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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของทหาร 2) ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมือง และการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร
ในกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใ ช้ ในการศึกษาคือ ทหารในกองพันระวังป้องกัน ส านัก กองบ ัญชาการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 281 คน โดยใช้แบบสอบถาม    การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่านัยส าคัญทางสถิติ ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า ทหารสังกัดกอง
พันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย มีการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ช้ันยศ ระดับ
การศึกษา และรายได้ ต่างกันมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง และการรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม, การเมือง, ทหาร 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to 1) study the level of 
political participation of Soldiers in Security Battalion Royal Thai Armed 
Forces Headquarters, 2) compare the political participation of Soldiers 
in Security Battalion Royal Thai Armed Forces Headquarters factor 
according to personal factors, 3) examine the relationship between 
political socialization, political news perception and political 
participation the soldiers in Security Battalion Royal Thai Armed Forces 
Headquarters. The samples composed of 281 soldiers in Security 
Battalion Royal Thai Armed Forces Headquarters. The data were 
collected by using a questionnaire and analyzed by using a packaging 
computer program. Statistical tools employed in data analysis were 
Percentage, Mean, Standard Deviation One-Way ANOVA and Pearson 
Product – Moment Correlation Coefficient. The level of significance for 
statistical testing was 0.05. The result of this research revealed that the 
soldiers in Security Battalion Royal Thai Armed Forces Headquarters 
had a medium level of political participation. According to the 
hypothesis testing, rank, educational level, income, did not result in 
difference of political participation. The relationship between Political 
Socialization, Political news perception the soldiers in Security Battalion 
Royal Thai Armed Forces Headquarters and political participation was 
significantly positively moderate. 
 
Keywords : Participation, Politics, Soldiers  
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บทน า 
 

ตลอดระยะเวลากว่า 84 ปีแล้ว ที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เมื่อปี 
พ.ศ. 2475 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นระบอบประชาธิปไตยของไทยซึ่งไร้เสถียรภาพ
มาโดยตลอด เพราะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ
หลายครั้งหลายครา ดังเช่น การรัฐประหารของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อปี พ.ศ. 
2501 การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินของ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ เมื่อปีพ.ศ. 2519 
การรัฐประหารของพลเรือเอกสงัด ชะลออยู่ และ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เมื่อปี 
พ.ศ. 2520 การปฏิวัติของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ น าโดย พลเอก
สุนทร คงสมพงษ์ พลเอกสุจินดา คราประยูร เมื่อปี พ.ศ. 2534 การปฏิวัติรัฐประหาร
ของคณะปฏิรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข น าโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เมื่อปี พ.ศ. 2549 และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 
2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยสาเหตุเกิดมาจากการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส
ของคณะรัฐบาลในขณะนั้น ความแตกแยกของประชาชนชาวไทยซึ่งเกิดจากการไม่ได้
รับการปลูกฝังและอบรมหล่อหลอมให้มีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจและมีความ
ศรัทธาต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องและจริงจัง (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2535: 
245-270) 
  

ทหารเป็นสถาบันทางการเมืองสถาบันหนึ่ง ท่ีมีบทบาททางการเมืองมาโดย
ตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในรูปของการเข้ามาบริหารประเทศโดยตรง และ
ทั้งที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลรัฐบาลพลเรือนอยู่เบื้องหลัง ผลจากการแทรกแซงทาง
การเมืองของทหารท าให้ระบอบประชาธิปไตยขาดความต่อเนื่อง ท าให้การพัฒนา
ประชาธิปไตยเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เติบโตเท่าทีควร ในปัจจุบันนี้ผู้คนในสังคม
โดยทั่วไปหันมายอมรับแนวคิดทางประชาธิปไตยมากขึ้น บทบาทของทหารใน
ลักษณะของการแทรกแซงทางการเมืองเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น หากแต่อ านาจ
อิทธิพลของทหารทางการเมืองไทยก็ยังคงมีอยู่ และมีบทบาทอย่างสูงในการก าหนด
นโยบายที่ส าคัญของประเทศ เช่น นโยบายการป้องกันประเทศ และนโยบายด้าน
ความมั่นคงของประเทศ 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 
 

[88] 
 

 

 กองพนัระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทต่อการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
แห่งหนึ่ง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็น
หน่วยงานท่ีมีลักษณะเฉพาะและเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย กล่าวคือ 
มีความเป็นปึกแผ่นมีสมาชิกจ านวนมากการมีส่วนร่วมทางการเมืองถูกมองว่าเป็น 
“หน้าที่” มากกว่า “สิทธิ” แต่อย่างไรก็ตามการชักน า หรือควบคุมก็ท าได้ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทหารก็จะถูกควบคุมกึ่งระดมพลให้ไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีก าลังพลไปใช้สิทธิ์แต่ส่วนใหญ่ก็เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้มี
จ านวนคนไปเลือกตั้งให้มากที่สุดเท่านั้น จากสถิติการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมามี
ก าลังพลไปใช้สิทธิ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2538 ร้อยละ 70.2 ปี พ.ศ. 2539 ร้อยละ 85.6 ปี 
พ.ศ. 2544 ร้อยละ 86.4 ปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 80.9 ปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 90.9 ปี 
พ.ศ. 2550 ร้อยละ 89.7 ปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 84.3 ปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 85.0 
(ข้อมูล ฝ่ายธุรการและก าลังพล กองบังคับการ กองพันระวังป้องกัน ส านัก
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย,2557) แต่การระดมพลหรือควบคุมให้ไป
ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งนั้นไม่ได้มีค าสั่งหรือควบคุมให้ไปเลือกนักการเมืองผู้หนึ่งผู้ ใด
โดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะอื่นๆ ที่ทหารทุกคน
สามารถตัดสินใจเข้าร่วมด้วยตนเองได้อย่างอิสระ เช่น การติดตามข่าวสารทางการ
เมืองผ่านสื่อต่างๆ การเป็นกรรมการในการนับคะแนนเลือกตั้ง เป็นต้น 
  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงเป็นเรื่องน่าสนใจ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า 
ตัวแปรที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน ส านัก
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษา และเป็น
ประโยชน์หากกองทัพได้มีการส่งเสริม หรือก าหนดเป็นนโยบายให้ทหารทุกนายได้
ปฏิบัติตาม เพราะหากสามารถก าหนดแนวทางในการที่จะพัฒนาให้ทหารมีทัศนคติ 
และแนวคิดทางการเมืองในทิศทางที่เป็นประชาธิปไตยได้แล้วก็จะน าไปสู่การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของทหารในวิถีทางที่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งก็
จะเป็นการช่วยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวัง
ป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย  
 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพัน
ระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 

วิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ผู้ศึกษามีความสนใจเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ซึ่งขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยที่ต้องศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัดระดับและวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองภายในหน่วยกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย โดยมีระเบียบวิจัยดังนี้ 
 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือทหารในกองพันระวังป้องกัน ส านัก
กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 944 คน เป็น นายทหารช้ันสัญญา
บัตร จ านวน 30 คน นายทหารช้ันประทวน จ านวน 189 คน และพลทหาร จ านวน 
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725 คนระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ฝ่ายธุรการและ
ก าลังพล กองบังคับการ กองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ประจ าปีงบประมาณ 2559) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 281 คน ได้จากการ
ค านวณของ Yamane (1967: 886) 
 
 การศึกษาวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างโดยสร้างแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยและ
ทัศนคติที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองน ามาสร้างเป็นข้อค าถามเพื่อใ ช้ในการ
วัดตัวแปรที่ศึกษา  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉลี่ย (Mean)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product – Moment Correlation 
Coefficient) ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. ยศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ช้ันยศ พลทหาร จ านวน 215 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี ถึง จ่าสิบเอก พันจ่า
เอก และพันจ่าอากาศเอก จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 และน้อยที่สุด คือ 
ร้อยตรี เรือตรี และเรืออากาศตรี ถึง พันเอก นาวาเอก และนาวาอากาศเอก จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2  
 

2. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมา คือ 
ปริญญาตรี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 และน้อยที่สุด คือ สูงกว่าปริญญา
ตรีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 
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3. รายได้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมามีรายได้ 
15,001 - 25,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 รายได้ 25,001 – 
35,000 บาทจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 และน้อยที่สุดมีรายได้ 35,001 บาท
ขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 

4. การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับการรับรู้
ข่าวสารทางการเมืองปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 
 

5. การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับ
กล่อมเกลาปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 
 

6. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับการมีส่วน
ร่วมปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานและข้อวิจารณ์ 
 

สมมติฐานที่ 1 ทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กอง
บัญชากองทัพไทย ที่มีช้ันยศต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทหารที่มีช้ันยศต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ช้ันยศไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่า 
ช้ันยศ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งนี้อาจเนื่องจากทหารทุกช้ันยศนั้นเป็น
ข้าราชการจะต้องมีความสนใจในการเมืองและให้การสนับสนุนการเมืองอย่างเต็มที่ 
พร้อมท้ังต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง  

 
สมมติฐานที่ 2 ทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กอง

บัญชากองทัพไทย ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
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แตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทหารที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทั้งนี้อาจเนื่องจากการศึกษาของทหารในระดับพื้นฐาน รวมไปถึงการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ มีความใกล้เคียงกัน ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันจึงมีส่วน
ร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 
 

สมมติฐานที่ 3 ทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กอง
บัญชากองทัพไทย ที่มีรายได้ต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แตกต่างกัน 
ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทหารที่มีรายได้ต่างกัน มีส่วนร่วมทางการ
เมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า รายได้ไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่า 
รายได้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้ที่มีรายได้มากหรือ
น้อยมีความพร้อมท่ีเข้าไปท ากิจกรรมทางการเมืองเพราะไม่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ประกอบกับการด ารงชีวิตมีหน่วยงานให้การดูแล เช่น อาหารเช้า 
กลางวัน เย็น และสวัสดิการอื่นๆ 
 

สมมติฐานที่ 4 การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชา
กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองของทหารในกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการ
กองทัพไทยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไปในทิศทางบวก และอยู่ในระดับน้อย (r = 
0.207) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองของทหารมีความสัมพันธ์กับการส่วนรว่มทางการเมือง เพราะการกล่อมเกลา
ทางการเมืองจากครอบครัว จากกลุ่มเพื่อน จากสื่อมวลชน จากและหน่วยงาน มีผล
ต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทหารได้รับ
การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองมาตั้งตั้งแต่วัยเยาว์เรื่อยมาเริ่มจากบิดา
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มารดาสู่โรงเรียนทุกระดับช้ัน จนถึงอุดมศึกษา รวมทั้งการเรือนรู้จากแหล่งๆ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ ท าให้ทหารตระหนักถึงหน้าที่ทางการเมืองมากยิ่งขึ้น :ซึ่งการกล่อมเกลา
จากหน่วยงานของทหารจะเป็นไปในรูปแบบเผด็จการและบังคับ ซึ่งเห็นได้จาก
รูปแบบการปกครองของทหารและการบังคับบัญชาของทหาร ซึ่งผู้มรอ านาจ
ตามล าดับชั้นจะมีการกล่อมเกลาเรื่อยๆมาจนถึงผู้บังคับบัญชาต่ าสุด  
 

สมมติฐานที่ 5 การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของทหารสังกัดกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชากองบัญชาการ
กองทัพไทย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของทหาร
ในกองพันระวังป้องกัน ส านักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทยมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีที่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไปในทิศทางบวก และอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.410) 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับการส่วนร่วมทางการเมือง เพราะการได้รับการได้ข้อมูลข่าวสารทาง
การเมืองให้รอบด้านถือว่ามีประโยชน์มากต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่ได้รับรู้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ทหารและข้อพิจาณาในการท ากิจกิจรรม
ทางการเมือง ผนวกกับในปัจจุบันช่องทางสื่อที่เพิ่มมากขึ้นข่าวที่น าเสนออาจมีการ
บิดเบือนความจริงหรือน าเสนอในภาพของความขัดแย้งตลอดจนการสร้างจุดขายใน
เรื่องอื่นให้น่าสนใจมากกว่าประเด็นทางการเมือง สรุปได้ว่า สังคมปัจจุบันต้อง
ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ทุกคนถูกกระตุ้นให้เรียนรู้สังคม
การเมืองอย่างต่อเนื่อง จากท่ีกล่าวมาในข้างต้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติต่างๆ
ทางการเมืองถูกน าไปปลูกฝังค่านิยมแก่ตัวบุคคลในสังคม โดยมีสื่อกลางอันได้แก่ 
ครอบครัว เพื่อน สื่อมวลชน และหน่วยงาน ท าหน้าที่ในการอบรมกล่อมเกล่าให้เกิด
จิตส านึกในหน้าท่ีของพลเมือง อันน าไปสู่การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนรว่ม
ทางการเมือง ดังนี ้
 

1. จากผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของทหารอยู่
ในระดับปานกลาง ดั้งนั้น ควรส่งเสริมให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับ
ทหารมากยิ่งขึ้น และรอบด้านเพื่อจะน าข้อมูลข่าวสารมาพิจารณาในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากยิ่งข้ึน 
 

2. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของ
ทหารอยู่ในระดับปานกลาง ดั้งนั้นจึงควรให้หน่วยงาน และบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
กล่อมเกลาทางการเมือง โดยเฉพาะจากครอบครัว ให้มีการบ่มเพาะความรู้ ความ
เข้าใจ และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทางการเมืองและการปลูกฝังค่านิยมให้กับทหารทุก
ระดับชั้น 
 

3. จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ทหารอยู่ในระดับปานกลาง ดั้งนั้น หน่วยงานควรส่งเสริมให้ทหารเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้งให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งกระตุ้นให้ทหารเกิดความตื่นตัว
ทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆ นอกจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่น การจัดกิจกรรม
ทางการเมืองที่ไม่สุ่มเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของทหาร การส่งเสริมให้ทหารมีความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
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