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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้  เพื่อศึกษาระดับการรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการ

เมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน  และศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรูขาวสารทางการเมืองและการมีสวนรวม

ท า ง ก า ร เ มื อ ง ข อ ง นิ สิ ต ภ า ค วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ กี ฬ า  คณะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือ นิสิตภาควิชาพลศึกษา

และกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 295 

คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหผลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน โดยกําหนด

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ผลการศึกษาวิจัย พบวานิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสนมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับนอย โดยที่ปจจัยอายุ 

ภูมิลําเนา  และการรับรูขาวสารทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต สวน

ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมทางการเมือง คือ เพศ ชั้นป รายไดของครอบครัว อาชีพของผูปกครอง และการ

กลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

คําสําคัญ : การรับรูขาวสารทางการเมือง  การมีสวนรวมทางการเมือง 

 

ABSTRACT 
The first objective of this research is to study the levels of political Information, perception, 

and participation by undergraduate students majoring in Physical and Sport Science within the 

Faculty of Education and Development Science at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. 

                                                            
1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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The second objective is to examine students’ personal factors which were relative to their perception 

of political news, information, and participation. The research population consisted of 295 

undergraduate students majoring in Physical and Health Education in the Faculty of Education and 

Development Science at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Data was collected using a 

questionnaire and was processed by SPSS for Windows. Statistical tools used for analyzing data were 

percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-way ANOVA and Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient at the statistical significance level of .05. 

The research results found that the political participation by undergraduate students in the 

Faculty of Education and Development Science at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus is 

at a low level. Personal factors such as age, domicile, and levels of perception of political news and 

information were not relative to political participation. However, students’ gender, study year, parental 

income, parental occupation, and political socialization were significantly relative to political 

participation at the statistical significance level.05. 

Key Words : Political Information Perception, Political Participation 
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คํานํา 

ประเทศไทยนั้น นับตั้งแตเปล่ียนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 จากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบประชาธิปไตย ปญหาหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย นอกจาก

ปญหาในดานโครงสรางและสถาบันทางการเมืองแลว ยังมีอุปสรรคในดานการรับรูขาวสารทางการเมืองและการ

มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จนอาจกลาวไดวาประชาธิปไตยของไทยนั้นลมลุกคลุกคลานมาเกือบ

ตลอด เพื่อที่จะใหไดมีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณนั้น ประชาชนจําตองสนใจการเมือง ตองติดตามขาวสาร

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและตองมีความกระตือรือรนที่จะมีบทบาทรวมทางการเมือง ดังนั้นการรับรูขาวสาร

ทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมือง จึงเปนส่ิงสําคัญและจํา เปนตอประชาชน และโดยเฉพาะนิสิต

นักศึกษาซึ่งไดรับสมญานามวา “ปญญาชน” เปนผูที่มีระดับความรูและสติปญญาสูง อันจะเปนกําลังสําคัญของ

ชาติและเปนพลังที่สําคัญทางการเมืองที่มีตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยทั้งในปจจุบันและอนาคต 

การเมือง (Politics) เปนเรื่องสําคัญที่สุดในสังคมมนุษย เพราะเปนเรื่องของอํานาจที่จัดสรรประโยชน

บรรดามีในสังคมนั้น ๆ การเมืองจึงเปนตัวกําหนดกิจกรรมที่สําคัญ ๆ ของสังคมแทบทุกแงมุมเลยทีเดียว อาทิ 

การที่จะใชระบบเศรษฐกิจแบบใด หรือจะมีการศึกษาในรูปใด หรือการจะมีศาสนาประจําชาติ หรือไม ไปจน

แมกระทั่งการสรางเขื่อน การขุดถนนวางทอ ที่อาจเอื้อประโยชนหรืออาจทําความเดือดรอนใหเราเมื่อไหรก็ได 

(โกวิท, 2546) 

การมีสวนรวมของประชาชนเปนเปาหมายสําคัญของสังคมประชาธิปไตยที่ยึดหลักการของประชาชน

โดยประชาชนเพื่อประชาชน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เนนการสงเสริมการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชน ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หมวด 4 วาดวยหนาที่ของชาวไทย 
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และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 

ตามมาตรา 68 คือ บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง และ มาตรา 76 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม

ของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ ซึ่งทั้ง 2 มาตรา แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

มุงเนนและใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540, 

2545) 

อยางไรก็ตามเปนที่ยอมรับกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด 

เนื่องจากเปนการปกครองโดยถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน การมีสวนรวมทางการเมือง เปนเปาหมาย

สําคัญของการพัฒนาระบบการเมืองใหเปนประชาธิปไตย เพราะการมีสวนรวมทางการเมืองเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ

ประการหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย สังคมใดที่จะมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงหรือต่ําพิจารณาไดจาก

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนสังคมที่ประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูง ยอมมีระดับ

ความเปนประชาธิปไตยสูง ในทางตรงกันขามสังคมใดประชาชนมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองต่ํา แสดงวา

สังคมนั้นมีระดับความเปนประชาธิปไตยประชาธิปไตยต่ํา รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ของไทยในอดีตที่ผานมาเปด

โอกาสใหทุกคนที่มีอายุ 20 ปบริบูรณเปนผูมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งผูแทนของตน แตในความเปนจริงแลว

จะเห็นวาผูที่อายุต่ํากวา 20 ป ที่อยูในวัยกําลังศึกษา ไดแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงระดับชาติหลายครั้ง เปนตนวา การเดินขบวนเรียกรองสิทธิเสรีภาพตาง ๆ มากมาย เชน การ

เดินขบวนของกลุมพลังนิสิต นักศึกษา และประชาชน ในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณนองเลือดเมื่อ 6 

ตุลาคม 2519 และครั้งลาสุดเมื่อ พฤษภาทมิฬ 2535 ซึ่งเหตุการณดังกลาวขางตนลวนแลวแตเปนเยาวชนและ

นิสิตนักศึกษา ซึ่งสวนใหญแลวจะมีอายุไมถึง 20 ปบริบูรณ  กระทั่งตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิเลือกตั้งจากเดิม คือ อายุ 20 ปมาเปน 18 ปบริบูรณ

ขึ้นไป ซึ่งในอดีตที่ผานมานั้นชี้ใหเห็นวา เยาวชน นิสิต นักศึกษาไดมีการแสดงออกถึงการมีสวนรวมในทาง

การเมืองในรูปแบบตาง ๆ อยางมากมาย แตสวนใหญแลวจะเปนกลุมที่อยูในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ ๆ 

นิสิตในฐานะที่เปนกลุมชนชั้นกลางเปนกําลังที่สําคัญของชาติซึ่งมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีสวน

รวม นิสิตจึงควรจะเปนผูริเร่ิมทางการเมืองทําหนาที่เรียกรองสิทธิประโยชนแทนประชาชนรวมทั้งคอยถวงดุล

อํานาจของผูปกครองประเทศในประเด็นปญหาตางๆ เปนตัวแทนสวนหนึ่งของประชาชนทั้งประเทศในการเขา

รวมกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งนิสิตเคยปรากฏบทบาททางการเมืองโดยการเปนปากเปนเสียงใหกับประชาชนใน

ดานตาง ๆ โดยเฉพาะชวงระหวางวันที่14  ตุลาคม 2516  ถึงวันที่  6 ตุลาคม 2519 แตในปจจุบันนิสิตกลับไมได

มีบทบาททางการเมืองมากนัก ดังจะเห็นจากการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตปจจุบันอยูในระดับต่ํา 

ไมวาจะเปนการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง (สุจิต, 2537:14) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะทําการศึกษาวิจัยเฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เร่ืองการรับรูขาวสารทาง

การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตที่ศึกษาอยูในสถาบันการศึกษา นาจะเปนประโยชนตอการมอง

ภาพในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของนิสิตนักศึกษาที่มีตอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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อุปกรณและวิธีการ 
ประชากร 

ประชากรที่ใชการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวนทั้งส้ิน 313 คน ประกอบดวย 5 ชั้นป รายละเอียดดัง

แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนของประชากรจําแนกตามสาขาวชิาที่สังกัดภาควิชาพลศึกษาและกีฬา และชั้นปที่ศึกษา 

 

สาขา ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4 ชั้นปที่ 5 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

พลศึกษา - - - - - - - - 29 23 

พลศึกษาและสุขศึกษา 54 26 43 29 38 21 30 20 - - 

รวม 80 72 5 50 52 
ยอดรวมทั้งหมด 313 

ที่มา: งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 

 
เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ  แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร หนังสือ 

แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาเปนแนวทางจัดทําแบบสอบถามโดยแบงรายละเอียดแบบสอบถาม

ออกเปน 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนในเรื่อง เพศ อายุ ชั้นป ภูมิลําเนา รายไดของ

ครอบครัว และอาชีพของผูปกครอง 

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการกลอมเกลาทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยผูวิจัยใชเกณฑการสราง

แบบสอบถามเปนมาตรวัด โดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับคือ เปนประจํา, บอยมาก, บอย, นานๆ

ครั้ง และไมเคยเลย 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูขาวสารทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยผูวิจัยใชเกณฑการสราง

แบบสอบถามเปนมาตรวัด โดยเกณฑการใหคะแนน แบงออกเปน 3 ระดับคือ เปนประจําหรือบอยครั้ง, เปน

บางครั้ง และไมเคยเลย 

ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยผูวิจัยใชเกณฑการสราง

แบบสอบถามเปนมาตรวัดโดยเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน 3 ระดับคือ เปนประจําหรือบอยครั้ง, เปน

บางครั้ง และไมเคยเลย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมือง 

 2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 3. นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามการรับรูขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนิสิต 

 4. ตรวจสอบโดยผูวิจัยเอง เปนการตรวจสอบถอยคําและประโยคชัดเจนหรือไมและการเรียงลําดับขอ

คําถาม 

 5. ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เปนการพิจารณาเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของขอคําถามโดย

ดูวาคําถามตาง ๆ สอดคลองกับหัวขอปญหาและวัตถุประสงคหรือไม 

 6. เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากร แลวนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 7. สรุปผลการวิจัยและรายงานผลการวิจัย 

 8. นําเสนอผลและเผยแพรงานวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวความคิด เอกสาร ขอมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเปนกรอบแนวคิดใน

การศึกษา 

2. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สมบูรณไปสอบถามกับนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวนทั้งส้ิน 313 คน ไดรับ

แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 295 ชุด คิดเปนรอยละ 94.25 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. คาสถิติรอยละ (Percentage) ใชสําหรับการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

2. คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายถึงการรับรูขาวสารทาง

การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมือง 

 3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ใชในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระ ที่

จําแนกไดมากกวาสองกลุมขึ้นไป         

4. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชศึกษา

ทิศทางและความสัมพันธของตัวแปร 

5. คานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ กําหนดไวที่ระดับ .05 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1  เพศมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จากการศึกษาพบวา เพศ

มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต กลาวคือ นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่เพศตางกันมีการมีสวนรวม
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ทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการวิจัยของ มานะศรี ยงเจริญ 

(2522) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาไทย ซึ่งพบวา นักศึกษาชายเขามีสวน

รวมทางการเมืองมากกวานักศึกษาหญิง  

สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จากการศึกษาพบวาอายุ

ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต กลาวคือนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่มีอายุตางกันมีการมีสวนรวม

ทางการเมืองไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ มานะศรี ยง

เจริญ (2522) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยการเขามีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาไทย ซึ่งพบวานักศึกษาที่มีอายุ

มากจะเขามีสวนรวมทางการเมืองมากกวากลุมที่มีอายุนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะชวงของอายุของกลุมตัวอยางที่

ศึ ก ษ า ซึ่ ง เ ป น ก ลุ ม นิ สิ ต ภ า ค วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า แ ล ะ กี ฬ า  คณะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่มีอายุใกลเคียงกัน จึงทําใหมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวน

รวมทางการเมืองที่ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3 ชั้นปมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จากการศึกษาพบวา ชั้นป

ที่ศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต กลาวคือ นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่อยูชั้นปที่ตางกันมีการมีสวน

รวมทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับอําพร (2544) ไดศึกษาเรื่องการมี

สวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดขอนแกน  โดยศึกษาจาก

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดขอนแกน  จํานวน  380  คน  พบวา  นักศึกษาสวนใหญมี

สวนรวมทางการเมืองระดับนอยในทุกระดับการเมือง เพศ สถานศึกษา ชั้นปที่กําลังศึกษา ประวัติการรวม

กิจกรรม และระดับสํานึกความเปนพลเมืองมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 

สมมติฐานที่ 4 ภูมิลําเนามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและ

กีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จากการศึกษาพบวา 

ภูมิลําเนาไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต กลาวคือ นิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่มีภูมิลําเนาตางกัน มีการ

มีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับชลธิชา (2544) ได

ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร โดยศึกษาจากนักศึกษา

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ จําวน 313 คน พบวา ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นักศึกษา คือ สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา ความเขาใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความรูสึกมี

สมรรถนะทางการเมือง 

สมมติฐานที่ 5 รายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชา              

พลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จาก

การศึกษาพบวารายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต กลาวคือนิสิต
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ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสนที่มีรายไดของครอบครัวตางกันมีการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการวิจัยของฐิตกานต ธนาโอฬาร (2537) ที่พบวารายไดของครอบครัวมีผลตอการมี

สวนรวมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะรายไดของครอบครัวหรือสถานะทาง

เศรษฐกิจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไมแตกตางกันมาก ประกอบกับนิสิตไดรับการกลอมเกลาทาง

การเมืองจากสถาบันการศึกษาแหงเดียวกัน อยูในสภาพแวดลอมและสังคมเดียวกัน มีวิถีการใชชีวิตที่คลายๆกัน 

จึงอาจทําใหพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 6 อาชีพของผูปกครองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพล

ศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จาก

การศึกษาพบวา อาชีพของผูปกครองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต กลาวคือ นิสิต

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสนที่ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

และไมสอดคลองกับอําพร (2544) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดขอนแกน  โดยศึกษาจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดขอนแกน  

จํานวน  380  คน  พบวา  นักศึกษาสวนใหญมีสวนรวมทางการเมืองระดับนอยในทุกระดับการเมือง เพศ 

สถานศึกษา ชั้นปที่กําลังศึกษา ประวัติการรวมกิจกรรม และระดับสํานึกความเปนพลเมืองมีความสัมพันธกับ

ระดับการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวม สวนอายุ เกรดเฉลี่ยสะสม ภูมิลําเนา อาชีพหลักของผูปกครอง และ

รายไดตอเดือนของผูปกครองไมมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทางการเมือง 

 สมมติฐานที่ 7 การรับรูขาวสารทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จากการศึกษาพบวาการรับรูขาวสารทางการเมืองไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง

ของนิสิต ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ เสนห นนทะโชติ (2524) ที่ได

ศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนชนบทไทย และมุง

ศึกษาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการสื่อสารทางการเมืองวามีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองของ

ประชาชนประการใด ซึ่งพบวาผูที่มีระดับการสื่อสารทางการเมืองสูงจะมีระดับการเขามีสวนรวมทางการเมืองสูง

กวาผูที่มีระดับการสื่อสารทางการเมืองต่ํา 

สมมติฐานที่ 8 การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของนิสิต

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จากการศึกษาพบวา การกลอมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ

นิสิต ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับผลการวิจัยของพรศักดิ์ และสายทิพย (2526) กลาววา

ครอบครัวเปนโครงสรางที่ทําหนาที่ในการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองของสังคม เปนโครงสรางแรกที่บุคคลจะ

ไดพบ  อิทธิพลที่สําคัญของครอบครัวคือการสรางทัศนคติตออํานาจ กลาววา คือ ภายในครอบครัวจะมีลักษณะ

การตัดสินใจรวม (Collective Decision)  ซึ่งมีลักษณะอํานาจเปนการใชอํานาจหนาที่  (Authoritative)  ในทัศนะ

ของเด็กเนื่องจากการไมปฏิบัติตามหรือไมเชื่อฟงจะนําไปสูการลงโทษหรือไมไดรับส่ิงที่ตองการ  ดังนั้น  
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ประสบการณของเด็กเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจในครอบครัวจะสงผลตอความรูสึกมีความสามารถ

ทางการเมือง (Political Competence) สรางทักษะเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธทางการเมือง และนําไปสูการมีสวน

รวมทางการเมืองในอนาคต ถาเด็กถูกอบรมส่ังสอนใหมีพฤติกรรมแบบยอมรับเชื่อฟงก็อาจทําใหเด็กนั้นมี

พฤติกรรมทางการเมืองเปนแบบนั้นในอนาคต นักวิชาการบางคนเห็นวาในครอบครัวที่มีการพูดคุยถกเถียงปญหา

ทางการเมืองจะมีความผูกพันกับหนาที่ทางการเมือง 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา นิสิตที่มีขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ชั้นป ภูมิลําเนา รายไดของ

ครอบครัว อาชีพของผูปกครอง มีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   ดังสรุปได

ตามตาราง 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากผลการวิจัยที่พบวานิสิตมีการรับรูขาวสารทางการเมืองในระดับปานกลาง ซึ่งสะทอนให เห็นถึง

การละเลยไมสนใจในเรื่องทางการเมือง ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงนาที่จะมีมาตรการสงเสริมใหนิสิตไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของขาวสารทางการเมือง โดยที่สถาบันการศึกษาอาจจัดใหมีส่ือประเภทหนังสือพิมพ ไวตาม

สโมสร ชมรม หองพักนิสิตหรือใตอาคารเรียน เพื่อเปนการงายแกนิสิตที่จะไดรับส่ือชนิดนี้ และเพื่อเปนการปอน

ขาวสารแกนิสิตดวยซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะหนังสือพิมพเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหนิสิตนั้นมีความตื่นตัวทาง

ปญญา เพราะสิ่งที่หนังสือพิมพนํามาเขียนเปนปญหาทางสังคม หรือการเมือง หรือเศรษฐกิจ เมื่อนิสิตอานก็จะมี

ความตื่นตัวในเรื่องนั้น ๆ ตามไปดวย หนังสือพิมพจึงเปนผูปลูกฝงและใหการศึกษาทางการเมืองที่สําคัญยิ่ง ส่ิงนี้

จะชวยใหนิสิตมีความสนใจทางการเมืองเกิดความกระตือรือรนทางการเมืองและมีการรับรูขาวสารทางการเมือง

อันนํา ไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในที่สุด 

ตัวแปรอิสระ 
คานัยสําคัญ 
ทางสถิต ิ

ผลการทดสอบ 
เปนไปตาม 
สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม 
สมมติฐาน 

1. ขอมูลทั่วไป    
   1. เพศ 0.008   
   2. อาย ุ 0.232   
   3. ชั้นป 0.003   
   4. ภูมิลําเนา 0.170   
   5. รายไดของครอบครัว 0.003   
   6. อาชพีของผูปกครอง 0.009   

2. ความสัมพนัธระหวางการรับรูขาวสารทาง
การเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมือง 

0.250   

3. ความสัมพนัธระหวางการกลอมเกลาทาง
การเมืองกับการมีสวนรวมทางการเมือง 

0.000   
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2. การมีสวนรวมทางการเมืองเปนดัชนีชี้วัดที่สําคัญประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยเพราะสังคมใด

มีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงยอมมีระดับความเปนประชาธิปไตยสูงดวย และโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา 

ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญของชาติและเปนพลังที่สําคัญทางการเมืองที่มีตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จึงควร

อยางยิ่งที่จะมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองที่สูงแต จากผลการวิจัยพบวานิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีการมีสวนรวมทางการ

เมืองในระดับนอย ซึ่งเปนสิ่งที่ตองตระหนักอยางมาก เพราะตอไปนิสิตเหลานี้จะตองเปนพลังที่ขับเคลื่อน

ประเทศชาติและระบอบประชาธิปไตยในอนาคต ดังนั้นจึงควรอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะสรางและสงเสริม

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเพื่ออบรมใหนิสิต มีจิตใจและอุดมการณสอดคลองกับประชาธิปไตย โดยเปด

โอกาสใหนิสิต ไดแสดงออกทางการเมืองอยางอิสระ และควรมกีารฝกกิจกรรมทางการเมืองแกนิสิต เชน กิจกรรม

รณรงคหาเสียง การลงคะแนนเสียง เปนตน เพื่อที่จะใหนิสิตไดรูจักและเรียนรูการเขามีสวนรวมทางการเมือง อัน

จะนํา ไปสูการพัฒนาระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย 

3. การกลอมเกลาทางการเมือง ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง แสดงวาดานการกลอมเกลาทาง

การเมืองจากครอบครัว ครอบครัวของทานมีสวนรวมในการตัดสินทางการเมืองของทาน ความคิดเห็นทางการ

เมืองของทานมาจากครอบครัว ทานมักแสดงเหตุผลทางการเมืองทําใหคนในครอบครัวยอมรับและตัดสินใจตาม

เหตุผลนั้น ทานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกัน ทานมีการถกปญหาทางการเมืองกับคนใน

ครอบครัว และทานและคนในครอบครัววิพากษวิจารณปญหาทางการเมืองกัน ดานการกลอมเกลาจาก

สถาบันการศึกษา ในหลักสูตรมีการจัดอบรบหรือสัมมนาทางการเมืองใหแกนิสิต ในชั้นเรียนผูสอนเปดโอกาสให

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง ในชั้นเรียนผูสอนใหผูเรียนเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเมืองไทยกับ

การเมืองประเทศอื่นๆ ในชั้นเรียนผูสอนมีการวิเคราะหสถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆ ในชั้น

เรียนผูสอนมีการสอดแทรกแนวคิดทางการเมือง ในชั้นเรียนผูมีการสั่งสอนหรือแสดงออกที่ชี้นําทางการเมือง ใน

ชั้นเรียนผูสอนไดอธิบายแนวคิดและการชุมนุมประทวงของทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลืองใหนิสิตฟง ในชั้นเรียนผูสอน

กระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรูปแบบตางๆ เชน เขารวมชุมนุมกับกลุม

การเมือง ผูสอนนําขาวสารทางการเมืองมาเผยแพรในชั้นเรียน และผูสอนไดสอดแทรกสถานการณทางการเมือง

ในปจจุบันมาเปนตัวอยางประกอบในชั้นเรียน และดานกลอมเกลาจากกลุมเพื่อน เพื่อนของทานมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจทางการเมืองของทาน ความคิดเห็นทางการเมืองของทานมาจากเพื่อนๆ ทานและเพื่อนๆ ไดมีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกัน ทานและเพื่อนๆ ชักชวนกันไปใชสิทธิเลือกตั้ง ทานและเพื่อนๆ ได

วิจารณเกี่ยวกับปญหาทางการเมือง ทานและเพื่อนๆ ไดมีการวิเคราะหในประเด็นปญหาทางการเมืองกัน ทาน

และเพื่อนๆ และไดมีการสังเคราะหเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นทางการเมือง 
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ฐิตกานต ธนาโอฬาร. 2537. การสื่อสารกบัการมีสวนรวมทางการเมอืงของนิสิตนกัศึกษามหาวิทยาลัย :  

ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพมหานคร:  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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พรศักดิ์  ผองแผว และ สายทพิย  สุคติพันธ.  2526.  ขาวสารทางการเมอืงของคนไทย. กรุงเทพมหานคร:  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 

สุจิต  บุญบงการ.  2537.  การพัฒนาทางการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธระหวางทหาร สถาบนัทาง 

การเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพมิพจฬุาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 

อําพร  สุคนธรัตนสุข.  2544.  การมีสวนรวมทางการเมืองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูงใน จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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