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ชื่อวิทยานิพนธ    ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                            ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
                            ภาคใต
ผูเขียน                 คิวซิค   คิม
สาขาวิชา             ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปการศึกษา         2544

บทคัดยอ

                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับขาวสารทางการเมือง ทัศนะตอ
ขาวสารทางการเมืองที่ไดรับจากหนังสือพิมพ และ การมีสวนรวมทางการเมืองของทั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ( ปตตานี ยะลา และ นราธิวาส )
ที่สัมพันธกับตัวแปรเพศ อายุ  ระดับการศึกษา  ภาษาที่ใชส่ือสาร  การเปนสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล  อาชีพ  รายได และเขตที่อยูอาศัย
                 วิธีดําเนินการวิจัยเปนเชิงสํารวจ  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาจํานวน 765 คน ประกอบดวย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 300 คน และ ประชาชนทั่วไป 365 คน จากจังหวัดปตตานี
ยะลา และ นราธิวาส  โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวย คา
รอยละเพื่อแสดงจํานวนการเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพ  ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองและการมี
สวนรวมทางการเมืองดวยคาไค-สแควรเพื่อทดสอบคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม
                 ผลการวิจัยมีดังนี้
1.  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองคือ ระดับ
การศึกษาและเขตที่อยูอาศัย  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับ
ขาวสารทางการเมืองคือ เพศ  อายุ  ภาษาที่ใชส่ือสาร  การเปนสมาชิก อบต. อาชีพ และ รายได

 2.  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองคือ เพศ  อายุ
ระดับการศึกษา  การเปนสมาชิก อบต. และ อาชีพ  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่ไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองคือ  ภาษาที่ใชส่ือสาร  รายได และ เขตที่อยูอาศัย
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 3.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมทางการเมือง  กลุมตัวอยางที่เปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพสูงขึ้นจะมี
แนวโนมการมีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้นดวย

4.  ในดานความสัมพันธของทัศนะตอขาวสารทางการเมืองของกลุมตัวอยางกับการมีสวนรวมทาง
การเมือง พบวา  กลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงลบตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพจะมีแนวโนม
การมีสวนรวมทางการเมืองต่ํา สวนกลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงบวกตอขาวสารทางการเมืองจาก
หนังสือพิมพมีแนวโนมการมีสวนรวมทางการเมืองสูง



( 5 )

Thesis  Title :         Opinion towards Political Information in Newspapers and Political
                               Participation of the Subdistrict Administration Organization Members
                               and People in the Three Southern Border Provinces
Author :                   Mr.  Gyu-sik   Kim
Major  Program :    Thai for Communication
Academic  Year :   2001

Abstract

                The objectives of this research were to study the political information exposure,
opinion towards political information through daily newspapers and political participation of
the subdistrict administration organization members and people in the three border
provinces ( Pattani Yala and Narathiwat ). The independent variables under study were sex,
age, educational level, language used in daily life, the subdistrict administration
organization membership, occupation, income, and residence.
                 Data for the study came from a survey research with a total sample of 765,
consisting of 365 subdistrict administration organization members and 400 residents in  the
provinces of Pattani Yala and Narathiwat. The subjects were selected by the way of
multistage sampling. The data was analyzed by using the SPSS/PC+ program. Frequency
and percentages for political information exposure, opinion towards political information and
political participation were presented. Chi - square was used to test the relationship
between the independent and the dependent variables.
                 The findings were as follows:
                 1.  Of the independent variables tested, only educational level and residence had
a significant relationship with political information exposure.

                 2.  Sex, age, educational level, subdistrict administration organization
membership and occupation were found to have a significant relationship with political
participation while language used in daily life, income, and residence had no relationship
with political participation.
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                 3.  The level of political information exposure was positively related to political
participation. The higher level of political information the samples were exposed to, the
greater degree of their political participation was.

                 4.  The opinion of the samples towards political information through daily
newspapers was found to have a significant with political participation. Those with a
negative opinion tended to have a low level of political participation, conversely, those with a
positive opinion tended to have a high level of political participation.
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