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บทคัดยอ 
 
 
 การศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมทาง
การเมืองกับพฤติกรรมการเลือกต้ัง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงแบงออกเปนสามกลุม
สาขาวิชา ประกอบดวย กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ และกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ (1) 
ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหมใน 3 กลุม
สาขาวิชา (2) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ังของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน
แตละกลุมสาขาวิชา และ (3) ศึกษาความสัมพันธของวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมการ
เลือกตั้งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมในแตละกลุมสาขาวิชา 
 งานศึกษานี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางซ่ึงเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ท้ังสามกลุมสาขาวิชา จํานวน 394 คน ใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลท่ีรวบรวมท้ังหมดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
เพื่อหาคาความถ่ี และคารอยละ และใชการอธิบายความแบบพรรณนา  
 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีศึกษาในกลุม
สาขาวิชาแตกตางกัน มีวัฒนธรรมทางการเมืองท่ีแตกตางกัน แตมีพฤติกรรมการเลือกต้ังท่ีไม
แตกตางกัน โดยกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา
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ผสมแบบมีสวนรวม กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพรฟา 
ในขณะท่ีกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบผสม
แบบมีสวนรวม และจากผลการศึกษาพบวา นักศึกษาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วัฒนธรรมทางการเมืองมีผลกับพฤติกรรมการ
เลือกต้ัง ในขณะท่ีนักศึกษาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วัฒนธรรมทางการเมือง
ไมมีผลกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
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ABSTRACT 
 
 This study dealt with the relationship between political culture and the voting behavior of 
Chiang Mai University students from three different disciplinary groups involving science and 
technology, health science and humanity and social science studies.  The objectives are to gain 
understanding about 1) the political culture of Chiang Mai University students in the three 
disciplinary groups, 2) the voting behavior of the samples under study, and 3) the relationship 
between political culture and voting behavior in the context given above.  
 It was a quantitative research attempt drawing the information through questionnaire 
interview from 394 undergraduate students as samples representing those in the three disciplinary 
groups.  The analysis was performed upon the results of descriptive statistics including frequency 
and percentage and the findings were presented in report format. 
 The investigation found that undergraduate students in the three different disciplinary 
groups had difference in political culture but they had no difference in voting behavior.  Those 
enrolling for science and technology studies exhibited their political culture in the nature of 
subject combined with participation, those studying health science fields demonstrated their 
subject political culture, and those in the group of  humanity and social science areas appeared to 
have parochial and participation.   
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The findings also revealed that students in  health science and humanity and social 
science disciplines had their political culture conformed with and influenced to their voting 
behavior while their counterpart in science and technology discipline had the political culture   
with  no influence to their voting behavior.  


