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ปฏิสัมพันธระหวางอายุกับการศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ  อําเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 

Interaction between age and education affect the political participation of the 
people in the subdistrict administrative organization, Tambon Phra That  
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน  ปฏิ สัมพันธ ระหว างอายุ กั บ
การศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตํ า บลพระธ าตุ  อํ า เ ภ อนาดู น  จั งหวั ด
มหาสารคาม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปน
ประชาชนผูมีสิทธิ์ เลือกตั้งในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพระธาตุ จํานวน384 คน 
แลววิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร
สําเร็จรูป โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ระดับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตํ า บลพระธ าตุ  อํ า เ ภ อนาดู น  จั งหวั ด
มหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

สวนปฏิสัมพันธระหวางอายุกับการศึกษามี
ผลตอการมีส วนรวมทางการ เมืองของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมและรายดาน ดานการจัดตั้งและการ
เปนสมาชิกพรรคการเมืองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, องคการบริหาร
สวนตําบล, ปฏิสัมพันธ 
 
Abstract 

This research aims to study the level of 
political participation of the people, interaction 
between age and education affect the political 
participation of the people in the subdistrict 
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administrative organization, Tambon Phra, 
Amphoe Nadun, Changwat Mahasarakham. 
Study of a sample group. Public voters in 
Tambon Phra That 384 people were analyzed 
by computer program. Determine statistically 
significant at the .05 level. Level of political 
participation of citizens in the District 
Administrative Office. Were at moderate level 
Interaction between age and educational Affect 
the political participation of the people in the 
subdistrict administrative organization, Tambon 
Phra, Amphoe Nadun, Changwat 
Mahasarakham. overall and specifically on the 
establishment and membership of political 
parties. Statistically significant at the .05 level. 

 
Keyword : Participation, Sub-district 
administrative organization,  Interaction. 
 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ได
วางรากฐานสําคัญของระบบประชาธิปไตยแบบ
มีสวนรวม (Participatory Democracy) โดยมี
เจตนารมณที่ชัดเจนในการสงเสริมใหประชาชน
เขามามีสวนรวมทางการเมือง เพื่อขับเคลื่อน
ระบอบประชาธิปไตยใหไปสูความเปนระบอบ
การเมืองการปกครองที่เปนของประชาชน 
โดยประชาชนและเพื่อประชาชน การเมือง    
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะดําเนิน
อย างมี ประสิ ทธิ ภาพได  ไม ใช การเป น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนเทานั้น หากแตอยูที่

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนอยาง
แทจริง การมีสวนรวมทางการเมืองจึงเปนดัชนีช้ี
วัดการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (สมพิศ สุขแสน, 2552) ประเทศ
ไทยไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น จะพบไดจากรัฐธรรมนูญ
ในฉบับพุทธศักราช 2550  ที่ใหความสําคัญของ
การมีสวนรวมของประชาชน ดังปรากฏใน
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 87(1) “การมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” เชน มาตรา 87(3) 
“การมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ
อํานาจรัฐในทุกระดับมาตรา 163 “ประชาชนมี
สิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อให
รัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ” มาตรา 164 
“ประชาชนผูมี สิทธิ เขาชื่อรองตอประธาน
วุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา 270 ออกจากตําแหนง” ซ่ึงสอดคลองกับ
สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน
ในระดับทองถ่ินที่ใหสิทธิของบุคคลในการมี
สวนรวมกับรัฐและชุมชนในการจัดการดาน
ส่ิ งแวดล อมและการได ประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิในการรับรูขอมูล
ขาวสารการดําเนินโครงการของรัฐที่จะสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและชุมชน และสิทธิในการบริหาร
กิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ปทมา 
สูบกําปง, 2552 ) 
 แมวาประเทศไทยจะใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนทั้ง
ระดับชาติและระดับทองถ่ินก็ตาม แตสภาพ
ความเปนจริงยั งมีปญหาและอุปสรรคอีก
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มากมาย ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยของ
สถาบันวิจัยพระปกเกลา พบวา ปญหาการมีสวน
รวมของประชาชนของประเทศไทยในระยะ 60 ป
ที่ผานมา ไดแก 1)ประชาชนมีขอจํากัดในการเขา
มามีส วนร วมในการตัดสินใจ  เนื่ องจาก
ประชาชนขาดการรับรู เกี่ยวกับแนวคิดและ
ความสําคัญของการมีสวนรวม 2)ทัศนคติและ
ความเชื่อของประชาชนที่วาผูเปนขาราชการนั้น
คือนายของประชาชน  จึงไมควรเขาไปมี        
สวนรวมทางการเมือง 3)ประชาชนไมเขารวม
กระบวนการการมีสวนรวมทางการเมือง
เนื่องจากการขาดความรูและทักษะการนํา
กระบวนการมีสวนรวมไปปฏิบัติ เพราะในอดีต
ประชาชนเปนเพียงผูรับฟงและเจาหนาที่ของรัฐ
ไมตองรับฟงประชาชน (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552) 
ผลการศึกษาของ ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2549) 
ซ่ึงพบวา สภาพปญหาและอุปสรรคการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ประชาชนทั่วไปไม
มีความรูความสามารถในการรางขอบัญญัติ การ
ออกเสียงประชามติในระดับทองถ่ินมีนอยมาก
แมว าจะมีการบัญญัติ ไว ในกฎหมายของ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ก็ตาม แตมีไมกี่แหงที่
ทําการลงประชามติในระดับทองถ่ินของ
ประเทศไทย 

จังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดที่ได
ช่ือวามีประวัติความเปนมาทางการเมืองยาวนาน 
ในสภาพปจจุบันการไปใชสิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนผู
มาใชสิทธิเลือกตั้งอยูระดับนอยมาก ซ่ึงอยูใน
อันดับกลุมต่ําที่ สุดของประเทศ โดยในการ

เลือกตั้ง  6  กุมภาพันธ 2548 จังหวัดมหาสารคาม
มี ผูมาใช สิทธิ เลือกตั้งอยู ในกลุมอันดับ 10 
จังหวัดสุดทายของผูมาใชสิทธิ เลือกตั้งทั่ว
ประเทศ การเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 และ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 จังหวัดมหาสารคาม มี
จํานวนผูมาใชสิทธิ เลือกตั้ง  อยูในกลุม  6  
จังหวัดสุดทายของประเทศไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554)   

จากปญหาการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนดังกลาวยังพบวา การเลือกตั้ง
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
พระธาตุ  อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม          
มีระดับที่ลดลง เห็นไดจากการเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ ในวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง 2,176 คน มีจํานวน
ผูไปใชสิทธิเลือกตั้ง 1,657 คน คิดเปนรอยละ 
78.79 และการมีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการประชาคมทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล มีผูเขารวมโครงการ
เพียงรอยละ 40.50 (องคการบริหารสวน
ตําบลพระธาตุ, 2554)   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพระธาตุ  อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม 
  2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางอายุ
กับการศึกษาที่ส งผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ
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บริหารสวนตําบลพระธาตุ  อําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม 
  3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะแนวทางใน
การพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

 1. พื้นที่ในการศึกษาวิจัย ไดแก พื้นที่
เขตองคการบริหารสวนตําบลพระธาตุอําเภอนา
ดูน จังหวัดมหาสารคาม 

 2. ประชากร คือ ประชาชนที่ผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ งในเขตองคการบริหารสวนตําบล        
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีช่ือ
อยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
จํานวน 2,167 คน (คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดมหาสารคาม, 2555) 
 3. กลุมตัวอยาง คือ ประชากรผูมีสิทธิ์
เลือกตั้ งในเขตองคการบริหารสวนตําบล        
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามการ
วิจัยคร้ังนี้ กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample 
size)  โดยใช สูตรของทาโร ยามาเน  (Taro 
Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.5 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) แลวใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบโควตา โดยควบคุมการสุมตัวอยาง
โดยกําหนดสัดสวนระหวางอายุกับระดับ
การศึกษาใหไดสัดสวนอยางละเทากัน และใช
วิ ธีการเลือกสุมแบบสะดวก กระจายทั้ ง 8 
หมูบาน ไดเทากับ 383.67 คน ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความสะดวกตอการคํานวณและเปนตัวแทนของ

ประชากรอยางสมบูรณ  จึงใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 384 คน 
 

 4. ตัวแปรทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี ้
  4 .1  ตัวแปรอิสระ  ( Independent 

variables) ไดแก อายุ และการศึกษา 
  4 . 2  ตั ว แ ป ร ต า ม (Dependent 
variable) คือ การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล     
พระธาตุ  อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
(พฤทธิสาณ ชุมพล, 2552) จํานวน 4 ดาน ไดแก 
ดานการใช สิทธิ เลือกตั้ ง ดานการเข ารวม
กิจกรรมทางการเมือง ดานการชุมนุมเคลื่อนไหว
ทางการเมือง ดานการจัดตั้งและการเปนสมาชิก
พรรคการเมือง 
 
ผลการวิจัย 

1.  การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวม และรายดาน พบวา ระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง ( X =3.04 ) โดยอยูในระดับมาก 2
ดาน คือ ดานการใชสิทธิเลือกตั้ง ( X =4.62 )
และดานการเขารวมกิจกรรมทางการเมือง
( X =3.91 ) อยูในระดับนอย 2 ดาน คือ ดาน
การชุมชนเคลื่อนไหวทางการเมือง ( X =1.82) 
และดานการจัดตั้งและเปนสมาชิกพรรค
การเมือง ( X = 1.81) ตามลําดับ 
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2. การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง
อายุกับการศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพระธาตุ  อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายดาน 
พบวา   
 1. ประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมี
สวนรวมทางการเมืองแตกต างกันอย างมี
นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 2.  ประชาชนที่มีการศึกษาแตกตางกัน 
มีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. โดยรวมพบปฏิสัมพันธระหวาง
อายุกับการศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการบรหิาร
สวนตํ าบลพระธาตุ  อําเภอนาดูน จั งหวัด
มหาสารคาม โดยรวมและรายดานดานการ
จัดตั้งและการเปนสมาชิกพรรคการเมืองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน  จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
จากผลดังกลาวจึงเปนไปตามสมมติฐาน       
ที่กํ าหนดไว  โดยในการการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลพระธาตุนั้น ยังคงมีรูปแบบ
ในการ เข ามามีส วนร วมที่ หลากหลาย          
ใหประชาชนไดพิจารณาในการใหเหตุผลเขา
มามีสวนรวมทางการเมือง อีกทั้งองคการ
บริหารสวนตําบลพระธาตุ เปนพื้นที่ที่มี
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไม
มาก เพียง 2,896 คน มีหมูบานเพียง 8 หมูบาน 
ในการกระตุนการมีสวนรวมทางการเมือง
จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ คือ องคการ
บริหารสวนตํ าบล  ฝ ายปกครอง  กํ านัน
ผูใหญบาน และสวนราชการอื่นตลอด เชน
องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุเปนตําบล
ที่มีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เปนตําบลแรกๆ  ของอําเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม  ทําใหประชาชนได
เรียนรูการเลือกตั้งตัวแทนโดยตรงเปนตําบล
แรก สวนในการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน   
มีการเลือกตั้งที่บอย ทําใหประชาชนไดเห็น
การเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ ประกอบกับใน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุมี
องคกรอิสระ  คือ องคการแพลนอินเตอร
เนชั่นแนล ที่มีสวนในการกระตุนการมีสวน
ร วมของภาคประชาชน  อี กทั้ ง จ ากที่ มี
ประชากรไมมากแตละหมู บ าน  ทํ า ให
ประชาชนในทุกๆ ครัวเรือนไดมีโอกาสเขา
มามีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบตางๆ 
ไดงายขึ้น  จึงทําใหระดับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลพระธาตุ  อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
โดยอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานการใช
สิทธิเลือกตั้ง และดานการเขารวมกิจกรรม
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ทางการเมือง อยูในระดับนอย 2 ดาน คือ ดาน
การชุมชนเคลื่อนไหวทางการเมืองและดาน
การจัดตั้งและเปนสมาชิกพรรคการเมือง    
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ สุขแสน 
(2552) สอดคลองกับงานวิจัยของ รังสิวุฒิ
ชํานาญงาม (2554) และ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ขวัญชัย น้ําสมบูรณ (2555) นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร (2551) ที่กลาวถึงระดับของ
การมีสวนรวมทางการเมืองไววา การมีสวนรวม
ทางการเมืองแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 

1. ระดับต่ําหรือกลุมผูดู (Onlookers) 
คือ การใหความสนใจตอขาวสารและแลกเปลี่ยน
ทางการเมือง การถกเถียงปญหาทางการเมือง  
การไปใชสิทธิออกเสียง การเปนสมาชิกกลุม
ผลประโยชน และการรวมชุมนุมทางการเมือง 

2. ระดับกลางหรือระดับผูมีสวนรวม 
(Participants) ไดแก การมีสวนรวมในโครงการ
ชุมชน การมีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรม
ของกลุมผลประโยชน การเปนสมาชิกพรรค
การเมืองที่มีสวนรวมในกิจกรรมของพรรค
การเมอืง และการชวยรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง 

3. ระดับสูงหรือระดับนักกิจกรรม 
(Activists) ไดแก การเปนผูนํากลุมผลประโยชน 
ทํางานเต็มเวลาใหแกพรรคการเมือง และไดรับ
ตําแหนงทางการเมือง 
 2 .   ปฏิสัมพันธ ระหว า งอายุ กับ
การศึกษาที่สงผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล    
พระธาตุ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจัย พบวา ปฏิสัมพันธระหวางอายุกับ
การศึกษา มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
พระธาตุ  อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย
เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้จาก
ผลการวิจัยอาจเปนไดวา ในชวงของอายุของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล    
พระธาตุนั้น มีความแตกตางในการเขามามี   
สวนรวมอยางเห็นไดชัด จากผลการวิจัยในกลุม 
อายุ 41ป ขึ้นไปจะมีสวนรวมทางการเมืองที่
มากกวากลุมอายุ ชวง 18-40 ป ซ่ึงอาจเกิดจาก
ปจจัยในดานสังคม เศรษฐกิจ คือ กลุมชวง 18-40 
ป เปนกลุมแรงงานหรือกําลังศึกษาอยู ทําใหมี
สวนรวมทางการเมืองนอยกวา กลุมอายุ 41 ปขึ้น
ไป  ซ่ึงเปนกลุมที่อยูประจําในชุมชนมากกวา  
ไดเขาถึงการมีสวนรวมทางการเมืองมากกวา  
ประกอบกับระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะทําให
ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองที่มากขึ้น     
ซ่ึงจากผลการวิจัยมีความสัมพันธกัน โดยจะพบ
ไดวาประชาชนที่มีการศึกษาสูงขึ้นนั้นมีชองทาง
ในการเรียนรูและเขาถึงการมีสวนรวมทาง 
การเมืองที่หลากหลาย และมีความเขาใจใน     
การเข ามามีสวนรวมทางการเมือง  เชน       
การเลือกตั้งลวงหนา การเสนอโครงการกิจกรรม 
การเสนอบทบัญญัติ ขอกฎหมาย ตั้งแตระดับ
ทองถ่ินถึงระดับชาติ การตรวจสอบการทํางาน
ของการเมือง ที่มีรูปแบบใหศึกษาขอมูล การ
ดําเนินการตางในการเขามามีสวนรวมทาง 
การเมือง  ไมวาจะเปนระบบอินเตอรเน็ต        
การสอบถามโดยตรงการเบอรโทรสายดวนของ
หนวยงานภาครัฐ และรูปแบบอื่นๆ จึงทําให
ปฏิสัมพันธระหวางอายุกับการศึกษามีผลตอ 
การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในเขต
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องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุ อําเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวาสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  นัฏฐิกาล  ศรีจันทรโท (2552) 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญชัย  น้ําสมบูรณ
(2555 ) สอดคลองกับงานวิจัยของ ประมวลศิลป 
โภคสวัสดิ์ (2552)  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
ประยูร  พุทธชาด (2553)  และ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธีระยุทธ  สุดเสมอใจ (2550) 
นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับแนวคิดของอะเล็ค 
อินเคเลส (Alex Inkeles อางอิงใน สมพิศ คลาย
วงษ, 2543) ที่กลาววา การไดรับการศึกษาที่สูง
จะมีความสําคัญอย างมากตอบทบาทของ
ประชาชนและการเขามามีสวนรวมทางการเมือง
สูงขึ้นได 
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