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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการกลอมเกลาทางการเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 2) เปรียบเทียบการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามปจจัย
ส วนบุ ค คล และ 3) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ระหวา งสื่ อ สั ง คมออนไลน กั บ การกล อ มเกลาทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 324 คน ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหการ
แปรปรวนแบบทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศึกษาคณะที่ศึกษาตางกันมีการกลอมเกลาทางการเมือง
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มีเพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา และอาชีพ ผู ป กครองต างกั น มี ก ารกลอ มเกลาทางการเมือ งแตกต างกั น และสื่อสั งคมออนไลน มี
ความสัมพันธกับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อยูในระดับปานกลาง
(.374)
คำสำคัญ: การกลอมเกลาทางการเมือง, นักศึกษา, มหาวิทยาลัย

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of political calming of Nakhon
Ratchasima Rajabhat University students. 2) To compare the political calming of Nakhon Ratchasima
Rajabhat University students. 3) To study the relationship between social media and political
percussion among students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The sample group was 324
students from Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Use the questionnaire as a tool It is
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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characterized by a 5-level estimation scale. The data was analyzed using a ready-made computer
program. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way
analysis of variance and Pearson's correlation coefficient.
The results of the research showed that Political Convergence of Students of Nakhon
Ratchasima Rajabhat University overall, it was at a moderate level. The students of Nakhon
Ratchasima Rajabhat University had different faculties and had different political alliances at
statistical significance at 0.05 level. Students of Nakhon Ratchasima Rajabhat University with gender,
age, education level And different parents' occupations have different political. And social media
correlates with the political permutation of students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University was
moderate. (.374)
Keywords: Political Socialization, Student, University
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การกลอมเกลาทางการเมือง ถือเปนกระบวนการหนึ่งทางสังคมที่เกิดขึ้นเองอยางตอเนื่องตั้งแตวัยเด็กจนถึง
วัยผูใหญ เรียกไดวาทุกเพศทุกวัยยอมไดซึมซับและเรียนรูกับระบบทางการเมืองแบบรูตัวและไมรูตัว แบบตั้งใจหรือ
ไมไดต้ังใจก็ตาม ซึ่งการเรียนรูดังกลาวสงผลใหตอทัศนคติทางการเมือง อิทธิพลทางการเมืองและพฤติกรรมทางการ
เมืองของแตละบุคคล โดยมีส่ือกลางที่เปนตัวเชื่อมโยงในการกลอมเกลาทางเมือง ประกอบไปดวยครอบครัว กลุม
เพื่อนฝูง กลุมศาสนา กลุมอาชีพ กลุมสถาบันหรือองคกรและสื่อมวลชนตางๆ ซึ่งกลุมเหลานี้ก็เปนสื่อกลางในการที่ทำ
ใหเกิดการเรียนรูทางการเมืองไดทั้งทางตรงและทางออม สำหรับสถานการณในปจจุบันของประเทศไทยปฏิเสธไมได
เลยจะมองวาสื่อมวลชนตางๆ ถือไดวาเปนปจจัยที่สำคัญ อยางหนึ่งในกระบวนการอบรมกลอมเกลาไปสูระบบทาง
การเมือง ที่เขาถึงงาย รวดเร็ว สื่อสารระหวางบุคคลไดมากในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนักศึกษาในปจจุบัน
ที่ใชการสื่อสารออนไลนเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำใหกลุมนักศึกษาเกิดความสนใจทางการเมือง การเขาถึง
ขอมูลตางๆ ทางการเมืองไดมากกวาแตกอนอยางมาก ทำใหพฤติกรรมทางการเมืองของกลุมนักศึกษาในปจจุบันเริ่มที่
จะเขามาสนใจ เขาใจและเรียนรูระบบทางการเมืองมากยิ่งขึ้น และดวยความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเมือง ที่
การเมืองจะพัฒนาไมไดถาไมมีการศึกษาเปนเครื่องมืออีกอยางนึงเพื่อใหความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการเมือง
ไดพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อบุคคลไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองที่ดีก็จะสงผลตอการพัฒนาระบบ
การเมืองและความมั่นคงทางการเมือง ทำใหระบบการทางการเมืองมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
จากความสำคัญดังกลาวจึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยตองการที่จะทราบถึงระดับการกลอมเกลาทางการเมืองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางการกลอมเกลาทางการเมืองกับสื่อสังคม
ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเห็นวานักศึกษาเปนประชาชนผูที่สงผลในการเปนกำลัง
พัฒนาประเทศของระบบการเมืองในอนาคต เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาขอมูลที่เปนประโยชนสำคัญใหเกิดความ
เขาใจอยางสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ตลอดจนการเขาใจของระบบสถานการณในการเมืองปจจุบัน รวมไปถึงการรับรูขอมูล
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เพื่อเปนพื้นฐานในการสนับสนุนนิยมของระบบการเมืองในปจจุบัน โดยกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ถือไดวาเปนกลุมเยาวชนคนรุนใหม ที่ไดรับอิทธิพลและเติบโตมาพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีจากสื่อสังคมออนไลน
ในยุคศตวรรษที่ 21 โดยตรงและทางออม อีกทั้งยังเปนผูที่มีวุฒิภาวะทั้งดานความรู ความสามารถ และความคิดที่
แตกตางไปจากคนรุนเกา รวมถึงเปนผูที่จะเปนกำลังในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต ซึ่งในการจัดทำวิจัยในครั้งนี้
ไมไดมีเจตนาอยางอื่นอยางใดเพียงแตตองการศึกษาขอมูลเทานั้น โดยทำการศึกษาจากกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามปจจัย
สวนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสื่ อ สั ง คมออนไลน กั บ การกล อ มเกลาทางการเมื อ งของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
คำว า การกล อ มเกลาทางการเมื อ ง ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษที่ ว า Political Socialization โดยแปลได
หลากหลายคำ เชน การเรียนรูทางการเมือง การขัดเกลาทางการเมือง การอบรมกลอมเกลาทางการเมือง การเรียนรูชี
วิทางการเมือง สังคมทางการเมือง เปนตน ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใชคำวา “การกลอมเกลาทางการเมือง” โดยมีนักวิชาการ
ไดใหความหมายไว ดังนี้
Almond and Powell (2004 : 52) ไดอธิบายการกลอมเกลาทางการเมืองไววา เปนวัฒนธรรมทางการเมือง
ที่ถูกสนับสนุนหรือถูกเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมทางการเมืองของบุคคลที่ถูกสรางขึ้น นำมาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมือง
แกประชาชนเปนการกอตัวสงผานวัฒนธรรมทางการเมือง และถูกสงผานจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง หรือทำให
เกิดการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง
David Easton and Jack Dennis (1967 : 7-8) ไดอธิบายการกลอมเกลาทางการเมืองไววา เปนวิธีการที่
สังคมสง ความรู ทัศนคติ บรรทัดฐาน คานิยมทางการเมือง ผานความโนมเอียงทางการเมือง จากกลุมคนรุนหนึ่งไปยัง
อีกรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง และก็เกิดการแสวงหาแบบแผนระบบความโนมเอียงทางการเมืองใหมๆ
อยูตลอดเวลา ซึ่งก็มีผลตอการคงอยูของระบบการเมือง ในเสถียรภาพหรือการคงอยูระบบการเมืองนั้นๆ ดังนั้น การ
กลอมเกลาทางการเมืองจึงถือไดวาชวยใหระบบการเมืองปรับตัวและคงอยูตอไปได
Greenstein (1968 : 551-555) ไดอธิบายการกลอมเกลาทางการเมืองไววามีความหมายสองลักษณะไดแก
ความหมายในวงแคบ คือ การใหขาวสารทางการเมือง การปลูกฝงคานิยมทางการเมือง การใหความรูเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตางๆ ทางการเมือง โดยสื่อกลางที่มีความรับผิดชอบอยางเปนทางการในการอบรมสั่งสอน สวนความหมายในวง
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กวาง คือ การเรียนรูทั้งหมดเกี่ยวกับทางการเมืองที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิต ไมวาการเรียนรูนั้นจะเปนทางการหรือไม
เปนทางการ เจตนาหรือไมเจตนา
Kenneth P. Langton (1969 : 5) ไดอธิบ ายการกลอมเกลาทางการเมืองไววา เปน กระบวนการที่แ ตล ะ
บุคคลไดเกิดการเรียนรูแบบแผนพฤติกรรม อุปนิสัยในทางการเมือง โดยผานทางสื่อกลางตางๆ เชน ครอบครัว กลุม
เพื่อน โรงเรียน สมาคม ผูใหญ และสื่อสารมวลชนตางๆ
จากที่ ก ล าวมาข า งต น สรุ ป ได วาการกล อ มเกลาทางการเมื อง หมายถึง กระบวนการที่ บุ ค คลได รับ การ
ถายทอดความรู ทัศนคติ บรรทัดฐาน และคานิยมตางๆ ทางการเมืองจากบุคคลรุนหนึ่งไปสูบุคคลอีกรุนหนึ่งหรือจาก
สถาบันตางๆ ทางสังคมอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม และสงผลใหเกิดแบบแผนการรับรูหรือพฤติกรรม
ความโนมเอียงทางการเมืองของตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับผูถายทอด โดยทางตรงหรือทางออม เจตนาหรือไม
เจตนาก็ตาม
Almond and Verba (1965) ไดเสนอแนวคิด “Psychocultural Approach” (จิตวิทยาวัฒ นธรรม) เพื่ อ
เปนแนวทางในการวิเคราะหกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง ซึ่งก็มีอิทธิพลสำคัญตอกระบวนการเกลาทางการ
เมือง สรุปได 4 ประการ คือ
1. ประสบการณ ในวัยเด็ก โดยเชื่อว า ประสบการณ กอนวัยผูใหญ (Pre-adult) เป น แหลงที่ มาของ
ทัศนคติทางการเมืองและแบบแผนอำนาจ ในสถานการณ ทางสังคมกอนวัยผูใหญ ถือวามีบ ทบาท ในระยะสำคั ญ
เกี่ยวกับรูปแบบของความโนมเอียงทางการเมือง สถาบันครอบครัวและโรงเรียนถือวาเปนสถานบันที่มีอิทธิพลตอ
ประสบการณในวัยเด็ก
2. อาชีพการงานและองคกรตางๆ ที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมจากสถาบันนั้นๆ ซึ่งยิ่งมีความใกลเคียงกับ
แบบแผนอำนาจของระบบการเมืองมากเทาไหร อำนาจนั้นก็ยิ่งมีผลสำคัญตอแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองมาก
ยิ่งขึ้น และมากกวาแผนอำนาจในครอบครัว
3. มาตรฐานของระบบการเมือง ซึ่งแตละสังคมจะมีอิทธิพลตอกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของ
บุคคลในสังคมนั้นดวยเชนกัน
4. การมีสวนรวมในการตัดสินใจตกลงใจ รูปแบบของการมีสวนรวมในสังคมมีความสัมพันธตอการมีสวน
ทางการเมือง โดย Almond และ Verba ไดวิเคราะหจากผลการวิจัยระหวางชาติ (5 ชาติ คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี
อังกฤษ อิตาลี และเม็กซิโก) พบวา สามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครอบครัว โรงเรียน หรืออาชีพการงานมี
ผลการคาดหวังในการมีสวนรวมทางการเมือง
จะเห็นไดวามีองคประกอบสำคัญ 2 ประการ ไดแก องคประกอบภายใน คือ บุคลิกภาพ และองคประกอบ
ภายนอก คือ ตัวการทั้งหลาย และตัวแบบยังไดแสดงถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง โดยสมมติสภาวะ
ตาง ๆ อยูนิ่งหรืออยูกับที่ ซึ่งแทจริงแลวสภาวะเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นหมายความวา กระบวนการกลอมเกลาทาง
การเมืองเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตของมนุษย ตราบใดที่มนุษยมีโลกทัศนทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง
แตกตางกันออกไป
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ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2554) ได บั ญ ญั ติ ค ำว า “Social Media” ไว ว า “สื่ อ สั ง คม” ซึ่ ง หมายถึ ง สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เปนสื่อกลางที่ใหบุคคลทั่วไปมีสวนรวมสรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ผานอินเตอรเน็ตได สื่อ
เหลานี้เปนสื่อของบริษัทตางๆ ใหบริการผานเว็บไซตของตน เชน เฟสบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) วิกิพีเดีย
(Wikipedia) เปนตน
Williamson (2013) ไดแบงรูปแบบประเภทที่เปนเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน ไวดังนี้
1. เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Site) เปนเว็บไซตที่บุคคลหรือหนวยงานสามารถสราง
ขอมูลและเปลี่ยนขอมูล เผยแพรรูปภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอื่นสามารถเขามาแสดงความชอบหรือสงตอ หรือ
เผยแพร หรื อ แสดงความเห็ น โต ต อบการสนทนา หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ได เช น Facebook Badoo
Google+ เปนตน
2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เปนเว็บไซตที่ใชเผยแพรขอมูลหรือขอความสั้น ในเรื่องที่สนใจเฉพาะดาน
รวมทั้งสามารถใชเครื่องหมาย # (Hashtag) เพื่อเชื่อมตอกับกลุมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได เชน Twitter Blauk
Weibo เปนตน
3. เว็บไซตที่ใหบริการแบงปนสื่อออนไลน (Video and Photo Sharing Website) เปนเว็บไซตที่ใหผูใช
สามารถฝากหรือนำสื่อขอมูล รูปภาพ วิดีโอขึ้นเว็บไซตเพื่อแบงปนแกผูอื่น เชน Vimero Youtube Instagram เปนตน
4. บล็ อ ก ส ว นบุ ค คลและองค ก ร (Personal and Corporate Blogs) เป น เว็ บ ไซต ที่ ผู เขี ย นบั น ทึ ก
เรื่องราวตาง ๆ เสมือนเปนไดอารี่ออนไลน สามารถเขียนในลักษณะไมเปนทางการและแกไขไดบอย ซึ่งบล็อกสามารถ
ใชไดทั้งสวนบุคคลและกลุม หรือองคกร เชน Blogger Wordpress เปนตน
5. บล็อกที่มีสื่อสิ่งพิมพเปนเจาของเว็บไซต (Blogs hosted by media outlet) เปนเว็บไซตที่ใชในการ
นำเสนอขาวสารของสื่อสิ่งพิมพ ซึ่งมีความเปนทางการนอยกวาสื่อสิ่งพิมพ แตมีรูปแบบและเปนทางการมากกวาบล็อก
6. วิกิ และพื้นที่สาธารณะของกลุม (Wikis and Online collaborative space) เปนเว็บไซตที่เปนพื้นที่
สาธารณะออนไลนเพื่อรวบรวมขอมูลและเอกสาร เชน Wikipedia
7. เกมส อ อนไลน ที่ มี ผู เล น หลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป น เว็ บ ไซต ที่ เสนอ
รูปแบบการเลนเกมสออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถเลนคนเดียวหรือเปนกลุม
8. ขอความสั้น (Instant messaging) การรับสงขอความสั้นจากมือถือ ไดแก SMS (Text messaging)
9. การแสดงตนวาอยู ณ สถานที่ใด (Geo-spatial tagging) เปนการแสดงตำแหนงที่อยูพรอมแสดงความ
คิดเห็นและรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook Foursquare เปนตน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก
- เพศ
- อายุ
- ระดับชั้นป
- คณะที่ศึกษา
- อาชีพผูปกครอง

การกลอมเกลาทางการเมือง
1. ครอบครัว
2. มหาวิทยาลัย
3. กลุมเพื่อน
4. สื่อมวลชน

สือ่ สังคมออนไลน
ภาพที่ 1 ความสัมพันธรหะวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โดยศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล สื่อสังคมออนไลนและการกลอมเกลาทางการเมือง ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
Research) โดยใช แ บบสอบถามเป น เครื่องมื อในการเก็ บ รวบรวมขอ มู ล กลุม ประชากรที่ ใช ศึ ก ษา คื อ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 13,614 คน ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป G*Power รายละเอียดดังนี้ 1. กรณีทดสอบ (t-test) 2. กรณีทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(one-way ANOVA) 3. กรณี ก ารวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ (Multiple Correlation Coeffient) เมื่ อ
พิ จารณาขนาดตัวอยางของสถิ ติทั้ ง 3 ประเภท (210,324,138 ตัวอยาง) ดังนั้ น ตัวอยางที่ ค รอบคลุมสถิติดังกลาว
เทากับ 324 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ผูวิจัยทำแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชคำถามแบบเลือกตอบ
และเติมคำ โดยแบงตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา และ
อาชีพผูปกครอง
ส ว นที่ 2 ผู วิ จั ย ทำแบบสอบถามระดั บ การรั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ไดบู รณาการการจากแนวคิดของ Williamson (2013) โดยถามวา “ท านนิ ยมใชสื่อสังคมออนไลน
ประเภทใดและมากนอยเพียงใด”
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สวนที่ 3 ผูวิจัยทำแบบสอบถามระดับการปฏิบัติการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ไดบูรณาการจากแนวคิดของ Almond (2004 : 52-57) ดังตอไปนี้ ดานครอบครัว ดานมหาวิทยาลัย
ดานกลุมเพื่อน และดานสื่อมวลชน
เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามและไดดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้ 1.
การหาความแมนตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่ อ ทำการตรวจสอบความถู ก ต อ งแม น ตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของคำถามในแต ล ะข อ ว า ตรงตาม
วัตถุประสงคและครอบคลุมของการศึกษาครั้งนี้หรือไม และนำมาแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อดำเนินการในการเก็บ
ขอมูลจริงตอไป 2. การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูศึกษาไดนำแบบสอบถามทั้งหมดไปทำการทดสอบกับ
กลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมที่จะศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 30
คน จากนั้นนำแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมั่นเปนรายขอ โดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความ
เชื่ อ มั่ น ของครอนบาด (Cronbarch’s reliability coeffcient alpha) ได ค า ดั งนี้ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ า ของผลการ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทากับ 0.93 เพื่อใหการดำเนินวิจัยดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการทำแบบสอบถาม จำนวน 324 คน 2. นำแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา
นำมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 3. นำแบบสอบถาม
ทั้งหมด ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิง
สำรวจโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ การกลอมเกลาทางการเมืองนักศึ กษามหาวิทยาลัยราชภั ฏนครราชสีมา
เปรียบเทียบการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาความสัมพัน ธ
ระหวางสื่อสังคมออนไลนกับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุมประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 13,614
คน ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป G*Power ไดจำนวนตัวอยางเทากับ 324 คน สำหรับ
ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา อาชีพผูปกครอง และสื่อสังคม
ออนไลน สวนตัวแปรตาม คือ การกลอมเกลาทางการเมือง
แบบสอบถามที่ ใช ในการประกอบวิ จั ย ประกอบไปด ว ย 3 ส ว น คื อ ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา และอาชีพผูปกครอง สวนที่ 2 แบบสอบถามระดับการ
รับสื่อสังคมออนไลน จำนวน 10 ขอ และสวนที่ 3 แบบสอบถามระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ไดแก ครอบครัว
มหาวิทยาลัย กลุมเพื่อน และสือ่ มวลชน จำนวน 24 ขอ
สถิติที่ ใช ในการวิจัย คาสถิ ติ ค วามถี่ (Frequency) และ ค าสถิติรอยละ (Percentage) ใชส ำหรับ อธิ บ าย
ลักษณะขอมูลทั่วไป เพศ อายุ คาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายการ
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กลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การทดสอบที (t-test) ใชในการเปรียบเทียบ
การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยจำแนกเปน 2 กลุม ไดแก เพศ การ
วิเคราะห ก ารแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ใช เปรี ย บเที ย บค าเฉลี่ ย การกล อ มเกลาทางการเมื อ งของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจำแนกตัวแปรอิสระออกเปน 3 กลุมขึ้นไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา
คณะที่ศึกษา และอาชีพผูปกครอง เมื่อพบความแตกตางจึงทำการวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของ
LSD เปรียบเทียบ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ศึกษา และอาชีพผูปกครอง
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ใช
อธิบ ายความสัมพัน ธระหวางสื่อสังคมออนไลน กับ การกลอมเกลาทางการเมืองของนัก ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ใชในการศึกษาครั้งนี้กำหนดไวที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ สวนใหญ
เปนเพศหญิง จำนวน 230 คน คิดเปนรอยละ 71 มีอายุ 21 – 22 ป จำนวน 194 คน คิดเปนรอยละ 59.9 ศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จำนวน 323 คน คิดเปนรอยละ 99.7 สังกัดคณะครุศาสตร จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 33.3
และผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 33.6 และพบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีการรับสื่อสังคมออนไลนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.62 คา S.D. 0.558. เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวามีการรับสื่อสังคมออนไลนจาก Facebook มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.76 รองลงมาคือ Youtube มี
คาเฉลี่ย 4.69 และสวนที่นักศึกษารับสื่อสังคมออนไลนนอยที่สุดคือ Whatsapp มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 1.83 และมีระดับ
การกลอมเกลาทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง โดยเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นที่การติดตาม
ขาวสารบานเมืองผานทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 4.03 รองลงมา คือ การยอมรับความคิดเห็นและเหตุผล
ของทานภายในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 3.92 สวนประเด็นที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสนใจนอยที่สุด คือ
การมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แมวาความคิดเห็นของทานจะไมตรงกับกลุมเพื่อนหรืออาจารย มีคาเฉลี่ย 2.19
เมื่อพิจารณาแตละดานจะพบวา การกลอมเกลาทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.50 โดย
ระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ทั้ง 4 ดาน มีดังนี้ ดานการกลอมเกลาจากครอบครัว อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.73
ดานการกลอมเกลาจากกลุมเพื่อน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.60 ดานการกลอมเกลาจากสื่อมวลชน อยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.54 ดานการกลอมเกลาจากมหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.14 ตามลำดับ
และพบวาสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการกลอมเกลาทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง (0.374)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ความสัมพันธดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผล
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่มีเพศตางกันมีการกลอมเกลาทางการเมืองที่ไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งอาจเปนเพราะวาเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย และในปจจุบันสังคมไดรับการยอมรับ
ความสามารถ ความคิดเห็น และการกระทำตางๆ จากเพศหญิงมากขึ้น รวมไปถึงการรับผิดชอบตอสังคมในฐานะเพศ
หญิงก็เขามามีบทบาทสำคัญ มีความเสมอภาคระหวางเพศชายและเพศหญิง รวมไปถึงการรับผิดชอบตอสังคมไมใช
เฉพาะเรื่องของผูชายแตเปนเรื่องของทุกคนไมวาเพศหญิงหรือเพศชาย จะเห็นไดวาในสังคม แมกระทั่งในมหาวิทยาลัย
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เองเพศหญิงก็เขามาเปนสวนสำคัญในการดำเนินการตางๆ ทั้งการใชความรูความสามารถ การปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่
จนเกิดการยอมรับในสังคม ซึ่งนักศึกษาเพศหญิงก็ใหความตื่นตัว สนใจในขาวสารทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พูดคุยระหวางกันกลุมตางๆ รวมไปถึงการเขามามีบทบาทการเมืองมากขึ้น จึงเปนสวนหนึ่งที่ทำใหการกลอมเกลาทาง
การเมืองของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร พูนเอียด (2526) ศึกษาเรื่อง
“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาในวิทยาลัยครูกลุมภาคใต”
อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไมมีอิทธิพลตอการกลอมเกลาทางการเมือง อาจะเปน
เพราะสังคมในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร มีชองทางที่หลากหลายในการรับรูขาวสารทาง
การเมืองไมวาอายุเทาใดก็สามารถเขาถึงขาวสาร การรับรูทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือการกระทำใดใดไดอยางเทาเทียมกันทุกเพศทุกวัย นักศึกษาที่มีอายุตางกันจึงไมมีผลทำใหการ
กลอมเกลาทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรภิรมณ ศรีทองคำ (2559) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลบานชาง อำเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี”
ระดับชั้นการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไมมีอิทธิพลตอการกลอมเกลาทางการเมือง
เนื่องจากในปจจุบันนักศึกษาไดมีการรับรูทางการเมือง การเขาถึงขาวสาร การแสดงออกทางการเมือง การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองและก็มีโอกาสไดมีสวนรวมทางเมืองการปกครองมากขึ้นอยางเทาเทียมกัน การมีจิตสำนึกในหนาที่
พลเมือง และการรับผิดชอบตอการเมืองในการใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงไดรับการหลอหลอมจากสังคม
ทั้งมุมมองทางการเมือง การวิเคราะหขอมูลขาวสารทางการเมืองรวมไปถึงกระบวนการตาง ๆ ทางการเมืองที่แตละ
ระดับชั้นการศึกษาไดรับรู เขาถึงอยางเทาเทียมกัน จึงไมสงผลใหนักศึกษาที่ระดับชั้นการศึกษาตางกันมีการกลอมเกลา
ทางการเมืองที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา คงแจม (2557) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมทางการ
เมืองของขาราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี"
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะที่ศึกษาตางกันมีการกลอมเกลาทางการเมืองที่แตกตางกัน
อาจเกิดจากสภาพการเรียนการสอน สภาพของหลักสูตรวิชาในมหาวิทยาลัยแตละคณะมีความแตกตางกัน คณะที่มี
การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง มีการกลอมเกลา
ทางการเมืองที่สูงกวานักศึกษาที่ศึกษาทางการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจจะเปนเพราะเนื้อหาในการเรียน
การสอนทำการใหการสนใจเกี่ยวการเมืองไมเทากัน จึงสงผลใหนักศึกษาที่คณะที่ศึกษาตางกัน มีการกลอมเกลาทาง
การเมืองที่แ ตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ บรรจง กลิ่น สงวน (2547) ศึกษาเรื่อง “การกลอมเกลาทาง
การเมื อ งและทั ศ นคติ ท างการเมื อ งแบบประชาธิ ป ไตยของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญ าตรี คณ ะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”
อาชีพผูปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไมมีอิทธิพลตอการกลอมเกลาทางการเมือง
ดวยการรับรูขาวสารการเมืองในปจจุบันพรอมๆ การไดสนทนาพูดคุยกับครอบครัวมากขึ้นอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี
ตาง ๆ ในปจจุบัน พฤติกรรมของคนในครอบครัว รวมไปถึงเรื่องปากทองภายในครอบครัวนำสูการสนใจทางการเมือง
และการปลูกฝงทางการเมืองภายในครอบครัว ที่เปนจุดเริ่มตนของการเริ่มปลูกฝงแนวคิดและกระบวนการตางๆ ทาง
การเมือง ใหกับคนครอบครัว ถึงแมวาอาชีพผูปกครองแตกตางกันแตการกลอมเกลาทางการเมืองก็ไมแตกตางกัน ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ โกวิทย คุณรัตน (2541) ศึกษาเรื่อง “การกลอมเกลาทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสังคมเมืองและสั งคมชนบท กรณี ศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม และโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย”
การวิเคราะหสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการกลอมเกลาทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง (0.374)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่ความสัมพันธดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน
แสดงใหเห็นวา ขาวสารทางการเมืองการปกครองในปจจุบันสวนใหญ มาจากสื่อสังคมออนไลน มีลักษณะเปนการ
นำเสนอขาวสาร แสดงขอคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบนสื่อสังคมออนไลน หรือแมกระทั่งการหาขอมูลหรือ
ขอเท็จจริงจากสื่อสังคมออนไลนก็ตาม ซึ่งก็ทำใหงายและสะดวกตอการวิเคราะห วิจารณ เปรียบเทียบหรือดูหลักฐาน
ตาง ๆ ที่สงผลไปยังการรับรูของนักศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ของผูรับขอมูลขาวสาร
ตางๆ ในขณะนั้น ถือไดวาสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการกลอมเกลาทางการเมือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศุภวัฒน โพธิ์เจริญ (2547) ศึกษาเรื่อง “การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม”
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ไปใช
(1) ดานสื่อสังคมออนไลน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการใช Facebook มากสุด ฉะนั้น
หากเสนอขาวสารหรือตองการเผยแพรขอมูล ขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นตางๆ ทางการเมือง หากนำขาวสารและขอมูล
เหลานั้นมาลง Facebook ก็จะไดรับความสนใจและเขาถึงนักศึกษาไดอยางมาก ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
(2) ดานมหาวิทยาลัย คณะที่ศึกษาแตกตางกัน การกลอมเกลาทางการเมืองจึงตองใชวิธีที่แตกตางกัน เลือก
หาบริบ ทวิธีที่ เหมาะให กั บ นั ก ศึ ก ษาในแต ล ะคณะ ตามสภาพแวดลอ มของนั ก ศึ ก ษาแต ล ะคณะ ไมวาจะเป น การ
สอดแทรกความรูความเขาใจไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของแตละคณะใชรูปแบบสื่อการสอนหรือวิธีการแบบตาง
ๆ เพื่อใหแตละคณะที่ศึกษาไดรับรูและเขาใจ
(3) ดานการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในดานครอบครัว อยูใน
ระดับสูง ฉะนั้นทางครอบครัวจึงเปนสวนสำคัญในการปลูกฝง คานิยม ทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษา ครอบครัวจึง
ควรตื่นตัวและใหความสนใจทางการเมืองเพื่อพูดคุยกันในครอบครัว และไดตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง
(4) ดานหนวยงานภาครัฐ ควรสงเสริมใหทุกคนเขาถึงและเขาใจขาวสารทางการเมืองใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง การนำประเด็ น สำคั ญ ทางการเมื อ งมาเป น หั ว ข อ ในการสนทนาทั้ ง ภายในครอบครั ว กลุ ม เพื่ อ น และใน
สถานศึกษา โดยการเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตามคานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคล
เหลานั้น
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะระดับการกลอมเกลาทางการเมืองและเปรียบเทียบการกลอมเกลา
ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเทานั้น จึงควรมีการขยายขอบเขตใหกวางขึ้น ในการวิจัย
ครั้งตอไป ซึ่งควรเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งจะใหความชัดเจนไดมากยิ่งขึ้น
(2) การวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยอื่นที่มีความสัมพันธทางการเมือง นอกจากตัวแปรในงานวิจัยครั้งนี้
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น
(3) การวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับทางการกลอมเกลาทางการเมือง ที่อาจจะวิเคราะหไดถึงการ
กลอมเกลาทางการเมืองทางตรงและทางอ อม รวมถึงอิท ธิพ ลที่ เกี่ยวกับ ความสนใจ ความรู และความเขาใจทาง
การเมือง ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมือง
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความเมตตาและความกรุณ าอยางสูงของคณาจารยหลายทาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท อาจารย ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน ที่ใหคำปรึกษาถายทอด
ความรูที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทำวิทยานิพนธตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทำใหการศึกษาวิทยานิพนธ
เลมนี้สำเร็จโดยสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้
ขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ใหการ
อำนวยความสะดวก และความรวมมื อในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุ ณ ผูมีสวนเกี่ยวของทุ กทานที่ทำให
การศึกษาวิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี รวมถึงเพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร (ปกครอง) ภาคพิเศษ
ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกำลังใจตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงนี้
เหนือสิ่งอื่นใดขอขอบคุณครอบครัวอยูพงษทอง บิดา มารดา ญาติพี่นอง และเพื่อนๆ ทุกคน ที่ไดมอบความ
รัก ความหวงใย และกำลังใจ อันมีคายิ่งสำหรับผูวิจัยตลอดมา
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