ในการวางแนวทางสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ก ั บ ชมรม เพื ่ อ ให้ ม ี ศ ั ก ยภาพในการส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตย
4. ด้านบทบาทในการคุ้มครองป้องกันสิทธิ คณาจารย์ควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกตรวจตราพื้นที่รับผิดชอบในการคุ้มครองป้องกันสิทธิของชุมชน
5. ด้านบทบาทในการตรวจสอบ คณาจารย์ควรส่งเสริมในการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับบทบาทในการตรวจสอบ เช่น การศึกษาการรับรู้บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วม
และตรวจสอบการบริงานขององค์กรต่าง ๆ และควรส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนในการ
ตรวจสอบสอบสวนจับกุมผู้กระทำผิดทางการเมือง
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เชิงคุณภาพแบบเจาะลึก เพื่อนำผลการศึกษาไป
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป
2. ควรศึกษาบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
นักการเมืองท้องถิ่น เป็นการศึกษาเชิงปริมาน และคุณภาพ
3. ควรศึกษาบทบาทในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง และในแต่ละวิทยาเขต
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