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บทคัดยอ
  การวิจยันี ้มวีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาหนวยตัวแทนและวธิกีารของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชน
ไทย    ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนไทย จํานวน 67,070,000 คน ซึ่งถูกสุมตัวอยางขึ้นมาศึกษา จํานวน 
2,000 คน   ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุมและแบบโดยบังเอิญประกอบกัน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสํารวจการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่            
คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  ผลการศกึษาพบวา ในภาพรวมท้ังประเทศ ประชาชนไทยไดรบัการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทน 
คือ สื่อสารมวลชน ในระดับที่มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่ คือ เทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบล   และยังสอดคลองกับเมื่อจําแนกตามภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต และกรงุเทพมหานคร ในขณะท่ีวธิกีารของการกลอมเกลาทางการเมอืงท่ีถกูนาํมาใชมากทีส่ดุ คอื การเชือ่มโยง
จากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม  ซึ่งสอดคลองกับเมื่อจําแนกตามลักษณะของพ้ืนที่และจําแนกตามภูมิภาค   
เชนเดียวกัน

คําสําคญั
  หนวยตัวแทน  วิธีการ  การกลอมเกลาทางการเมือง  ประชาชนไทย  

Abstract
  The aims of this research were to study agents and methods of political socialization of Thai 
people.  Population used on this study was 67,070,000 of Thai people that were used to be a group of 
sampling on 2,000 people. Cluster or area sampling and accidental sampling techniques were used for 
collecting data. The survey form of political socialization of Thai people was used as an instrument.        
Statistics used in this study were frequency, percentage, average, and standard deviation.        

หนวยตัวแทนและวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
Agents and Methods of Political Socialization of Thai People 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  โพธิ์หวังประสิทธิ์  



8
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

  The results of this study were as followed. On the overview of a country, Thai people got a            
political socialization by the agent of mass media on the highest level.    This result was in line with the 
ones when they were categorized by the types of area (municipality and sub-district administrative            
organization) as well as the types of region (northern, north-eastern, middle, southern, and Bangkok).     
Furthermore, the method of political socialization that was used on a highest level was the way of               
generalization.   This result harmonized with the ones when they were categorized by the types of area; 
also, the types of region. 

Keywords
  Agents,   Methods,   Political Socialization,   Thai People 

บทนํา
  การกลอมเกลาทางการเมือง คอื วธิกีารทีส่งัคมสงผานความโนมเอียงทางการเมืองในรูปแบบตางๆ อนัไดแก 
ความรู ทศันคต ิความเชือ่ และคานยิมจากคนรุนหนึง่ไปยงัคนรุนถดัไป  โดยท่ีหากมไิดมกีระบวนการเชนนีแ้ลว สมาชกิ
ใหมของระบบการเมืองซ่ึงโดยสวนใหญไดแกเด็กๆ ก็จะตองคนหาแบบแผนของความโนมเอียงทางการเมืองใหม       
อยูตลอดเวลา    ดวยความสําคัญเชนนี้ การกลอมเกลาทางการเมือง จึงชวยใหระบบการเมืองแตละระบบสามารถ
ดํารงอยูตอไปได  (Easton & Dennis, 1969, 7)   เพราะเปนกระบวนการท่ีคนสรางความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
การเมือง (Dawson & Prewitt, 1969, 6)   ซึ่งดําเนินการสืบทอดโดยผานทางหนวยตัวแทนตางๆ ในสังคม ที่จะทําให
แตละคนไดเรียนรูถึงรูปแบบของความสัมพันธระหวางตนเองกับการเมืองที่เหมาะสมได (Langton, 1969, 4,10)        
ดังน้ัน จึงกลาวไดวา การกลอมเกลาทางการเมืองเปนกระบวนการที่นํามาซึ่งวัฒนธรรมทางการเมือง (Political      
Culture) ของประชาชน นั่นเอง (Almond & Powell, 1966, 64)  
  นอกจากน้ัน การกลอมเกลาทางการเมือง ยงัอาจมีบทบาทชวยสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในรูปแบบใหม
ขึน้มาเองก็ไดเชนเดยีวกัน เม่ือบรบิทของสงัคมการเมอืงไดเปลีย่นแปลงไป    ดงัน้ัน จงึอาจกลาวไดวา การกลอมเกลา
ทางการเมือง มีหนาท่ีสําคัญท่ีสอดประสานกับวัฒนธรรมทางการเมือง และยังชวยสงเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง 
ซึ่งก็คือ การสราง การเปลี่ยนแปลง การแกไข และการธํารงรักษาไว ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมืองของชาติ ตอไป
  ดังนั้น การกลอมเกลาทางการเมือง จึงเปนกระบวนการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกในสังคมนั้น รับเอา
วัฒนธรรมทางการเมืองหนึ่งๆ ไปใช เปนวิธีการเรียนรูถึงวิถีชีวิตทางการเมืองวาจะดําเนินหรือเปลี่ยนแปลงตอไป
อยางไร   โดยมหีนวยตัวแทนทีจ่ะทําหนาทีใ่หการกลอมเกลาทางการเมือง ซึง่แบงออกไดเปน 4 กลุมใหญๆ  (Dawson 
& Prewitt, 1969, 99-200) คือ 1) ครอบครัว  2) กลุมเพื่อน 3) ระบบการศึกษา โรงเรียน และการเรียนรูทางการเมือง  
และ 4) กลุมทางสังคม กลุมทุติยภูมิ การมีประสบการณทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง และสื่อสารมวลชน
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  หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมอืงมีวธิกีารใหการกลอมเกลาทางการเมอืงกับบคุคลไดใน 2 กรณี 
(Dawson & Prewitt, 1969, 63-80)  คือ การกลอมเกลาทางการเมืองโดยทางออม (Indirect Forms) ไดแก การแพร
กระจายระหวางบคุคล (Interpersonal Transference)  การมีโอกาสฝกฝนบทบาท (Apprenticeship)  และการเชือ่มโยง
จากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม (Generalization)    และโดยทางตรง (Direct Forms) ไดแก การเลียนแบบหรือ
การเอาอยาง (Imitation)  การคาดการณบทบาทของตนเองในอนาคต (Anticipatory Socialization)  การไดรับ        
การศึกษาในเน้ือหาทางการเมือง (Political Education) และการไดรบัประสบการณทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง 
(Political Experiences)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
  การแพรกระจายระหวางบุคคล คอื บคุคลจะไดรบัการแพรกระจายหรือซึมซับรับเอาความโนมเอียงทางการ
เมืองมาจากคนใกลตัว  การมีโอกาสฝกฝนบทบาท คือ การที่บุคคลไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของกลุม       
นัน่กย็อมทีจ่ะทาํใหเกดิการเรยีนรูในการแสดงบทบาทของตนเองในอนาคต การเช่ือมโยงจากคานยิมของคนสวนใหญ
ในสงัคม คอื บคุคลจะเชือ่มโยงจากระบบความเช่ือหรอืคานยิมของคนสวนใหญในสังคม โดยนาํมาพฒันาเปนระบบ
ความเชื่อโดยทั่วไปของตนเองขึ้นมา        
  การเลยีนแบบหรอืการเอาอยาง คอื บคุคลจะพยายามเลียนแบบหรือเอาอยางบคุคลอืน่ท่ีตนเองรูสกึยอมรับ
นบัถอื ดวยการพยายามพัฒนาคานิยม พฤติกรรม ทกัษะ ประสบการณ และทัศนคติของตนเองข้ึน โดยการเลียนแบบ
ใหไดใกลเคียงกับบุคคลที่เปนตนแบบนั้น   การคาดการณบทบาทของตนเองในอนาคต คือ บุคคลจะคิดถึงบทบาท
หนาท่ีของตนเองที่จะพึงมีไดในอนาคต แมวาในปจจุบันน้ี ยังมิไดอยูในสถานภาพเชนน้ัน แตก็มีความตั้งใจและ       
แนวโนมที่จะพยายามลงมือกระทําการตามบทบาทหนาที่นั้นๆ  ดังนั้น ดวยเหตุเชนนี้ จึงทําใหเกิดความกระตือรือรน
ที่จะเรียนรูถึงบทบาทหนาท่ีดังกลาว ดวยการรับเอาการกลอมเกลาทางการเมืองของหนวยตัวแทนตางๆ เขามา         
เพ่ือใหตนเองสามารถแสดงบทบาทในอนาคตของตนไดอยางสมบูรณแบบ  การไดรับการศึกษาในเน้ือหาทางการ
เมอืง คอื บคุคลจะไดรบัการศึกษาในเน้ือหาทีเ่ก่ียวของกับการเมอืงการปกครองโดยตรง อาทิ ผานทางระบบการศึกษา 
โรงเรียน และหลักสูตรการศึกษาอบรมทางการเมืองตางๆ   และการไดรับประสบการณทางการเมืองโดยตรง                
ดวยตนเอง คือ บุคคลไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง อาทิ การชวยเหลือผูสมัคร          
รับเลือกตั้งรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน
  อยางไรก็ดี อาจกลาวโดยอนุโลมอยางคราวๆ ไดวา การกลอมเกลาทางการเมืองเกิดขึ้นไดทั้งโดยทางออม 
ซึ่งเปนการเรียนรูโดยไมตั้งใจ (Unintentional Learning) และโดยทางตรง ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้ังใจท่ีจะส่ังสอน    
(Intentional Learning)  กลาวคือ โดยทางออม มักเกิดข้ึนเมื่อบุคคลยังอยูในวัยเด็ก ซึ่งจะไดรับการอบรมส่ังสอน     
อนัทําใหเกิดการเรยีนรูทางการเมืองจากบคุคลในครอบครวั โรงเรยีน หรือเพ่ือนฝูงเปนสวนใหญ ซึง่จะมบีทบาทสาํคัญ
ในการสรางทัศนคติทางการเมืองใหกับเด็ก และมักจะคงทนตอไปเม่ือเขาเติบโตขึ้น  ในขณะท่ีโดยทางตรง ไดแก       
การท่ีบุคคลไดมีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับขาวสาร คานิยม และความเช่ือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยตรง           
อาทิ ไดเรียนรูในวิชาหนาที่พลเมือง หรือวิชาการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง เปนตน  
  การศึกษาวิจัยเร่ืองหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง (Agents of Political Socialization) และ
วิธีการของการกลอมเกลาทางการเมือง (Methods of Political Socialization) จึงมีประโยชนในแงของการสรางองค
ความรูในเร่ืองดังกลาวในสังคมการเมืองไทย   ทั้งนี้เพ่ือนําไปใชเปนพ้ืนฐานสําคัญของการวางแผนการเรียนรูและ
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พัฒนาทางดานการศึกษาเพื่อสรางพลเมือง (Civic Education) ของประชาชนไทย อันเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง
ของการปฏิรปูทางการเมอืง ทีจ่ะตองใหความสําคญักับการปฏริปูทีค่นซ่ึงเปนสมาชกิของระบบการเมือง    นอกเหนอื
ไปจากการปฏิรูปที่ตัวระบบ (System) อาทิ การสรางสรรครัฐธรรมนูญ การสรางความเปนสถาบันท่ีเขมแข็งให            
กับพรรคการเมือง การพัฒนาระบบการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม การพัฒนาระบบการตรวจสอบการใชอํานาจ
ของรัฐ ฯลฯ  อันจะนําไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบตอไปในอนาคต 
  ดังนั้น การวิจัยนี้จึงไดกําหนดประเด็นคําถามของการวิจัยไววา ประชาชนไทยไดรับการกลอมเกลาทางการ
เมืองจากหนวยตัวแทนตางๆ ดงักลาวถึงขางตนน้ี ในระดับใดบาง   รวมทัง้ ใชวธิกีารของการกลอมเกลาทางการเมือง
ประเภทตางๆ อยูในระดับใด      โดยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ คือ 
  1) เพ่ือศึกษาหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย  2) เพื่อศึกษาวิธีการของ
การกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย   

ระเบียบวิธีวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตวัอยาง ประชากร (N) ทีใ่ชในการวจิยัคอื ประชาชนไทย จาํนวน  67,070,000 คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2553)    กลุมตัวอยาง (n)ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster or Area Sampling) 
แบงออกเปนรายภาค 5 กลุม ตามแนวทางการจําแนกของสาํนักงานสถิตแิหงชาติ คอื ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร   โดยในแตละกลุมมีขนาดของกลุมตัวอยางกลุมละ 400 คน ตาม                         
วธิกีารคํานวณของ  Yamane (1973) ทีร่ะดับความคลาดเคล่ือนรอยละ 5  ดงัน้ัน จงึมีจาํนวนกลุมตัวอยางรวมท้ังหมด 
2,000 คน      
  2. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสํารวจการ
กลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย ซึ่งไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน จากนั้นจึงไดนําไป
ทดลองใช (Try out) กับประชาชนในอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางมีความเขาใจทางดานภาษา
ที่ใชในการสื่อสาร และมีคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ ซึ่งคํานวณจากคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) เทากับ .847 ซึ่งหมายความวา มีความเชื่อมั่นอยูในระดับ “เชื่อถือไดสูง” 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยอีก 4 คน ไดรวมกันเก็บรวบรวมขอมูลกับประชาชน

ไทย โดยในแตละภาคไดใชวิธีการสุมตัวแทนขึ้นมาดวยวิธีการจับฉลากกลุมละ 2 จงัหวัด (ยกเวน กรุงเทพมหานคร)  
ไดจังหวัดเชียงใหม กําแพงเพชร  ขอนแกน อุบลราชธานี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ  สุราษฎรธานี และสงขลา          
จากนั้น ในระดับจังหวัดไดใชกลุมตัวอยางจังหวัดละ 200 คน ซึ่งแบงออกเปนเขตเมือง (เทศบาล) จํานวน 100 คน 
และเขตชนบท (องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 100 คน   อนึ่งสําหรับการสํารวจในระดับจังหวัดนี้ ไดใชวิธีการ   
สุมตัวอยางชนิดการสุมโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) 
  4. การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีการวิเคราะหดวยการหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก 
Frequency  Percentage  Average และ Standard Deviation
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ผลการวิจัย
  เมื่อเปรียบเทียบการใหการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนตางๆ พบวา สามารถเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยไดดงัน้ี คอื การกลอมเกลาทางการเมืองโดยผานทาง 1) สือ่สารมวลชน  2) กลุมเพือ่นสนิท  3) ครอบครวั  
4) กลุมเพื่อนรวมอาชีพ  5) กลุมทุติยภูมิในสังคม   6) การมีประสบการณทางการเมืองโดยตรง  และ 7) โรงเรียน     
หรือสถาบันการศึกษา ตามลําดับ     
  ดังนั้น จึงสรุปไดวาประชาชนไทย ไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนของการกลอมเกลา
ทางการเมือง คือ สื่อสารมวลชน มากที่สุด  (ดังตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะ
ของพ้ืนท่ีเปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล   รวมทัง้จําแนกตามภมูภิาคเปนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร อีกดวย

ตารางที่ 1
ระดับความถี่ของการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนตางๆ ในภาพรวมทั้งประเทศ
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 0.63 0.64 0.65 0.78 0.71 0.45 0.73 
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  จากนั้น เมื่อเปรียบเทียบวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมือง ก็พบวา สามารถเรียงลําดับจากความ       
เปนจริงมากไปหานอยไดดังนี้ คือ 1) การเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม 2) การคาดการณบทบาท
ของตนเองในอนาคต 3) การไดรับประสบการณทางการเมืองโดยตรง 4) การไดรับการศึกษาในเนื้อหาทาง  การเมือง 
5) การมีโอกาสฝกฝนบทบาท  6) การแพรกระจายระหวางบุคคล  และ7) การเลียนแบบหรือการเอาอยาง ตามลําดับ   
  ดงันัน้ จงึสรปุไดวาประชาชนไทย ไดรบัการกลอมเกลาทางการเมืองดวยวิธกีาร คอื การเช่ือมโยงจากคานยิม
ของคนสวนใหญในสังคม มากที่สุด (ดังตารางที่ 2)  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่
เปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล  รวมท้ังจําแนกตามภูมิภาค เปนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพมหานคร เชนเดียวกัน

ตารางที่ 2 
วิธีการของการกลอมเกลาทางการเมือง ในภาพรวมทั้งประเทศ
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การอภิปรายผลการวิจัย
  1. การอภิปรายผลดานหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
         จากผลของการศึกษาทีพ่บวา เมือ่พจิารณาในภาพรวมระดับประเทศ หนวยตัวแทนของการกลอมเกลา
ทางการเมือง คือ “สื่อสารมวลชน” มีระดับความถี่ในการใหการกลอมเกลาทางการเมืองกับประชาชนไทย มากที่สุด 
(ตารางท่ี 1)   ซึง่กส็อดคลองกับผลการศึกษาเม่ือจาํแนกตามลักษณะของพ้ืนที ่และยังสอดคลองกับผลของการศึกษา
เมื่อจําแนกตามภูมิภาค ก็เปนไปตามขอสรุปของ Kraus & Davis (1976 Cited in Chaffee, 1977, 227-229)             
หลังจากที่ไดพยายามสํารวจวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสารมวลชนตอการกลอมเกลาทางการเมือง 
        ขอสรุปเหลาน้ีม ีอาทิ 1) สือ่สารมวลชนมกัเปนท่ีมาหลกัของขอมลูขาวสารทางการเมืองสําหรับกลุมเยาวชน   
2) สือ่สารมวลชนทีม่อีทิธิพลตอการเรียนรูทางการเมืองของประชาชน ไดแก หนังสือพิมพและโทรทัศน ซึง่หนวยตวัแทน
ของการกลอมเกลาทางการเมืองดงักลาวน้ี มกัจะมีอทิธพิลกบัประชาชนอยางหลากหลายท้ังดานอายุและสถานภาพ
ทางสงัคม   3) สือ่สารมวลชนมกัจะมอีทิธพิลตอความคดิเหน็ทางการเมืองและยังทาํใหรูสกึมสีมรรถภาพเพ่ิมขึน้ดวย 
ซึง่สอดคลองกบัความคดิเหน็ของ พรศกัดิ ์ ผองแผว และสายทิพย  สคุตพินัธ (2526, 23) ทีเ่คยนาํเสนอไววา ในสงัคม
สมัยใหม จะมีการแพรกระจายของขาวสารทางการเมืองและขาวสารอื่นๆ ไดอยางรวดเร็ว  เนื่องจากความกาวหนา
ดานการส่ือสาร    ดังน้ัน สื่อสารมวลชนจึงมีบทบาทสําคัญในการกระจายขาวสาร รวมท้ังพรอมๆ กันน้ัน ยังมีบทบาท
ในการสงผานคานิยม ความเช่ือท่ีสาํคัญๆ ในสังคมท้ังโดยทางตรงและโดยทางออม  อกีท้ังยังสามารถสรางความรูสกึ
ทางอารมณที่จะมีอิทธิพลตอการวางรูปแบบความเชื่อในทางการเมืองไดอีกดวย และยังเปนไปในทํานองเดียวกัน    
กบั พฤทธิสาณ  ชมุพล (2531, 88-89) ทีไ่ดใหความเหน็ไววา สาํหรับสงัคมสมยัใหม สือ่สารมวลชนจะเขามามบีทบาท
ในการกลอมเกลาทางการเมืองมากขึ้นเปนลําดับ  ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน   สิ่งเหลานี้จะเปน
ตัวการที่ใหการสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณและปรากฏการณทางการเมือง    นอกจากน้ัน พฤทธิสาณ  ชุมพล ยังได    
ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของสื่อสารมวลชนตอการกลอมเกลาทางการเมืองไวเปน 5 ประการสําคัญ อันไดแก 
      1.1 สือ่สารมวลชนจะเปนผูสงทอดขาวสารทางการเมือง ซึง่เกิดข้ึนจากตัวแทนในการกลอมเกลาทางการ
เมืองอ่ืนๆ   มใิชเกิดข้ึนจากตัวของมันเอง   อาทิ จากผูนําทางการเมือง เจาหนาท่ีของรัฐ หรือกลุมทุติยภูมอิื่นๆ เปนตน      
       1.2 สือ่สารมวลชน โดยตัวของมนัเองแลว มไิดทาํหนาทีใ่หขาวสารหรอืถายทอดทศันคตทิางการเมอืงมากนกั           
ซึ่งในความเปนจริงแลว เนื้อหาทางการเมืองในสื่อสารมวลชนมีจํานวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาในดานอื่นๆ 
อาทิ การฆาตกรรม กีฬา และสังคม เปนตน
      1.3 สือ่สารมวลชนมไิดมอีทิธิพลตอประชาชนโดยตรง หากแตโดยผานผูนาํทางความคดิเห็น (Opinion 
Leaders) คือ คนจําพวกหน่ึงท่ีใหความสนใจกับขาวสารทางสื่อมวลชนมากเปนพิเศษ ไมวาจะเปนครู ผูนําชุมชน 
แลวจึงจะเปนผูถายทอดเน้ือหาไปใหกับผูอื่นอีกทีหน่ึง  ดังน้ัน ผูนําทางความคิดเห็นเหลาน้ี จึงมีความสําคัญมาก 
เพราะจะมีอิทธิพลตอกลุมเพื่อนที่มีสถานภาพทางสังคมที่คลายคลึงกัน  เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน และบุคคล               
ในครอบครัว  ดังนั้น จึงกลาวไดวา สื่อสารมวลชนตองอาศัยครอบครัวและกลุมเพื่อนอีกทีหนึ่งในการกลอมเกลา
ทางการเมือง และแนนอนที่สุดเนื้อหาของขาวสาร ก็จะตองถูกตีความและแปรสภาพกอนที่จะถูกถายทอด
       1.4 บุคคลจะรับขาวสารจากส่ือสารมวลชนและตีความภายใตบริบทหรือเง่ือนไขทางสังคมในชีวิตจริง 
โดยที่ตําแหนงแหงที่ในทางสังคม จะเปนตัวกําหนดวาเขาจะไดรับขาวสารอะไรบาง และยังมีอิทธิพลตอการตีความ
และตอปฏิกิริยาตอบสนองดวย   
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   1.5 บุคคลมีแนวโนมที่จะใชสื่อสารมวลชน เพื่อตอกยํ้าทาทีทางการเมืองที่มีอยูเดิมกอนแลว มากกวา
ทีจ่ะสรางทาทใีหมๆ  ขึน้มา ทัง้นีเ้พราะคนเรามักใหความสนใจกบัขาวสารทีเ่ขาเหน็ดวยอยูแลว มากกกวาทีไ่มเหน็ดวย 
  จากขอสงัเกตเก่ียวกับบทบาทของส่ือสารมวลชนตอการกลอมเกลาทางการเมือง ดงัทีไ่ดนาํเสนอไปขางตนนี้  
ผลของการวิจัยเก่ียวกับตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองในคร้ังน้ี  ยอมที่จะนํามาใชยืนยันเปนหลักฐาน          
ในเชิงประจักษไดวา ขอสังเกตประการที่ 3 ขางตน ไมเปนความจริงอีกตอไป เพราะกลุมตัวอยางไดยืนยันดวยตนเอง
จากขอคําถามที่วา “ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณของบานเมือง จากสื่อสารมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ 
รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ฯลฯ บอยเพียงใด”   ซึ่งผลของการศึกษาในครั้งน้ี ยืนยันวา ประชาชนไทยไดรับ             
การกลอมเกลาทางการเมืองจากสื่อสารมวลชน มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแทนของการกลอมเกลาทางการ
เมืองในประเภทอื่นๆ   
  และเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาของขอคําถามแลว ก็ยอมที่จะยืนยันไดวา ในปจจุบันน้ี ที่วิทยาการดานการ
สื่อสารมวลชน สามารถเขาถึงประชาชนไทย (กลุมตัวอยางแตละคน) ไดอยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  ดังน้ัน 
ประชาชนไทยแตละคน จึงเปนผูที่ไดรับขอมูลขาวสารทางการเมืองโดยตรงดวยตนเอง มิใชโดยผานทางผูนําทาง     
ความคิดเห็น (Opinion Leaders) เหมือนแตกอน ดังเชนที่ พฤทธิสาณ   ชุมพล ไดนําเสนอไวกอนหนา     
  แตหากเมือ่ประชาชนไทยไดรบัขอมลูขาวสารทางการเมืองมาจากส่ือสารมวลชนแลว  ในภายหลงัอาจจะถกู
หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองในประเภทอืน่ๆ  แสดงบทบาททบัซอน จนทาํใหเกดิเปนความโนมเอยีง
ทางการเมืองในประการใดขึ้นมา นั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
  ในทางตรงกันขาม หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง คือ “โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา”          
มีระดับความถี่ในการใหการกลอมเกลาทางการเมืองกับประชาชนไทย นอยที่สุด (ตารางท่ี 1)   ซึ่งก็สอดคลองกับ    
ผลการศึกษาเม่ือจําแนกตามลักษณะของพ้ืนท่ี และยังสอดคลองกบัผลของการศึกษาเม่ือจําแนกตามภูมภิาค คอื ภาคเหนอื 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต    โดยยกเวนเฉพาะพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร เทานั้น  ที่พบวา        
“การมีประสบการณทางการเมืองโดยตรง” อยูในลําดับสุดทาย  แตแมกระน้ัน “โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา”             
ก็อยูในลําดับรองสุดทาย อยูดี   
  สาเหตทุีผ่ลของการศกึษาเปนเชนนี ้ที ่“โรงเรยีนหรือสถาบนัการศกึษา” อยูในลําดบัสดุทาย นาจะเปนเพราะ
วา กลุมตัวอยางซึ่งถูกคัดเลือกมาตอบแบบสํารวจ อยูในชวงอายุระหวาง 20-49 ป ในสัดสวนถึงรอยละ 75.8               
รวมทั้งในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยไดมุ งเก็บรวบรวมขอมูลกับ                  
กลุมตัวอยางโดยทั่วไปในหลากหลายอาชีพ   ซึ่งมิไดใหความสําคัญเปนพิเศษกับกลุมนักเรียน-นักศึกษา ที่ยังคงอยู
ในระบบโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา  อยางไรก็ดี หลังจากท่ีไดทําการประมวลผลขอมูลแลว  พบวา นักเรียน-
นักศึกษาไดถูกคัดเลือกมาเพียงแครอยละ 8.3 เทานั้น   ดังนั้น แมวาในความเปนจริงกับขอคําถามที่มีเนื้อหาวา      
“ทานไดรบัขอมูลขาวสารเก่ียวกบัเหตุการณของบานเมืองจากโรงเรยีนทีท่านเรียนอยู (หรือเคยเรยีนอยู) บอยเพียงใด”   
กลุมตัวอยาง (ที่มิใชนักเรียน-นักศึกษา) จะเคยไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองโดยผานโรงเรียนหรือสถาบัน           
การศึกษามาอยางเขมขนในระดับหนึ่งแลวก็ตาม  ดังเชนที่ผลงานวิจัยของ ปรีชา  ธรรมวินทร (2532) ไดเคยยืนยัน
ปรากฏการณเชนนี้ไว  แตกลุมตัวอยางก็อาจลืมเลือนปรากฏการณนั้นๆ ไปแลว  จึงทําใหเลือกตอบในคําถามขอนี้   
ในระดับที่เมื่อมองในภาพรวมแลว อยูในลําดับสุดทาย นั่นเอง
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  2. การอภิปรายผลดานวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย
          จากผลของการศึกษาท่ีพบวา เมือ่พจิารณาในภาพรวมระดับประเทศ ประชาชนไทย ไดรบัการกลอมเกลา
ทางการเมอืงดวยวิธกีาร คอื การเชือ่มโยงจากคานยิมของคนสวนใหญในสังคม มากท่ีสดุ (ตารางท่ี 2)   ซึง่กส็อดคลอง
กบัผลการศกึษาเมือ่จําแนกตามลกัษณะของพืน้ที ่และยงัสอดคลองกบัผลของการศกึษาเม่ือจาํแนกตามภมูภิาค อกีดวย
        “การเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม” หมายถึง การที่บุคคลจะเชื่อมโยงจากระบบความเชื่อ
หรือคานิยมของคนสวนใหญในสังคม โดยนํามาพัฒนาเปนระบบความเชื่อโดยทั่วไปของตนเองขึ้นมา  ซึ่ง Langton 
(1969, 4, 10) กลาวถึงประเด็นนี้ไววา จะทําใหคนแตละคนไดเรียนรูถึงรูปแบบของความสัมพันธระหวางตนเอง         
กับการเมืองใหเหมาะสมได   ซึ่ง กนลา  ขันทปราบ (2527,  68) ไดกลาวลงลึกไปอยางเฉพาะเจาะจง  ดวยการเนน
วาการกลอมเกลาทางการเมือง เปนการถายทอดแนวทางการปฏิบตักิจิกรรมทางการเมอืงทีต่องสอดคลองกับคานิยม
และวฒันธรรมทางการเมอืงของสงัคมในขณะนัน้    ดงันัน้ ในแงนี ้การกลอมเกลาทางการเมอืงจึงมหีนาท่ีในการสราง 
(Create)  แปรรูป (Transforms) หรือเปลี่ยนแปลงแกไข  และธํารงรักษาไว (Maintains) ซึ่งวัฒนธรรมทางการเมือง
ของชาติ นั่นเอง  
  ดังนั้น  ผลของการศึกษาในครั้งนี้  จึงเปนไปในทํานองเดียวกันกับผลการศึกษาของ  เพ็ญศรี  จุลกาญจน 
(2541)  ที่ไดพยายามอธิบายเร่ืองการผลิตซ้ําอุดมการณเก่ียวกับบทบาทและสถานภาพของหญิงและชายในสังคม
ไทยภาคเหนือ  รวมทั้งผลการศึกษาของ ไพบูลย  โพธ์ิหวังประสิทธ์ิ (2555) ที่ไดศึกษาเร่ืองการผลิตซํ้าอุดมการณ      
ชายเปนใหญภายในครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนแตจิ๋วในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีเพลงกลอมเด็ก  ซึ่งงาน
วิจัยทั้งสองฉบับนี้ ไดกลาวถึง การถายทอดคานิยมเรื่องชายเปนใหญ (Patriarchy Ideology) ของคนไทยบางกลุมไว
อยางชัดเจน  ดังนั้น ในทางการเมืองก็เฉกเชนเดียวกัน จึงเปนเรื่องธรรมดาที่การกลอมเกลาทางการเมือง ก็ยอมที่จะ
ตองคํานึงถึงการเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม ไวเปนประการสําคัญดวย   แตคานิยมดังกลาวถึงนี้ 
กจ็ะตองสอดคลองกบัหลกัการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทานัน้  ซึง่คานยิมเรือ่งชายเปนใหญดงัทีน่าํ
เสนอไวขางตนนี้ เปนเรื่องที่ไมถูกตองเหมาะสมอยางแนนอน ในประเด็นนี้ นิธิ  เอียวศรีวงศ (2550) ไดเคยกลาวสรุป
วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในสังคมไทยปจจุบันไวเปน 8 ประเด็นท่ีนาสนใจ ซึ่งดูเหมือนวาสวนใหญ       
ยังมีลักษณะท่ีขัดแยงกับหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดังท่ีกําลังอภิปรายอยูนี้   อันไดแก 1)        
เช่ือในสทิธิเสรีภาพของระบอบประชาธิปไตยแตเปนสิทธิเสรีภาพท่ีไมเสมอภาค  2) ยอมรบัเอาคติเร่ือง “รกัความสงบ
เรียบรอย” (Peace and Order) มาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  3) มีความเชื่อใน “อาญาสิทธิ์” อันเปนอํานาจ
ที่คนในสังคมเห็นวาชอบธรรมทางกฎหมาย แตไมยอมรับอํานาจอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลายได  4) มีโลกทัศนใน
ลักษณะ “นานาชาตินิยม” คือใชมาตรฐานของตางชาติมาเปรียบเทียบกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนในสังคมไทย   5)       
มีความเชื่อเร่ืองความไพบูลยทางเศรษฐกิจเปนเปาหมายสําคัญในเรื่องของการปกครอง ซึ่งเนนเฉพาะแตในเรื่อง     
ทางวัตถุเทาน้ัน  6) มีความ “รักชาติ” เปนอยางมาก แตก็ตั้งอยูบนความหมายท่ีคับแคบในแงของศาสนา ภาษา 
ชาติพันธุ และความภักดี   7) มีความเชื่อในเรื่องเหตุผลที่ตั้งอยูบนหลักการของวิทยาศาสตร ซึ่งเปนความสัมพันธ    
เชิงวัตถุและกลไก แตไมคิดถึงเหตุผลในเชิงวัฒนธรรม หรือในเชิงสังคม    และ 8) มีความเชื่อวาเทคโนโลยีสมัยใหม
สามารถแกไขปญหาทั้งปวงได และเปนเพียงสิ่งเดียวเทานั้น ที่สามารถแกไขปญหาไดทุกอยาง
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  อยางไรก็ด ีสาํหรับการปลูกฝงคานิยมและวถิชีวีติประชาธปิไตยใหกบัประชาชนไทย นอกจากจะตองเคารพ
ในหลกัการสาํคัญของประชาธปิไตยแลว กค็วรจะตองปฏบิตัติามแนวคดิท่ี ดษุฎ ี สทุธปรียาศรี และวรรณา  ปรูณโชติ 
(2540) ไดเคยนําเสนอไววา หนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองจะตองรวมมือกันใหการกลอมเกลาทาง  
การเมืองอยางตอเน่ือง และนอกจากน้ันยังจะตองสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท่ีเปนไป  
อยางรวดเร็วไดดวย 

สรุป
  ประชาชนไทย ไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองดวยหนวยตัวแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง คือ 
สื่อสารมวลชน มากท่ีสุด ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนกตามลักษณะของพื้นที่ และผลของการศึกษา     
เมื่อจําแนกตามภูมิภาค   จากนั้น เมื่อเปรียบเทียบการใหการกลอมเกลาทางการเมืองดวยวิธีการตางๆ ก็พบวา         
การเชื่อมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคม มีระดับมากที่สุด ซึ่งก็สอดคลองกับผลการศึกษาเมื่อจําแนก        
ตามลักษณะของพื้นที่ และยังสอดคลองกับผลของการศึกษาเมื่อจําแนกตามภูมิภาค อีกดวย 
  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้
  1.  เน่ืองจากผลของการวิจยั พบวา ตวัแทนของการกลอมเกลาทางการเมืองทีม่คีวามถีม่ากท่ีสดุ คอื สือ่สาร
มวลชน  ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐควรจะใหความสําคัญเปนพิเศษกับการกํากับดูแลทางดานคุณภาพของเน้ือหา          
ทีส่ือ่สารมวลชนไดทาํหนาทีใ่หการกลอมเกลาทางการเมือง   โดยเฉพาะกบักลุมโทรทัศนในระบบเคเบ้ิลทวีแีละฟรีทวีี
ผานดาวเทียม  ใหนําเสนอเน้ือหาสาระที่สอดคลองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย     
ทรงเปนประมุข เทานั้น   
  2.  เน่ืองจากผลของการวิจัย พบวา ประชาชนไทยไดรับการกลอมเกลาทางการเมืองดวยวิธีการ คือ                 
การเช่ือมโยงจากคานิยมของคนสวนใหญในสังคมมากทีส่ดุ  ดงันัน้ ประชาชนไทยทกุๆ คนจะตองรวมมือกนั    สรางสรรค 
กลัน่กรอง และถายทอดเฉพาะคานยิมทีพ่งึประสงค สาํหรับการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันม ี พระมหากษตัริย
ทรงเปนประมุข เทาน้ัน ใหกับเยาวชนรุนใหมของชาติ    รวมทั้งหนวยงานภาครัฐยอมจะตองมีหนาท่ีโดยตรง                   
ในการสราง แปรรูปหรือเปลี่ยนแปลงแกไข และธํารงรักษาไวซึ่งคานิยมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทาง  การเมืองของ
ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เทานั้น
  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
  1. ควรมกีารศึกษาถึงบทบาทของสือ่สารมวลชนในฐานะตวัแทนของการกลอมเกลาทางการเมือง ทัง้ในแง
ของประเภท เนื้อหาสาระ กระบวนการ ผลลัพธที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการแสดงบทบาทของสื่อสาร
มวลชนในอุดมคติตอการกลอมเกลาทางการเมือง 
  2. ควรมกีารศึกษาในลักษณะของการวิจยัและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
(โปรแกรมการฝกอบรม) สําหรับการพัฒนาคุณภาพของประชาชนไทยใหสอดคลองกับระบอบการเมืองการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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  3.  ควรมีการศึกษาถึงคานิยมที่พึงประสงคของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปจจุบัน รวมท้ัง
แนวทางที่จะนําเอาคานิยมดังกลาวมาพัฒนาใหเกิดขึ้นกับประชาชนไทยแบบเบ็ดเสร็จและเรงรัด
  4. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองตางๆ ที่มีอิทธิพลหรือมี             
ความสมัพนัธกบัความโนมเอียงทางการเมืองของแตละบุคคล และเชือ่มโยงไปยงัวฒันธรรมทางการเมืองของประชาชน
ไทยในภาพรวมระดับประเทศและระดับภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และ
กรุงเทพมหานคร     
  5. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใชระเบียบวิธวีจิยัประเภทอืน่  นอกเหนอืจากการสาํรวจดวยแบบสอบถาม
และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณา ที่ถูกนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้   เพื่อคนหาคําตอบของเรื่องหนวยตัวแทน    
และวิธีการของการกลอมเกลาทางการเมืองในเชิงลึก อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาพัฒนาการ การวิจัย           
เชิงทดลอง การหาความสัมพันธ การหาความมีอิทธิพล ฯลฯ
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