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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปรียบเทียบระดับความรูค้ วามเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของไทย
และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านเพศ ระดับการศึกษา แผนก/สาขาการเรียน และอาชีพผูป้ กครอง กับระดับความรูค้ วาม
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของไทย
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 400 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบจับ
สลาก และใช้แบบสอบถามเป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รบั แบบสอบถามคืนมา ได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิตเชิงพรรณา และสถิตอิ า้ งอิง ได้แก่ การวิเคราะห์ T-test และ One Way Anova
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีอยูใ่ นระดับปานกลาง
2. การเปรี ย บเที ย บความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนัก เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีม่ คี วามแตกต่างกันทางด้าน
*

อาจารย์ประจา สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

เพศ ระดับการศึกษา แผนก/สาขาการเรียน และอาชีพผูป้ กครอง มีความรูค้ วามเข้าใจทางการเมืองแตกต่างกัน ทีน่ ัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ: ความรูแ้ ละความเข้าใจ / ระบอบประชาธิปไตย / นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย / นักศึกษาปริญญาตรี

Abstract
This study aimed at comparison of secondary school pupils and college students concerning their levels of
the mentioned understanding and the relation of differences regarding their knowledge and understanding about Thai
Democracy in terms of sex, levels and fields of education and the occupation of the respondents’ parents.
The sample consisted of 400 respondents selected by simple random sampling. Research tool using in the
study was questionnaires, and qualitative statistics and inferential statistics as T-test and One way Anova were used in
analyzing data.
The findings found that both groups of the sample have relatively intermediate levels of knowledge and
understanding of Thai Democracy, and the knowledge and understanding vary according to the variables listed above.
Keywords: Knowledge and Understanding / Thai Democracy / Secondary School Pupils / College Students

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
องค์ประกอบทีส่ าคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ได้แก่ประชาชน
เพราะเป็ นส่วนที่
สาคัญทีส่ ดุ ทีก่ ่อให้เกิดเสถียรภาพ ความอยูร่ อดและความต่อเนื่อง ดังนัน้ ความสมบูรณ์ ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศจะเป็ นอย่างไรนัน้ ก็อยูท่ ป่ี ระชาชนทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทย
ของประชาชนเป็ นสาคัญ
ตลอดระยะเวลาของการ เมืองไทยนับจาก การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ระดับการศึกษาคือ
สาเหตุหลักทีส่ าคัญทีจ่ ะนาไปสูค่ วามรูค้ วามเข้าใจทางการเมืองการปกครองของไทยอย่างมากดังนัน้ การให้การศึกษานับเป็ น
ั หา การพัฒนา
รากฐานที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งสาหรับ การสร้า งสรรค์ความเจริญ ก้า วหน้ าและน าไปสู่ก ารแก้ไ ขป ญ
ประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การเมืองการปกครองทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้ ซึง่ จะสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศในทุก ด้านอีกด้วย
ด้วยความสาคัญของการศึกษาต่อความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยของไทย ดังทีไ่ ด้
กล่าวมาข้างต้น ผู้ศกึ ษาจึงได้เลือกที่จะศึกษาวิจยั ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของ
นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาชั น้ ตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี โดยการศึ ก ษาครั ง้ นี้ เ ป็ นการศึ ก ษา เชิงเปรียบเทียบ
ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษาปริญญาตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทย จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา
แผนก/สาขา และอาชีพของผูป้ กครอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี

ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ทราบระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรีวา่ อยูใ่ นระดับเดียวกัน คือ ระดับปานกลาง
2. ทราบระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
นักศึกษาปริญญาตรีจาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา แผนก/สาขาการเรียน และอาชีพของผูป้ กครอง แตกต่างกันไป

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ตอน
ปลายและนักศึกษาปริญญาตรี” ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผู้วจิ ยั กาหนดรายละเอียด ต่าง ๆ
เกีย่ วกับระเบียบวิธวี จิ ยั ดังนี้

กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี จานวน 400 คน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ทัง้ นี้ การเก็บรวบรวมข้อมูล แยกออกเป็ นนักศึกษาปริญญา
ตรีจานวน 200 คน และนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจานวน 200 คน สุม่ ตัวอย่างแบบง่าย โดยเก็บตามช่วงเวลา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง สอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายและนักศึกษาปริญญาตรี ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทย และ การรับรูแ้ ละปฏิกริ ยิ าเกีย่ วกับ
ข่าวสารเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม โดยก าหนดรหัส หมายเลขแบบสอบถามเพื่ อ ตรวจสอบ
การเก็บแบบสอบถามและดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด จานวน
400 ชุดและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ ของแบบสอบถามก่อนทีจ่ ะนามาประมวลผล หากมีฉบับไหน
ไม่สมบูรณ์จะคัดออก และเก็บเพิม่ ให้ครบตามจานวน

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถาม ที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
ประมวลผลข้อมูลทีไ่ ด้จดั เก็บและคานวณหาค่าทางสถิตแิ ล้วนาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามวิจยั และวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้
ไว้ โดยนาเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรี ย งสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและให้ขอ้ เสนอแนะ

สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูล โดยใช้สถิตทิ เ่ี กี่ยวข้องในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อพรรณนาข้อค้นพบจากการ
วิจยั และทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยแยกสถิตอิ อกเป็ น 2 ส่วน คือ สถิตพิ รรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ สถิตอิ า้ งอิง (Inferential statistics)
ได้แก่ t-test ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 กรณีทต่ี วั แปรอิสระมี 2 กลุ่ม และใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) ในกรณี ท่ี ต ั ว แปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธกี าร LSD (Least–Significant Different)

ผลการวิ จยั
1. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี ส่ ว นใหญ่ ค ิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.50 เป็ นเพศชาย
ร้อยละ 48.50 มีอายุต่ากว่า 18 ปี รองลงมาร้อยละ 28.80 อายุ 18-20 ปี ทางด้านแผนก/สาขาการเรียน ส่วนใหญ่คดิ เป็ น
ร้อยละ 52.30 ศึกษาอยูใ่ นแผนก/สาขาการเรียนทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศิลป์) และอาชีพผูป้ กครองส่วนใหญ่คดิ เป็ น
ร้อยละ 43.00 มีอาชีพค้าขายทางด้านธุรกิจ รองลงมาคิดเป็ นร้อยละ 19.00 มีอาชีพรับจ้าง
2. ข้อคาถามที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนัก ศึกษาปริญญาตรี ม ีค วามรู้ม ากที่สุด คือ รัฐธรรมนู ญ
หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ คิดเป็ นร้อยละ97.80 รองลงมา ส่ ว นข้ อ คาถามที่ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายและนั ก ศึ ก ษาปริญญาตรีมคี วามรูน้ ้อยทีส่ ดุ คือ ความเป็ นประชาธิปไตย หมายถึง การทีป่ ระชาชนใช้อานาจ
อธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย ของไทยทัง้ นี้จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนเฉลี่ยความรู้
ความเข้ า ใจเท่ า กั บ 18.6975 โดยผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากทีส่ ดุ คือ 28 คะแนน คะแนนน้อยทีส่ ดุ คือ 5 คะแนน
ในทานองเดียวกันนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรีมคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบอบประชาธิปไตยของไทยอยู่ในระดับปานกลาง (10-20 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 64.00 รองลงมา คือ ระดับความรู้

ความเข้าใจสูง (21-30 คะแนน) คิดเป็ นร้อยละ 33.20และสุดท้ายระดับความรูค้ วามเข้าใจต่า (น้อยกว่า 10 คะแนน) คิดเป็ น
ร้อยละ 2.80
3. การเปรียบเทียบความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา
แผนก/สาขาการเรียน และอาชีพของผูป้ กครองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี ผลสรุ ปทีไ่ ด้ม ี
ดังนี้
3.1 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรีเพศชายมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยในระดับคะแนนเฉลีย่ 18.3028 ในขณะทีเ่ พศหญิงมีคะแนนเฉลีย่ 19.1703
3.2 นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ม ี ค ว า ม รู ้ ค วามเข้า ใจในระดับ คะแนนเฉลี่ย 17.5350 ในขณะที่นัก เรีย น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ระดับคะแนนเฉลีย่ 19.8600
3.3 นั ก เรีย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลายและนั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ตรีท่ีศึก ษาแผนก/สาขาการเรีย น ท า ง
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย 19.2094 และแผนก/สาขาการเรียนทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศิลป์) ได้
ระดับคะแนนเฉลีย่ 18.2297
3.4 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ท่ี ผู้ ป กครองมี อ าชี พ เกษตรกร มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยน้อยกว่าทุกกลุ่ม มีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในระดับคะแนน 16.3571 ในขณะที่
ผูป้ กครองทีม่ อี าชีพค้าขายนัน้ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยมากกว่าทุกกลุ่ม ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่
อยูใ่ นระดับ 19.7616

อภิ ปรายผล
ผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั ในครัง้ นี้ไว้ดงั นี้

1. สมมติ ฐ านที่ 1 นั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและนั กศึ กษาปริ ญญาตรี ที่ มี เพศ
แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิ ปไตยของไทยแตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรีทม่ี ี เพศต่างกันมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ ระบอบประชาธิปไตยของไทยต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 คือ เพศชาย มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยน้อยกว่าเพศหญิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั พรศักดิ ์ ผ่องแผ้ว
(2520) ซึง่ ผลงานวิจยั ส่วนใหญ่มผี ลการวิจยั ทีร่ ะบุว่า เพศหญิง มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทย
น้อยกว่าเพศชาย

แสดงให้เห็นว่าในระยะกว่า 30 ปี ท่ผี ่านมา สังคมไทยเปิ ดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาททางสังคม
เศรษฐกิจ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยมากยิ่งขึ้นบางครัง้ อาจเท่าผู้ชาย บางครัง้ อาจเหนือกว่าด้วย ใน เรื่อง
เกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยนัน้ ผูห้ ญิงเริม่ เข้ามามีบทบาทเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยและเข้ามามีสว่ น
ร่วมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลงเป็ นผูส้ มัครรับเลือกในระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยในระดับต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นระดับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตาบล เป็ นต้น
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับบทบาทในระบอบประชาธิปไตยของไทยทีส่ งู ขึน้ ของผูห้ ญิงไทย กล่าวคือ
อักษร วงศ์ใหญ่ (2543) ศึกษาบทบาทเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของกลุ่มแม่บ้านกิ่งอาเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลาพูน พบว่า สมาชิกกลุ่มแม่บา้ น กิง่ อาเภอวียงหนองล่องส่วนใหญ่มบี ทบาทเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยทัง้
ในระดับชาติ และระดับท้องถิน่ ในระดับปานกลาง โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะมากขึน้
อย่างไรก็ตามอิทธิพลของกรอบโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรมในชนบทไทย และค่านิยมเกี่ยวกับบทบาท
ของเพศหญิงในสังคมไทย ยังคงมีอทิ ธิพลอยูบ่ า้ ง การแสดงบทบาทเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยจึงอยูใ่ นระดับปาน
กลาง แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ ซึง่ อาจเป็ นเพราะกระแสรณรงค์เรื่องการปฏิรปู การเมือง การกระจายอานาจในสังคมไทย
ทีเ่ ป็ นปจั จัยกระตุน้ ความตื่นตัวเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทย

2. สมมติ ฐ านที่ 2 นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายและนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ที่ มี ร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิ ปไตยของไทยแตกต่างกัน
จากการวิเ คราะห์ข้อ มูล ผลคือ นั ก เรีย นมัธ ยมศึก ษาตอนปลายมีค วามรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยมากกว่ านักศึกษาปริญญาตรี การวิจยั ในประเด็นที่เกิดกับตัวแปรระดับการศึกษา ผลออกมาก
สอดคล้องกับสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงชัย วงศ์ชยั สุวรรณ (2542) ที่ระบุไว้ว่า จากการศึกษาอายุและ
ความสนใจเกี่ย วกับ ระบอบประชาธิป ไตย ของไทยของนัก ศึก ษาบางแห่ ง พบว่า นั ก ศึก ษาที่ส นใจเกี่ย วกับ ระบอบ
ประชาธิปไตย ของไทยจะเป็ นกลุ่มนักศึกษาที่มอี ายุมาก และศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็ นเวลานานอีกทัง้ พบว่าความคิด
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยทีร่ ุนแรงของนักศึกษา จะเพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ จากปี ท่ี 1 ถึงปี ท่ี 3 และเริม่ ลดลงในปี
สุดท้าย ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อจบการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 6 จาเป็ นต้องสมัครเพื่อ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัย ซึ่ ง เนื้ อ หาการสอบ นัน้ เป็ นการประมวลความรูค้ วามเข้าใจตลอดระยะเวลา 3 ปี
(มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 4-6) ดังนัน้ นักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายไม่วา่ จะศึกษาอยูส่ าขาการเรียนวิทย์ หรือศิลป์ ต้องมีความรู้
ครอบคลุมในทุกวิชาทีม่ กี ารสอบ
โดยเฉพาะยิง่ ไปกว่านัน้ ปจั จุบนั คะแนนวิชาภาษาไทยและสังคม ทีม่ เี นื้อหารวมถึงกฎหมาย และรัฐศาสตร์ มี
ความสาคัญต่อคะแนนรวมเพื่อใช้ย่นื เลือกคณะที่ตอ้ งการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมาก ซึง่ ต่างจาก
นักศึกษาปริญญาตรี กล่าวคือ เมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นนักศึกษาปริญญาตรี ความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้องเรียนเนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์ ลดลงอย่างมาก หรือในบางครัง้ เมื่อศึกษารายวิชาทัวไป
่

ของทางมหาวิทยาลัยกาหนดแล้ว เนื้อหาดังกล่าวนักศึกษาปริญญาตรีกจ็ ะไม่ ได้รบั การถ่ายทอดอีกเลยในบางคณะบางสาขา
นอกเสียจากว่าจะเป็ นความสนใจเกี่ ย วกั บ ระบอบประชาธิ ป ไตยของ ไทยส่วนบุคคล

3. สมมติ ฐ านที่ 3 นั ก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาต อนปล ายแ ล ะ นั ก ศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ที่ มี
แผนก/สาขาการเรี ยนแตกต่ างกัน มี ความรู้ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ระบอบประชาธิ ปไตยของไทย
แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานที่ 3 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรี
ที่มแี ผนก/สาขาการเรียนทางวิทยาศาสตร์มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยมากกว่านักเรียน
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายและนัก ศึก ษาปริญ ญาตรีท่ีม ีแ ผนก/สาขาการเรีย นทางมนุ ษ ย์ศ าสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ (ศิล ป์ )
ผลการวิจ ัย ไม่ส อดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ ส าเนา ขจรศิล ป์ (2531) ซึ่ง ได้วิจ ัย เรื่อ ง ทัศ นคติข องนิ ส ิต ชัน้ ปริญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการเมือง ผลการศึกษาพบว่า นิสติ ทางศิลปศาสตร์มที ศั นคติเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
ของไทยโดยเฉลีย่ ดีกว่านิสติ ทีเ่ รียนทางวิทยาศาสตร์
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจเป็ นเพราะมีปจั จัย หรือตัวแปรอื่น ๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อวัด ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยต่างกัน และถ้าพิจารณาครอบคลุมถึงตัวแปรอื่นๆ เช่น งานอดิเรกมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยหรือไม่ กิจกรรมที่ทาร่วมกับครอบครัว หรือ เพื่ อ นรอบข้ า งมี
ส่ ว น เกี่ยวข้องกับความรู้ค วามเข้าใจ และความสนใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิป ไตยของไทยเป็ นพิเศษหรือ ไม่ ซึ่ง จ ะ
สามารถนาผลการวิ จ ั ย มาสนับสนุนการวิจยั ให้ครัง้ นี้ให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
4. สมมติ ฐานที่ 4 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและนั กศึกษาปริ ญญาตรีที่มีอาชี พ

ผูป้ กครองแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิ ปไตยของไทยแตกต่างกัน
จากผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาปริญญาตรีท่มี อี าชีพ
ผูป้ กครองแตกต่างกันมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของไทยแตกต่างกันผลการศึกษาครัง้ นี้เป็ นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ สมเจต อ่ารอด (2535) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิป ไตยของไทยของนั ก ศึก ษาในวิท ยาลัย ครู พบว่ า นั ก ศึก ษาครู ส่ ว นใหญ่ มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยที่แตกต่างกันตามระดับการศึกษา อาชีพ การเลี้ยงดูอบรมสังสอนของบิ
่
ดามารดา มีผลทาให้ความ
คิดเห็นเกีย่ วกับระบอบประชาธิปไตยของไทยของนักศึกษามีความแตกต่างกัน
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