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การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการกลอมเกลาทางการเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 2) เปรียบเทียบการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามปจจัย

สวนบุคคล และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อสังคมออนไลนกับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 324 คน ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที  การวิเคราะหการ

แปรปรวนแบบทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในภาพรวมอยู

ในระดับปานกลาง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาศึกษาคณะท่ีศึกษาตางกันมีการกลอมเกลาทางการเมือง

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีมีเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพผูปกครองตางกันมีการกลอมเกลาทางการเมืองแตกตางกัน และสื่อสังคมออนไลนมี

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 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

433 

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 ถือเปนกระบวนการหนึ่งทางสังคมท่ีเกิดข้ึนเองอยางตอเนื่องต้ังแตวัยเด็กจนถึง

วัยผูใหญ เรียกไดวาทุกเพศทุกวัยยอมไดซึมซับและเรียนรูกับระบบทางการเมืองแบบรูตัวและไมรูตัว แบบต้ังใจหรือ

ไมไดต้ังใจก็ตาม ซ่ึงการเรียนรูดังกลาวสงผลใหตอทัศนคติทางการเมือง อิทธิพลทางการเมืองและพฤติกรรมทางการ

เมืองของแตละบุคคล โดยมีสื่อกลางท่ีเปนตัวเชื่อมโยงในการกลอมเกลาทางเมือง  ประกอบไปดวยครอบครัว กลุม

เพ่ือนฝูง กลุมศาสนา กลุมอาชีพ กลุมสถาบันหรือองคกรและสื่อมวลชนตางๆ ซ่ึงกลุมเหลานี้ก็เปนสื่อกลางในการท่ีทำ

ใหเกิดการเรียนรูทางการเมืองไดท้ังทางตรงและทางออม   สำหรับสถานการณในปจจุบันของประเทศไทยปฏิเสธไมได

เลยจะมองวาสื่อมวลชนตางๆ ถือไดวาเปนปจจัยท่ีสำคัญอยางหนึ่งในกระบวนการอบรมกลอมเกลาไปสูระบบทาง

การเมือง ท่ีเขาถึงงาย รวดเร็ว สื่อสารระหวางบุคคลไดมากในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมนักศึกษาในปจจุบัน 

ท่ีใชการสื่อสารออนไลนเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทำใหกลุมนักศึกษาเกิดความสนใจทางการเมือง การเขาถึง

ขอมูลตางๆ ทางการเมืองไดมากกวาแตกอนอยางมาก ทำใหพฤติกรรมทางการเมืองของกลุมนักศึกษาในปจจุบันเริ่มท่ี

จะเขามาสนใจ เขาใจและเรียนรูระบบทางการเมืองมากย่ิงข้ึน และดวยความสัมพันธระหวางการศึกษากับการเมือง ท่ี

การเมืองจะพัฒนาไมไดถาไมมีการศึกษาเปนเคร่ืองมืออีกอยางนึงเพ่ือใหความรูความเขาใจมากย่ิงข้ึน  เพ่ือใหการเมือง

ไดพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือบุคคลไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองท่ีดีก็จะสงผลตอการพัฒนาระบบ

การเมืองและความม่ันคงทางการเมือง ทำใหระบบการทางการเมืองมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม 

จากความสำคัญดังกลาวจึงเปนเหตุจูงใจใหผูวิจัยตองการท่ีจะทราบถึงระดับการกลอมเกลาทางการเมืองของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมถึงศึกษาความสัมพันธระหวางการกลอมเกลาทางการเมืองกับสื่อสังคม

ออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเห็นวานักศึกษาเปนประชาชนผูท่ีสงผลในการเปนกำลัง

พัฒนาประเทศของระบบการเมืองในอนาคต เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาขอมูลท่ีเปนประโยชนสำคัญใหเกิดความ

เขาใจอยางสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด ตลอดจนการเขาใจของระบบสถานการณในการเมืองปจจุบัน รวมไปถึงการรับรูขอมูล
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เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุนนิยมของระบบการเมืองในปจจุบัน  โดยกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ถือไดวาเปนกลุมเยาวชนคนรุนใหม  ท่ีไดรับอิทธิพลและเติบโตมาพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีจากสื่อสังคมออนไลน

ในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยตรงและทางออม อีกท้ังยังเปนผูท่ีมีวุฒิภาวะท้ังดานความรู ความสามารถ และความคิดท่ี

แตกตางไปจากคนรุนเกา รวมถึงเปนผูท่ีจะเปนกำลังในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต ซ่ึงในการจัดทำวิจัยในครั้งนี้

ไมไดมีเจตนาอยางอ่ืนอยางใดเพียงแตตองการศึกษาขอมูลเทานั้น โดยทำการศึกษาจากกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

2. เพ่ือเปรียบเทียบการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามปจจัย

สวนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสื่อสังคมออนไลนกับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

เนื้อหาที่เก่ียวของ 

 คำวา การกลอมเกลาทางการเมือง ตรงกับภาษาอังกฤษท่ีวา Political Socialization โดยแปลได

หลากหลายคำ เชน การเรียนรูทางการเมือง การขัดเกลาทางการเมือง การอบรมกลอมเกลาทางการเมือง  การเรียนรูชี

วิทางการเมือง สังคมทางการเมือง เปนตน ซ่ึงในงานวิจัยนี้จะใชคำวา “การกลอมเกลาทางการเมือง” โดยมีนักวิชาการ

ไดใหความหมายไว ดังนี้ 

 Almond and Powell (2004 : 52) ไดอธิบายการกลอมเกลาทางการเมืองไววา เปนวัฒนธรรมทางการเมือง

ท่ีถูกสนับสนุนหรือถูกเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมทางการเมืองของบุคคลท่ีถูกสรางขึ้น นำมาซ่ึงวัฒนธรรมทางการเมือง

แกประชาชนเปนการกอตัวสงผานวัฒนธรรมทางการเมือง และถูกสงผานจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง หรือทำให

เกิดการถายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง 

David Easton and Jack Dennis (1967 : 7-8) ไดอธิบายการกลอมเกลาทางการเมืองไววา เปนวิธีการท่ี

สังคมสง ความรู ทัศนคติ บรรทัดฐาน คานิยมทางการเมือง ผานความโนมเอียงทางการเมือง จากกลุมคนรุนหนึ่งไปยัง

อีกรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง และก็เกิดการแสวงหาแบบแผนระบบความโนมเอียงทางการเมืองใหมๆ 

อยูตลอดเวลา ซ่ึงก็มีผลตอการคงอยูของระบบการเมือง ในเสถียรภาพหรือการคงอยูระบบการเมืองนั้นๆ ดังนั้น การ

กลอมเกลาทางการเมืองจึงถือไดวาชวยใหระบบการเมืองปรับตัวและคงอยูตอไปได 

Greenstein (1968 : 551-555) ไดอธิบายการกลอมเกลาทางการเมืองไววามีความหมายสองลักษณะไดแก 

ความหมายในวงแคบ คือ การใหขาวสารทางการเมือง การปลูกฝงคานิยมทางการเมือง การใหความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตางๆ ทางการเมือง โดยสื่อกลางท่ีมีความรับผิดชอบอยางเปนทางการในการอบรมสั่งสอน สวนความหมายในวง
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กวาง คือ การเรียนรูท้ังหมดเกี่ยวกับทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินชีวิต ไมวาการเรียนรูนั้นจะเปนทางการหรือไม

เปนทางการ เจตนาหรือไมเจตนา 

Kenneth P. Langton (1969 : 5) ไดอธิบายการกลอมเกลาทางการเมืองไววา เปนกระบวนการท่ีแตละ

บุคคลไดเกิดการเรียนรูแบบแผนพฤติกรรม อุปนิสัยในทางการเมือง โดยผานทางสื่อกลางตางๆ เชน ครอบครัว กลุม

เพ่ือน โรงเรียน สมาคม ผูใหญ และสื่อสารมวลชนตางๆ 

 จากท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวาการกลอมเกลาทางการเมือง หมายถึง  กระบวนการท่ีบุคคลไดรับการ

ถายทอดความรู ทัศนคติ บรรทัดฐาน และคานิยมตางๆ ทางการเมืองจากบุคคลรุนหนึ่งไปสูบุคคลอีกรุนหนึ่งหรือจาก

สถาบันตางๆ ทางสังคมอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม และสงผลใหเกิดแบบแผนการรับรูหรือพฤติกรรม

ความโนมเอียงทางการเมืองของตนเองไปในทิศทางเดียวกันกับผูถายทอด โดยทางตรงหรือทางออม เจตนาหรือไม

เจตนาก็ตาม 

 Almond and Verba (1965) ไดเสนอแนวคิด “Psychocultural Approach” (จิตวิทยาวัฒนธรรม) เพ่ือ

เปนแนวทางในการวิเคราะหกระบวนการกลอมเกลาทางการเมือง ซ่ึงก็มีอิทธิพลสำคัญตอกระบวนการเกลาทางการ

เมือง สรุปได 4 ประการ คือ 

1. ประสบการณในวัยเด็ก โดยเชื่อวา ประสบการณกอนวัยผูใหญ (Pre-adult) เปนแหลงท่ีมาของ

ทัศนคติทางการเมืองและแบบแผนอำนาจ ในสถานการณทางสังคมกอนวัยผูใหญถือวามีบทบาท ในระยะสำคัญ

เกี่ยวกับรูปแบบของความโนมเอียงทางการเมือง สถาบันครอบครัวและโรงเรียนถือวาเปนสถานบันท่ีมีอิทธิพลตอ

ประสบการณในวัยเด็ก                                        

2. อาชีพการงานและองคกรตางๆ ท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมจากสถาบันนั้นๆ ซ่ึงย่ิงมีความใกลเคียงกับ

แบบแผนอำนาจของระบบการเมืองมากเทาไหร อำนาจนั้นก็ย่ิงมีผลสำคัญตอแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองมาก

ย่ิงขึ้น และมากกวาแผนอำนาจในครอบครัว 

3. มาตรฐานของระบบการเมือง ซ่ึงแตละสังคมจะมีอิทธิพลตอกระบวนการกลอมเกลาทางการเมืองของ

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 ตัวการท้ังหลาย และตัวแบบยังไดแสดงถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง โดยสมมติสภาวะ

ตาง ๆ อยูนิ่งหรืออยูกับท่ี ซ่ึงแทจริงแลวสภาวะเคลื่อนไหวตลอดเวลานั่นหมายความวา กระบวนการกลอมเกลาทาง

การเมืองเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาหรือตลอดชีวิตของมนุษย ตราบใดท่ีมนุษยมีโลกทัศนทางการเมืองอยางใดอยางหนึ่ง

แตกตางกันออกไป 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

436 

ราชบัณ ฑิตยสถาน (2554) ไดบัญญั ติคำวา “Social Media” ไวว า  “สื่ อสั งคม” ซ่ึงหมายถึ ง สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส เปนสื่อกลางท่ีใหบุคคลท่ัวไปมีสวนรวมสรางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ผานอินเตอรเน็ตได สื่อ

เหลานี้เปนสื่อของบริษัทตางๆ ใหบริการผานเว็บไซตของตน เชน เฟสบุก (Facebook) ทวิตเตอร (Twitter) วิกิพีเดีย 

(Wikipedia) เปนตน  

Williamson (2013) ไดแบงรูปแบบประเภทท่ีเปนเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน ไวดังนี้ 

1. เครือขายสังคมออนไลน (Social Networking Site) เปนเว็บไซตท่ีบุคคลหรือหนวยงานสามารถสราง

ขอมูลและเปลี่ยนขอมูล เผยแพรรูปภาพเคลื่อนไหว โดยท่ีบุคคลอ่ืนสามารถเขามาแสดงความชอบหรือสงตอ หรือ

เผยแพร หรือแสดงความเห็น โตตอบการสนทนา หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได เชน Facebook Badoo 

Google+ เปนตน 

2. ไมโครบล็อก (Micro-blog) เปนเว็บไซตท่ีใชเผยแพรขอมูลหรือขอความสั้น ในเร่ืองท่ีสนใจเฉพาะดาน 

รวมท้ังสามารถใชเครื่องหมาย # (Hashtag) เพ่ือเชื่อมตอกับกลุมท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกันได เชน Twitter Blauk 

Weibo เปนตน 

3. เว็บไซตท่ีใหบริการแบงปนสื่อออนไลน (Video and Photo Sharing Website) เปนเว็บไซตท่ีใหผูใช

สามารถฝากหรือนำสื่อขอมูล รูปภาพ วิดีโอขึ้นเว็บไซตเพ่ือแบงปนแกผูอ่ืน เชน Vimero Youtube Instagram เปนตน 

4. บล็อก สวนบุคคลและองคกร (Personal and Corporate Blogs) เปนเว็บไซต ท่ีผู เขียนบันทึก

เร่ืองราวตาง ๆ เสมือนเปนไดอาร่ีออนไลน สามารถเขียนในลักษณะไมเปนทางการและแกไขไดบอย ซ่ึงบล็อกสามารถ

ใชไดท้ังสวนบุคคลและกลุม หรือองคกร เชน Blogger Wordpress เปนตน 

5. บล็อกท่ีมีสื่อสิ่งพิมพเปนเจาของเว็บไซต (Blogs hosted by media outlet) เปนเว็บไซตท่ีใชในการ

นำเสนอขาวสารของสื่อสิ่งพิมพ ซ่ึงมีความเปนทางการนอยกวาสื่อสิ่งพิมพ แตมีรูปแบบและเปนทางการมากกวาบล็อก 

6. วิกิ และพ้ืนท่ีสาธารณะของกลุม (Wikis and Online collaborative space) เปนเว็บไซตท่ีเปนพ้ืนท่ี

สาธารณะออนไลนเพ่ือรวบรวมขอมูลและเอกสาร เชน Wikipedia 

7. เกมสออนไลนท่ีมีผู เลนหลายคน (Online multiplayer gaming platform) เปนเว็บไซตท่ีเสนอ

รูปแบบการเลนเกมสออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถเลนคนเดียวหรือเปนกลุม 

8. ขอความสั้น (Instant messaging) การรับสงขอความสั้นจากมือถือ ไดแก SMS (Text messaging) 

9. การแสดงตนวาอยู ณ สถานท่ีใด (Geo-spatial tagging) เปนการแสดงตำแหนงท่ีอยูพรอมแสดงความ

คิดเห็นและรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook Foursquare เปนตน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 1 ความสัมพันธรหะวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดยศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล สื่อสังคมออนไลนและการกลอมเกลาทางการเมือง ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research)  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมประชากรท่ีใชศึกษา คือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนท้ังสิ้น 13,614 คน ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป G*Power รายละเอียดดังนี้ 1. กรณีทดสอบ (t-test) 2. กรณีทดสอบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(one-way ANOVA) 3. กรณีการวิ เคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Multiple Correlation Coeffient) เม่ือ

พิจารณาขนาดตัวอยางของสถิติท้ัง 3 ประเภท (210,324,138 ตัวอยาง) ดังนั้นตัวอยางท่ีครอบคลุมสถิติดังกลาว 

เทากับ 324 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 

ดังนี้  

สวนที่ 1 ผูวิจัยทำแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชคำถามแบบเลือกตอบ

และเติมคำ โดยแบงตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา และ

อาชีพผูปกครอง 

สวนที่  2  ผู วิจัยทำแบบสอบถามระดับการรับสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ไดบูรณาการการจากแนวคิดของ Williamson (2013)  โดยถามวา “ทานนิยมใชสื่อสังคมออนไลน

ประเภทใดและมากนอยเพียงใด” 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับชั้นป 

- คณะท่ีศึกษา 

- อาชีพผูปกครอง 

การกลอมเกลาทางการเมือง 

1. ครอบครัว 

2. มหาวิทยาลัย 

3. กลุมเพ่ือน 

4. สื่อมวลชน 

 

 

 

สือ่สังคมออนไลน 
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สวนที่ 3 ผูวิจัยทำแบบสอบถามระดับการปฏิบัติการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา ไดบูรณาการจากแนวคิดของ Almond (2004 : 52-57) ดังตอไปนี้ ดานครอบครัว ดานมหาวิทยาลัย 

ดานกลุมเพ่ือน และดานสื่อมวลชน 

เม่ือผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามและไดดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือตามขั้นตอน ดังนี้ 1.

การหาความแมนตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดสรางข้ึนไปเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

เพ่ือทำการตรวจสอบความถูกตองแมนตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคำถามในแตละขอวาตรงตาม

วัตถุประสงคและครอบคลุมของการศึกษาคร้ังนี้หรือไม และนำมาแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน เพ่ือดำเนินการในการเก็บ

ขอมูลจริงตอไป 2. การทดสอบหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูศึกษาไดนำแบบสอบถามท้ังหมดไปทำการทดสอบกับ

กลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมท่ีจะศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย จำนวน 30 

คน จากนั้นนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือหาความเชื่อม่ันเปนรายขอ โดยใชการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิความ

เชื่อม่ันของครอนบาด (Cronbarch’s reliability coeffcient alpha) ไดคาดังนี้ คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของผลการ

ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เทากับ 0.93  เพ่ือใหการดำเนินวิจัยดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการทำแบบสอบถาม จำนวน 324 คน  2. นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา 

นำมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามทุกฉบับ 3. นำแบบสอบถาม

ท้ังหมด ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

  

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนการวิจัยเชิง

สำรวจโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการกลอมเกลาทางการเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เปรียบเทียบการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสื่อสังคมออนไลนกับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้กลุมประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนท้ังสิ้น 13,614 

คน ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป G*Power ไดจำนวนตัวอยางเทากับ 324 คน สำหรับ

ตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา อาชีพผูปกครอง และสื่อสังคม

ออนไลน สวนตัวแปรตาม คือ การกลอมเกลาทางการเมือง 

แบบสอบถามท่ีใชในการประกอบวิจัย ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา และอาชีพผูปกครอง  สวนท่ี 2 แบบสอบถามระดับการ

รับสื่อสังคมออนไลน จำนวน 10 ขอ และสวนท่ี 3 แบบสอบถามระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ไดแก ครอบครัว 

มหาวิทยาลัย กลุมเพ่ือน และสือ่มวลชน จำนวน 24 ขอ 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย คาสถิติความถี่ (Frequency) และ คาสถิติรอยละ (Percentage) ใชสำหรับอธิบาย

ลักษณะขอมูลท่ัวไป 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

วิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการกลอมเกลาทางการเมืองของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ซ่ึงจำแนกตัวแปรอิสระออกเปน 3 กลุมข้ึนไป  ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 

คณะท่ีศึกษา และอาชีพผูปกครอง  เม่ือพบความแตกตางจึงทำการวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีของ 

LSD เปรียบเทียบ อายุ ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา และอาชีพผูปกครอง 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) ใช

อธิบายความสัมพันธระหวางสื่อสังคมออนไลนกับการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้กำหนดไวท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสามารถสรุปได 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. เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีการรับสื่อสังคมออนไลนจาก Facebook มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.76 รองลงมาคือ Youtube มี

คาเฉลี่ย 4.69 และสวนท่ีนักศึกษารับสื่อสังคมออนไลนนอยท่ีสุดคือ Whatsapp มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 1.83 และมีระดับ

การกลอมเกลาทางการเมืองอยูในระดับปานกลาง  โดยเฉลี่ย 3.50 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นท่ีการติดตาม

ขาวสารบานเมืองผานทางสื่อสังคมออนไลนตาง ๆ มีคาเฉลี่ย 4.03 รองลงมา คือ การยอมรับความคิดเห็นและเหตุผล

ของทานภายในครอบครัว มีคาเฉลี่ย 3.92 สวนประเด็นท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสนใจนอยท่ีสุด คือ 

การมีโอกาสแสดงความคิดเห็น แมวาความคิดเห็นของทานจะไมตรงกับกลุมเพ่ือนหรืออาจารย มีคาเฉลี่ย 2.19 

เม่ือพิจารณาแตละดานจะพบวา การกลอมเกลาทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.50 โดย

ระดับการกลอมเกลาทางการเมือง ท้ัง 4 ดาน มีดังนี้ ดานการกลอมเกลาจากครอบครัว อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.73 

ดานการกลอมเกลาจากกลุมเพ่ือน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.60  ดานการกลอมเกลาจากสื่อมวลชน อยูใน

ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.54  ดานการกลอมเกลาจากมหาวิทยาลัย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.14 ตามลำดับ 

และพบวาสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการกลอมเกลาทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง (0.374) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีความสัมพันธดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน  

 

อภิปรายผล 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีมีเพศตางกันมีการกลอมเกลาทางการเมืองท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงไม

เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ซ่ึงอาจเปนเพราะวาเพศหญิงมีมากกวาเพศชาย และในปจจุบันสังคมไดรับการยอมรับ

ความสามารถ ความคิดเห็น และการกระทำตางๆ จากเพศหญิงมากข้ึน รวมไปถึงการรับผิดชอบตอสังคมในฐานะเพศ

หญิงก็เขามามีบทบาทสำคัญ มีความเสมอภาคระหวางเพศชายและเพศหญิง รวมไปถึงการรับผิดชอบตอสังคมไมใช

เฉพาะเร่ืองของผูชายแตเปนเร่ืองของทุกคนไมวาเพศหญิงหรือเพศชาย จะเห็นไดวาในสังคม แมกระท่ังในมหาวิทยาลัย
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เองเพศหญิงก็เขามาเปนสวนสำคัญในการดำเนินการตางๆ ท้ังการใชความรูความสามารถ การปฏิบัติงานปฏิบัติหนาท่ี

จนเกิดการยอมรับในสังคม ซ่ึงนักศึกษาเพศหญิงก็ใหความต่ืนตัว สนใจในขาวสารทางการเมือง โดยเฉพาะอยางย่ิงการ

พูดคุยระหวางกันกลุมตางๆ  รวมไปถึงการเขามามีบทบาทการเมืองมากขึ้น  จึงเปนสวนหนึ่งท่ีทำใหการกลอมเกลาทาง

การเมืองของเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนทร พูนเอียด (2526) ศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาในวิทยาลัยครูกลุมภาคใต” 

อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไมมีอิทธิพลตอการกลอมเกลาทางการเมือง อาจะเปน

เพราะสังคมในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร มีชองทางท่ีหลากหลายในการรับรูขาวสารทาง

การเมืองไมวาอายุเทาใดก็สามารถเขาถึงขาวสาร การรับรูทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง การแสดงความ

คิดเห็นทางการเมือง หรือการกระทำใดใดไดอยางเทาเทียมกันทุกเพศทุกวัย นักศึกษาท่ีมีอายุตางกันจึงไมมีผลทำใหการ

กลอมเกลาทางการเมืองแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พรภิรมณ  ศรีทองคำ (2559) ศึกษาเร่ือง “ทัศนคติ

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลบานชาง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี”  

ระดับชั้นการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไมมีอิทธิพลตอการกลอมเกลาทางการเมือง 

เนื่องจากในปจจุบันนักศึกษาไดมีการรับรูทางการเมือง การเขาถึงขาวสาร การแสดงออกทางการเมือง การแสดงความ

คิดเห็นทางการเมืองและก็มีโอกาสไดมีสวนรวมทางเมืองการปกครองมากข้ึนอยางเทาเทียมกัน การมีจิตสำนึกในหนาท่ี

พลเมือง และการรับผิดชอบตอการเมืองในการใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงไดรับการหลอหลอมจากสังคม 

ท้ังมุมมองทางการเมือง การวิเคราะหขอมูลขาวสารทางการเมืองรวมไปถึงกระบวนการตาง ๆ ทางการเมืองท่ีแตละ

ระดับชั้นการศึกษาไดรับรู เขาถึงอยางเทาเทียมกัน จึงไมสงผลใหนักศึกษาท่ีระดับชั้นการศึกษาตางกันมีการกลอมเกลา

ทางการเมืองท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิวา คงแจม (2557) ศึกษาเร่ือง “การมีสวนรวมทางการ

เมืองของขาราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี" 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะท่ีศึกษาตางกันมีการกลอมเกลาทางการเมืองท่ีแตกตางกัน 

อาจเกิดจากสภาพการเรียนการสอน สภาพของหลักสูตรวิชาในมหาวิทยาลัยแตละคณะมีความแตกตางกัน คณะท่ีมี

การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร สังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง มีการกลอมเกลา

ทางการเมืองท่ีสูงกวานักศึกษาท่ีศึกษาทางการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจจะเปนเพราะเนื้อหาในการเรียน

การสอนทำการใหการสนใจเกี่ยวการเมืองไมเทากัน จึงสงผลใหนักศึกษาท่ีคณะท่ีศึกษาตางกัน มีการกลอมเกลาทาง

การเมืองท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง กลิ่นสงวน (2547) ศึกษาเร่ือง “การกลอมเกลาทาง

การเมืองและทัศนค ติทางการเมืองแบบประชาธิป ไตยของนิ สิ ตระดับป ริญ ญ าตรี คณ ะสั งคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”   

อาชีพผูปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไมมีอิทธิพลตอการกลอมเกลาทางการเมือง 

ดวยการรับรูขาวสารการเมืองในปจจุบันพรอมๆ การไดสนทนาพูดคุยกับครอบครัวมากข้ึนอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี

ตาง ๆ ในปจจุบัน พฤติกรรมของคนในครอบครัว รวมไปถึงเร่ืองปากทองภายในครอบครัวนำสูการสนใจทางการเมือง 

และการปลูกฝงทางการเมืองภายในครอบครัว ท่ีเปนจุดเร่ิมตนของการเร่ิมปลูกฝงแนวคิดและกระบวนการตางๆ ทาง

การเมือง ใหกับคนครอบครัว ถึงแมวาอาชีพผูปกครองแตกตางกันแตการกลอมเกลาทางการเมืองก็ไมแตกตางกัน ซ่ึง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ โกวิทย คุณรัตน (2541) ศึกษาเรื่อง “การกลอมเกลาทางการเมืองของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในสังคมเมืองและสังคมชนบท กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม และโรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย” 

 การวิเคราะหสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการกลอมเกลาทางการเมือง อยูในระดับปานกลาง (0.374) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว โดยท่ีความสัมพันธดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน 

แสดงใหเห็นวา ขาวสารทางการเมืองการปกครองในปจจุบันสวนใหญมาจากสื่อสังคมออนไลน มีลักษณะเปนการ

นำเสนอขาวสาร แสดงขอคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบนสื่อสังคมออนไลน หรือแมกระท่ังการหาขอมูลหรือ

ขอเท็จจริงจากสื่อสังคมออนไลนก็ตาม ซ่ึงก็ทำใหงายและสะดวกตอการวิเคราะห วิจารณ เปรียบเทียบหรือดูหลักฐาน

ตาง ๆ ท่ีสงผลไปยังการรับรูของนักศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ของผูรับขอมูลขาวสาร

ตางๆ ในขณะนั้น ถือไดวาสื่อสังคมออนไลนมีความสัมพันธกับการกลอมเกลาทางการเมือง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศุภวัฒน โพธิ์เจริญ (2547) ศึกษาเร่ือง “การกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด

เชียงใหม” 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช 

(1) ดานสื่อสังคมออนไลน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีการใช Facebook มากสุด ฉะนั้น

หากเสนอขาวสารหรือตองการเผยแพรขอมูล ขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นตางๆ ทางการเมือง หากนำขาวสารและขอมูล

เหลานั้นมาลง Facebook ก็จะไดรับความสนใจและเขาถึงนักศึกษาไดอยางมาก ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

(2) ดานมหาวิทยาลัย คณะท่ีศึกษาแตกตางกัน การกลอมเกลาทางการเมืองจึงตองใชวิธีท่ีแตกตางกัน เลือก

หาบริบทวิธีท่ีเหมาะใหกับนักศึกษาในแตละคณะ ตามสภาพแวดลอมของนักศึกษาแตละคณะ ไมวาจะเปนการ

สอดแทรกความรูความเขาใจไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของแตละคณะใชรูปแบบสื่อการสอนหรือวิธีการแบบตาง 

ๆ เพ่ือใหแตละคณะท่ีศึกษาไดรับรูและเขาใจ 

(3) ดานการกลอมเกลาทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในดานครอบครัว อยูใน

ระดับสูง ฉะนั้นทางครอบครัวจึงเปนสวนสำคัญในการปลูกฝง คานิยม ทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษา ครอบครัวจึง

ควรตื่นตัวและใหความสนใจทางการเมืองเพ่ือพูดคุยกันในครอบครัว และไดตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง 

(4) ดานหนวยงานภาครัฐ ควรสงเสริมใหทุกคนเขาถึงและเขาใจขาวสารทางการเมืองใหมากข้ึน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการนำประเด็นสำคัญทางการเมืองมาเปนหัวขอในการสนทนาท้ังภายในครอบครัว กลุมเพ่ือน และใน

สถานศึกษา โดยการเปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระตามคานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของบุคคล

เหลานั้น 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

(1) การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะระดับการกลอมเกลาทางการเมืองและเปรียบเทียบการกลอมเกลา

ทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเทานั้น จึงควรมีการขยายขอบเขตใหกวางข้ึน ในการวิจัย

ครั้งตอไป ซ่ึงควรเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ซ่ึงจะใหความชัดเจนไดมากย่ิงขึ้น 

(2) การวิจัยในคร้ังตอไปควรศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีมีความสัมพันธทางการเมือง นอกจากตัวแปรในงานวิจัยคร้ังนี้

เพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น  

(3) การวิจัยในคร้ังตอไป ควรศึกษาเกี่ยวกับทางการกลอมเกลาทางการเมือง ท่ีอาจจะวิเคราะหไดถึงการ

กลอมเกลาทางการเมืองทางตรงและทางออม รวมถึงอิทธิพลท่ีเกี่ยวกับความสนใจ ความรู และความเขาใจทาง

การเมือง ตลอดจนการมีสวนรวมทางการเมือง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความเมตตาและความกรุณาอยางสูงของคณาจารยหลายทาน 

โดยเฉพาะอยางย่ิง รองศาสตราจารย ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท อาจารย ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน ท่ีใหคำปรึกษาถายทอด

ความรูท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงในการทำวิทยานิพนธตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ทำใหการศึกษาวิทยานิพนธ

เลมนี้สำเร็จโดยสมบูรณย่ิงขึ้น  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้   

ขอขอบคุณนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่ีใหการ

อำนวยความสะดวก และความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีทำให

การศึกษาวิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี รวมถึงเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขารัฐศาสตร (ปกครอง) ภาคพิเศษ 

ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและเปนกำลังใจตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแหงนี้ 

เหนือสิ่งอ่ืนใดขอขอบคุณครอบครัวอยูพงษทอง บิดา มารดา ญาติพ่ีนอง และเพ่ือนๆ ทุกคน ท่ีไดมอบความ

รัก ความหวงใย และกำลังใจ อันมีคาย่ิงสำหรับผูวิจัยตลอดมา 
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