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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติทางกา รเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธี
ประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการ
เมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ 
“เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 193 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและวิธีการสุ่มแบบง่าย เก็บรวมรวม ข้อมูล โดยใ ช้
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัด
สุพรรณบุรี มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูง จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าตัวแปรทางด้าน เพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง มี
ผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ตัวแปรทางด้าน ระดับช้ันที่ศึกษา 
อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และความสนใจข่าวสารการเมือง
การปกครอง ไม่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 
ค าส าคัญ : ทัศนคติทางการเมือง, ประชาธิปไตย, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 



 
วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) 
 

[114] 
 

 

Abstract 
 

The objectives of this research were to study the level of the 
democratic  political attitude of Sriprachan “Methipramuk” high school 
students in Suphan Buri province and to determine factors affected 
their the democratic political attitude. The samples composed of 193 
Sriprachan “Methipramuk” high school students in Suphan Buri 
province. Proportional stratified random sampling and simple random 
sampling method were end. 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 Sriprachan “Methipramuk” high school 
students in Suphan Buri province was high. According to the hypothesis, 
gender and political participation caused difference in the attitudes. 
However, level of education, occupation of parent, family income per 
month and interesting in political information did not caused any 
difference in the attitudes 
 
Keywords : Democratic Political Attitude , High School Students 
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บทน า 
 

การเมืองมีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน เพราะ
การเมืองเป็นการจัดการนโยบายสาธารณะให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข การเมืองจะประสานผลประโยชน์และทรัพยากรในสังคม ดังนั้นประชาชน
จึงต้องมีส่วนร่วมในการเมืองให้มากที่สุดเพราะการเมืองมีผลกระทบโดยตรงต่อวิถี
ชีวิตของประชาชน นับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2475 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศ
ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญซึงเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศไทยโดยเริ่มจาก
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 จนถึง
ฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2557 
รวมเป็นรัฐธรรมนูญ 19 ฉบับ 
  

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นระบบการเมืองที่ให้
ความส าคัญกับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการปกครอง ให้เสรีภาพ ความ
เสมอภาคและความยุติธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย โดย
ใช้หลักเสียงข้างมากในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ แต่ต้องเคารพเสียงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนท้ังประเทศเป็นส าคัญ การให้ความหมายของการเมือง
ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ การรับรู้ความเข้าใจ
หรือกระบวนการการกล่อมเกลาทางสังคมของแต่ละบุคคล บุคคลที่เติบโตมาภายใต้
สิ่งแวดล้อมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย จะมีความเช่ือมั่นว่าการเมืองเป็นเรื่อ ง
ของประชาชน อ านาจอธิปไตยที่แท้จริงเป็นของประชาชน ผู้ใช้อ านาจทางการเมือง
ต้องได้รับฉันทานุมัติจากประชาชน การใช้อ านาจทางการเมืองต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนเพื่อตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชน ประชาชนมีอ านาจ
สูงสุดในการก าหนดหรือสามารถถอดถอนผู้ปกครองได้ บุคคลที่มีความเช่ือเช่นนี้จะมี
ทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง ระบบการเมืองที่ดีนั้นจะช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดี ประชาชนจะต้องอยู่กับการเมืองตลอดไปจึงต้อง
ช่วยกันท าให้การเมืองดีขึ้น โดยต้องให้ความสนใจการเมือง  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
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ตดิตามข่าวสารทางการเมือง แสดงความคิดเห็นทางการเมือง  ใช้สิทธิเลือกตั้งพรรค
การเมืองที่มีนโยบายดี โปร่งใส ชัดเจน มีธรรมาภิบาล ใช้สิทธิในการถอดถอนและ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล รวมไปถึงการลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในต าแหน่ง
ทางการเมือง เป็นต้น 
 

 ทัศนคติทางการเมืองที่ดีนั้นต้องเริ่มมาจากรากฐานตั้งแต่วัยเด็กและสั่งสม
มากระทั่งวัยผู้ใหญ่ โรงเรียนเป็นอีกสถาบันที่ส าคัญในการปลูกฝังทัศนคติทางการ
เมืองที่ดีต่อเยาวชนของชาติ สร้างความเจริญเติบโตของประชาธิปไตยโดยยึดหลัก
ความมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้อื่น ทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการน ามาพัฒนาความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศไทยให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์และมั่นคงต่อไปใน
อนาคต 
 

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยถึงทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธี
ประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุผลที่เลือกท าการวิจัยกับกลุ่มประชากรที่เป็นนักเรยีน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเป็นวัยที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นนิสิต
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตามกฎหมายได้บัญญัติให้ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ มี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ อีกประการหนึ่งที่เลือกโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธี
ประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอมีการผสมผสาน
ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท มีความหลากหลายของอาชีพผู้ปกครอง  ซึ่งเป็น
หนึ่งในตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมที่จะท าการ
วิจัยกลุ่มประชากรดังกล่าว โดยจะศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของกลุ่มตัวอย่างเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีความเจริญและมีเสถียรภาพ
อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธี
ประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศึกษาถึงปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านประสบการณ์ทาง
การเมือง ท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 371 คน จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามหลักการค านวณของ Yamane (1967: 886) ได้เท่ากับ 193 คน ท้ังนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิอย่างเป็นสัดส่วน และท าการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากหมายเลขจากทะเบียนรายช่ือ 
 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้   โดยการใช้แบบสอบถามกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแบ่ง
เนื้อหาของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนแรก เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นที่ศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของครอบครัว
ต่อเดือน 
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ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับปัจจัยด้านประสบการณ์ทางการเมือง 
ได้แก่ ความสนใจข่าวสารการเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 
เป็นหัวข้อใหญ่ ซึ่งในแต่ละหัวข้อใหญ่จะมีข้อย่อย โดยค านวณหาค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 
0.897 
 

ส่วนที่สาม เป็นแบบสอบถามที่ เกี่ ยวกับทัศนคติที่มี ต่อการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย โดยใช้แบบสอบถามตามมาตราวัดแบบ Likert’s Scale และ
ลักษณะค าถามจะมีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยค านวณหาค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.839 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage), 
ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าที (t-test), การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันซึ่งค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ครั้งนีท้ี่ระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  

1. เพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 และเป็นเพศชาย จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.9 
 

2. ระดับช้ันที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 
รองลงมาเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 และ
น้อยที่สุดเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 

3. อาชีพของผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.4 รองลงมาคือเกษตรกร จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 ประกอบอาชีพ
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ธุรกิจส่วนตัว – ค้าขาย จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และน้อยที่สุดประกอบ
อาชีพข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
 

4. รายได้ของครอบครัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 
135 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9 รองลงมามีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 15,001 – 
30,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 และน้อยที่สุดมีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
 

5. ความสนใจข่าวสารการเมืองการปกครองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มี
ระดับความสนใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ประเด็นที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจมากที่สุด คือ ท่าน
รับชมข่าวสารด้านการเมืองการปกครองทางโทรทัศน์ (ข้อ 1) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
2.24 รองลงมา คือ ท่านรับชมข่าวสารด้านการเมืองการปกครองทางหนังสือพิมพ์ 
(ข้อ 3) มีค่าเฉลี่ย 2.03 ส่วนประเด็นที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจ
น้อยที่สุด คือ ท่านรับชมข่าวสารด้านการเมืองการปกครองทางวิทยุ (ข้อ 2) มีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด คือ 1.64 
 

6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับ
ความสนใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ประเด็นท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าการมี
ส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นเรื่องส าคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของเราทุกคน (ข้อ 
15) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2.06 รองลงมา คือ ท่านได้รับทราบและเข้าใจนโยบายการ
บริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นของท่าน (ข้อ 13) มีค่าเฉลี่ย 1.88 ส่วน
ประเด็นที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจน้อยที่สุด คือ ท่านเคยเข้า
ร่วมรับฟังการอภิปรายหรือการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตของท่าน (ข้อ 
12) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 1.78 
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7. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับ
ความสนใจสูง โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประเด็นที่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทัศนคติอยู่ในระดับสูงท่ีสุด คือ ผู้น าประเทศที่ดีควร
เป็นผู้น าท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม (ข้อ 5) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.39 รองลงมาคือ การให้
การศึกษาที่ดีกับประชาชนท าให้ประชาธิปไตยพัฒนา (ข้อ 7) มีค่าเฉลี่ย 4.26 และ
พบว่า ประเด็นที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทัศนคติอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ 
การปฏิวัติ รัฐประหาร เป็นการกระท าที่จ าเป็นเมื่อไม่สามารถหาทางออกอื่นได้ (ข้อ 
17) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 2.53 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 6 สมมติฐาน ผลปรากฏว่าเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 2 สมมติฐาน ได้แก่ เพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมือง และไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4 สมมติฐาน ได้แก่ ระดับช้ันที่ศึกษา 
อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และความสนใจข่าวสารการเมือง
การปกครอง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 

สมมติฐานที่ 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า เพศมีผลต่อระดับทัศนคติทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

สมมติฐานที่ 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับช้ันที่ศึกษา
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน  ผลที ่ได้จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับชั้นที่ศึกษา
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่า ระดับช้ันที่ศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายไม่มีผล หรือมีอิทธิพลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
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สมมติฐานที่ 3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพของผู้ปกครอง
ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน  ผลที ่ได้จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเร ียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายที่มีอาชีพของ
ผู้ปกครองต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่า อาชีพของผู้ปกครอง ไม่มีผลหรือมี
อิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก ที่มีต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย  
 

สมมติฐานที่ 4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายได้ของครอบครัว
ต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน ผลที่ได้จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่า รายได้ของครอบครัวต่อเดือนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย  
 

สมมติฐานที่  5 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจข่าวสาร
การเมืองการปกครองต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความ
สนใจข่าวสารการเมืองการปกครองต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจมาจากข่าวสารทาง
การเมืองการปกครองในปัจจุบันส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงที่
ปรากฏเท่านั้น การท าหน้าที่วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ใน
ลักษณะที่เป็นกลางยังมีไม่มากพอท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ความเช่ือ 
หรือทัศนคติของผู้รับข้อมูลข้าวสารนั้น ๆ ได้ 

 
สมมติฐานที่  6 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางการเมืองต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกัน 
ผลที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยลักษณะความสัมพันธ์ของทัศนคติ
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ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และอยู่ในระดับต่ า (0.17) แสดงให้เห็นว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมากเท่าใด ก็จะส่งผลให้
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีมาก
ยิ่งข้ึน การได้รับการศึกษาอบรมเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยจากโรงเรียน
เป็นภาคทฤษฎี แต่การเข้าไปมีส่วนทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ นั้นเป็นการได้รับ
ประสบการณ์ทางตรง ซึ่งจะท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีความสัมพันธ์
กับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

1. สถาบันครอบครัวควรส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวสนใจข่าวสาร
การเมืองการปกครองให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรน าประเด็นส าคัญทางการเมืองมามา
เป็นหัวข้อในการสนทนาภายในครอบครัวแล้วเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อให้เยาวชนไทยเริ่มเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองในช้ันต้นที่สามารถน าไปสานต่อในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย 
 

2. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความสนใจข่าวสารการเมืองการ
ปกครองจากสื่อต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มาร่วมกันวิเคราะห์ วิ จารณ์ภายในช้ัน
เรียน โดยอาจจะบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น
ถึงตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อให้ประเด็นการเมืองการปกครองอยู่ในความสนใจ
ของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อประชาธิปไตย 
  

3. สื่อมวลชนควรให้ความส าคัญในการให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยที่ดีให้กับเยาวชน โดยการน าเสนอข้อมูลข้อมูล ข่าวสาร 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ การวิเคราะห์ที่มีเหตุผลเช่ือถือได้ รวมทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนมี
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ส่วนร่วมผ่านทางรายการต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ไปสู่ทัศนคติทางการเมืองที่ถูกต้องต่อไป
ในอนาคต 
 

4. สถาบันทางการเมืองควรส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริม
ให้เยาวชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตย จัดกิจกรรมให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง รณรงค์ให้นักการเมืองประพฤติตนให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อเยาวชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เมืองไทย 
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