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

[32] 
 

 

 
 

 

 

 
 

ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในต าบล
บ้านช้าง  อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

The Democratic Political Attitude of People in the 
Banchang Sub- District, Song Phi Nong District, 

Suphan Buri Province 
 

พรภิรมณ์  ศรีทองค า* และ วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์** 
Phonpirom Srithongkum and Wanlop Rathachattranon 

 
 
 
 

 
                                                           
*  นิสิตหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
** อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ E – mail : fsocwll@ku.ac.th 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

 

[33] 
 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน 356 คน โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้  
ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง จาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรทางด้านอาชีพ และรายได้ มีผลต่อทัศนคติทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
กล่อมเกลาทางการเมือง ไม่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติทางการเมือง , ประชาธิปไตย , ประชาชน  
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the democratic 
political attitude of people in the Banchang Sub-District, Song Phi Nong 
District, Suphan Buri province and to determine factors affected their 
the democratic political attitude. The samples composed of 356 
people in the Banchang Sub-District, Song Phi Nong District, Suphan Buri 
province. The data were collected by using questionnaires and 
analyzed by using the packaging computer program. Statistical tools 
employed in data analysis and presented through percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and Pearson Product-
Moment Correlation Coefficient. The level of significance for statistical 
testing was 0.05. The research findings are as follow. The level of 
attitudes of people in the Banchang Sub-District, Song Phi Nong District, 
Suphan Buri province was high. According to the hypothesis is testing, 
occupation and income caused difference in the attitudes. However, 
gender, age, level of education and political socialization did not 
caused any difference in the attitudes 
 
Keywords : Political Attitude, Democratic,  People. 
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บทน า 
 

ประเทศไทยได้ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 
โดยมีบุคคลคณะหนึ่ง ประกอบไปด้วย ทหารบก ทหารเรือ ข้าราชการพลเรือน อันมี 
พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นหัวหน้า เรียกตนเองว่า คณะราษฎร ใช้ก าลังเข้า
ยึดอ านาจการปกครอง จากรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย และคณะราษฎรสามารถท าการ
เปลี่ยนแปลงได้ส าเร็จ ประเทศไทยจึงมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา 
 

ประชาธิปไตย แปลว่า อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศจากปวงชน 
เป็นการปกครองท่ียึดเอาความเห็นหรือความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ อ านาจ
ในการปกครองประเทศเป็นของปวงชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการวิจารณ์การ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล ตลอดจนใช้สิทธิในการถอดถอน และตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาล การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น กฎหมายเป็นกติกาที่จะก าหนด
บทบาทหรือขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีของแต่ละบุคคล ในการด าเนินการปกครองนั้น
กฎหมายที่ส าคัญที่สุด คือ รัฐธรรมนูญ 
 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการ
กระท า และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
ประชาธิปไตยจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของประชาชน
ภายในชาติเป็นส าคัญ วิธีการเสริมสร้างประชาธิปไตย สามารถท าได้หลายวิธี 
ประชาชนต้องรู้จักใช้และรักษาสิทธิทางการเมืองของตน เช่น สิทธิในการออกเสียง
เลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนให้ผู้อื่นไม่ได้และเมื่อมีกิจกรรมทางการเมือง 
เช่น มีการเลือกตั้งก็ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันมีความส าคัญเท่า
เทียมกันและต้องรู้จักรักษาสิทธิของตนด้วย กล่าวคือ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นมาแอบอ้าง
ใช้สิทธิในการเมืองของตน อนึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยจะต้องอยู่
ภายในขอบเขตของกฎหมาย และจะต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพ
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ของผู้อื่นและต้องรู้จักปฏิบัติตนตามหน้าที่คู่กับสิทธิในด้านการเมืองการปกครอง 
ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น แสดงความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 

ดังนั้น การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะสามารถด ารงอยู่ได้นั้นอยู่ที่
ประชาชนจะต้องมีความศรัทธาความเช่ือมั่น และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบอบ
การเมืองการปกครองแบบนั้นเสียก่อน ซึ่งก็คือประชาชนจะต้องมีทัศนคติที่ไม่เป็น
ปฏิปักษ์หรือทัศนคติที่ไม่ขัดแย้งต่อระบอบการเมืองเพราะในแนวทางจิตวิทยาแล้ว 
ทัศนคติเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงที่อยู่ในจิตใจของบุคคล หากเมื่อมีสิ่งเร้าอย่างใดอย่าง
หนึ่งเกี่ยวกับความเช่ือมั่น และทัศนคติแล้ว บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมปรากฏออกมา 
ดังนั้น ทัศนคติจึงมีความส าคัญต่อการตอบสนองของบุคคลเป็นอย่างมาก นั้นก็คือ
บุคคลมีพฤติกรรมอย่างไรนั้น ก็จะมีทัศนคติเป็นเครื่องก าหนด ส่วนพฤติกรรม
ทางการเมืองของบุคคล คือสิ่งที่ก าหนดชนิดของระบบการเมือง และปรากฏการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในระบบการเมือง 
 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยถึงทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของ ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยเลือกท าการวิจัยกับกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านช้าง อ าเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการติดตามข่าวสารทางการเมือง
มาโดยตลอด มีการเข้าร่วมทางการเมือง เช่น ลงสมัครรับเลือกตั้ง ออกเสียงเลือกตั้ง 
ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมที่จะท าการ
วิจัยกลุ่มประชากรดังกล่าว โดยจะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน ามา
ซึ่งการพัฒนาทางการเมือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยของไทย
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน
ในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน
ในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีกับ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่
น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยศึกษาถึงปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการกล่อมเกลาทางการเมืองที่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสอง
พี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 5 หมู่บ้าน จ านวน 3,156 คน ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักการค านวณของ Yamane (1967: 886) ได้เท่ากับ 
356 คน 
 

เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ได้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 



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

[38] 
 

 

ส่วนแรก เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อ
เดือน 
 

ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการกล่อมเกลาทางการเมืองโดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้คะแนนเป็น 3 ระดับ  
 

ส่วนที่สาม เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย โดยใช้แบบสอบถามตามมาตราวัดแบบ Likert’s Scale และ
ลักษณะค าถามจะมีทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean), การทดสอบค่าที (t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient)  ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ครั้งนีด้ไว้ท่ีระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. เพศ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 194 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 และเป็นเพศชาย มีจ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 
 

2. อายุ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี มีจ านวน 
114 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมาอายุ 18-30 ปี มีจ านวน 113 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.7 อายุ 41-50 ปี มีจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 อายุ 51-60 ปี มี
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และน้อยที่สุดอายุ 61 ปีขึ้นไป มีจ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.3 
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3. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามีจ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาระดับปริญญาตรี 
มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ระดับประถมศึกษา มีจ านวน 76 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 ระดับอนุปริญญา / ปวส. มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 และ
น้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
 

4. อาชีพของประชาชน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร มีจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมาคือข้าราชการ-
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 พนักงานเอกชน-รับจ้างทั่วไป มี
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีจ านวน 53 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.9 นิสิต / นักศึกษา มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และน้อยที่สุด
คืออ่ืนๆ (แม่บ้าน) มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
 

5. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มี
รายได้ของครอบครัวต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.1 รองลงมามีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 130 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และน้อยที่สุดมีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 30,001 
บาทขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
 

6. การกล่อมเกลาทางการเมือง แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้รับการกล่อม
เกลาทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.06 
 

7.  ระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย แสด งให้ เห็นว่า 
ประชาชน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้ ที ่
 

สมมติฐานที่  2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไมแ่ตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว้ ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดบัการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า  ประชาชนที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้เป็นไปตามสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 6 การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนไม่มคีวามสมัพันธ์
กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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การกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 

อภิปรายผล 
 

ในภาพรวมประชานในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีมี
ระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับสูง แต่ยังมีข้อมูลในเรื่อง
ของอาชีพ และรายได้ที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในส่วนของอาชีพนั้นเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ประชาชนมีอาชีพต่างกันมีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ประชาชนมีอาชีพต่างกัน ย่อมมีทัศนคติทางการเมืองแตกต่างกัน
โดยอาชีพที่มีทัศนคติทางการเมืองที่สูงที่สุดคือ ข้าราชการ เพราะข้าราชการจะต้อง
ติดต่อและประสานงานกับนักการเมือง คือ ต้องน าข้อปฏิบัติที่ได้มาจากนักการเมือง
มาท างานต่างๆ คือ ต้องมีการประสานการท างานซึ่งกันและกัน และระดับทัศนคติที่
รองลงมา คือธุรกิจส่วนตัว โดยธุรกิจส่วนตัวน้ันท่ีมีทัศนคติที่รองลงมา เพราะนักธุรกิจ
ย่อมต้องดูความเคลื่อนไหวหรือสิ่งต่างๆ ท่ีนักการเมืองน ามาเสนอ เพราะนักการเมือง
ถือว่าเป็นตัวน าพาให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือแย่ลง นักธุรกิจจึงมีความสนใจ และใส่ใจใน
ด้านการเมือง ส่วนรองลงมาคือ เกษตรกรนั้นมีทัศนคติที่ต่อจากธุรกิจส่วนตัว 
เกษตรกรในยุคปัจจุบัน นั้นถือว่ามีความสนใจ และใส่ใจในด้านการเมืองเป็นอย่าง
มาก เพราะเกษตรกรมองว่านักการเมืองในยุคปัจจุบันสามารถที่จะท าให้เกษตรกร
สามารถลืมตาอ้าปากข้ึนมาได้ เนื่องจากนักการเมืองเป็นตัวก าหนดนโยบายที่สามารถ
มาช่วยเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีขึ้นมาได้ และในส่วนของอื่นๆ (แม่บ้าน) มีทัศนคติทาง
การเมืองที่ต่ าที่สุด เนื่องมาจากแม่บ้านนั้นอยู่แต่กับบ้านรอรับรายได้จากสามี จึงไม่
ค่อยมีผลกระทบ หรือความต้องการในส่วนของผลประโยชน์ต่างที่ต้องการ จึงมี
ทัศนคติทางการเมืองที่น้อยที่สุด และต่อมาในส่วนของรายได้เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งอีกเช่นเดียวกัน โดยผู้ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท มีทัศนคติทางการเมืองที่
สูงที่สุด เพราะจะเห็นได้ว่า บุคคลที่มีรายได้ประมาณ 20,000-30,000 บาท มีรายได้
ที่มั่นคง จึงมีเวลาและมีความสนใจ และใส่ใจทางด้านการเมืองได้อย่างเต็มที่ และรู้
ข้อมูลทางการเมืองอย่างลึกซึ้ง และส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับในส่วนของอาชีพที่เราได้ตั้งสมมติฐานไว้ ในส่วนของทัศนคติที่
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รองลงมาในส่วนของรายได้ คือผู้ที่รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป ในส่วนของผู้ที่รายได้
เกิน -30,001 เป็นผู้ที่รายได้ที่สูงที่สุดในแบบสอบถาม จึงน่าจะเป็นข้อสังเกตได้ว่าผู้ที่
มีรายได้ที่สูงนั้น มีการสนใจทางด้านเมืองมาก และต้องการรู้ความเคลื่อนไหวที่
นักการเมืองนั้นหาเสียง และได้ให้นโยบายกับประชาชนจึงมีความสอดคล้องในเรื่อง 
ของอาชีพ เพราะผู้ที่มีรายได้สูง มีทัศนคติทางการเมืองที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน ส่วนผู้
ที่รายได้ไม่เกิน 10,000 บาทนั้น มีทัศนคติทางการเมืองที่ต่ าที่สุด คือ เป็นผู้ที่มีรายได้
น้อย จึงมีความสนใจ และใส่ใจในเรื่องทางการเมืองที่ไม่มากนัก เพระอาจจะเป็นพวก
ที่มีรายได้แบบหาเช้ากินค่ า จึงไม่ต้องการที่จะสนใจข่าวสารทางการเมืองมาก
เท่าที่ควร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า อาชีพ และได้เป็นไปตามสมมติฐานที่เราไดต้ั้งไว้ โดยเกิด
จากทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

1. สถาบันทางการเมือง จัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
เมือง รณรงค์ให้นักการเมืองประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับ ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ดี 
 

2. หน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยกับประชาชน อาทิเช่น ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองแบบประชาธิปไตย ปราบปรามและลงโทษข้าราชการที่ทุจริต 
นักการเมืองที่คอร์รัปช่ัน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

3. การปกครองส่วนท้องถิ่น สนองนโยบายของภาครัฐโดยส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างใกล้ชิด แก้ปัญหาพื้นฐานของ
ประชาชนในเขตพืน้ท่ีเพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. สถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองที่ถูกต้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย เพื่อให้
นักเรียนมีประสบการณ์ทางการเมือง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

5. สื่อมวลชน ต้องน าเสนอข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ปราศจากอคติ ไม่
โน้มเอียงไปทางฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่าน
ทางรายการต่างๆ เพื่อน าไปสู่ทัศนคติทางการเมืองของประชาชนท่ีถูกต้อง 
 

6. ภาคประชาชน การเมืองเป็นเรื่องใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นทุกคนควร
ให้ความสนใจข่าวสารการเมืองการปกครอง หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองให้มากขึ้น เพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 
  



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

[44] 
 

 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
 
กมล  สมวิเชียร. 2516. ประชาธิปไตยกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
จรูญ  สุภาพ. 2514. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. 2556. วิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี 2.  

กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. 2538. การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา. กรุงเทพฯ:  

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
อมร รักษาสัตย์ และคณะ. 2539. ประชาธิปไตย: อุดมการณ์ หลักการ และ 

แบบอย่างการปกครองหลายประเทศ .  กรุ ง เทพฯ:  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

Almond. G.A. and S. Verba. 1965. The Civic Culture: Political Attitudes  
and Democracy in Five Nations. Boston: Little Brown. 

Cohen, J. 1988. Statistical Power Analysis for the Behavioral  
sciences. 2nd ed. New jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Easton, D. 1979. A Framework for Political Analysis. Chicago:  
University of Chicago Press.  

Rush, M. and P. Althoff. 1971. Introduction to Political Socialization.  
London: Western Printing Service Press. 

Yamane, T. 1967. Statistics; An Introductory Analysis. New York:  
Harper and Row. 

 
 
 
 
 
 
 
 




