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    สมาชิกวฒิุสภา ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  
    2550 ของนกัศึกษา วทิยาลยัรัชตภ์าคย์  
 

บทคดัยอ่ 
 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ของนกัศึกษา วทิยาลยัรัชตภ์าคย ์และ วเิคราะห์ถึงความแตกต่างของสภาพ  
ภูมิหลงั ศึกษาพฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมือง มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภาภายใตรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉล่ีย ค่า t-test ค่า One way Anova และค่า Chi-square เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปร 
 

ผลการวจัิยพบว่า 
 

1. ระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา
ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พบวา่นกัศึกษา วทิยาลยัรัชตภ์าคย ์
ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. สภาพภูมิหลงัของนกัศึกษา วทิยาลยัรัชตภ์าคย ์โดยคณะวชิาท่ีศึกษาแตกต่างกนั 4 คณะ 
ไดแ้ก่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ไม่
มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภาภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แต่ชั้นปีท่ีศึกษาแตกต่างกนั 4 ชั้นปี และอาชีพ
ของบิดามารดาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 

3. พฤติกรรมในการติดตามข่าวสารทางการเมืองของนกัศึกษา วทิยาลยัรัชตภ์าคย ์โดย 
รายการโทรทศัน์ท่ีชอบดู และคอลมัน์จากหนงัสือพิมพท่ี์ชอบอ่าน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวฒิุสภา ภายใต้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส าหรับรายการวทิยท่ีุชอบฟัง เร่ืองท่ีชอบ
สนทนาในกลุ่มเพื่อน และส่ือต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาใชใ้นการติดตามข่าวสารทางการเมือง มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิก
วฒิุสภา ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research is for study the level of knowledge and understanding 
about the representative and the senator election of the 2007 Constitution of the Kingdom  
of Thailand of  Rajapark College,s students and analyzes the different of social background and 
behaviors in following political news have related to the knowledge and understanding about  
the representative and the senator election of the 2007 Constitution of the Kingdom of Thailand. 
The analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test value, One-way Anova value, and  
Chi-square for testing the correlation of all variables.  
 

Research results 
 

1. The levels of knowledge and understanding about the representative and the senator 
election of the 2007 Constitution of the Kingdom of Thailand found that most of  
Rajapark College,s students have moderate level of knowledge and understanding. 

2.  The background of the different faculties of  Rajapark College,s students namely  
the Faculty of Public Administration, the Faculty of Business Administration, the Faculty of 
Engineering and the Faculty of Liberal Arts have not related to the knowledge and understanding 
about the representative and the senator election, but the different academic year and  
the occupations of their parents have related to the knowledge and understanding about  
the representative and the senator election of the 2007 Constitution of the Kingdom of Thailand. 

3.  Behaviors in following the political news of Rajapark College,s students from television 
and newspapers, have not related to the level of knowledge and understanding about  
the representative and the senator election, whereas the using of the radio, talking in group or 
other medias to follow the political news have related to the level of knowledge and 
understanding about the representative and the senator election of the 2007 Constitution of  
the Kingdom of Thailand. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาวจิยัฉบบัน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณา และความอนุเคราะห์จาก  
ดร.ราชวกิรม อาทิตย เจริญรัชตภ์าคย ์อธิการบดี วทิยาลยัรัชตภ์าคย ์ท่ีสนบัสนุนทุนท าวจิยัจนส าเร็จ 
ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารยว์ราภรณ์  เจริญรัชตภ์าคย ์ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการวจิยั วทิยาลยัรัชตภ์าคย ์ท่ีใหค้  าแนะน าและตรวจทางแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ใน  
การท าวจิยัอยา่งดียิง่ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณนกัศึกษา วทิยาลยัรัชตภ์าคย ์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 ถึง ชั้นปีท่ี 4 ทุกคณะวชิา และ  
ทุกสาขาวชิา  ท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ท าใหง้านวจิยัส าเร็จลุล่วงลงดว้ยดี 
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