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การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้ าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ ทหารอากาศ
หน่ วยบัญชาการอากาศโยธิน
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การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหาร
อากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วย
บัญชาการอากาศโยธิ น โดยแบ่งออกเป็ น 5 หน่ วยงาน คือ กองบังคับการ กองดนตรี แผนกวิทยาการ แผนกบริ การ
และโรงเรี ยนดุริยางค์ทหารอากาศ จํานวน 195 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามร่ วมกับการศึกษา
เอกสารงานวิจยั และวารสารทางวิชาการ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์จาํ แนกพหุ
ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับน้อย โดยข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น มีส่วนร่ วม
ทางการเมืองในด้านการแสดงความสนใจทางการเมือง มากที่ สุด รองลงมาคือ ด้านนักการเมืองคนโปรด ด้านการ
พูดคุยประเด็นทางการเมือง ด้านการชักชวนผูอ้ ่ืนให้เลือกตั้งผูท้ ี่สนับสนุน ด้านการชุมนุมทางการเมือง ด้านการร่ วม
รณรงค์ทางการเมือง และด้านการมีส่วนร่ วมทางการเมือง เป็ นต้น จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมทางการ
เมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่ วยบัญชาการอากาศโยธิ น พบว่า ความคิดเห็ นของ
ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
ทํางาน เป็ นไปตามสมมติฐาน ยกเว้น สถานภาพ อายุ รายได้ต่อเดือน ที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
คําสําคัญ: การมีส่วนร่ วมทางการเมือง, ข้าราชการทหารอากาศ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the level of political participation of air force officers at the
Royal Thai Air Force Band, the RTAF Security Forces Command. The sample of this study consisted of 195 air force
officers under the Royal Thai Air Force Band, the RTAF Security Forces Command, comprising of sub-divisions:
RTAF Division, RTAF Music Division, Flight Technical Division, Service Division, and Royal Thai Air Force
School of Music. The instruments included the questionnaire, related researches and academic journals. Data was
analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple classification analysis.
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The results of this study showed that overall political participation of sample air force officers at the Royal
Thai Air Force Band, the RTAF Security Forces Command was at low level. The aspect with the highest level of
political participation among the sample was political attention, followed by favorite politician, political issues
discussion, persuading others to elect the candidates supported, political rally, political campaign, and political
participation, etc. When personal factors were compared, it was found that education level and work status influenced
the sample’s opinions towards the political participation, accepting the hypothesis, meanwhile marital status, age,
and monthly income rejected the hypothesis.
Keywords: Political Participation, The Air Force Officer, Yothin Air Command Unit
1. บทนํา

กองดุ ริ ย างค์ทหารอากาศ หน่ ว ยบัญชาการอากาศโยธิ น เป็ นหน่ ว ยงานที่ มีความใกล้ชิ ดกับชุ มชนและ
ประชาชน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่ วมกันทั้งในแนวกว้างและแนวลึก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ต่างๆ ของกองทัพอากาศ หรื อแม้กระทัง่ ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองหรื อทางการเมืองผ่านสื่ อดนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเกิดความรู ้ความเข้าใจ ในด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชน เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับประชาธิ ปไตย และจากกการศึ กษางานวิจัยเกี่ ย วกับ การมี ส่วนร่ วมทางการเมื อ งของ
ประชาชนพบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองน้อย เช่น งานวิจยั ของ(กฤษฎากรณ์ พุทธวิวรรณ 2554, น. 65) ได้
ศึ กษาเรื่ องการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชี ยงของ จังหวัดเชี ยงราย
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี ส่วนร่ วมการเมื องในการรวมกลุ่มดําเนิ นกิ จกรรมทางการเมือง ในการเข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกพรรคการเมืองและในด้านความต้องการลงรับสมัครเลือกตั้งและดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีส่วนร่ วม อยูใ่ น
ระดับน้อย ผูว้ ิจยั จึ งต้องการทราบว่าบุคลากรในหน่ วยงานซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่ ประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับการใช้สิทธิ์
เลื อกตั้ง การมี ส่วนร่ วมทางการเมื องทั้ง 14 ประการ ว่าข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์ทหารอากาศ หน่ วย
บัญชาการอากาศโยธินมีส่วนร่ วมทางการเมืองหรื อไม่
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นตลอดจนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และผูว้ จิ ยั รับราชการทหารอากาศ อยูใ่ นกองดุริยางค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น จึงมุ่งศึกษาการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กอง
ดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น เพื่อใช้เป็ นแนวทางพัฒนาประชาธิ ปไตยสู่ ประชาชน ผ่านองค์กร
นี้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื องของข้า ราชการทหารอากาศ กองดุ ริ ย างค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
2) เพื่อเปรี ยบเที ยบการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยเปรี ยบเทียบตามลักษณะ 14 ประการ คือ การแสดงความสนใจทางการเมือง การใช้
สิ ทธิ์ เลื อกตั้ง การริ เริ่ มพูดคุ ยประเด็นทางการเมื อง การชักชวนผูอ้ ื่ นให้เลื อกตั้งผูท้ ี่ สนับสนุ น การติ ดสัญลัก ษณ์
เพื่อแสดงการสนับสนุ นพรรคหรื อผูส้ มัคร การติดต่อกับนักการเมืองหรื อผูน้ าํ การเมือง การบริ จาคเงิ นสนับสนุ น
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ทางการเมือง การชุมนุมทางการเมือง การร่ วมรณรงค์ทางการเมือง การเป็ นสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง การร่ วม
ประชุมแกนนําพรรค การร่ วมระดมทุน การเสนอตัวเป็ นคู่แข่งทางการเมือง การดํารงตําแหน่งทางการเมือง
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาวิจยั ข้อมูล จากเอกสาร
(Documentary Research) และการศึกษาวิจยั แบบสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่
ข้า ราชการทหารอากาศ กองดุ ริ ย างค์ทหารอากาศ หน่ ว ยบัญ ชาการอากาศโยธิ น โดยแบ่ ง หน่ วยงานออกเป็ น 5
หน่ วยงาน คือ กองบังคับการ กองดนตรี แผนกวิทยาการ แผนกบริ การและโรงเรี ยนดุริยางค์ทหารอากาศ โดยการ
สุ่มอย่างง่าย มีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 380 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในเชิงปริ มาณมีจาํ นวน 195 คน และการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของข้า ราชการทหารอากาศ กองดุ ริ ย างค์ท หารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน แบบสอบถามได้นาํ แนวคิดทฤษฎีมาจาก (สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ 2549, : 583 – 595) ซึ่งได้
เสนอแนวคิดและทฤษฎีและลักษณะการมีส่วนร่ วมทางการเมืองไว้ 14 ประการ และได้นาํ ลักษณะ 14 ประการมาเป็ น
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั และในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั นําผลข้อมูลที่ รวบรวมได้มาประมวลผล โดยใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยใช้ สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ใช้ในการวิเคราะห์
และอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
จําแนกพหุ (Multiple Classification Analysis)
4. ผลการวิจยั
ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาจากประชากรตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน จํานวน 195 คน ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.4 รองลงมาได้แก่
สมรสแล้ว จํานวน65คน คิดเป็ นร้อยละ33.3 อายุ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ34.4
มากที่ สุด รองลงมา 26 - 30 ปี จํานวน 53 คนคิดเป็ นร้อยละ 27.236 - 40 ระดับการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี จาํ นวน 90
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2 มากที่ สุด รองลงมาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้นหรื อ ปวช.จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.0
สถานภาพการทํางานในชั้นยศจ่าอากาศตรี – จ่าอากาศเอกจํานวน 85 คิดเป็ นร้อยละ 43.6 มากที่สุด รองลงมาระดับชั้น
ยศพันจ่าอากาศตรี – พันจ่าอากาศเอกจํานวน 56 คิดเป็ นร้อยละ 28.7 และรายได้ มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท
จํานวน 109 คิดเป็ นร้อยละ 55.9 มากที่สุด รองลงมา 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 33 คิดเป็ นร้อยละ 16.9 เป็ นต้น
1. ด้านการแสดงความสนใจทางการเมื อง พบว่า ความคิ ดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์
ทหารอากาศ ด้านการแสดงความสนใจทางการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥𝑥̅ =2.31, S.D.=.866) เมื่ อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการติดตามข่าวสารทางการเมือง
ผ่านสื่ อต่างๆ เสมอ (𝑥𝑥̅ =2.43, S.D.=.930) และมีการรับฟังและพูดคุยในประเด็นการเมือง (𝑥𝑥̅ =2.18, S.D.=.901)
2. ด้านนักการเมื องคนโปรด พบว่า ความคิ ดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
ด้านนักการเมืองคนโปรดภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (𝑥𝑥̅ =2.09, S.D.=.861) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการ
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ทหารอากาศ กองดุริยางค์ ทหารอากาศมีการรับฟั งและพูดคุยในประเด็นการเมือง (𝑥𝑥̅ =2.18,S.D.=.901) มากที่ สุด
รองลงมาได้แก่พยายามไปใช้สิทธิ เลือกตั้งแม้เดิ นทางไม่สะดวก (𝑥𝑥̅ =2.22,S.D.=1.033) พยายามไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง
แม้ติดภารกิจสําคัญ (𝑥𝑥̅ =2.11,S.D.=.965) ไปเลือกตั้งเพราะชอบนโยบายพรรคการเมือง (𝑥𝑥̅ =2.03, S.D.=.936) และสุ ดท้าย
มีพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ(𝑥𝑥̅ =2.02, S.D.=.916)
3. ด้า นการพูด คุ ย ประเด็ น ทางการเมื อ ง พบว่า ความคิ ด เห็ น ของข้า ราชการทหารอากาศ กองดุ ริ ย างค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์
ทหารอากาศ ด้านการพูดคุยประเด็นทางการเมืองภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (𝑥𝑥̅ =1.98, S.D.=.764) เมื่อพิจารณาตามราย
ข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
(𝑥𝑥̅ =1.92, S.D.=.814) ไม่ ส นใจอิ ท ธิ พ ลของนัก การเมื อ ง (𝑥𝑥̅ =2.05, S.D.=. 973) มี ก ารพูด คุ ย ประเด็นทางการเมื อง
กับ ทุ ก คนได้เ สมอ (𝑥𝑥̅ =1.90, S.D.=. 841) และการยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งจากวงสนทนาการเมื อ งได้
(𝑥𝑥̅ =2.04, S.D.=. 941)
4. ด้านการชักชวนผูอ้ ื่ นให้เลื อกตั้งผูท้ ี่ สนับสนุ น พบว่า ความคิ ดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศ กอง
ดุริยางค์ ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กอง
ดุริยางค์ทหารอากาศ ด้านการชักชวนผูอ้ ื่นให้เลือกตั้งผูท้ ี่สนับสนุนภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (𝑥𝑥̅ =1.90, S.D.=. 778) เมื่อ
พิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิกเห็นในการชักชวนผูอ้ ื่น ให้
เลือกตั้งผูท้ ี่สนับสนุน (𝑥𝑥̅ =1.86, S.D.=.865) มีการชื่นชมนักการเมืองบางคนให้ผูอ้ ื่นรับทราบ (𝑥𝑥̅ =1.95, S.D.=.889)มี
การสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่ตวั ท่านชื่นชอบ (𝑥𝑥̅ =1.82, S.D.=.827) และมีการสนับสนุนให้ผอู ้ ื่นใช้
สิ ทธิ์เลือกตั้งเสมอ (𝑥𝑥̅ =1.98, S.D.=.997)
5. การติ ด สั ญ ลัก ษณ์ เ พื่ อ แสดงการสนับ สนุ น พรรคหรื อ ผู ้ส มัค ร พบว่า ความคิ ด เห็ น ของข้า ราชการ
ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการ
ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ด้านการติดสัญลักษณ์เพื่อแสดงการสนับสนุนพรรคหรื อผูส้ มัครภาพรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย (𝑥𝑥̅ =1.53, S.D.=.731) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
มี ความคิ ดเห็ นในการเคยสวมเสื้ อที่ ผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งแจก (𝑥𝑥̅ =1.55, S.D.=.819) เคยติ ดตราสัญลักษณ์ ที่ผูส้ มัค ร
รั บเลื อกตั้งแจก (𝑥𝑥̅ =1.51, S.D.=.756) เคยติ ดสติ๊ กเกอร์ ที่ผูส้ มัครรับเลื อกตั้งแจก (𝑥𝑥̅ =1.54, S.D.=.826) เคยติ ดตรา
สัญ ลัก ษณ์ ข องพรรคการเมื อ งไว้ที่ ร ถหรื อ เครื่ อ งแต่ ง กาย (𝑥𝑥̅ =1.56, S.D.=.862) และเคยติ ด สติ๊ ก เกอร์ ข องพรรค
การเมืองไว้ที่รถหรื อเครื่ องแต่งกาย (𝑥𝑥̅ =1.47, S.D.=.713)
6. การติดต่อกับนักการเมื องหรื อผูน้ ําทางการเมื อง พบว่า ความคิดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศ กอง
ดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กอง
ดุ ริ ย างค์ท หารอากาศ ด้า นการติ ด ต่ อ กับ นัก การเมื อ งหรื อ ผูน้ ํา ทางการเมื อ งภาพรวมอยู่ใ นระดับ น้อ ย (𝑥𝑥̅ =1.47,
S.D.=.693) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็ นในการ
เคยติดต่อขอความช่วยเหลือกับนักการเมืองท้องถิ่น (𝑥𝑥̅ =1.53, S.D.=.782) เคยติดต่อขอความช่วยเหลือกับนักการเมือง
ระดับชาติ 𝑥𝑥̅ =1.43, S.D.=.717) และเคยติดต่อขอความช่วยเหลือกับพรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.45, S.D.=.754)
7. การบริ จาคเงิ นสนับสนุ นทางการเมื อง พบว่า ความคิ ดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์
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ทหารอากาศ ด้านการบริ จาคเงินสนับสนุนทางการเมืองภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( 𝑥𝑥̅ =1.34, S.D.=.599) เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการบริ จาคเงินให้นักการเมือง
ใช้หาเสี ยงเลือกตั้ง ( 𝑥𝑥̅ =1.36, S.D.=.721) เคยบริ จาคเงินให้กบั พรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.30, S.D.=.639) และเคยบริ จาค
เงินให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรื อชมรมหรื อสมาคมที่จดั กิจกรรมทางการเมืองทั้งรณรงค์หรื อต่อต้านรัฐบาล
( 𝑥𝑥̅ =1.34, S.D.=.666)
8. การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง พบว่า ความคิ ด เห็ น ของข้า ราชการทหารอากาศ กองดุ ริ ย างค์ท หารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
ด้านการชุมนุมทางการเมืองภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( 𝑥𝑥̅ =1.66, S.D.=.783) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการ
ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการติดตามข่าวสารการชุมนุมต่อต้านหรื อสนับสนุนรัฐบาล
( 𝑥𝑥̅ =1.73, S.D.=.949) เคยคิดเข้าร่ วมการชุมนุมต่อต้านหรื อสนับสนุนรัฐบาล ( 𝑥𝑥̅ =1.55, S.D.=.844) เคยเข้าร่ วมการ
ชุมนุ มต่อต้านหรื อสนับสนุ นรัฐบาล ( 𝑥𝑥̅ =1.61, S.D.=.857) และมีความคิดเห็ นว่าการชุมนุ มต่อต้านหรื อสนับสนุน
รัฐบาลเป็ นหน้าที่ของประชาชน ( 𝑥𝑥̅ =1.74, S.D.=.928)
9. การร่ วมรณรงค์ทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
ด้า นการร่ ว มรณรงค์ท างการเมื อ งภาพรวมอยู่ใ นระดับ น้อ ย ( 𝑥𝑥̅ =1.66, S.D.=.796) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า
ข้า ราชการทหารอากาศ กองดุ ริ ย างค์ทหารอากาศมี ความคิ ดเห็ นในการเคยร่ ว มเผยแพร่ ขอ้ มู ลเกี่ ย วกับกิ จกรรม
สาธารณะต่างๆ เช่น การบริ จาคเงินเพื่อการกุศล การเผลแพร่ ข่าวสารต่างๆของรัฐบาล การเผยแพร่ ข่าวสารของกลุ่ม
ต่อต้าน/สนับสนุนรัฐบาล ( 𝑥𝑥̅ =1.64, S.D.=.877) มีการสนับสนุนให้ทุกคนได้รับรู ้ขอ้ มูลต่างๆ ที่เป็ นเรื่ องของส่วนรวม
( 𝑥𝑥̅ =1.71, S.D.=.885) และเคยส่ งต่อหรื อแชร์ ขอ้ มูลทางการเมืองของพรรคการเมืองผ่านทางสื่ อออนไลน์ ( 𝑥𝑥̅ =1.63,
S.D.=.872)
10. การเป็ นสมาชิกสําคัญของพรรคการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์
ทหารอากาศ ด้านการเป็ นสมาชิ กสําคัญของพรรคการเมื องภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( 𝑥𝑥̅ =1.36, S.D.=.596) เมื่ อ
พิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการสนใจสมัคร เป็ น
สมาชิกพรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.37, S.D.=.649) เคยสมัครเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.36, S.D.=631) เคยเข้าร่ วม
ชุมนุมทางการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.35, S.D.=.643) และมีความสนใจเข้าร่ วมชุมนุมทางการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.37, S.D.=.686)
11. การร่ วมประชุมแกนนําพรรค พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
ด้านการร่ วมประชุมแกนนําพรรคภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ
กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการเข้าร่ วมประชุมพรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.34, S.D.=.616) และมีความสนใจ
เข้าร่ วมประชุมพรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.36, S.D.=.693)
12. การร่ วมระดมทุ น พบว่า ความคิ ดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์ทหารอากาศ หน่ วย
บัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ด้าน
การร่ วมระดมทุนภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหาร
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อากาศมีความคิดเห็ นในการชักชวนคนให้สนับสนุ นกิ จกรรมของพรรคการเมืองต่างๆ ( 𝑥𝑥̅ =1.42, S.D.=.716) เคย
ชักชวนคนให้เงิ นสนับสนุนพรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.37, S.D.=.695) และเคยบริ จาคเงินให้พรรคการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.29,
S.D.=.565)
13. การเสนอตัว เป็ นคู่แ ข่ง ทางการเมื อ ง พบว่า ความคิ ด เห็ น ของข้า ราชการทหารอากาศ กองดุ ริ ยางค์
ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์
ทหารอากาศ ด้านการเสนอตัวเป็ นคู่แข่งทางการเมืองภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย ( 𝑥𝑥̅ =1.31, S.D.=.615) เมื่อพิจารณาตาม
รายข้อ พบว่า ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการเคยคิดลงสมัครรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ( 𝑥𝑥̅ =1.39, S.D.=.762) เคยคิดลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับชาติ ( 𝑥𝑥̅ =1.26, S.D.=.631) เคย
ลงสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง ในการเลื อ กตั้ง ท้อ งถิ่ น ( 𝑥𝑥̅ =1.35, S.D.=.754) และเคยลงสมัค รรั บ เลื อ กตั้ง ในการเลื อ กตั้ง
ระดับชาติ ( 𝑥𝑥̅ =1.22, S.D.=.607)
14. การดํารงตําแหน่งทางการเมือง พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
ด้านการดํารงตําแหน่งทางการเมืองภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( 𝑥𝑥̅ =1.29, S.D.=.520) เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า
ข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศมีความคิดเห็นในการปรารถนาเป็ นนักการเมืองท้องถิ่น ( 𝑥𝑥̅ =1.40,
S.D.=.789)ปรารถนาเป็ นนักการเมื อ งระดับชาติ ( 𝑥𝑥̅ =1.30, S.D.=.637) อยากเป็ นรั ฐ มนตรี ( 𝑥𝑥̅ =1.25, S.D.=.612)
และเคยดํารงตําแหน่งทางการเมือง ( 𝑥𝑥̅ =1.19, S.D.=.550)

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
อภิปรายผล
1. จากการศึ กษาระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่ วยบัญชาการอากาศโยธิ น พบว่า ความคิ ดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์ทหารอากาศ หน่ วย
บัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย (𝑥𝑥̅ =1.61, S.D.=.545)
2. จากการเปรี ยบเที ยบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น มีความคิดเห็นด้านการแสดงความสนใจทางการเมือง (𝑥𝑥̅ =2.31, S.D.=.866) มากที่สุด
รองลงมาได้แก่ นักการเมืองคนโปรด (𝑥𝑥̅ =2.09, S.D.=.861) การพูดคุยประเด็นทางการเมือง (𝑥𝑥̅ =1.98, S.D.=.764)
ซึ่ งสามอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ การบริ จาคเงิ นสนับสนุ นทางการเมื อง (𝑥𝑥̅ =1.34, S.D.=.599) การเสนอตัวเป็ นคู่แข่ง
ทางการเมือง (𝑥𝑥̅ =1.31, S.D.=.615) และสุ ดท้ายการดํารงตําแหน่งทางการเมือง (𝑥𝑥̅ =1.29, S.D.=.520) สะท้อนให้เห็น
ว่าข้าราชการทหารอากาศ กองดุ ริยางค์ทหารอากาศ หน่ วยบัญชาการอากาศโยธิ น มี การแสดงออกทางการเมือง
ด้วยความสนใจในลักษณะของการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การติดตามนักการเมืองที่ชื่นชอบเป็ นสําคัญและมี
การสนทนาประเด็นทางการเมืองอย่างไม่เป็ น ทั้งนี้ ดว้ ยเหตุที่รัฐบาลมิได้มาจากกระบวนการประชาธิ ปไตย ส่ งผลทํา
ให้กิจกรรมการแสดงออกอื่นๆ เช่น ชุมชนทางการเมือง การบริ จาคให้กบั พรรคการเมืองถูกระงับในช่วงเวลาดังกล่าว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สุ จินต์ แช่มช้อย, 2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาท
ของทหารอากาศ ต่อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเลือกตั้งระดับชาติ ศึ กษาเฉพาะกรณี เลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของทหารอากาศต่อการมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้ง
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ระดับชาติ และเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจและการนําไปปฏิบตั ิในบทบาทของทหารอากาศต่อ
การมีส่วนร่ วมในการเลือกตั้งระดับชาติ ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของผูต้ อบ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับมากคือการไปใช้สิทธิ ลงคะแนน เสี ยงเลือกตั้งง ส.ส. ระดับปานกลาง
ได้แก่การชักชวนผูอ้ ื่นให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง การสนับสนุน ส่ งเสริ มให้กาลังพลและครอบครัวมีส่วนร่ วมทางการ
เมื องในการไปใช้สิทธิ ลงคะแนนเลื อกตั้ง การพูดคุ ยเกี่ ยวกับการเมื องหรื อการเลื อกตั้งกับคนในครอบครั ว และ
ภายหลังการเลือกตั้งผูต้ อบแบบสอบถามต้องการตรวจสอบติดตามการทํางานของ ส.ส. ระดับน้อยได้แก่การรวมตัว
กันเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ หรื อเป็ นสมาชิ กกลุ่ม เช่ น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิชาชี พ ฯลฯ การพูดให้ ผูอ้ ื่ นเห็ นด้วยกบ
นโยบายของ ผูส้ มัคร/พรรคการเมืองทีท่านชื่นชอบ การให้ความร่ วมมือในการ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในภาพรวม
การเป็ นผูเ้ ปิ ดประเด็นพูดคุยให้ความรู ้แก่ผอู ้ ื่นเรื่ องการเมืองและหรื อการเลือกตั้ง การให้ความร่ วมมือในการส่ งเสริ ม
ให้ความรู ้แก่กาํ ลังพลและ ประชาชนเกี่ยวกบการเลือกตั้ง
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่ วยบัญชาการอากาศโยธิ นพบว่า ความคิดเห็ นของข้าราชการทหารอากาศใน กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่ วย
บัญชาการอากาศโยธิ นที่มีต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ ได้แก่ ระดับการศึกษา สภาพ
ภาพการทํางาน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติเท่ากับ .005 และ .034 เป็ นไปตามสมมติฐาน ยกเว้นสถานภาพ อายุ รายได้ต่อ
เดื อน ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมื อง ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานและเมื่อพิจารณาระดับอิ ทธิ พลของระดับ
การศึกษา สภาพภาพการทํางานที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองในการสร้างความเป็ นประชาธิ ปไตย พบว่า ตัว
แปรระดับการศึกษาอายุ (Beta=.234) มากที่สุด รองลงมาคือตัวแปรสถานภาพการทํางาน (Beta=.225) สะท้อนให้เห็น
ดังนี้
1. จําแนกตามระดับการศึ กษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหาร
อากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน แตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะระดับการศึกษาแต่ละระดับจะให้ความสนใจเข้าไปมีส่วนร่ วมทางการเมืองต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูง
ก็จะได้เปรี ยบในการเป็ นผูร้ ับสารที่ ดี เข้าใจมากกว่า ไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ มักจะรู ้ความเคลื่อนไหว ข่าวคราว อํานาจ
หน้าที่ ทางการเมื อง และสามารถพัฒนาใช้ความรู ้ ความสามารถที่ มีอยู่มาพัฒนางานด้านการเมื องได้ดีกว่าระดับ
การศึกษาตํ่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (จักรพันธ์ นาตัน 2554, น. 65) ศึกษาเรื่ อง บทบาทของสตรี ในการมีส่วน
ร่ ว มทางการเมื อ งส่ ว นท้อ งถิ่ น : กรณี ศึ ก ษาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลบ้านช้าง อําเภอแม่ แตง จังหวัดเชี ยงใหม่
ผลการวิจัยพบว่า สตรี ที่ มี การศึ กษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี ข้ ึ น ไป ระดับ อนุ ป ริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ระดับ
ประถมศึ กษาหรื อตํ่ากว่า และระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีบทบาทในการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ส่ วนท้องถิ่น
แตกต่างจากสตรี ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ (พิทยา แสงรุ่ ง, 2554, น.
92) ศึ กษาเรื่ องการเปิ ดรั บข่าวสารความรู ้ และการมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มาที่ มีระดับการศึ กษาต่างกันมี การเปิ ดรั บข่าวสารทางการเมือง
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยผูท้ ี่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า มี การเปิ ดรับ
ข่าวสารทางการเมืองแตกต่างจากผูท้ ี่ มีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึ กษาตอนต้น และผูท้ ี่มีระดับการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีการเปิ ดรับข่าวสารทางการเมืองแตกต่างจากผูท้ ี่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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2. จําแนกตามสถานภาพการทํางาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ส่วนร่ วมทางการเมื องของข้าราชการ
ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน แตกต่างกัน โดยมีนยั สําคัญทางสถิติเท่ากับ 0.34
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน แต่การจําแนกตามสถานภาพการสมรส พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของบุคคลอื่น เนื่องจากผูว้ จิ ยั เป็ นผูก้ าํ หนดสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามในครั้งนี้
3) จําแนกตามอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กอง
ดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปต้อง
มีส่วนร่ วมทางการเมืองทุกคน เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ซึ่ งถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เพื่อเลือกตัวแทนของตน
เข้าไปบริ หารและถึงแม้จะมีอายุที่แตกต่างกันก็อาจจะมีความสนใจข่าวสารทางการเมือง เพื่อที่จะได้รู้ทนั เหตุการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อร่ วมงานหรื อบุคคลในครอบครัว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ชนมาศ
นาสิ นสร้อย, 2558, น. 92) ศึ กษาเรื่ อง การมีส่วนทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนของประชาชนในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่ นเว่อ อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ มีอายุ
แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นเว่อ อําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ (สุรีพร ขวัญทองห้าว, 2554, น. 87)
ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลปอภาร อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จําแนก
ตามอายุไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05
4) จําแนกตามรายได้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศ กอง
ดุริยางค์ทหารอากาศ หน่ วยบัญชาการอากาศโยธิ น ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ สภาวะวิกฤติเศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั ที่อยู่ในภาวะตกตํ่า เครื่ องอุปโภคบริ โภคมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่ งไม่ว่าผูม้ ีรายได้ระดับใดก็ได้รับผลกระทบการ
เลือกนักการเมืองที่พรรคมีนโยบายด้านเศรษฐกิจผ่านการเลือกตั้งเป็ นเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่สามารถช่วยแก้ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ เมื่อเข้าไปดํารงตําแหน่งทางการเมือง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (มนตรี ฐิรโฆไท,
2554, น. 167) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมาธิ ราช ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัย
เรื่ องรายได้ ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมทางการเมือง โดยพบว่า นักศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัว
แตกต่างกันมีส่วนร่ วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ผูบ้ งั คับบัญชากําหนดแผนยุทศาสตร์ดา้ นการส่งเสริ มการมีส่วนทางการเมืองให้กบั บุคลากรในกอง
ดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
- ส่ งเสริ มให้บุคลากรในหน่ วยงานติดตามผลการเลือกตั้ง ณ สถานที่นบั คะแนนหรื อทางสื่ อต่างๆ ให้
มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงบริ หาร
- สร้างความร่ วมมือกับบุคลากรในหน่วยงาน หากพบการทุจริ ตในหน่วยเลือกตั้ง ให้แจ้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบทันที
- จัดทําป้ ายเชิญชวนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง สร้างความตระหนักก่อนการเลือกตั้ง
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

- ควรศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง เช่น เพศ ความรู ้สึกต่อการเลือกตั้ง
- เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของข้าราชการทหารในหน่วยงานอื่น
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