
บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

                 สรุปผลการวิจัยเรื่องทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพและการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนทั่วไปใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตแบงเนื้อหาของการนําเสนอเปน 3 ตอน คือ
                 สรุปผลการวิจัย
                 อภิปรายผลการวิจัย
                 ขอเสนอแนะ
                 งานวิจัยเรื่องดังกลาวมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ
                 1)  เพื่อศึกษาทัศนะของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ
                 2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับการมีสวนรวมทางการ
เมืองของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
                 วิธีการวิจัยใชแบบแผนการวิจัยเชิงสํารวจทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอธิบายหนวย
การวิเคราะหคือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัด คือ จังหวัด
ปตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส

สรุปผลการวิจัย

1.  ขอมูลพื้นฐานและลักษณะของประชากร
                 กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 765 คน ซึ่งประกอบดวยจังหวัดปตตานี 268 คน จังหวัด
ยะลา 237 คน จังหวัดนราธิวาส 260 คน จําแนกตามลักษณะของกลุมตัวอยางมีดังนี้
    1.1  เพศ
             กลุมตัวอยางที่เปนเพศชายมีจํานวน 544 คน ( รอยละ 71.1 ) และเพศหญิงมีจํานวน 221
คน  ( รอยละ 28.9 )
    1.2  อายุ
             กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 18 - 29 ป มีจํานวน 238 คน ( รอยละ 31.1 )  อายุระหวาง
30 - 49 ป มีจํานวน 494 คน ( รอยละ 64.4 ) และอายุ 50 ป ข้ึนไปมีจํานวน 31 คน ( รอยละ 4.1 )
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ผูที่ไมตอบมีจํานวน 2 คน ( รอยละ 0.3 )
    1.3  การศึกษา
             กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา ป.4มีจํานวน 48 คน ( รอยละ 6.3 ) ระดับประถม
ศึกษามีจํานวน 148 คน ( รอยละ 19.3 ) ระดับมัธยมตน มีจํานวน 138 คน ( รอยละ 18.0 ) ระดับ
มัธยมปลายมีจํานวน 189 คน ( รอยละ 24.7 ) ระดับอนุปริญญามีจํานวน 129 คน ( รอยละ 13.1)
ปริญญาตรีหรือสูงกวามีจํานวน 129 คน ( รอยละ 16.9 ) และไมมีคําตอบมีจํานวน 13 คน ( รอย
ละ 1.7 )
    1.4  ภาษาที่ใชส่ือสาร
             กลุมตัวอยางที่ใชภาษามลายูถิ่นมีจํานวน 110 คน ( รอยละ 14.4 )ใชภาษาไทยมีจํานวน
194 คน ( รอยละ 25.4 ) และใชภาษามลายูถิ่นและภาษาไทยปนกันมีจํานวน 461 คน ( รอยละ
60.3 )
    1.5  การเปนสมาชิก อบต.
             กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกสภา อบต.มีจํานวน 365 คน ( รอยละ 47.5 ) และ ประชาชน
ทั่วไปมีจํานวน 400 คน ( รอยละ 52.5 )
    1.6  อาชีพ
             กลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการมีจํานวน 51 คน ( รอยละ 6.7 ) คาขายมีจํานวน 122
คน  ( รอยละ 15.9 ) เกษตรกรรมมีจํานวน 314คน  ( รอยละ 41.0 ) นักเรียน นักศึกษามีจํานวน
39 คน ( รอยละ 5.1 ) แมบานมีจํานวน 36 คน ( รอยละ 4.7 ) พนักงานบริษัทมีจํานวน 23 คน
( รอยละ 3.0 ) และอาชีพอื่นที่เปนอาชีพลูกจางชั่วคราวหรือไมมีอาชีพมีจํานวน 180 คน ( รอยละ
23.5 )
    1.7  รายได
             กลุมตัวอยางที่มีรายไดระหวาง 0 - 4,999 บาท/ป มีจํานวน 231 คน ( รอยละ 30.2 ) ราย
ไดระหวาง 5,000 - 14,999 บาท/ป มีจํานวน 320 คน ( รอยละ 41.8 ) รายไดระหวาง 15,000 -
37,499 บาท/ป มีจํานวน 120 คน ( รอยละ 15.7 ) รายได 37,500 ข้ึนไป มีจํานวน 60 คน ( รอยละ
7.8 ) และมีรายไดไมแนนอนหรือไมมีคําตอบมีจํานวน 34 คน ( รอยละ 4.4 )
    1.8  เขตที่อยูอาศัย
             กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองมีจํานวน 382 คน ( รอยละ 49.9 ) และอาศัยอยูใน
อําเภอที่ไมใชอําเภอเมืองมีจํานวน 383 คน ( รอยละ 50.1 )
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2.  การเปดรับขาวสารของกลุมตัวอยาง
     2.1  การเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพของกลุมตัวอยาง 765 คน แบงระดับเปน 3 ระดับตาม
เกณฑการใหคะแนนในบทที่ 3 ( หนา 73 - 75 ) และใชคําถามขอที่ 11 - 15 ในแบบสอบถาม
ปรากฏวา  กลุมที่อยูในระดับต่ํามีจํานวน 368 คน ( รอยละ 48.1 ) ระดับปานกลางมีจํานวน 344
คน ( รอยละ 45.0 ) และ ระดับสูงมีจํานวน 32 คน ( รอยละ 4.2 )

แผนภาพ 16  การเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพของกลุมตัวอยาง ( ตาราง 22 )

          765 คน        368              344               32              21
                            48.1%          45.0%           4.2%          2.7%

           50

                                                                                                        ( ระดับการเปดรับ
                              ตํ่า           ปานกลาง           สูง         ไมมีขอมูล       ขาวสาร )

3.  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยาง
                 การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยาง 765 คน แบงเปน 3 ระดับตามเกณฑ
การใหคะแนนในบทที่ 3 ( หนา 76 - 77 ) และใชคําถามขอที่ 28 - 35 ในแบบสอบถาม  ปรากฏวา
กลุมที่อยูในระดับต่ํามีจํานวน 83 คน ( รอยละ 10.8 ) ระดับปานกลางมีจํานวน 481 คน ( รอยละ
62.9 ) และ ระดับสูงมีจํานวน 198 คน ( รอยละ 25.9 )
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แผนภาพ 17  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยาง ( ตาราง 34 )

          765 คน            83                481             198               3
                                10.8%          62.9%          25.9%         0.4%

            50

                                                                                                         ( ระดับการมีสวนรวมทาง
                                  ตํ่า           ปานกลาง           สูง         ไมมีขอมูล    การเมือง )

4.  ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองของกลุมตัวอยาง
                 ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองของกลุมตัวอยาง 765 คน แบงเปน 3 ระดับตามเกณฑ
การใหคะแนนในบทที่ 3 ( หนา 75 - 76 ) และใชคําถามขอที่ 16 - 27 ในแบบสอบถาม  ปรากฏวา
กลุมที่มีทัศนะเชิงลบมีจํานวน 14 คน ( รอยละ 1.8 ) ทัศนะเชิงปานกลางมีจํานวน 581 คน ( รอย
ละ 75.9 ) และ ทัศนะเชิงบวกมีจํานวน 170 คน ( รอยละ 22.2 )

แผนภาพ 18  ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพของกลุมตัวอยาง ( ตาราง 47 )

          765 คน           14                  581                 170
                               1.8%             75.9%              22.2%

            50

                                                                                                         ( ทัศนะตอขาวสารทาง
                                ลบ             ปานกลาง              บวก                      การเมือง )

5.  การทดสอบสมมติฐาน
     5.1  สมมติฐานที่ 1
              ผลการวิจัยปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 1 เนื่องจากตัวแปรที่สัมพันธกับการเปดรับขาวสารทาง
การเมือง มีเพียงการศึกษาและเขตที่อยูอาศัยเทานั้น โดยคํานวณคาไค-สแสวร  สวนที่เปนตัวแปร
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คือ เพศ อายุ ภาษาที่ใชส่ือสาร อาชีพและรายได ไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
                 ผลการทดสอบแตละตัวแปรมีดังนี้
            5.1.1  เพศ
                        กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวนทั้งหมด 533 คน  กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่า รอยละ 47.1 ระดับปานกลางรอยละ 48.8 ระดับสูงรอย
ละ 4.1
                        กลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวนทั้งหมด 211 คน กลุมที่เปดรับขาวสารทางการ
เมืองจากหนังสือพิมพ อยูที่ระดับต่ํารอยละ 55.5 ระดับปานกลางรอยละ 39.8 และระดับสูงรอยละ
4.7
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .086 ( ตาราง 23 )
            5.1.2  อายุ
                             กลุมตัวอยางอายุระหวาง 18 - 29 ป มีจํานวนทั้งหมด 231 คน กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 51.1 ระดับปานกลางรอยละ 45.5
และระดับสูงรอยละ 3.5
                        กลุมตัวอยางที่อายุระหวาง 30 - 49 ป มีจํานวนทั้งหมด 483 คน กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมือง จากหนังสือพิมพอยูที่ระดับตํ่ารอยละ 48.9 ระดับปานกลางรอยละ 46.2
และระดับสูงรอยละ 5.0
                        กลุมตัวอยางที่อายุ 50 ป ข้ึนไปมีจํานวนทั้งหมด 30 คน กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
หนังสือพิมพ อยูที่ระดับต่ํารอยละ 46.7 ระดับปานกลางรอยละ 53.3 และระดับสูงไมมี
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .604 ( ตาราง 24 )
            5.1.3  ระดับการศึกษา
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาต่ํากวา ป.4 มีจํานวนทั้งหมด 46 คน  กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่า รอยละ 65.2 ระดับปานกลางรอยละ 34.8
และระดับสูงไมมีจํานวน
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาประถมมีจํานวนทั้งหมด 140 คน  กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่ารอยละ 65.0 ระดับปานกลางรอยละ 31.4
และระดับสูงรอยละ 3.6
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษามัธยมตนมีจํานวนทั้งหมด 133 คน กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพอยูในระดับตํ่ารอยละ 47.4 ระดับปานกลางรอยละ 49.6
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และระดับสูงรอยละ 3.0
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษามัธยมปลายมีจํานวนทั้งหมด 184 คน กลุมที่เปด
รับขาวสารทางหนังสือพิมพอยูในระดับตํ่ารอยละ 45.7 ระดับปานกลางรอยละ 51.1 และระดับสูง
รอยละ 3.3
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาอนุปริญญา มีจํานวนทั้งหมด 99 คน กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 46.5 ระดับปานกลางรอยละ 44.4
และระดับสูงรอยละ 9.1
                        กลุมที่ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามีจํานวนทั้งหมด 129 คน กลุมที่เปดรับขาว
สารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 35.7 ระดับปานกลางรอยละ 58.1 และ
ระดับสูงรอยละ 6.2
                        คาไค-สแควร มีคานัยสําคัญเทากับ .000 ( ตาราง 25 )
            5.1.4  ภาษาที่ใชส่ือสาร
                        กลุมที่ใชภาษามลายูทองถิ่นมีจํานวนทั้งหมด 104 คน กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
การเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 50.7 ระดับปานกลางรอยละ 37.5 และระดับสูง
รอยละ 5.8
                        กลุมตัวอยางที่ใชภาษาไทยมีจํานวนทั้งหมด 191 คน กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
การเมืองทางหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่ารอยละ 52.9 ระดับปานกลางรอยละ 42.9 และระดับสูง
รอยละ 4.2
                        กลุมตัวอยางที่ใชภาษามลายูทองถิ่นและภาษาไทยปนกันมีจํานวนทั้งหมด 449
คน กลุมที่เปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 46.3 ระดับปาน
กลางรอยละ 49.7 และระดับสูงรอยละ 4.0
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .172 ( ตาราง 26 )
            5.1.5  การเปนสมาชิกสภา อบต.
                        กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกสภา อบต.มีจํานวนทั้งหมด 359 คน กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 45.4 ระดับปานกลางรอยละ 50.1
และระดับสูงรอยละ 4.5
                        กลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไปมีจํานวนทั้งหมด 385 คน กลุมที่เปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่ารอยละ 53.2 ระดับปานกลางรอยละ 42.6 และระดับ
สูงรอยละ 4.2
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                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .099 ( ตาราง 27 )
            5.1.6  อาชีพ
                        กลุมตัวอยางที่มีอาชีพขาราชการมีจํานวนทั้งหมด 51 คน  กลุมที่เปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่ารอยละ 45.1 ระดับปานกลางรอยละ 51.0 และระดับ
สูง 3.9
                        กลุมตัวอยางที่มีอาชีพคาขายมีจํานวนทั้งหมด 118 คน  กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 47.5 ระดับปานกลางรอยละ 44.9 และระดับสูง
7.6
                        กลุมตัวอยางอาชีพเกษตรกรรมมีจํานวนทั้งหมด 307 คน  กลุมที่เปดรับขาว
สารทางการเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 50.5 ระดับปานกลางรอยละ 46.6 และ
ระดับสูงรอยละ 2.9
                        กลุมตัวอยางนักเรียนนักศึกษามีจํานวนทั้งหมด 38 คน  กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
การเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 60.5 ระดับปานกลางรอยละ 39.5 และระดับสูง
ไมมี
                        กลุมตัวอยางที่เปนแมบานมีจํานวนทั้งหมด 33 คน  กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
การเมืองทางหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่ารอยละ 45.5 ระดับปานกลางรอยละ 45.5 และระดับสูง
รอยละ 9.1
                        กลุมตัวอยางอาชีพพนักงานบริษัทมีจํานวนทั้งหมด 23 คน  กลุมที่เปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่ารอยละ 43.5 ระดับปานกลางรอยละ 52.2 และระดับ
สูงรอยละ 4.3
                        กลุมตัวอยางอาชีพอื่นๆมีจํานวนทั้งหมด 174 คน  กลุมที่เปดรับขาวสารทาง
การเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 49.4  ระดับปานกลางรอยละ 46.0 และระดับสูง
รอยละ 4.6
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .594 ( ตาราง 30 )
            5.1.7  รายได
                        กลุมตัวอยางที่มีรายไดตํ่ากวา 4,999 บาท ตอปของสมาชิกครอบครัวมีจํานวน
ทั้งหมด 222 คนกลุมที่เปดรับขาวสารทางการเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 50.9
ระดับปานกลางรอยละ 46.4 และระดับสูงรอยละ 2.7
                        กลุมที่มีรายไดระหวาง 5,000 - 14,999 บาท ตอปของสมาชิกครอบครัวมีจํานวน
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ทั้งหมด 310 คน  กลุมที่เปดรับขาวสารทางการเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 51.0
ระดับปานกลางรอยละ 44.8 และระดับสูงรอยละ 4.2
                        กลุมตัวอยางที่มีรายไดระหวาง 15,000  - 37,499 บาท ตอปของสมาชิกครอบ
ครัวทั้งหมด 119 คน  กลุมที่เปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ
43.7 ระดับปานกลางรอยละ 50.4 และระดับสูงรอยละ 5.9
                        กลุมที่มีรายไดระหวาง 37,500 บาท ตอปของสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 59 คน
กลุมที่เปดรับขาวสารทางการเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 44.1 ระดับปานกลาง
รอยละ 49.2 และระดับสูงรอยละ 6.8
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .551 ( ตาราง 31 )
            5.1.8  เขตที่อยูอาศัย
                        กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในอําเภอเมืองมีจํานวนทั้งหมด 376 คน  กลุมที่เปดรับ
ขาวสารทางการเมืองทางหนังสือพิมพ อยูในระดับตํ่ารอยละ 43.4 ระดับปานกลางรอยละ 50.0
และระดับสูงรอยละ 6.6
                        กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในอําเภอที่ไมใชอําเภอเมืองจํานวนทั้งหมด 368 คน  กลุม
ที่เปดรับขาวสารทางการเมืองทางหนังสือพิมพ อยูที่ระดับตํ่ารอยละ 55.7 ระดับปานกลางรอยละ
42.4 และระดับสูงรอยละ 1.9
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .000 ( ตาราง 32 )
            ดังนั้นผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมุติฐาน ขอที่ 1  เพราะวา ในลักษณะเฉพาะบุคคลทั้งหมด
8 ตัวแปร  5 ตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน
     5.2  สมมติฐานที่ 2
              ผลการวิจัยปฏิเสธสมมุติฐานขอที่ 2 เพราะวา ทดสอบสมมุติฐานยอย 8 ขอพบวา      
ตัวแปรที่สัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางเมืองมีเพียง เพศ อายุ การศึกษา การเปนสมาชิกสภา
อบต.และอาชีพเทานั้น สวนตัวแปรที่เหลือ คือ ภาษาที่ใชส่ือสาร รายได และเขตที่อยูอาศัย  ไมมี
ความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ . 05
            5.2.1  เพศ
                        กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวนทั้งหมด 541 คน  กลุมที่เขามามีสวนรวมทาง
การเมืองอยูที่ระดับต่ํารอยละ 8.7 ระดับปานกลางรอยละ 61.2 ระดับสูงรอยละ 30.1
                        กลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวนทั้งหมด 221 คน  กลุมที่เขามามีสวนรวมทาง
การเมืองอยูที่ระดับต่ํารอยละ 16.3 ระดับปานกลางรอยละ 67.9 ระดับสูงรอยละ 15.8
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                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .000 ( ตาราง 35 )
            5.2.2  อายุ
                        กลุมอายุระหวาง 18 - 19 ป มีจํานวนทั้งหมด 236 คน  กลุมที่มารวมทางการเมือง
อยูในระดับต่ํารอยละ 16.5 ระดับปานกลางรอยละ 67.4 และระดับสูงรอยละ 16.1
                        กลุมอายุระหวาง 30 - 49 ป มีจํานวนทั้งหมด 493 คน  กลุมที่มารวมทางการเมือง
อยูในระดับต่ํารอยละ 8.3 ระดับปานกลางรอยละ 61.9 และระดับสูงรอยละ 29.8
                        กลุมอายุระหวาง 50 ปข้ึนไป มีจํานวนทั้งหมด 31 คน  กลุมที่มารวมทางการเมือง
อยูในระดับต่ํารอยละ 6.5 ระดับปานกลางรอยละ 54.8 และระดับสูงรอยละ 38.7
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .000 ( ตาราง 36 )
            5.2.3  ระดับการศึกษา
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาต่ํากวา ป.4 มีจํานวนทั้งหมด 48 คน  กลุมที่มีสวน
รวมทางการเมืองอยูในระดับต่ํารอยละ 12.5 ระดับปานกลางรอยละ 68.8 และระดับสูงรอยละ
18.8
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาประถมมีจํานวนทั้งหมด 148 คน  กลุมที่มีสวนรวม
ทางการเมืองอยูในระดับต่ํารอยละ 16.9 ระดับปานกลางรอยละ 62.8 และระดับสูงรอยละ 20.3
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษามัธยมตนมีจํานวนทั้งหมด 137 คน  กลุมที่มี
สวนรวมทางการเมืองอยูในระดับต่ํารอยละ 14.6 ระดับปานกลางรอยละ 55.5 และระดับสูงรอย
ละ 29.9
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษามัธยมปลายมีจํานวนทั้งหมด 188 คน  กลุมที่มี
สวนรวมทางการเมืองอยูในระดับต่ํารอยละ 5.3 ระดับปานกลางรอยละ 63.3 และระดับสูงรอยละ
31.4
                      กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาอนุปริญญาตรีมีจํานวนทั้งหมด 100 คน  กลุมที่มี
สวนรวมทางการเมืองอยูในระดับต่ํารอยละ 9.0 ระดับปานกลางรอยละ 71.0 และระดับสูงรอยละ
20.0
                        กลุมตัวอยางที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวามีจํานวนทั้งหมด 128 คน
กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่ารอยละ 8.6 ระดับปานกลางรอยละ 64.1 และระดับสูง
รอยละ 27.3
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .025 ( ตาราง 37 )
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            5.2.4  ภาษาที่ใชส่ือสาร
                        กลุมที่ใชภาษามลายูทองถิ่นมีจํานวนทั้งหมด 110 คน  กลุมที่มีสวนรวมทาง
การเมืองอยูที่ระดับต่ํารอยละ 14.5 ระดับปานกลางรอยละ 60.9 และระดับสูงรอยละ 24.5
                        กลุมที่ใชภาษาไทยมีจํานวนทั้งหมด 193 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูที่
ระดับต่ํารอยละ 11.4 ระดับปานกลางรอยละ 66.3 และระดับสูงรอยละ 22.3
                        กลุมที่ใชภาษามลายูทองถิ่นกับภาษาไทยปนกันมีจํานวนทั้งหมด 459  คน  กลุม
ที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูที่ระดับต่ํารอยละ 9.8 ระดับปานกลางรอยละ 62.3 และระดับสูงรอย
ละ 27.9
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .395 ( ตาราง 38 )
            5.2.5  การเปนสมาชิกสภา อบต.
                        กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกสภา อบต. มีจํานวนทั้งหมด 364 คน  กลุมที่มีสวนรวม
ทางการเมืองอยูที่ระดับต่ํารอยละ 5.2 ระดับปานกลางรอยละ 58.2 และระดับสูงรอยละ 36.5
สวนกลุมตัวอยางที่เปนประชาชน มีจํานวนทั้งหมด 398 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูที่
ระดับต่ํารอยละ 16.1 ระดับปานกลางรอยละ 67.6 และระดับสูงรอยละ 16.3
                        คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .000 ( ตาราง 39 )
            5.2.6  อาชีพ
                        กลุมตัวอยางที่อาชีพขาราชการมีจํานวนทั้งหมด 51 คน  กลุมที่มีสวนรวมทาง
การเมือง  อยูในระดับต่ํา รอยละ 9.8 ระดับปานกลาง รอยละ 68.6 และระดับสูงรอยละ  21.6
                        กลุมตัวอยางที่อาชีพคาขายมีจํานวนทั้งหมด 120 คน  กลุมที่มาสวนรวมทาง
การเมือง อยูในระดับต่ํา รอยละ 7.5 ระดับปานกลาง รอยละ 62.5 และระดับสูงรอยละ 30.0
                        กลุมตัวอยางที่อาชีพเกษตรกรรมมีจํานวนทั้งหมด  313 คน  กลุมที่มีสวนรวมทาง
การเมืองอยูในระดับต่ํา รอยละ 10.2 ระดับปานกลาง 58.8 และระดับตํ่ารอยละ 31.0
                        กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนนักศึกษา มีจํานวนทั้งหมด 39 คน  กลุมที่มีสวนรวม
ทางการเมืองอยูที่ระดับต่ํารอยละ 30.8 ระดับปานกลาง 69.2 และระดับสูงไมมีจํานวน
                        กลุมตัวอยางที่เปนแมบานมีจํานวนทั้งหมด 36 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมือง
อยูในระดับต่ํารอยละ 11.1 ระดับปานกลางรอยละ 77.8 และระดับสูงรอยละ 11.1
                        กลุมตัวอยางที่อาชีพพนักงานบริษัทมีจํานวนทั้งหมด 23 คน  กลุมที่มีสวนรวม
ทางการเมือง อยูที่ระดับรอยละ 13.0 ระดับปานกลางรอยละ 65.2 และระดับสูงรอยละ 21.7
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                        กลุมตัวอยางที่อาชีพอื่นมีจํานวนทั้งหมด 180 คน กลุมที่มีสวนรวมทางการเมือง
อยูในระดับรอยละ 10.0 ระดับปานกลางรอยละ 65.0 และระดับสูงรอยละ 25.0
                        คาไค-สแควร มีคานัยสําคัญเทากับ .000 ( ตาราง 42 )
            5.2.7  รายได
                        กลุมตัวอยางที่รายไดตํ่ากวา 4,999 บาท ตอป ของสมาชิกครอบครัว มีจํานวน
ทั้งหมด 231 คน สวนที่มีสวนรวมทางการเมือง ระดับตํ่า รอยละ 11.7 ระดับปานกลางรอยละ
64.5 และระดับสูงรอยละ 23.8
                        กลุมตัวอยางที่มีรายได ระหวาง 5,000 - 14,999 บาท ตอปของสมาชิกครอบครัว
มีจํานวนทั้งหมด 318 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่า รอยละ 10.7 ระดับกลาง
รอยละ 61.9 และระดับสูงรอยละ 27.4
                        กลุมตัวอยางที่มีรายได ระหวาง 15,000 - 37,499 บาท ตอปของสมาชิกครอบ
ครัว มีจํานวนทั้งหมด 119 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมือง อยูในระดับตํ่า รอยละ 8.4 ระดับ
ปานกลาง รอยละ 62.2 และระดับสูง รอยละ 29.4
                        กลุมตัวอยางที่มีรายไดมากกวา 37,500 บาทตอป ของสมาชิกครอบครัวมีจํานวน
ทั้งหมด 60 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่า รอยละ 8.3  ระดับปานกลางรอยละ
68.3 และระดับสูงรอยละ 23.3
                        คาไค-สแควร มีคานัยสําคัญเทากับ .831 ( ตาราง 43 )
            5.2.8  เขตที่อยูอาศัย
                        กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองมีจํานวนทั้งหมด 380 คน กลุมที่มีสวนรวม
ทางการเมืองระดับต่ํา รอยละ 8.9 ระดับปานกลางรอยละ 62.4 และระดับสูงรอยละ 28.8
                        กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในอําเภอที่ไมใชอําเภอเมือง มีจํานวนทั้งหมด 382 คน
กลุมที่มีสวนรวมทางการเมือง ระดับตํ่ารอยละ 12.8 ระดับปานกลาง รอยละ 63.9 และระดับสูง
รอยละ 23.3
                        คาไค-สแควร มีคานัยสําคัญเทากับ .089 ( ตาราง 44 )
              ดังนั้นผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐาน ขอที่ 2  เพราะวา ในลักษณะเฉพาะบุคคลทั้ง
หมด 8 ตัวแปร  3 ตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน
     5.3  สมมติฐานที่ 3
              ผลการวิจัย สอดคลองกับสมมติฐานที่ 3 วา  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมือง
ของกลุมตัวอยาง มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองที่ระดับในสําคัญทางสถิติ .05
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              กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลอยางถูกตองในการวิเคราะหสมมติฐานที่ 3 มีจํานวน 741 คน
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการเปดรับขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทาง
การเมืองพบวา กลุมตัวอยางที่ระดับการเปดรับขาวสารทางการเมืองระดับตํ่ามีจํานวนทั้งหมด
367 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่า รอยละ 16.3 ระดับปานกลาง รอยละ 67.3
และระดับสูงรอยละ 16.3

แผนภาพ 19  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวสารทางการเมืองต่ํา

          367 คน         60                  247                  60
                            16.3%             67.3%            16.3%

           50

                                                                                                           ( ระดับการมีสวนรวม
                               ตํ่า             ปานกลาง             สูง                             ทางการเมือง )

              กลุมตัวอยางที่ระดับการเปดขาวสารการเมือง ระดับปานกลางมีจํานวนทั้งหมด 343 คน
กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่ารอยละ 5.2 ระดับปานกลางรอยละ 60.6 และระดับสูง
รอยละ 34.1

แผนภาพ 20  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวสารทางการเมืองระดับ
ปานกลาง

          343 คน               18                  208                 117
                                   5.2%             60.6%              34.1%

            50

                                                                                                               ( ระดับการมีสวนรวม
                                    ตํ่า             ปานกลาง               สูง                          ทางการเมือง )
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              กลุมตัวอยางที่ระดับการเปดรับขาวสารทางการเมืองระดับสูงมีจํานวนทั้งหมด 31 คน
กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่ารอยละ 6.5 ระดับปานกลาง รอยละ 51.6 และระดับ
สูงรอยละ 41.9

แผนภาพ 21  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่เปดรับขาวสารทางการเมืองระดับสูง

          31 คน               2                   16                    13
                                6.5%             51.6%              41.9%

            50

                                                                                                          ( ระดับการมีสวนรวม
                                  ตํ่า            ปานกลาง               สูง                         ทางการเมือง )

              คาไค-สแควรมีคานัยเทากับ .000 ( ตาราง 45 )
              ดังนั้นผลการศึกษายอมรับสมมติฐานขอที่ 3

     5.4  สมมติฐานที่ 4
              ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ 4 วา  ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองของกลุมตัว
อยางมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
              กลุมตัวอยางที่ใหขอมูลอยางถูกตองในการวิเคราะหสมมติฐานที่ 4 มีจํานวน 762 คน
ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพกับการมีสวน
รวมทางการเมืองพบวา    กลุมตัวอยางที่มีทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพเชิงลบมี
จํานวนทั้งหมด 14 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับตํ่า รอยละ 21.4 ระดับปานกลาง
รอยละ 71.4 และระดับสูง รอยละ 7.1
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แผนภาพ 22  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงลบตอขาวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพ

          14 คน             3                     10                     1
                              21.4%             71.4%               7.1%

            50

                                                                                                           ( ระดับการมีสวนรวม
                               ตํ่า              ปานกลาง               สูง                          ทางการเมือง )

              กลุมตัวอยางที่มีทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพเชิงปานกลาง มีจํานวน
ทั้งหมด 578 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูที่ระดับตํ่ารอยละ 12.3 ระดับปานกลาง รอยละ
63.8 และระดับสูงรอยละ 23.9

แผนภาพ 23  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงปานกลางตอขาวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพ

          578 คน             71                  369                  138
                                12.3%             63.8%              23.9%

           50

                                                                                                               ( ระดับการมีสวนรวม
                                   ตํ่า             ปานกลาง               สูง                           ทางการเมือง )

              กลุมตัวอยางที่มีทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพเชิงบวก มีจํานวน
ทั้งหมด 170 คน  กลุมที่มีสวนรวมทางการเมืองอยูที่ระดับตํ่ารอยละ 5.3 ระดับปานกลางรอยละ
60.0 และระดับสูงรอยละ 34.7
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แผนภาพ 24  การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงบวกตอขาวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพ

          170 คน            9                    102                   59
                               5.3%               60.0%              34.7%

           50

                                                                                                          ( ระดับการมีสวนรวม
                                 ตํ่า               ปานกลาง              สูง                       ทางการเมือง )

              คาไค-สแควรมีคานัยสําคัญเทากับ .003 ( ตาราง 51 )
              ดังนั้นผลการศึกษายอมรับสมมติฐานขอที่ 4
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อภิปรายผลการวิจัย

1.  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน
                 จากผลการศึกษาการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุม
ตัวอยางไดรับขาวสารจากโทรทัศนมากกวาวิทยุและหนังสือพิมพ ( ตาราง 16 ) สาเหตุดังกลาว
อาจมาจากคุณสมบัติของโทรทัศนที่แตกตางจากสื่อประเภทอื่น  เพราะโทรทัศนมีความสามารถใน
การสงสัญญาณทั้งภาพและเสียงไปสูผูชมหรือผูรับสารไดอยางรวดเร็ว  มีสีสันนาสนใจ และ
สามารถสงกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวาง  การเสนอขาวฉับไว  ทันเหตุการณ  ใหภาพ
จริงและเขาใจงาย คุณสมบัติเหลานี้สงผลใหมีการรับขาวสารจากโทรทัศนมากกวาสื่อวิทยุ และ
หนังสือพิมพ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของพรไทย ศิริสาธิตกิจ
( 2542 : 154 )
                  เมื่อศึกษาการเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพ  โดยแยกระดับการเปดรับขาวสาร  เปน
3 ระดับ   ในกลุมตัวอยาง 765 คน ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผูมีพฤติกรรมเปดรับขาวสาร
จากหนังสือพิมพระดับต่ํา มีจํานวนรอยละ 48.1 ระดับปานกลางมีจํานวนรอยละ 45.0 และระดับ
สูงมีจํานวนรอยละ 4.2 ( ตาราง 22 ) การวิเคราะหผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพคอนขางต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อิทธิพล
ของการพัฒนาสื่ออิเลกทรอนิกสที่มีตอสังคมปจจุบัน  ในขณะที่คลื่นวิทยุโทรทัศนสามารถคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งหมด  ครัวเรือนโดยทั่วไปมีเครื่องโทรทัศนเปดรับขาวสาร มีสถานี
วิทยุกระจายเสียงตั้งอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 14 สถานี ( ปตตานี 3  ยะลา 5 และ
นราธิวาส 6 ) จัดรายการนําเสนอขาวสารทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
                 ในการวิเคราะหการเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพแตละฉบับ ผูวิจัยไดกําหนด
หนังสือพิมพ 5 ฉบับ ซึ่งเปนหนังสือพิมพรายวันสวนกลาง 4 ฉบับและหนังสือพิมพทองถิ่น 1 ฉบับ
                 จากผลการวิเคราะหพบวา ประชาชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนิยมการอาน
หนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวสมากกวาหนังสือพิมพฉบับอ่ืนและกลุมตัวอยางที่มีจํานวนรอย
ละ 58.3 ไมอานหนังสือพิมพทองถิ่น
                 สาเหตุที่ประชาชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเลือกอานหนังสือพิมพทั้งไทยรัฐ และ
เดลินิวสเพียง 2 ฉบับนั้น อาจเปนเพราะ เคยชินมานาน มีผูอานอยางทั่วถึง  ทั้งกลุมผูนําทองถิ่น
และประชาชน  สามารถพบไดในสถานที่ราชการ  รานกาแฟ  รานอาหารทั่วไป  ที่อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  หนังสือพิมพ 2 ฉบับนี้เปนหนังสือพิมพ
ประเภทปริมาณ ( quantity newspapers ) ซึ่งมีลักษณะการนําเสนอขาวสารใหเราอารมณต่ืนเตน
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สนุกสนานและเสนอเนื้อหาที่คนทุกระดับต้ังแตผูมีระดับการศึกษาต่ําจนผูมีระดับการศึกษาสูงรูสึก
ประทับใจ
                 ในดานความถี่และการอานหนังสือพิมพแตละฉบับ  พบวามีการไมอานหรืออานแตไม
ประจํามากที่สุด รองลงมาคือ อานเพียงวันละ 1 ฉบับ  ผลการวิจัยของพรไทย ศิริสาธิตกิจ            
( 2542 ) ไดอธิบายเหตุผลพฤติกรรมการอานหนังสือพิมพดังกลาววา  การที่ประชาชนไมอาน
หนังสือพิมพนั้น มาจากสาเหตุที่ไมมีเวลาอาน เพราะหนังสือพิมพเปนสื่อประเภทที่มีเนื้อหา
ขาวสารหลากหลายประเด็น มีความยาวและมีความละเอียดมาก  ดังนั้นการรับขาวสารจึงตองให
เวลานานพอสมควรจึงจะเขาใจได  หากประชาชนไมมีเวลา  ความถี่ในการรับขาวสารก็จะลดนอย
ลง
                 ในดานความสนใจเนื้อหาขาวสารทางการเมือง  ผลการวิจัยพบวา  จํานวนกลุมตัว
อยางที่ระดับสนใจปานกลาง มีจํานวนรอยละ 49.2 รองลงมาคือ สนใจมากมีจํานวนรอยละ 30.2
และ  สนใจมากที่สุด มีจํานวนรอยละ 10.8 ( ตาราง 20 ) ทั้งนี้สามารถวิเคราะหปจจัยระบบ
การสื่อสารไดวา ผูสงสารและขาวสารเปนตัวสรางความสนใจทางการเมืองใหเกิดขึ้นแกผูรับสาร
ขาวสารทางการเมืองหรือขาวหนักที่ส่ือมวลชนจัดและเลือกนําเสนอทําใหผูรับสารเกิดความสนใจ
และเห็นความสําคัญของขาวสารตามไปดวย  ดังนั้นเมื่อผูรับสารเปดรับขาวสารทางการเมืองจาก
ส่ือมวลชนก็จะมีความสนใจการเมืองมากขึ้นดวย ผลงานของจริญญา  เจริญสุขใส ( 2539 ) ก็มี
นัยเชนเดียวกัน
                 เมื่อศึกษาการรับความรูความเขาใจตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ  พบวา
ประชาชนที่ไดความรู ความเขาใจจากขาวสารที่ไดรับจากหนังสือพิมพอยูที่ระดับไดความรูเขาใจ
ปานกลาง มีจํานวนรอยละ 49.9  รองลงมา ไดความรูความเขาใจมาก มีจํานวนรอยละ 34.8 และ
ไดความรูความสนใจมากที่สุด มีจํานวนรอยละ 6.4 ( ตาราง 21 )  การศึกษาของจริญญา      
เจริญสุขใส ( 2539 ) ไดอธิบายความสัมพันธระหวางการสื่อสารมวลชนกับความรูความเขาใจทาง
การเมืองวา  การสื่อสารมวลชนยังถูกนํามาใชในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองได
อยางมาก  การสื่อสารมวลชนจะใหขอมูล และความรู อาทิ รายงานขาว รายการวิเคราะห
สถานการณทางการเมือง และ การเลือกตั้งรวมทั้งบทวิเคราะหและบทสัมภาษณนักการเมือง
                 เมื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ  จํานวนครึ่งหนึ่ง
ของกลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพอยูในระดับตํ่า ( ตาราง 22 )
สาเหตุที่การรับขาวสารจากหนังสือพิมพของประชาชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยูในระดับต่ํา
นั้น อาจมาจากปจจัย 3 อยาง ดังนี้
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                 1)   ผูรับขาวสารจากสื่อมวลชนสวนมากเลือกรับจากสื่อโทรทัศนและวิทยุแทน
หนังสือพิมพ  เพราะสื่อโทรทัศนและวิทยุเปนสื่อที่เปดรับขาวสารไดสะดวกและงายกวา  ปจจุบันนี้
คลื่นโทรทัศนและวิทยุไดเขาถึงทุกพื้นที่ในชนบท
                 2)   สภาพเศรษฐกิจคอนขางต่ํา และ ความสนใจนอยในการหาซื้อส่ิงพิมพเปนสาเหตุ
ใหประชาชน ใน 3 จําหวัดชายแดนภาคใตอานหนังสือพิมพนอยลง  ตามผลการการวิจัยครั้งนี้
รายไดของกลุมตัวอยางอยูในระดับคอนขางต่ํา มีสวนรอยละ 72.0 ( ตาราง 15 )  ผลของ
การศึกษาครั้งนี้พองกับขอเท็จจริงตามขอมูลทางสถิติเกี่ยวกับคาใชจายตอเดือนของประชาชน
ในการหาซื้อส่ิงพิมพของภาคใต ( สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542 : 414 -
415 ) และ จังหวัดปตตานี ( สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542 : 106 - 107 )
ระบุวา อัตราสัดสวนของคาใชจายของการบันเทิงและการอานอยูในระหวางรอยละ 1.1 ถึง 1.8
ของรายจายตอเดือนทั้งหมดของครอบครัว
                 3)  ถึงแมวาประชาชนที่อาศัยอยูในชนบทมีโอกาสอานหนังสือพิมพ   โดยซื้อ
หนังสือพิมพเอง หรือไปอานในที่ซึ่งมีหนังสือพิมพก็ตาม  ก็คือวามีสภาพแวดลอมดอยกวาสังคม
เมือง ในการไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ   เมื่อเปรียบเทียบอําเภอเมืองกับนอกเขตอําเภอ
เมือง  เขตอําเภอเมืองมีจํานวนรานจําหนายหนังสือพิมพมากกวา  การหาหนังสือพิมพอานตาม
สถานที่ทํางานหรือรานคาก็งายกวา  และมีประชาชนสนใจเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพมาก
กวา ( ตาราง  32 )    สาเหตุดังกลาวสงผลใหประชาชนที่อาศัยอยู ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพในระดับตํ่า
                 อยางไรก็ตาม  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนของประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตสะทอนภาพการเขาสูสังคม ทันสมัยมากขึ้น กลาวไดวา ความพรอมของประชาชน
ในความเขาใจภาษาที่ส่ือสาร  การเปดรับส่ือมวลชนและ การไดรับรูความเคลื่อนไหวของสังคม
ภายนอกและภายใน จะมีผลตอการติดตามหรือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมือง ( แผนภาพ 7 )   การเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพก็จะชวยใหประชาชนมี
ความเขาใจตอความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง และเปนผลดีตอการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิภาพ  การเพิ่มระดับการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางเปนสิ่งสะทอนการขยาย
ความสนใจตอระบบการปกครอง
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2.  ความสัมพันธระหวางลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางกับการเปดรับขาวสารทางการ
เมืองจากหนังสือพิมพ
                 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ในแงที่ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธ
กับการเปดรับขาวสารทางการเมืองนั้น ปรากฏวา  ไดรับการปฏิเสธในระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
                 จากผลการวิจัยพบวา  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยาง ในสวนระดับการศึกษา  เขตที่
อยูอาศัยนั้นมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ  แตลักษณะ
เฉพาะของกลุมตัวอยาง คือ อายุ  ภาษาที่ใชส่ือสาร  การเปนสมาชิก อบต.  อาชีพ และรายได
เหลานี้ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ
                 ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากหนังสือพิมพทําใหพิจารณาไดดังนี้
                 1)  การศึกษากับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้นมี
แนวโนมการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพมากข้ึนดวย  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับ
การศึกษาของพรทิพย  เย็นจะบก ( 2527 ) ที่วาประชาชนจะเปดรับขาวสารมากขึ้นตามระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น  การศึกษาของพรไทย  ศิริสาธิตกิจ ( 2542 ) กลาววา  คุณสมบัติของผูรับ
ขาวสารจากหนังสือพิมพตองเปนบุคคลที่มีความรูและมีทักษะทางดานภาษาสูงกวาบุคคลที่ไดรับ
ขาวสารจากสื่อมวลชนประเภทโทรทัศนและวิทยุ  ผูอานหนังสือพิมพจําเปนตองมีทักษะทางภาษา
ในการอานเพื่อเขาใจเนื้อหา   
                 2)  เขตที่อยูอาศัยกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองมี
การเปดรับขาวสารทางการเมืองสูงกวากลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในเขตอําเภอที่ไมใชอําเภอเมือง
พฤติกรรมดังกลาวอาจมาจากสภาพเมืองที่มีการอํานวยความสะดวกในการรับขาวสารจาก
ส่ือมวลชนซึ่งสอดคลองกับขอเท็จจริงจากการสํารวจการอานหนังสือพิมพของประชาชนทั่ว
ประเทศ พบวา เขตเทศบาลทั่วราชอาณาจักรจะมีสัดสวน ครัวเรือนที่อานหนังสือพิมพสูงกวานอก
เขตเทศบาลประมาณ 2 เทา  สัดสวนครัวเรือนที่อานหนังสือพิมพในเขตเทศบาลมีจํานวนรอยละ
68.6 ของครัวเรือนทั้งหมดในเขตเทศบาลและสัดสวนของครัวเรือนที่อานหนังสือพิมพในนอกเขต
เทศบาล มีจํานวนรอยละ 34.2 ของครัวเรือนทั้งหมดในนอกเขตเทศบาล ( สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2538 : 5 )
                 ผลการศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยางที่ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากหนังสือพิมพทําใหพิจารณาประเด็นตอไปนี้ไดดังนี้
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                 1)  เพศกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  เพศกับการเปดรับขาวสารทางการเมืองไมมี
ความสัมพันธกัน  การศึกษาของพรไทย สิริสาธิตกิจ ( 2542 ) ไดอธิบายเหตุผลดังกลาววา      
เพศชายและเพศหญิงมีความใกลเคียงในการรับขาวสารจากหนังสือพิมพ  อันสะทอนใหเห็นวา
เพศหญิงมีความสนใจแสวงหาหรือเขาถึงขาวสารจากสื่อมวลชนไมตางจากเพศชาย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสตรีมีบทบาทในสังคมหลายดานมากขึ้น
                 2)  อายุกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา ความแตกตางของอายุไมมีความสัมพันธกับ
การเปดรับขาวสารทางการเมือง สาเหตุดังกลาวแสดงใหเห็นวา ถึงแมวา กลุมตัวอยางมีอายุ
แตกตางกัน  แตมีลักษณะรวมกันคือ ทุกคนที่มีอายุเกินกวา 18 ปสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
และนาจะเห็นวาการเมืองเปนสิ่งสําคัญในสังคม  อันอาจทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทาง
การเมืองไมแตกตางกันมากนัก
                 3)  ภาษาที่ใชส่ือสารกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา   ความแตกตางของภาษาที่ใชส่ือสารในชีวิต
ประจําวันของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประชาชนสวนใหญใชภาษา 3 ลักษณะเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  เมื่อ
สํารวจในพื้นที่ศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางที่ใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันสวนมากเปนผูที่นับถือ
ศาสนาพุทธและกลุมที่ใชภาษาไทยมลายูถิ่นหรือใชภาษามลายูถิ่นปนกับภาษาไทยสวนมากเปนผู
ที่นับถือศาสนาอิสลาม  ถึงแมวาเปนผูที่ใชภาษามลายูถิ่นในการสื่อสารกับสมาชิกครอบครัวก็มี
ความจําเปนตองใชภาษาไทยในการอานเขียนหนังสือทางราชการ  การติดตอประสานงานกับ
องคกรทองถิ่นตางๆ  เพราะภาษาไทยเปนภาษาราชการ และภาษากลางในการสื่อสาร
ความแพรหลายของการใชภาษาไทยและความสําคัญของภาษาไทยในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาจึงมีผลใหประชาชนมีโอกาสใชภาษาไทยมากขึ้นในการสื่อสาร  ประชาชนจึงรับขาวสาร
จากหนังสือพิมพงายขึ้น และกระตุนใหสนใจขาวสารบานเมืองและความเคลื่อนไหวทางสังคมดวย
จิตสํานึกความเปนประชาชนของชาติ ไมวาจะเปนคนที่ใชภาษาทองถิ่นหรือไมก็ตาม
                 4)  การเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  การเปนสมาชิกสภา อบต.หรือไมนั้น ไมมี
ความสัมพันธกันในการรับขาวสารทางการเมือง  ผลการวิจัยดังกลาวแตกตางกับทฤษฎีการรับ
ขาวสาร 2 ข้ันตอน ( บทที่ 2 ) ซึ่งผูนําความคิดเห็นในทองถิ่นมีความสนใจขาวสารจากสื่อมวลชน
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มากกวาประชาชนในทองถิ่นและมีอิทธิพลตอประชาชนในการใหขอมูลทางการเมือง ผลการศึกษา
การเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล ( ตาราง 16 ) พบวา  กลุมตัวอยางอยูที่ระดับนอยมีจํานวนมากที่
สุด รอยละ 44.4 นั้น อาจหมายถึงวา  กลุมตัวอยางที่เปนผูนําในชุมชน คือ สมาชิกสภา อบต. กับ
ประชาชนมีพฤติกรรมการรับขาวสารทางการเมืองคลายคลึงกัน  โดยเฉพาะประชาชนในทองถิ่น
อาศัยการรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพใกลเคียงกัน
                 5)  อาชีพกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางของอาชีพไมมีความสัมพันธกับ
ในการเปดรับขาวสารทางการเมือง ผลการการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาการรับขาวสาร
จากหนังสือพิมพรายวันของประชาชน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ( พรไทย  ศิริสาธิตกิจ, 2542 )
วา  อาชีพขาราชการ  คาขาย  นักเรียน  นักศึกษาและแมบานมีการเปดรับขาวสารจาก
หนังสือพิมพใกลเคียงกัน หมายความวาแตละสาขาอาชีพของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการรับ
ขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพไมแตกตางกัน
                 6)  รายไดกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางดานรายไดของกลุมตัวอยางซึ่ง
เปนรายไดของสมาชิกของครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารทางการเมือง
สอดคลองกับผลการวิจัยของพรไทย  ศิริสาธิตกิจ ( 2542 ) และวินัย  ทิพยสุวรรณ ( 2528 )         
ที่พบวา  รายไดของกลุมตัวอยางไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพ  แมวา
สถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันแตพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทาง
การเมืองจากหนังสือพิมพใกลเคียงกัน

3.  พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
                 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่วาลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมทางการเมืองนั้น ปรากฏวาไดรับการปฏิเสธในระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
                 จากผลการวิจัยพบวา  ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางในดานเพศ  อายุ  การศึกษา
การเปนสมาชิกสภา อบต.และอาชีพนั้น มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
แต ลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่เปนภาษาที่ใชส่ือสาร  รายไดและเขตที่อยูอาศัย ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
                 ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทาง
การเมืองทําใหพิจารณาไดดังนี้
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                 1)  เพศกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางของเพศทําใหกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน  การมีสวนรวมทางการเมืองของเพศชายมีแนว
โนมสูงกวาเพศหญิง  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของปยะนุช  เงินคลายและคณะ           
( 2540 ) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในประเทศซึ่งพบวา  เพศ
ชายมีสวนรวมทางการเมืองสูงกวาเพศหญิง
                  2)  อายุกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                       จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันจะมีสวนรวม
ทางการเมืองแตกตางกัน  กลุมตัวอยางที่มีอายุสูง มีแนวโนมการมีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้นดวย
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาปยะนุช  เงินคลายและคณะ ( 2540 ) และสุนันท   
เกษมชัยนันท ( 2536 ) ในขณะที่ผลการศึกษาของมิลแบรท ( Milbrath,1977 : 114 ) ระบุวา    
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองจะสูงขึ้นจนถึงอายุในมัชฌิมวัย แตเมื่ออยูในอายุชรา      
แนวโนมการมีสวนรวมทางการเมืองก็จะลดลงอยางตอเนื่อง
                 3)  การศึกษากับการมีสวนรวมทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ผูมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีสวนรวม
ทางการเมืองแตกตางกัน  ระดับการศึกษาสูงขึ้นของกลุมตัวอยาง สงผลตอแนวโนมของการเขามา
มีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้นดวย  ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของปยะนุช  เงินคลาย
และคณะ  ( 2540 )  เชนเดียวกับที่ฮันติงตัน ( Huntington,1982 : 43 ) พบวา  การศึกษาเปน
ปจจัยสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง  สวนมิลแบรท ( Milbrath,1977 : 98 - 100 ) ได
อธิบายถึงลักษณะการมีสวนรวมทางการเมืองของผูมีการศึกษาสูงวา  คนที่มีระดับการศึกษาสูง
กวา มีความตื่นตัวตอผลกระทบของนโยบายของรัฐบาล  ชอบเลาเรื่องการเมืองที่ตนเองสนับสนุน
และสนใจรณรงคหาเสียงเลือกตั้งมากกวา  คนที่ระดับการศึกษาสูงกวา มีขอมูลขาวสารทาง
การเมืองมากกวา  มีความคิดเห็นตอประเด็นทางการเมืองมากกวา  มีการเจาะประเด็นทาง
การเมืองกวางกวา และชอบพูดคุยเรื่องทางการเมืองสูงกวา
                 4)  การเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหรือไมกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  สมาชิกสภา อบต.กับประชาชนทั่วไปมีความ
แตกตางกันใน การมีสวนรวมทางการเมือง  กลุมสมาชิกสภา อบต. มีแนวโนมเขาสวนรวมทาง
การเมืองสูงกวาประชาชนทั่วไปซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของมิลแบรท ( Milbrath, 1977 : 110 -
111) ที่กลาววา ผูเปนสมาชิกองคกรทางสังคมมีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง  สูงกวา
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ประชาชนทั่วไปที่ไมเปนสมาชิกขององคกรทางสังคม  ปจจัยที่ทําใหสมาชิกองคกรมีสวนรวมทาง
การเมือง นอกจากความสนใจสวนบุคคลแลว ยังเปนการใหความสําคัญตอการสรางความสามัคคี
ในกลุมสมาชิก   ในกิจกรรมทางการเมือง  การศึกษาของฮันติงตั้น ( Huntington,1982 : 85 - 93 )
ก็พบวา  การเปนสมาชิกขององคกรเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีสวนรวมทางการเมืองมากกวา
การไมเปนสมาชิก นอกจากนี้ผูเปนสมาชิกขององคกรทางสังคม  มักเปนบุคคลที่มีระดับการศึกษา
สูง  มีรายไดมาก  และสถานภาพทางเศรษฐกิจดีกวาประชาชนทั่วไป
                 สมาชิกสภา อบต. ไดรับเลือกตั้งโดยประชาชนเห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะกับ
บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา อบต.สวนใหญเปนผูที่มีความรูมาก เปน
ผูที่มีการศึกษาสูง และเปนผูมีรายไดเพียงพอสามารถที่จะรับภาระหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลได   นอกเหนือจากสมาชิกสภา อบต. มีความใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่แลวยังมี
ความสัมพันธอยางแนนแฟนกับกลุมสมาชิกดวย   สาเหตุดังกลาวอาจสงผลตอระดับการมี
สวนรวมทางการเมืองสูงกวาประชาชน
                 5)  อาชีพกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางของอาชีพมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมทางการเมือง  สัดสวนจํานวนของกลุมเกษตรกรมีมากกวากลุมอาชีพอื่นและมี
แนวโนมเขามามีสวนรวมทางการเมืองสูงกวาอาชีพอื่น  ถาดูจากสภาพสังคม  สังคมไทยเปนสังคม
ที่ประชาชนจํานวนมากประกอบอาชีพทางการเกษตร  ในการสุมกลุมตัวอยางของผูวิจัยมีอัตรา
สัดสวนของประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการการเกษตรคอนขางสูงเชนเดียวกัน  ภาพสะทอน
ของพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมเกษตรกรของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอาจ
เหมือนกับสภาพทั่วไปของสังคมก็ได เพราะการศึกษาของปยะนุช เงินคลายและคณะ ( 2540 )
ระบุวา  อาชีพเกษตรกรเปนกลุมที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งมากกวากลุมอาชีพอื่น   ผลการวิจัยครั้งนี้มี
ความแตกตางจากการศึกษาของมิลแบรท ( Milbrath, 1977 : 102 - 106 )  ที่ชี้วาผูที่มีสถานภาพ
ดานอาชีพทางสังคมสูงกวาหรือผูมีอาชีพผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีสวนรวมทางการเมืองสูงกวา
อาชีพอื่น
                 ในการวิเคราะหพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยาง ( ตาราง 30 )
การมีสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางมีจํานวน 1 ใน 4 อยูที่ระดับสูงนั้นอาจมีสวนเกี่ยวของ
กับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุมตัวอยางที่มีความสัมพันธกับการมี่สานรวมทางการเมือง ไดแก
เพศ  อายุ  การศึกษา  การเปนสมาชิกสภา อบต.หรือไมกับและอาชีพ โดยเฉพาะปจจัยของ
ลักษณะเฉพาะบุคคล คือเพศชาย  ผูที่อายุมากกวา 50 ปข้ึนไป  ผูเปนสมาชิกสภา อบต.  และผูมี
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อาชีพเกษตรกรและคาขายเปนปจจัยสําคัญและเปนสวนประกอบที่สงผลตอจํานวนกลุมตัวอยาง
1 ใน 4 ที่อยูในระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูง
                 จากผลการศึกษา  ลักษณะของกลุมตัวอยางที่ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทาง
การเมืองทําใหพิจารณาไดดังนี้
                 1)  ภาษาที่ใชส่ือสารกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางของภาษาที่ใชส่ือสารในชีวิต
ประจําวันของกลุมตัวอยาง ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง ใน 3 จังหวัดชาย
แดน    ภาคใต    ถึงแมวา สถานการณปจจุบันดานการใชภาษาไทยของประชาชนที่นับถือศาสนา
อิสลามดีข้ึนก็ตาม   ก็ยังมีความนิยมการใชภาษามลายูถิ่นสูง  ความแตกตางการใชภาษามลายู
ถิ่นกับภาษาไทยทําใหเห็นการแยกกลุมประชาชนออกเปน 2 กลุม คือ ไทยมุสลิมกับไทยพุทธ  เมื่อ
วิเคราะหผลการวิจัย กลุมที่ใชภาษาแตกตางกันซึ่งมีความแตกตางทางศาสนาเชนเดียวกันมี
พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองใกลเคียงกัน  กลาวไดวา ทั้ง 2 กลุมที่เปนประชาชนของ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความสนใจเรื่องทางสังคม ชาติ บานเมือง และการแสดงพฤติกรรมตอ
ประเด็นสําคัญทางการเมืองไมแตกตางกัน  เนื่องจากสถานการณ  วัฒนธรรมและสังคมความเปน
อยูดีข้ึนกวาอดีต และไดเรียนรูมากขึ้น  ประชาชนตางวัฒนธรรมและภาษาก็มีอคติตอคนตาง
ภาษานอยลง  อันชวยใหมีการติดตอทางสังคมซึ่งกันและกันมากขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษา
ของจักรกฤษณ  นรนิติผดุงการและคณะ ( 2530 : 91 ) ปรากฏการณนี้อาจเปนผลดีตอการเขามา
มี สวนรวมทางการเมืองมากขึ้นดวย
                 2)  รายไดกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางดานรายไดของกลุมตัวอยางไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง  สาเหตุที่กลุมตัวอยางซึ่งมีสถานภาพเศรษฐกิจตาง
กันมีพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกันนั้น อาจเปนเพราะประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความตื่นตัวในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองและความสนใจกิจกรรมทาง
การเมืองหรือประเด็นทางการเมืองมากขึ้น  หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหมเกิดขึ้น เสียงของผูดอย
โอกาสทางสังคมและผูที่มีสถานภาพเศรษฐกิจต่ํา ก็มีมากขึ้นเปนลําดับ โดยการเขามามีสวนรวม
กับกลุมองคกรเอกชนหรือกลุมองคกรทองถิ่น เพื่อที่จะปกปองรักษาสิทธิของตนเองและสงเสริม
บทบาทหนาที่ของตนเพื่อพัฒนาความเปนชีวิตอยูใหดีข้ึนภายใตระบบประชาธิปไตย
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                 3)  เขตที่อยูอาศัยกับการมีสวนรวมทางการเมือง
                      จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวา  ความแตกตางของเขตที่อาศัยอยูของกลุมตัว
อยางไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมือง การที่พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
ของกลุมตัวอยางทั้งที่อาศัยอยูในชนบทกับเมืองไมแตกตางกันนั้น อาจกลาวไดวา  เขตชนบทที่
ประชาชนอาศัยอยูหางไกลจากเขตเมืองนั้นไมเปนผลใหการเขามีสวนรวมทางการเมืองแตกตาง
กัน   เนื่องจากการพัฒนาระบบการสื่อสารและการเพิ่มการสรางเสนทางคมนาคมซึ่งเปนสวนที่
อํานวยความสะดวกใหมีการติดตอระหวางหมูบาน  ตําบล  อําเภอ และจังหวัดอยางรวดเร็ว  ชวย
ให  ประชาชนที่อาศัยอยูในชนบทไดรับขาวสารทางสังคมทันตอเหตุการณและแสดงบทบาทหรือ
ความคิดเห็นเทาเทียมกับประชาชนที่อาศัยอยูในเมือง
                 ในกรณีที่พิจารณาการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต  บทบาทของหัวคะแนนในชนบทและเมืองยอมสงผลใหความแตกตางของพฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองในแตละพื้นที่นอยลง  โดยเฉพาะในชวงการรณรงคหาเสียงและการเลือกตั้ง
บรรดาหัวคะแนนตางแสดงบทบาทในการระดมเสียงสนับสนุนและกระตุนใหประชาชนเขามามี
สวนรวมทางการเมือง โดยอาศัยอํานาจและบารมีของตนตอคนในชุมชนหรือสรางเงื่อนไขระหวาง
ผูที่ตนเองสนับสนุนกับคนในชุมชนที่สนับสนุนตนเอง  ( สมบัติ จันทรวงศ, 2536 : 111 - 154 )
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หัวคะแนนยังมีความสําคัญกับบทบาททางการเมืองที่ใหประชาชน
เขามาเกี่ยวของกับกิจกรรมทางการเมืองหัวคะแนนเหลานี้สวนมากเปนผูนําทองถิ่น โตะครู
ปอเนาะ ครูอิสลามศึกษาและครูดาติกา มีบทบาทในการชวยหาเสียง ใหแกผูสมัครการเลือกตั้งที่
ตนสนับสนุน หรือชักชวนใหประชาชนเขามามีสวนรวมกิจกรรมการรณรงคหาเสียงทางการเมือง
เชนเดียวกัน ในประเด็นนี้ พิชัย  เกาสําราญ  ( 2529 : 157 - 180 ) ไดกลาวไววา บทบาท
หัวคะแนนของชุมชนในกิจกรรมทางการเมืองมีอิทธิพลตอการกําหนดความคิดเห็นทางการเมือง
ของคนในชุมชน และชี้นําพฤติกรรมทางการเมืองทางใดทางหนึ่ง  อันทําใหประชาชนที่อาศัยอยูใน
ชนบทหรือเมืองมีปฏิกิริยาสนองตอบประเด็นทางการเมืองคลายคลึงกัน หรือทําใหมีความแตกตาง
ของการเขามามีสวนรวมทางการเมืองลดลง

4.  ความสัมพันธระหวางระดับการเปดรับขาวสารทางการเมืองกับการมีสวนรวมทางการ
เมือง
                 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3  ซึ่งตั้งไววาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทางการเมือง
ของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองนั้น ปรากฏวาไดรับการยอมรับใน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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                 การวิเคราะหผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสาร
ทางการเมืองจากหนังสือพิมพกับการมีสวนรวมทางการเมืองของสมาชิกสภา อบต.และประชาชน
ทั่วไปใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตวา  ผูที่มีระดับการเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ
สูงขึ้นก็จะมีแนวโนมการมีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้นดวย ( ตาราง 45 )
                 ตามทฤษฎีความสัมพันธระหวางการเปดรับส่ือมวลชนกับการพัฒนาทางสังคมใน
กระบวนการความทันสมัยของสังคม  ปจจัยที่สัมพันธกับการบรรลุผลสําเร็จคือความสามารถใน
การใชภาษาและความเขาใจภาษาที่ส่ือสารอยางชัดเจน  การเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนอยาง
ตอเนื่องและการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง  โดยเฉพาะปจจัยการเปดรับขาวสาร
จากสื่อมวลชนสงผลใหบุคคลมีความเขาใจสังคมที่ตนอยู  รูจักบทบาทหนาที่ของตนและผูอ่ืน และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒนา  อังสงผลตอความเขาใจทางการเมืองและการมีสวน
รวมทางการเมืองดวย ( บทที่ 2 )
                 เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับการมีสวนรวมทางการเมือง  การเปด
รับขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ จะมีความสัมพันธกับการรับรูทางการเมือง
กลาวไดวา ยิ่งคนที่ใหความสนใจและรับฟงขาวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชนมากเทาไรก็จะมี
แนวโนมตระหนักถึงความสําคัญของการเมืองมากตามไปดวย
                 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของปาริชาติ  นิติมานพ ( 2534 ) ซึ่งชี้วาสตรี
ไทยพุทธในจังหวัดสุราษฎรธานีที่อานหนังสือพิมพมากขึ้นมีแนวโนมการมีสวนรวมทางการเมือง
มากขึ้นดวย  เนื่องจากผูอานหนังสือพิมพคือผูสนใจขาวสารทางการเมืองมากกวาจะสนใจเรื่องอื่น
หนังสือพิมพจะใหความรูขาวสารทางการเมืองและบทวิเคราะหตางๆทางการเมืองมากกวาสื่อ
ประเภทอื่น  การศึกษาของพงษศรี  บุญสุวรรณ ( 2532 ) พบวา  รายการหัวขอขาวกับกิจกรรมการ
เขารวมทางการเมืองมีความสัมพันธกัน อาทิ การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานการณบานเมือง
สัมพันธกับการจัดตั้งกลุมทํางานเพื่อสังคม  การทํางานเพื่อสังคมรวมกับบุคคลอื่นและการชักชวน
ผูอ่ืนไปใชสิทธิเลือกตั้ง   การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลสัมพันธกับการฟง
อภิปรายของนักการเมือง  การจัดตั้งกลุมทํางานเพื่อสังคม การตอตานสิ่งที่ไมถูกตอง การติดตอ
ขาราชการใหแกผูนําทางการเมือง  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการเมืองตางประเทศสัมพันธกับ
การคัดคานกฎหมายที่ไมยุติธรรม  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับบุคคล องคกร และสถาบันการเมือง
สัมพันธกับการตอตานสิ่งที่ไมถูกตอง
                 ในทํานองเดียวกันผลการศึกษาของพรศักดิ์  ผองแผว ( 2526 ) พบวา  คนไทยมีความรู
ขาวสารการเมืองทั่วไปของประเทศอยูที่ระดับปานกลางและคอนขางสูง  ส่ือวิทยุและสื่อโทรทัศน
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เปนชองทางของขาวสารการเมืองที่ใชมากกวาชองทางอื่น แตชองทางการสื่อสารที่คนไทยถือวาได
ความรูขาวสารทางการเมืองมาก คือหนังสือพิมพ การพูดคุย และ วิทยุ โทรทัศนตามลําดับ
นอกจากขาวสารทางการเมืองที่ไดรับมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนไทยในดาน การเขาสังกัดกลุม
และการเขามีสวนรวมทางการเมืองในระดับตางๆแลว ผูมีความรูขาวสารทางการเมืองสูงมีแนว
โนมที่จะเขามีสวนรวมทางการเมืองดวยความสํานึกของตนเอง

5.  ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพและความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง
                 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ซึ่งตั้งไววาทัศนะตอขาวสารทางการเมืองของกลุมตัว
อยางมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมทางการเมืองนั้นปรากฎวา  ไดรับการยอมรับในระดับนัย
สําคัญทางสถิติ .05
                 ในการวิเคราะหทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ  กลุมตัวอยางทั้ง
สมาชิกสภา อบต.และประชาชนทั่วไปที่มีทัศนะบวกตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพอาจ
เปนบุคคลที่มีความรูความเขาใจดีตอการปกครองแบบประชาธิปไตยและมีแนวโนมสนับสนุน
สังคมในระบบประชาธิปไตยคอนขางสูง อาจกลาวไดวาบุคคลเหลานี้มีทัศนคติที่ดีตอการเมือง
ระบบประชาธิปไตย
                 การศึกษาของวิภาภรณ  ปราโมช ณ อยุธยา ( 2520 ) กลาววา  ความรู ความเขาใจ
ความสนใจและทัศนคติทางการเมืองของประชาชนสงผลตอการปกครองและการสงเสริมระบบ
ประชาธิปไตย  ผูที่มีความรู ความเขาใจ และมีความสนใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
มากยอมจะมีทัศนคติที่ดี และเห็นชอบ สนับสนุนในระบบประชาธิปไตย   กลุมผูที่มีความรู
ความเขาใจในระบบการเมืองแบบรัฐสภาสูงก็จะเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการเมือง และการปกครอง
สูงกวา  และผูที่มีความรูความเขาใจตอระบบการเมืองแบบระบบรัฐสภาดี สวนใหญจะมีทัศนคติที่
ดีในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
                 ในการวิเคราะหระดับทัศนะตอขาวสารทางการเมืองของกลุมตัวอยาง ( ตาราง  47 )
จํานวนกลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงบวกตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพมีจํานวนรอยละ
22.2  กลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงปานกลางและลบ มีจํานวนรอยละ 75.9 และ 1.8 ถึงแมวาจํานวน
กลุมตัวอยางรอยละ 22.2 มีทัศนะตอขาวสารทางการเมืองก็ตาม  3 ใน 4 ของกลุมตัวอยางมี
ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองอยูในระดับความไมแนใจ โดยการใหคําตอบในแบบสอบถาม  อัน
แสดงวา  ผูอานขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพหรือผูมองเห็นภาพรวมของขาวสารทาง
การเมืองมีความรูสึกไมแนใจตอขาวสารทางการเมืองที่ลงในหนังสือพิมพ  ตามปกติหนังสือพิมพ
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สวนใหญจะนําเสนอขาวสาร เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในสังคมใหสาธารณชนทราบและเขาใจ  ตามบท
บาทหนาที่ของหนังสือพิมพ  แตกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 70 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มี
ทัศนะไมแนใจตอขาวสารที่ไดรับ   สาเหตุดังกลาวอาจมาจากประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ยังไมรูสึกเชื่อถือขาวสารจากหนังสือพิมพเทาที่ควร  หรือขอมูลและเหตุการณที่เกิดขึ้นใกลตัว มี
ความแตกตางจากการนําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพ
                 ในการพิจารณาการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนภาคใต  จรูญ  หยูทอง
( 2542 : 42 ) กลาววา   ความคิดเห็นของคนใตตอการเมืองเปนไปในเชิงลบ  ความรูความเขาใจ
และความเห็นของประชาชนตอการเมืองนั้นยังไมเอื้อใหเกิดประชาธิปไตยในทองถิ่นอยางที่มุงหวัง
กันใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบทองถิ่นของตนเอง จึงสงผลใหพฤติกรรมของประชาชน
ตอการเมืองทั้งระดับชาติและทองถิ่นเปนไปในลักษณะไมสนใจและไมเขามามีสวนรวม  สาเหตุที่
ไมเขามามีสวนรวมทางการเมืองอาจเปนเพราะประชาชนมีทัศนะตอการเมืองวา การเมืองเปนเรื่อง
ไกลตัว ไมใหอะไรกับชีวิต  ไมตอบสนองความตองการของคนในทองถิ่น
การเมืองเปนเรื่องยุงยากและนาปวดหัว มีความแตกแยกทะเลาะกัน  เร่ืองการเมืองเปนเรื่องของ
คนบางกลุม การเมืองจึงไมยุติธรรม  จะเอื้อกับกลุมที่มีอํานาจในสังคมเทานั้น   ในการศึกษา
การพัฒนาทางการเมืองไทย ในสุจิต  บุญบงการ ( 2542 : 68 - 69 ) กลาววา  ความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไปตอทางการเมืองอยูแงลบ  ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อวา การเมืองเปนเรื่องของ
ระดับบน  เปนเรื่องกลุมผูนํา และเรื่องผลประโยชน  นั้นเปนสาเหตุที่ทําใหประชาชนแยกตัวจาก
ความขัดแยงตางๆทางการเมือง
                 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ
กับการมีสวนรวมทางการเมือง   กลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงลบตอขาวสารทางการเมืองจะมีแนว
โนมการมีสวนรวมทางการเมืองต่ําลงและกลุมตัวอยางที่มีทัศนะเชิงบวกตอขาวสารทางการเมือง
จากหนังสือพิมพมีแนวโนมการมีสวนรวมทางการเมืองสูงขึ้น  อาจกลาวไดวา กลุมตัวอยางที่มี
ทัศนะเชิงบวกตอขาวสารทางการเมืองเปนกลุมที่มีทัศนคติที่ทางบวกตอการยอมรับระบบ
ประชาธิปไตย และมีความยึดมั่นระบบการปกครองประชาธิปไตย  จะมีแนวโนมการมีสวนรวมทาง
การเมืองสูง
                 โดยนัยเดียวกันนี้การศึกษาของสุนันท  เกษมชัยนันท ( 2536 : 156 ) ที่ศึกษาทัศนคติ
ทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของสื่อมวลชนไทยศึกษาเปรียบเทียบผูส่ือสาร
หนังสือพิมพและผูส่ือสารโทรทัศนสายการเมืองพบวา  ผูส่ือขาวสารที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยมีความโนมเอียงที่จะมีสวนรวมทางการเมืองตั้งแตระดับปานกลางจนถึงมีสวนรวม
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ทางการเมืองระดับสูง ในขณะที่ผูส่ือขาวที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบอํานาจนิยมมีความโนมเอียง
ที่จะมีสวนรวมทางการเมืองในระดับตํ่า
                ผลการศึกษาของฐิติ  วิทยสรณะ ( 2540 : 21 ) ก็มีลักษณะคลายกัน  บุคคลที่มีทัศนคติ
หรืออุดมการณที่เปนประชาธิปไตยนั้น จะตองเปนบุคคลที่มีวัฒนธรรมที่สอดคลองกับระชาธิปไตย
และจะตองมีความสํานึกในความสามารถทางการเมืองของตนเอง  การเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมืองอยางเต็มที่เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองที่เอื้ออํานวยตอ
การปกครองระบบประชาธิปไตยซึ่งประกอบดวย  ความมีเหตุผล  การเขารวมในการเมืองอยาง
กระตือรือรน  การมีความรูเร่ืองการเมือง  การสํานึกในความสามารถทางการเมืองของบุคคล
การตัดสินใจในปญหาใดๆทางการเมืองจะตองคิดและประเมินจากหลักฐานตาง ๆ ตามมติ
สวนใหญมากกวาใชอํานาจสวนตัว

ขอเสนอแนะ

                 ผลการวิจัยนี้ทําใหทราบถึง การเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ  ทัศนะ
ตอขาวสารทางการเมือง  พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนและสมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต   ผลการวิจัยยังแสดงสิ่งซึ่งอาจจะเปนปจจัยสงเสริมหรือ
อุปสรรคของความเจริญกาวหนาทางการเมืองของประเทศ  ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะไวในที่นี้ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งตอไปดังนี้

1.  ผลการวิจัย  ทําใหทราบวา  การเปดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพของประชาชน
และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมีอัตราสัดสวนอยูในระดับรอยละ 48.2  จึงควรจะสงเสริม
และสนับสนุนการอานหนังสือพิมพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหประชาชน
ไดรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพมากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มความรูความคิด  รวมทั้งใหความรู
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองใหเห็นความสําคัญและประโยชนของการมีสวนรวมทางการเมือง
เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีความสามารถในการตัดสินใจทางการเมืองอยางถูกตองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปกครองระบบประชาธิปไตย  ดังนั้นองคกรการปกครองทองถิ่นควรจะหันมา
สนใจใหประชาชนในทองถิ่นเขาถึงขาวสารจากหนังสือพิมพ โดยสนับสนุนและรณรงคใหประชาชน
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอานหนังสือพิมพมากขึ้น  รวมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกในการมีสวนรวม
ทางการเมือง
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2.  ผลการวิจัย  ทําใหเราทราบวา  ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนี้ สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลมีระดับการมีสวนรวมทางการเมืองสูงกวาประชาชนทั่วไป  นั่นคือนอกจากสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลจะทําหนาที่ทํางานเพื่อชุมชนแลวยังมีบทบาทที่สําคัญทางการเมืองดวย  ดังนั้น
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลควรจะมีจิตสํานึกวา   สมาชิกองคการบริหรสวนตําบลนั้น
นอกจากมีหนาที่ผูนําชุมชนที่มีชี้แจง ทําความเขาใจและตัดสินใจเพื่อพัฒนาชนบทแลว  ยังมี
ความสําคัญในการพัฒนาการเมืองระดับทองถิ่นในมั่นคง  ทําหนาที่ดวยความซื่อสัตย ไมเอนเอียง
และคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม

3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
    3.1  ผลการวิจัยครั้งนี้  ทําใหเราทราบถึง  ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองและพฤติกรรมการเปด
รับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพเทานั้น เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
จึงควรศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองจากสื่อประเภทอื่นๆ  เชน  โทรทัศน  วิทยุหรือ
อินเตอรเน็ตทางคอมพิวเตอรเปนตน
    3.2   ผลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคนพบประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ นักเรียน นักศึกษาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีระดับการเปดรับขาวสารทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองคอนขาง
ตํ่า  เพราะฉะนั้น  ควรมุงปลูกฝงใหเยาวชน ศึกษาความรูความคิดเห็นทางการเมืองเพื่อจะไดมี
สวนรวมทางการเมืองอยางเหมาะสม
    3.3  จากการออกพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  พบวา  ที่อานหนังสือพิมพ
ประจํา หมูบาน ยังขาดการจัดการที่ดี  เชน  การจัดเก็บหนังสือ  ความสะดวกในการใชบริการ  ขอ
ควรปฏิบัติในการใชสถานที่  การดูแลรักษาความสะอาด หรืองบประมาณในการจัดสรางที่อาน
หนังสือพิมพประจําหมูบานยังไมเพียงพอ  องคการบริหารสวนตําบลควรจะเขาไปดูแลในจุดนี้ดวย

    3.4  จากการออกพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  พบวา  ประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีจํานวนไมนอย รับรูขาวสารจากสื่อของประเทศเพื่อนบาน  จึงควรศึกษาผลจาก
การรับส่ือจากประเทศเพื่อนบานดวยวา  ทําใหประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานใดบาง
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