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การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติ
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อวิเคราะห์ค่าที (t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) 
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 

1)  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์บ่อยคร้ัง 
(ร้อยละ 31.00) มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า (ร้อยละ 41.25)  
ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์ (ร้อยละ 54.00) ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านอินสตาแกรม (ร้อยละ 44.50) มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในภาพรวม ในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. มากที่สุด (ร้อยละ 62.25) และมีเหตุผลในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไปมากที่สุด 
(ร้อยละ 86.50) 
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2)  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.15) ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
(ค่าเฉลี่ย 3.92) และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับบ่อยคร้ัง (ค่าเฉลี่ย 3.44) 

3)  การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพต่างกัน 
มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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This research objects are the study of demographic characteristics of people in Bangkok 
area and Information perception concerning the election through social media  on the attitudes 
and behaviors of political participation of citizens in Bangkok. Sample groups are people who have 
the right to vote in Bangkok area. Research instrument is 400 questionnaires. Data analysis is 
descriptive statistics to calculate frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential 
statistics to analyze t - test, One - Way ANOVA and Pearson’s Correlation Coefficient. The result 
reveals that 

1)  Most of sample group frequently received information through Website (31.00 percent), 
frequency of receiving information through Facebook (41.25 percent), rarely received information 
through Twitter (54.00 percent), rarely received information through Instagram (44.50 percent), 
often received election news through Social network between 18.01 - 24.00 o’clock (62.25 percent) 
and the reason of election news receiving through social network is following information  
(86.50 percent) 

2)  Perception of election news in democracy system through social network of people  
in Bangkok area is medium (mean is 3.15), the agreement level of election in democracy system 
through social network is satisfy (mean is 3.92) and public participation through social network 
for receiving general information is more often (mean 3.44). 
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3)  Statistical hypothesis testing reveals that people who have different gender, age, status 
and occupation, they have different perception behavior about election at significance level of 0.05. 
People who have different age, they have different level of realization about election through 
social network at significance level of 0.05. People who have different perception behavior  
of election news through social network, they have different level of receiving election news 
through social network, attitude about election and public participation at significance level of 0.05. 
Realization of election news through social network has positive relation with attitude of election 
and public participation at significance level of 0.01 and attitude of election has positive relation 
with public participation at significance level of 0.01. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ของผู้เขียนฉบับนี้ส าเร็จขึ้นมาได้ เน่ืองจากผู้เขียนได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก 
รองศาสตราจารย์ พัชนี  เชยจรรยา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านกรุณา
รับเป็นที่ปรึกษาและเสียสละเวลาที่มีค่าในการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดในการท าวิทยานิพนธ์ 
ตรวจปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ตลอดจนให้ค าแนะน าทางวิชาการที่ดีเสมอมา 
กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และได้ชี้แนะแนวความคิดที่ลึกซึ้ง ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ศรัณย์ธร  ศศิธนากรแก้ว ที่กรุณา
รับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ และให้ข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับรูปแบบการเขียน 
รวมทั้งแนะน าเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารประจ าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเรียน 
เพื่อนนักศึกษา และพี่น้องทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้เป็นก าลังใจให้แก่ผู้ เขียนเสมอมา คุณค่า
และประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบบูชาพระคุณบิดามารดา ตลอดจน
ผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และขอน้อมบูชาท่านบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยความรักและความเมตตา 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองและประชำธิปไตย
อย่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสำรทำงกำรเมือง กำรใช้ในกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองของประชำชน กำรบริหำรงำนและให้บริกำรของรัฐบำล หน่วยงำนภำครัฐ กำรสื่อสำร
กิจกรรมกำรเคลื่อนไหวของภำคประชำสังคม และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชำธิปไตย 
ทั้งนี้ เนื่องจำกกิจกรรมทำงกำรเมืองส่วนใหญ่ล้วนมีองค์ประกอบของกำรส่งผ่ำนข้อมูลข่ำวสำร
ระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ ในระบอบประชำธิปไตยทั้งสิ้น 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเลือกตั้ง (Election) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทำงกำรเมืองที่ส ำคัญ 
โดยกำรเลือกตั้งถือเป็นกระบวนกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เพื่อให้ได้มำซึ่งบุคคล
เข้ำไปท ำหน้ำที่ในกำรปกครองประเทศไทยในระดับต่ำง  ๆ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยกำรให้ประชำชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควรมำด ำรง
ต ำแหน่งเป็นตัวแทนของประชำชน เช่น สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำเมืองพัทยำ และผู้บริหำรท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมำยถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท ำให้ผู้ใช้แสดงควำมเป็น
ตัวตนของตัวเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น  (กำนดำ  รุณนะพงศำ 
สำยแก้ว, 2554) ตลอดจนเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสำรแบ่งปันสำรซึ่งอยู่ในรูปแบบต่ำง  ๆ ไปยังผู้รับสำร
ผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ โดยสำมำรถโต้ตอบกันระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับสำรหรือผู้รับสำรด้วยกันเอง 
ซึ่งสำมำรถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่ำง ๆ ที่ใช้กันบ่อย ๆ ได้แก่ บล็อก (Blogging) 
ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Networking) 
และกำรแบ่งปันสื่อทำงออนไลน ์(Media Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554) 

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ำมำมีบทบำทต่อชีวิตมนุษย์มำกขึ้น ทั้งประชำชนโดยทั่วไป 
ภำครัฐ และภำคเอกชน ต่ำงก็ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกำรติดต่อสื่อสำรและกำรเผยแพร่
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ข้อมูลข่ำวสำรของตนทั้งที่เป็นทำงกำรก็ดีหรือไม่เป็นทำงกำรก็ดี นอกจำกนี้ ด้วยควำมก้ำวหน้ำของ
กำรพัฒนำเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ย่อมเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้สื่อสังคม
ออนไลน์กลำยเป็นตัวกลำงที่ส ำคัญส ำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรในโลกยุคปัจจุบัน  รวมไปถึง
กำรพัฒนำอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรและกำรคิดค้นคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่ำง ๆ 
ที่สำมำรถเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตหรือโปรแกรมประยุกต์ (แอพพลิเคชั่น) ได้โดยตรง ท ำให้
อุปกรณ์เหล่ำนี้ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพำ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต 
ต่ำงก็อำจถูกน ำมำใช้เพื่อเข้ำถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

ข้อมูลจำก ปณิชำ  นิติพรมงคล (2555) ที่น ำเสนอผลกำรส ำรวจโดย Retrevo ซึ่งศึกษำ
ผู้ใช้บริกำรสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพำะในเว็บไซต์ยอดนิยม เช่น Facebook, Twitter, Hi5 และอื่น ๆ 
พบว่ำ ในปัจจุบันเครือข่ำยสังคมออนไลน์ได้เข้ำมำมีบทบำทต่อกำรด ำเนินชีวิตของคนมำกขึ้น  
จำกกลุ่มตัวอย่ำง 1,000 คน พบว่ำ ผู้ใช้งำนเกือบคร่ึงหนึ่งมีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวเว็บไซต์
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ทั้งก่อนเข้ำนอนและตอนตื่นในตอนเช้ำ โดยร้อยละ 16 ของจ ำนวนผู้ใช้งำน
ได้รับข้อมูลข่ำวสำรประจ ำวันจำกเว็บไซต์เหล่ำนี้ นอกจำกนี้  ผลส ำรวจยังพบว่ำ มีผู้ใช้มำกกว่ำ
คร่ึงหนึ่งที่ต้องติดตำมควำมเคลื่อนไหวเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของตนอย่ำงน้อยวันละ
หนึ่งคร้ัง และมำกกว่ำร้อยละ 10 ที่เข้ำไปดูควำมเคลื่อนไหวล่ำสุดทุก ๆ 2 - 3 ชั่วโมง ข้อมูลดังกล่ำว
แสดงให้เห็นว่ำ เว็บไซตเ์ครือข่ำยสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อชีวิตประจ ำวัน
ในกลุ่มคนที่ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะท ำให้เครือข่ำยขยำยวงกว้ำงออกไปเร่ือย ๆ และเติบโตต่อไปอีก
ในอนำคต นอกจำกนี ้ผลกำรส ำรวจจำกประเทศสหรัฐอเมริกำยังยืนยันกำรใช้บริกำรเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ที่มีปริมำณเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี และเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกออนไลน์ 
ดังนั้น จึงมีแนวโน้มในกำรเลือกใช้สื่อรูปแบบนีม้ำกขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีกำรด ำเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนำให้เอื้อประโยชน์ต่อกำรสื่อสำรหรือรับสำร
ได้หลำยรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไป โดยอำจเป็นกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกำรสื่อสำรจำก
ผู้ส่งสำรทำงเดียว หรือกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับสำร 
ท ำให้ทั้งผู้ส่งสำรก็ดีหรือผู้รับสำรก็ดีสำมำรถโต้ตอบกันไปมำได้ผ่ำนกำรใช้งำนกลไก (Functions) 
ของสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไปไม่ว่ำจะเป็นกำรสนทนำ (Conversations) 
และกำรปฏิสัมพันธ์ (Interactions) ระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับสำร ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ 
และโปรแกรมประยุกต์ของสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ ย่อมอำจมีกลไกย่อย ๆ ที่อ ำนวยประโยชน์
ในกำรสร้ำงเครือข่ำย (Networking) กำรท ำธุรกรรม (Buying) กำรระบุต ำแหน่ง (Localization) 
กำรตีพิมพ์ (Publishing) และกำรนันทนำกำร (Playing) 
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นอกจำกนี้ สื่อสังคมออนไลน์และกลไกกำรสนทนำและปฏิสัมพันธ์ของสื่อสังคมออนไลน์
ยังสำมำรถน ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรแสดงควำมเห็นทำงกำรเมือง (Expressions of Political Opinion) 
ทั้งโดยส่วนตัวก็ดีหรือในนำมองค์กรทำงกำรเมืองในรูปแบบต่ำง ๆ ก็ ดี ให้กับบุคคลที่อยู่ในแวดวง
สื่อสังคมออนไลน์ และอำจถูกน ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรแสดงกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ทำงกำรเมือง 
(Political Criticism) ต่อสำธำรณะชนที่ใช้เครือข่ำยออนไลน์หรือบุคคลที่อยู่ในสังคมออนไลน์
ร่วมกับตนได้รับทรำบผ่ำนกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกัน 

กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรประชำสัมพันธ์ทำงกำรเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้งนั้นก ำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มกำรเมืองและหน่วยงำนทำงด้ำนกำรเลือกตั้งต่ำง ๆ 
เป็นอย่ำงยิ่ง (นันทวิช เหล่ำวิชยำ, 2555) ซึ่งจำกกำรค้นคว้ำพบว่ำ กำรสื่อสำรทำงกำรเมืองผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์มีข้อดีหลำกหลำยประกำรประกอบด้วย 

1) ต้นทุนต่ ำ เป็นข้อดีที่ท ำให้กลุ่มกำรเมืองต่ำง  ๆ หันมำให้ควำมส ำคัญกับ
สื่อสังคมออนไลน์มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งนั้น หำกกระท ำผ่ำน
สื่อหลัก เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ ต้องใช้เงินทุนค่อนข้ำงมำก ดังนั้น กำรเกิดขึ้นของ
สื่อสังคมออนไลน์จึงเปรียบเสมือนปัจจัยช่วยประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งไปด้วย 

2) เป็นกำรสื่อสำรโดยตรงระหว่ำงผู้ส่งสำรกับผู้รับสำร ในอดีตกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อ
หลักนอกจำกต้นทุนสูงแล้วยังมีควำมเสี่ยงที่ว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะไม่ได้รับสำรหรือกลุ่มผู้รับสำร
อำจจะไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยของผู้ส่งสำร ท ำให้กำรสื่อสำรไม่บรรลุเป้ำประสงค์  แต่กับสื่อสังคม
ออนไลน์นั้น สำมำรถประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยง่ำย 

3) สะดวกรวดเร็ว กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์นั้นสำมำรถกระท ำได้
ตลอดเวลำ หลำยคนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรำยงำนควำมเคลื่อนไหวของตนให้ผู้รับสำรได้ทรำบ
เหมือนว่ำผู้รับสำรน้ันได้อยู่กับผู้ส่งสำรตลอดเวลำ 

4) สำมำรถโต้ตอบกันได้ ควำมสำมำรถดังกล่ำวเป็นสิ่งที่ท ำให้ช่องว่ำงระหว่ำง
ผู้ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและประชำชนลดลง ท ำให้เกิดควำมใกล้ชิดสนิทสนม
และส่งผลต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น 

อย่ำงไรก็ตำม กำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็มีข้อเสียบำงประกำร ประกอบด้วย 
1) ขำดควำมน่ำเชื่อถือของสำร เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมำก  เนื่องจำกสื่อสังคม

ออนไลน์นั้นเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกันอย่ำงอิสระ 
ปัจจัยดังกล่ำวนั้นอำจท ำให้ผู้ส่งสำรบำงรำยน ำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือจงใจบิดเบือน
สำรได ้
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2) กลุ่มเป้ำหมำยแคบเกินไป ถึงแม้ว่ำกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะ
เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้โดยตรง แต่ผู้ที่ใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งในสังคม
เท่ำนั้น ดังนั้น กำรสื่อสำรจะบรรลุผลได้จ ำเป็นต้องใช้สื่อชนิดอ่ืนร่วมด้วย 

หำกพิจำรณำวัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้ง อำจจ ำแนกออกเป็น 3 ด้ำนใหญ่ ๆ ได้แก่ หน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร (Information 
Function) หน้ำที่ในกำรสื่อสำร (Communication Function) และหน้ำที่ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ 
(Action Function) โดยประวัติศำสตร์ทำงกำรเมืองของไทยในช่วงที่ผ่ำนมำ ปัญหำส ำคัญประกำรหนึ่ง
ที่ท ำให้กำรเมืองไม่พัฒนำเท่ำที่ควรก็คือ ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้รู้เท่ำทันกำรใช้อ ำนำจ
ของนักกำรเมืองที่ได้ใช้อ ำนำจแทนตนเองเลย (ประมวล  รุจนเสรี, 2547) ในขณะที่กำรสร้ำงระบอบ
กำรปกครองแบบประชำธิปไตยยังไม่พัฒนำไปในทิศทำงที่ควรจะเป็น เพรำะรัฐสภำอันเป็นกลไก
ของประชำธิปไตยที่มำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนยังไม่มีเสถียรภำพ ในขณะที่กำรเปลี่ยนแปลง
รัฐบำลโดยกำรใช้ก ำลังด้วยกำรยึดอ ำนำจยังเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ (นรนิต ิ เศรษฐบุตร, 2551) 
ดังนั้น จึงพบว่ำ มีกำรเรียกร้องให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องหรือให้สถำบันต่ำง ๆ ที่อยู่ในสังคมออกมำ
ช่วยกันส่งเสริมเพื่อกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งในกำรเลือกคนดีเข้ำมำบริหำร
ประเทศ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร เพื่อศึกษำกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
จนน ำไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรม ตลอดจนเพื่อน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ให้ดีมำกยิ่งขึ้น 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 

1) เพื่อศึกษำลักษณะทำงประชำกรของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
2) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคม

ออนไลนข์องประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
3) เพื่อศึกษำกำรรับรู้ข่ำวสำรของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
4) เพื่อศึกษำทัศนคติของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
5) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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6) เพื่อศึกษำลักษณะทำงประชำกรกับพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

7) เพื่อศึกษำลักษณะทำงประชำกรกับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

8) เพื ่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี ่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์กับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

9) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลนก์ับทัศนคติเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

10) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลนก์ับพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

11) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งกับทัศนคติ
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

12) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งกับพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

13) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของทัศนคติเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งกับพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

1) ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีลักษณะทำงประชำกรต่ำงกัน มีพฤติกรรม
กำรเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งแตกต่ำงกัน 

2) ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีลักษณะทำงประชำกรต่ำงกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำร
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์แตกต่ำงกัน 

3) ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่ำงกัน 

4) ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งแตกต่ำงกัน 

5) ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีพฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองแตกต่ำงกัน 
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6) กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ มีควำมสัมพันธ์กับทัศนคติของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้ง 

7) กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

8) ทัศนคติของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  มีควำมสัมพันธ์
กับพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
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1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ลักษณะทำงประชำกร 
- เพศ 
- อำย ุ
- ระดับกำรศึกษำ 
- สถำนภำพ 
- อำชีพ 
- รำยได้ 

พฤติกรรมกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำร 
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนส่ือสังคมออนไลน์ 

- ควำมถี่ในกำรเปดิรับ - ช่วงเวลำในกำรเปิดรบั 
- วันที่เปิดรับ  - สถำนที่ที่เปิดรบั 
- ลักษณะกำรเปิดรบั - เหตผุลในกำรเปิดรบั 

ทัศนคตขิองประชำชนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 

พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน 

กำรรับรู้ข่ำวสำรของประชำชนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 
ผ่ำนส่ือสังคมออนไลน ์
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

1) ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 4,244,452 คน 

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำกรุงเทพมหำนคร, 2556) 
2) ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

2.1) ศึกษำลักษณะทำงประชำกรของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร อันประกอบ
ไปด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพ อำชีพ รำยได้ 

2.2) ศึกษำพฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 
2.3) ศึกษำควำมสัมพันธ์ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อกำรรับรู้ข่ำวสำรของประชำชน

เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งในระบอบประชำธิปไตย 
3) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2557 ถึงเดือนเมษำยน 2558 

 

1.6 นิยำมศัพท์ 
 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมำยถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ หรืออินสตำแกรม เป็นต้น ที่ท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถแสดงควำมเป็นตัวตนของตัวเอง
เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งกับบุคคลอื่น ตลอดจนเป็นสิ่งที่  
ผู้ส่งสำรแบ่งปันสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ ไปยังผู้รับสำรผ่ำนเครือข่ำยออนไลน์ 
โดยสำมำรถโต้ตอบกันระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับสำรหรือผู้รับสำรด้วยกันเอง 

ประชำชน หมำยถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร 
ลักษณะทำงประชำกร หมำยถึง ลักษณะทำงประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร อันประกอบไปด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพ อำชีพ 
รำยได้ 

พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ หมำยถึง กำรที่ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร
ใช้งำนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง อันประกอบไปด้วย ควำมถี่
ในกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ช่วงเวลำในกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้ง วันที่เปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง สถำนที่ที่เปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับ
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กำรเลือกตั้ง ลักษณะกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง และเหตุผลในกำรเปิดรับข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง 

กำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง หมำยถึง กำรรับรู้ของประชำชนต่อกระบวนกำร
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เพื่อให้ได้มำซึ่งบุคคลเข้ำไปท ำหน้ำที่ในกำรปกครอง
ประเทศไทยในระดับต่ำง ๆ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ด้วยกำรให้ประชำชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควรมำด ำรงต ำแหน่งเป็นตัวแทนของประชำชน 
เช่น สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้ว่ำเมืองพัทยำ  
และผู้บริหำรท้องถิ่นอ่ืน ๆ ซึ่งกำรรับรู้ดังกล่ำวเป็นกระบวนกำรแปลหรือตีควำมต่อสิ่งเร้ำหรือข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งที่ผ่ำนอวัยวะรับสัมผัสทั้งหลำยเข้ำไปยังสมอง 

ทัศนคติ หมำยถึง ควำมคิดควำมเข้ำใจของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งได้รับรู้ 
เรียนรู้ จนก่อให้เกิดควำมรู้สึก และมีแนวโน้มว่ำประชำชนจะแสดงพฤติกรรมตำมควำมคิด 
ควำมเข้ำใจ และควำมรู้สึกที่มีต่อข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งนั้น โดยอำศัยกำรเทียบเคียงกับข้อมูล
ที่เคยสะสมไว้ก่อน หรือที่เรียกว่ำ ประสบกำรณ์เดิม  อันประกอบไปด้วย ทัศนคติที่มีต่อควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ทัศนคติที่มีต่อกระบวนกำรกำรเลือกตั้ง และทัศนคติที่มีต่อทฤษฎี
กำรเลือกตั้ง 

พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง หมำยถึง พฤติกรรมของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนครที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง อันประกอบไปด้วย กำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรกำรเลือกตั้ง กำรร่วมรณรงค์หำเสียงเลือกตั้ง กำรสนทนำเร่ืองกำรเลือกตั้ง กำรใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ข่ำวสำร หมำยถึง สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้ทรำบถึงเร่ืองรำวหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
โดยเน้นที่กำรสื่อควำมหมำยเป็นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่ำงหรือรูปแบบของควำมเป็นข้อมูลข่ำวสำร 
กล่ำวคือ สิ่งที่เป็นข้อมูลข่ำวสำรได้นั้นไม่จ ำเป็นต้องอยู่ในรูปร่ำงหรือรูปแบบของกระดำษที่มี
ข้อควำมหรือแฟ้มเอกสำร แต่หมำยควำมรวมถึงสิ่งต่ำง ๆ ที่อำจจะปรำกฏให้เห็นเป็นข้อควำม 
ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง และสิ่งอื่น ๆ ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ที่ท ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำใจ
และรู้ควำมหมำยได้ 
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1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1) สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกผลกำรวิจัยมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกำรสื่อสำร
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ 

2) สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกผลกำรวิจัยมำเป็นข้อมูลพื้นฐำนส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กำร
ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อเท็จจริงและตระหนักถึงควำมส ำคัญ เพื่อน ำไปก ำหนดแนวทำง
ส่งเสริมสนับสนุนกำรเลือกตั้งที่มีประสิทธิภำพ 

3) สำมำรถน ำไปใช้เป็นเอกสำรอ้ำงอิงส ำหรับผู้ที่ต้องกำรศึกษำวิจัยในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรม
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร 



บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งทางผู้วิจัยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้ประกอบการท าวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเร่ืองสื่อสังคมออนไลน์ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ 
2.3 แนวคิดเร่ืองการรับรูข้่าวสาร 
2.4 แนวคิดเร่ืองทัศนคต ิ
2.5 แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
2.6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ 
 

มหาวิทยาลั ยมหิดลได้อธิบ ายความหมายของสื่ อสั งคมออนไลน์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เอาไว้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง 
สื่อหรือช่องทางในการติดต่อในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เป็นสื่อรูปแบบใหม่ (New Media) ที่บุคคลทั่วไปสามารถน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้
ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่าง ๆ ในปัจจุบัน
มีแหล่งให้บริการเครือข่ายทางสังคมเกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก 
ต ัว อ ย ่า ง เช ่น  Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, MySpace, YouTube, Blog, Wiki 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เปิดให้บริการ File Sharing, Photo Sharing, 
Video Sharing และกระดานข่าว (Webboard) เป็นต้น 
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พิชิต  วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) ได้อธิบายความหมายและลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์
ในบทความเร่ือง สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือ 
สื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถ
โต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารหรือผู้รับสารด้วยกันเอง ซึ่งสามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันบ่อย ๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter 
and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ 
(Media Sharing) 

1) บล็อก (Blogging) บล็อกมาจาก Web + Log แล้วย่อเหลือ Blog คือ ประเภท
ของระบบการจัดการเนื้อหาที่อ านวยความสะดวกให้ผู้เขียนบล็อกเผยแพร่และแบ่งปันบทความ
ของตนเอง โดยบทความที่โพสต์ลงบล็อก เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบล็อก  
ซึ่งจุดเด่นของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันอย่างเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านบล็อก
ผ่านการแสดงความคิดเห็น  (Comment) ซึ่ง Blogger (http://www.blogger.com) และ WordPress 
(http://wordpress.com) เป็นสองเว็บไซต์ที่ผู้คนนิยมเข้าไปสร้างบล็อกของตนเอง 

2) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) ไมโครบล็อก คือ 
รูปแบบหนึ่งของบล็อกที่มีการจ ากัดขนาดของการโพสต์ในแต่ละคร้ัง ซึ่งทวิตเตอร์เป็นไมโครบล็อก
ที่จ ากัดการโพสต์แต่ละครั้งพิมพ์ได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ในปัจจุบันทวิตเตอร์เป็นที่นิยมใช้งาน
ของผู้คน เพราะใช้งานง่ายและใช้เวลาไม่มากนัก รวมทั้งเป็นที่นิยมขององค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ทวิตเตอร์
ในการแจ้งกิจกรรมต่าง ๆ และความเคลื่อนไหวของธุรกิจ เพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อกับสังคม ซึ่งหาก
ต้องการมีเลขที่บัญชี (Account) ส าหรับทวิตเตอร์สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ Twitter 
(http://twitter.com) 

3) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ 
เว็บไซต์ที่ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งที่รู้จักมาก่อนหรือรู้จักภายหลังทางออนไลน์ 
ซึ่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่งมีคุณลักษณะแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบหลัก
ที่มีเหมือนกัน คือ โปรไฟล์  (Profiles - เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี) การเชื่อมต่อ 
(Connecting - เพื่ อส ร้างเพื่ อนกับคนที่ รู้จักและไม่ รู้จักทางออนไลน์ ) และการส่งข้อความ 
(Messaging - อาจเป็นข้อความส่วนตัวห รือข้อความสาธารณะ) เป็นต้น  โดยมี  Facebook 
(http://www.facebook.com) เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน 

4) การแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการแบ่งเป็น
สื่อทางออนไลน์ เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถท าการอัพโหลด (Upload) ไฟล์สื่อผสม (Multimedia) 
ขึ้นสู่เว็บไซต์ เพื่อแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมมาก เพราะด้วยความที่เป็น
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สื่อผสมเอง ไม่ว่าจะเป็นรูป สไลด์ หรือวิดีโอ รวมทั้งการใช้งานง่ายขึ้นของกล้องดิจิตอลและกล้องวิดีโอ 
ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่น ามาสู่การได้ไฟล์สื่อผสมแบบต่าง ๆ ออกมา เว็บไซต์ประเภทนี้ที่ได้รับความนิยม 
คือ YouTube (http://www.youtube.com - ส าหรับแบ่งปันไฟล์วีดีโอ) flickr (http://www.flickr.com 
- ส าหรับแบ่งปันไฟล์รูป) และ slideshare (http://www.slideshare.net - ส าหรับแบ่งปันไฟล์พรีเซนเตชั่น) 
เป็นต้น 

ในขณะที่ อัจฉราภรณ์  พัฒนศิริ (2556) ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี 
เรื่อง สังคมออนไลน์ภายใต้การศึกษาเรื่อง “การรับรู้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธนาคาร
กสิกรไทยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ทฤษฎีการแลกเปลี ่ยน (Exchange Theory) หรืออาจเรียกในเชิงการศึกษานโยบาย 
(Policy Approach) ทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุผล (Retional Choice Theory) เกิดขึ้นด้วยความพยายาม 
ที่จะประยุกต์หลักการตามแนวพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 
(สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2540, น. 250) 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2550) ได้แบ่งประเภทของทฤษฎีแลกเปลี่ยนเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ทฤษฎีการแลกเปลี ่ยนระดับบุคคล (Individualistic Exchange Theory) 

หรือทฤษฎีแลกเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม (Behavioral Exchange Theory) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎี
จิตวิทยาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Psychology) 

2) ทฤษฎีก ารแลก เปลี ่ยน เช ิงบ ูรณ าการ  ( Integration Exchange Theory) 
หรือทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง (Exchange Structuralism Theory) ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎี
มานุษยวิทยาเชิงหน้าที่ (Functional Anthropology) 

Borgatta & Borgatta (1992) ให้นิยามของเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ว่าหมายถึง 
ปรากฏการณ์ทางสังคมในรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการจั ดเรียงความสัมพันธ์ 
(Patterned Arrays of Relationship) ระหว่างปัจเจกชน (Individual) ที่ร่วมกระท าการในสังคม 

Bruce & Yearly (2006, p. 239) ให้นิยามว่า เครือข่ายทางสังคม คือ รูปแบบความสัมพันธ์
ทางสังคม (Pattern of Social Relationship) ของปัจเจกชน (Individual) ซึ่งนักสังคมวิทยาถือว่าเป็น
หน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษา และใช้วิธีศึกษาโดยการสังเกต (Observation) 
ก่อนจะเขียนออกมาเป็นแผนที่ปฏิสัมพันธ์ (Interaction Mapping) โดย อิทธิพล  ปรีดิประสงค์ 
กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลกของ
อินเตอร์เน็ต และยังหมายรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย 
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กติกา  สายเสนีย์ (2555) กล่าวไว้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ  การที่ผู้คนสามารถ
ท าความรู้จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หากเป็นเว็บไซต์เรียกว่า เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ก็คือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้นั่นเอง ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น Digg.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็น Social Bookmark ที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง
และเหมาะมากที่จะน ามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยเว็บไซต์ Digg.com ผู้คนจะช่วย
แนะน า URL ที่น่าสนใจเข้ามาในเว็บและผู้อ่านจะช่วยกันให้คะแนน URL หรือข่าวนั้น ๆ เป็นต้น 
โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมในปัจจุบัน  ได้แก่ Facebook, IG, Hi5 , Twitter 
และ MySpace เป็นต้น 

ศิริพร  กนกชัยสกุล (2553) กล่าวไว้ว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหม่นั่นเอง ผู้ใช้สามารถใช้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นตัวตน
เขียนเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่าน Blog หรือแสดงรูปภาพเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
(Update) ของตน รวมถึงเปิดโอกาสให้รู้จักกันผ่านเพื่อนของเพื่อน ซึ่งก็คือ การใช้ Networking 
ของเพื่อนท าความรู้จักกับบุคคลอ่ืนนั่นเอง นอกจากนั้น ผู้ใช้ยังสามารถเล่นเกมต่าง ๆ กับเพื่อน
โดยส่งข้อความถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้และเพื่อน ๆ จึงมีช่องทางติดต่อกันเพิ่มขึ้น ทั้งนี้  ผู้ใช้
ยังสามารถก าหนดสิทธิเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสังคมเสมือนของตน 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ 
 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ่อยคร้ัง ความต่อเนื่องในการรับชมรูปแบบ 
เนื้อหาของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ และการพูดคุย
กับสื่อบุคคล เป็นต้น โดยผู้รับสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนตามแบบเฉพาะ
ของตนซึ่งแตกต่างกันไป ซึ่งแรงผลักดันให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกรับสื่อเกิดจากพื้นฐาน 4 ประการ 
(Merrill & Lowenstein, 1971) คือ 

1) ความเหงา เมื่อบุคคลต้องอยู่ตามล าพัง ไม่สามารถที่จะติดต่อสังสรรค์กับบุคคล
อ่ืน ๆ ในสังคมได้ สิ่งที่ดีที่สุด คือ การอยู่กับสื่อ สื่อมวลชนจึงเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ และบางครั้ง
บางคนพอใจจะอยู่กับสื่อมวลชนมากกว่าอยู่กับบุคคล  เพราะสื่อมวลชนไม่สร้างแรงกดดัน
ในการสนทนาหรือแรงกดดันทางสังคมให้แก่ตนเอง 

2) ความอยากรู้อยากเห็น มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง  ๆ อยู่แล้ว
ตามธรรมชาติ ดังนั้น สื่อมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เป็นหลักส าคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเร่ิมเสนอ
จากสิ่งใกล้ตัวก่อนไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตัวออกไป 
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3) ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุษย์จะแสวงหาข่าวสารและใช้ข่าวสาร
เพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ เพื่อใช้ข่าวสารที่ได้มาเสริมบารมี
การช่วยให้ตนเองสะดวกสบาย หรือให้ความบันเทิงแก่ตน โดยจะเลือกสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด 
(Least Effort) และได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุด (Promise of Reward) 

4) ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง มีส่วนท าให้ผู้รับสารแสวงหาและได้ประโยชน์
ไม่เหมือนกัน ผู้รับสารแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อที่จะสนองความต้องการ
และท าให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ 

โดย Klapper (1960) ได้อธิบายสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบในตัวผู้รับสารว่า การสร้างสารน้ัน
ต้องกระท าอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ขัดกับสิ่งต่อไปนี้ในตัวผู้รับสารเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) องค์ประกอบด้านจิตใจ มีความส าคัญเป็นอันดับแรกเพราะมีผลโดยตรงต่อ
การรับสารหรือโน้มน้าวใจ ไม่ว่าสารจะมีปริมาณมากเพียงใด  แต่ถ้าผู้รับสารไม่สนใจแล้วผล
การสื่อสารก็ไม่เกิดขึ้น ผู้รับสารจะถูกสิ่งเร้าบางประการให้เลือกรับข่าวสารที่มีอยู่มาพิจารณา
ไตร่ตรองและแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมต่าง  ๆ หรือที่เรียกว่า 
กระบวนการเลือกข่าวสาร อันประกอบด้วยพฤติกรรม 3 แบบ คือ 

1.1) การเลือกสนใจ (Selective Attention) ได้แก่ แนวโน้มที่ผู้ รับสารเลือก
สนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่มีอยู่หลายแหล่งตามความคิดเห็นและความสนใจของตน
เพื่อสนับสนุนทัศนคติที่มีอยู่เดิม และเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้อง หากข่าวสารนั้นไม่สอดคล้องกับ
ความคิดเดิมก็จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือไม่สบายใจที่เรียกว่า “Cognitive Dissonance” 

1.2) การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
หลังจากรับข่าวสารแหล่งหนึ่ง ๆ แล้วคนเราก็ยังเลือกรับรู้และตีความสารนั้นตามประสบการณ์ 
ทัศนคติ ความต้องการ ความหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือทางอารมณ์ขณะนั้น บางครั้ง
เราก็บิดเบือนข่าวสารนั้นให้สอดคล้องกับความคิดของเราด้วย 

1.3) การเลือกจดจ า (Selective Retention) คนเรามีแนวโน้มการเลือกจดจ า
ข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ หรือทัศนคติของตน และมักจะลืมในส่วนที่
ตนไม่สนใจหรือขัดแย้งกับความรู้สึก ดังนั้น การเลือกจดจ าจึงเป็นการช่วยเสริมทัศนคติหรือความเชื่อ
ดั้งเดิมของตนให้มั่นคงยิ่งขึ้น และเปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น 

2) องค์ประกอบด้านสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมที่สร้างประสบการณ์กล่อมเกลา 
และปลูกฝังทัศนคติความคิด รวมทั้งพฤติกรรมของผู้รับสาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

2.1) สภาพแวดล้อม เป็นตัวแปรหนึ่งที่ก าหนดทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคคลต่อข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมทางครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมอันดับแรก
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ที่สร้างทัศนคติเกี่ยวกับเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังมีสถานศึกษาที่ เป็นแหล่งให้เกิดการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา ความคิด ความเชื่อ อันเป็นพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึก
และพฤติกรรมที่แสดงออก 

2.2) บทบาทของผู้รับข่าวสารเป็นโครงสร้างพฤติกรรรมที่สังคมก าหนดขึ้น 
แต่ละบทบาทจะมีพฤติกรรมเป็นส่วนควบด้วยเสมอ ส าหรับในการสื่อสาร บทบาทจะท าให้ผู้ส่ง
ข่าวสารกับผู้รับข่าวสารสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกันได้ ส่งผลให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล
ตามต้องการได้ 

2.3) กลุ่มอ้างอิงแต่ละบุคคลอาจมีบทบาทอย่างเดียวหรือหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ในกลุ่มของคนกลุ่มเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนแหล่งอ้างอิงของบุคคลที่สังกัด  มีบทบาท
และพฤติกรรมของกลุ่มเป็นตัวชี้พฤติกรรมและความเชื่อของบุคคลที่เป็นสมาชิก ด้วยการคาดคะเน
พฤติกรรมได้จากกลุ่มที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ 

2.4) วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรม คือ สภาพที่บุคคลมีความเชื่อ  ค่านิยม 
การรักษาวัตถุสิ่งของ การแสดงออกร่วมกัน เช่น อาจแสดงออกทางกีฬา การร้องร าท าเพลง 
โครงสร้างของครอบครัว การปกครอง การศึกษา ระบบสังคมที่บุคคลสังกัดอยู่ ย่อมมีส่วนหล่อหลอม
พฤติกรรมและมีผลกระทบต่อการรับข่าวสารของผู้นั้น 

2.5) ลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา 
2.6) การศึกษาและสถานภาพทางสังคม เป็นตัวก าหนดความสนใจในการแสวงหา

ข่าวสารของผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาจะมีส่วนช่วยให้เกิดทักษะการอ่าน และความกระหาย
ในการเพิ่มพูนข่าวสารให้กว้างขวางขึ้น 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Schramm (1973) ที่ได้อธิบายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้บริโภค โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับสื่อและเนื้อหา ได้แก่ 

1) ประสบการณ์  ผู้บ ริโภคย่อมมีประสบการณ์ที่ ผ่ านมาเกี่ ยวกับข่าวสาร 
วัตถุประสงค์ สิ่งของ ฯลฯ ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์จึงเป็นตัวแปรที่ท าให้ผู้บริโภคแสวงหา
ข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกัน 

2) การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร เนื่องจากผู้บริโภคจะแสวงหาข่าวสาร
ที่ต้องการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การประเมินประโยชน์ของข่าวสารจะช่วย
ให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้ข่าวสารแต่ละอย่างที่มีประโยชน์แตกต่างกัน และท า ให้เกิดพัฒนาการ
การปรับปรุงและรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร 

3) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน เป็นธรรมชาติของบุคคลที่จะสนใจสิ่งที่ไม่เคยพบ
หรือมีประสบการณ์มาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่
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ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ สิ่งของ หรือเร่ืองราวต่าง  ๆ ท าให้การเปิดรับ
ข่าวสารแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละคนที่มี 

4) การศึกษาและสภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ก่อให้ผู ้บริโภค
เกิดประสบการณ์ขึ้น และเป็นตัวชี้พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคคนนั้น ทั้งพฤติกรรม
ในการเลือกรับสื่อและเนื้อหาข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความสามารถ
ในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

5) ความสามารถในการรับสาร สภาพร่างกายและจิตใจของคนมีส่วนสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล กล่าวคือ สภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีอวัยวะครบถ้วน 
ประสาทสัมผัสทุกอย่างท างานได้อย่างปกติ  ย่อมอยู่ในสภาพที่รับข่าวสารได้ดีกว่าบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผัส นอกจากนั้น สภาพร่างกายยังมีความสัมพันธ์กับ
สติปัญญาอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงทางอายุที่สูงขึ้น ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา การเติบโตทาง
ความคิด ย่อมมีความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบต่อการโน้มน้าวจิตใจ 

6) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผู้บริโภคแต่ละคนเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
การเปิดรับข่าวสาร ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภค มีการวิจัย
ที่แสดงว่าการนับถือตนเอง และความวิตกกังวลของผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กั บ
อิทธิพลทางสังคม กล่าวคือ ผู้ที่มีความวิตกกังวลหรือตื่นเต้นมักจะได้รับอิทธิพลทางสังคมได้ง่าย 
และมีความโน้มเอียงที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือหลีกเลี่ยงสังคม 

7) อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้บริโภคแต่ละคนมีผลต่อความเข้าใจความหมาย 
หรืออาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจของข่าวสารที่รับ ถ้าผู้บริโภคมีอารมณ์ปกติ มีความพร้อม  
มีสมาธิต่อข่าวสารนั้น การสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารย่อมมีมากกว่าผู้บริโภคที่ไม่มีอารมณ์กับ
ข่าวสารน้ัน 

8) ทัศนคติ เป็นตัวแปรที่อยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองต่อข่าวสาร
หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ด้วยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่มีต่อข่าวสารแต่ละประเภทที่พบ กล่าวคือ 
เป็นแนวโน้มของผู้บริโภคที่มีอยู่ก่อนจะเปิดรับข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อทัศนคติของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปการรับข่าวสารหรือการโน้มน้าวใจผู้บริโภคย่อมจะแตกต่างไปด้วย และในท านอง
เดียวกันการตอบสนองของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าหรือข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

Becker (1983) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับสื่อไว้ ดังนี้ 
1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) คือ บุคคลจะแสวงหาความรู้เพื่อต้องการ

ให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเร่ืองทั่ว ๆ ไป 
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2) การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับสื่อเพื่อต้องการ
ทราบข้อมูลที่ตนสนใจอยากรู้ 

3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร
เพราะต้องการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ 

นอกจากนี้ McLeod & O’Keefe (1972 อ้างใน ประภาพรรณ  ลิ้มสุขศิริ, 2543) กล่าวว่า 
ตัวชี้วัด (Index) ที่ใช้วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใช้กัน 2 อย่าง คือ 

1) วัดจากเวลาที่ใช้สื่อ 
2) วัดจากความถี่ของการใช้สื่อแยกตามประเภทของเน้ือหารายการที่แตกต่างกัน  

โดยกล่าวว่า การวัดในเร่ืองเวลาที่ใช้กับสื่อมีข้อเสียตรงที่ว่า ค าตอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
ความสนใจของผู้ฟัง เวลาว่างที่คนมีอยู่  และการมีสื่อใกล้ตัว (Availability of Medium) ด้วยเหตุนี้ 
ค าตอบที่เกี่ยวกับเวลาที่ใช้กับสื่อจึงมักไม่สามารถแปลความหมายได้ทางจิตวิทยา และมักไม่ให้ผล
ที่ชัดเจนเมื่อน าไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืน และเพื่อแก้ปัญหาความไม่ชัดเจนในเร่ืองนี้ 
จึงได้มีการวัดตัวแปรการเปิดรับสื่อ โดยใช้ความถี่ของการใช้สื่อเฉพาะอย่างเจาะจงในเน้ือหา เช่น 
วัดความถี่ของการอ่านข่าวที่เนื้อหาประเภทต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

ในขณะที่ กิติมา  สุรสนธิ (2542) ได้อธิบายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าผู้รับสาร
จะถูกจ าแนกออกด้วยเกณฑ์ในลักษณะใดก็ตาม แต่สิ่งส าคัญที่มีผลหรือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรับ การตีความ และการท าความเข้าใจในข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งจะท าให้การสื่อสารประสบ
ผลส าเร็จได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 

1) ปัจจัยทางด้านการสื่อสาร ได้แก่  ทักษะ ความสามารถ ความช านาญใน
การถอดรหัสสาร รวมถึงทัศนคติในการสื่อสาร 

2) ปัจจัยทางด้านประชากร ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การศึกษา อาชีพ ศาสนา ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเข้าใจ
ในการสื่อสารทั้งสิ้น 

3) ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะของบุคคล เป็นลักษณะของบุคคลแต่ละคนที่เติบโต
และถูกกล่อมเกลามาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน รวมทั้งเป็นการสั่งสมทางด้านความรู้สึก 
สภาพจิตใจ และพฤติกรรมที่จะแสดงออก รวมทั้งการโต้ตอบในลักษณะที่แตกต่างกันไปของบุคคล 
บุคลิก 5 ประการของผู้รับสารที่มีผลต่อการสื่อสาร คือ 

3.1) ความมีจิตใจแคบ เป็นบุคลิกลักษณะของบุคคลที่มีความเชื่อในความคิด
ของตนมาก และเชื่อว่าความคิดของตนถูก ส่วนความคิดของผู้อ่ืนผิด มักพิจารณาประเมินสิ่งต่าง  ๆ 
ภายในกรอบความเชื่อของตนเอง บุคคลประเภทนี้จึงมักปฏิเสธข่าวสารหรือผู้ส่งสารที่ความคิด



19 

ความเชื่อไม่สอดคล้องกับตน เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงความความคิดทัศนคติยาก ดังนั้น หากต้องการ
จะเข้าถึงผู้รับสารประเภทนี้ ผู้ส่งสารจะต้องศึกษาให้รู้ว่าบุคคลที่บุคคลผู้นี้ชื่นชอบเป็นใครก็จะท าให้
ชักจูงได้ง่ายขึ้น 

3.2) ความนับถือตนเอง เป็นบุคคลที ่มีประสบการณ์ในชีวิตที ่ค ่อนข้าง
ประสบผลส าเร็จ เช่น เป็นคนเรียนหนังสือเก่งประสบผลส าเร็จในการท างาน ท าให้บุคคลประเภทนี้
มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก และคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถก าหนดได้ด้วยตัวเขาเอง ผิดกับคน
ที่มีความนับถือตัวเองน้อย จะเชื่อถือในเร่ืองชะตาชีวิตที่ถูกควบคุมจากดวงดาวหรือบุญท ากรรมแต่ง 
เป็นต้น 

3.3) ความกังวลใจและสภาวะทางด้านจิตใจของบุคคลที่มีความคิดสับสน
วุ่นวาย ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีแนวโน้มที่จะเชื่อผู้อ่ืนได้ง่าย ดังนั้น หากผู้รับสารมีบุคลิกภาพ
ในลักษณะนี้  ผู้ส่งสารที่สามารถให้ก าลังใจเป็นที่พึ่งพิงได้ก็จะได้รับความสนใจของผู้รับสาร
ประเภทนี ้

3.4) ทัศนคติแรก เริ่ม  เป็นบุคลิกภาพของบุคคลที่ เพิ ่งได้รับความ รู้
หรือประสบการณ์เป็นคร้ังแรกในเร่ืองต่าง ๆ ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทั้งประทับใจหรือไม่ประทับใจ 
ซึ่งความรู้สึกแรกนี้จะมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารในคร้ังต่อไปของบุคคล เช่น ถ้าเราไปพบ
ข้าราชการที่พูดจาไม่สุภาพข่มขู่แต่แรก เราก็จะรู้สึกว่าข้าราชการเป็นคนไม่ดีและหลีกเลี่ยงที่จะ
พบปะพูดคุยด้วย 

3.5) เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวง เป็นผู้รับสารที่ไม่มีความจริงใจในการติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืน พยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือหลีกเลี่ยงการผูกมัดตนเองกับผู้อ่ืน ดังนั้น การติดต่อ 
สื่อสารกับผู้รับสารประเภทนี้อาจต้องมีวิธีการที่ค่อนข้างมาก เช่น ต้องหาบุคคลที่คนประเภทนี้
ไว้วางใจ อย่าพยายามอ้างในเร่ืองกฎระเบียบหรือคาดคั้นในการเอาค ามั่นสัญญา ฯลฯ เป็นต้น 
 

2.3 แนวคิดเรื่องการรับรู้ข่าวสาร 
 

รัจรี  พนเกตุ (2554) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง ขบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราที่ได้จากความรู้สึก ส่วนความรู้สึกเกิดจากการกระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึก ซึ่งมีอยู่ 
5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรู้สึกจึงมีลักษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล
ของการเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ ส่วนการรับรู้จะเป็นขบวนการต่อไป  คือ 
ตีความจากสิ่งที่ได้รับจากการรู้สึกออกมาให้มีความหมายว่า สิ่งที่เห็นอยู่คืออะไร เสียงที่ได้ยินคือ
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เสียงอะไร การรับรู้จึงมีเร่ืองของจิตวิทยา คือ การเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ เข้ามา
มีบทบาทร่วมอยู่ด้วย 

ในขณะที่ ฮันท์ และรูเบน (Hunt & Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ  สตะเวทิน, 2541) 
ได้อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารของบุคคลไว้ ดังนี ้

1) ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือก
ของมนุษย์ คือ ความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้งความต้องการทางกายและใจ  
ทั้งความต้องการระดับสูงและความต้องการระดับต่ า ทั้งหมดย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของ
มนุษย์ในการเลือกตอบสนองความต้องการของตน เพื่อให้ไดข้้อมูลข่าวสารที่ต้องการ 

2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ หมายถึง ความชอบ
และมีใจโน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเร่ืองต่าง ๆ ส่วนค่านิยม หมายถึง หลักพื้นฐาน
ที่มนุษย์ยึดถือเป็นความรู้สึกว่าควรหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
และมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือก
ข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า 

3) เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย และก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิต
ทั้งในเร่ืองอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า เพื่อสนอง
เป้าหมายของตนเอง 

4) ความสามารถ (Capability) ความสามารถของมนุษย์เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
รวมทั้งความสามารถด้านภาษามีอิทธิพลต่อมนุษย์ในการที่จะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย 
และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้ 

5) การใช้ประโยชน์ (Utility) โดยทั่วไปแล้ว มนุษย์จะให้ความสนใจและใช้
ความพยายามในการที่จะเข้าใจและจดจ าข่าวสารที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการได้ 

6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของมนุษย์นั้น 
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับลีลาในการสื่อสาร กล่าวคือ ความชอบหรือไม่ชอบสื่อบางประเภท ดังนั้น มนุษย์
บางคนจึงชอบฟังวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

7) สภาวะ (Context) สภาวะในที่นี้หมายถึง สถานที่  บุคคล และเวลาที่อยู่ใน
สถานการณ์ การสื่อสาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอ่ืนอยู่ด้วย
มีอิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และเลือกจดจ าข่าวสาร การที่
มนุษย์แต่ละคนต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การที่คิดว่าคนอ่ืนมองตนเองอย่างไร คนอ่ืนคาดหวัง



21 

อะไรจากตน และการที่คิดว่าคนอื่นคิดว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกของมนุษย์ทั้งสิ้น 

8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสาร
แต่ละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของมนุษย์ 
โดยพัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้น มนุษย์จึงเลือกใช้
สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ า เร่ืองใด
เร่ืองหนึ่ง 
 

2.3.1 ขั้นตอนของการรับรู ้
ขั้นตอนของการรับรู้ (Perception Process) สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน  ดังต่อไปนี้ 

(เสรี วงษ์มณฑา, 2542 น. 88) 
1) การเปิดรับรู้ที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาส

ให้ข้อมูลเข้ามาสู่ตนเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอ่ืน 
2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือก

ที่จะตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แม้ว่าผู้บริโภคจะ

ตั้งใจรับข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่า ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่ถูกต้อง ในขั้นตอนนี้จึง
เป็นการตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจความหมายที่นักการตลาดก าหนดไว้
หรือไม่ถ้าเข้าใจก็จะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป การตีความขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ 

4) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง การที่ผู้บริโภค
จดจ าข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว 
 

2.3.2 ประเภทของความรู้ 
Bloom (1971 อ้างถึงใน วันชัย, 2545) ได้จ าแนกความรู้ออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยเรียงจาก

ที่ซับซ้อนน้อยที่สุดไปหาที่ซับซ้อนมากที่สุด ดังนี้ 
1) ความรู้เฉพาะสิ่ง (Knowledge of Specifics) คือ ความระลึกถึงสิ่งเฉพาะและชิ้นส่วน

ของการที่อยู่โดดเด่ียว การเน้นที่สัญลักษณ์ที่มีความหมายเชิงรูปธรรม เร่ืองนี้จัดอยู่ในระดับต่ าสุด
ของความเป็นธรรม ซึ่งอาจได้รับการคิดว่าเป็นหน่วยงานที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมของเร่ือง
ความรู้ที่สร้างขึ้น ได้แก่ 
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1.1) ความรู้เกี่ยวกับค าเฉพาะ (Knowledge of Terminology) เป็นความรู้ในเร่ือง
สัญลักษณ์จ าเพาะบางอย่าง (ทั้งภาษาและมิใช่ภาษา) รวมทั้งความรู้ทางสัญลักษณ์ที่ยอมรับกันอยู่แล้ว
ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจเคยใช้เพียงคร้ังเดียว หรือความรู้ในเร่ืองที่เหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ของสัญลักษณ์นั้น 

1.2) ความรู้ในเร่ืองข้อเท็จจริงเฉพาะ (Knowledge of Specifics Facts) เป็นความรู้
ในเร่ืองวันที่ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ เป็นต้น ซึ่งอาจเคยใช้เพียงคร้ังเดียวหรือความรู้ในเร่ืองที่
เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของสัญลักษณ์นั้น 

2) ความรู้เร่ืองวิถีและวิธีการจัดกระท ากับสิ่งเฉพาะ (Knowledge of Way and Means 
of Dealing with Specifics) คือ ความรู้ในเร่ืองวิถีทางในการจัดการระเบียบในการศึกษา ในการตัดสิน 
และการวิพากษ์วิจารณ์ รวมทั้งวิธีการค้นคว้า ล าดับผลที่ตามเวลาในปฏิทิน และมาตรฐานของ
การตัดสินใจในแต่ละสาขา และรูปแบบของการจัดระเบียบตามที่สาขาก าหนดและด าเนินการ 
ความรู้นี้จัดอยู่ในระดับกลางของความเป็นธรรม อยู่ระหว่างความรู้เฉพาะสิ่งกับความรู้ทั่วๆไป 
ได้แก่ 

2.1) ความรู้แบบแผนนิยม (Knowledge of Conventions) เป็นความรู้ในเร่ือง
ลักษณะของวิถีทางในการจัดท า และการน าเสนอความคิดและปรากฏการณ์เพื่อการสื่อความหมาย
และความสอดคล้อง ผู้ท างานในสาขาใช้ประโยชน์แบบฉบับการปฏิบัติและรูปแบบที่เหมาะสม
ที่สุดกับวัตถุประสงค์และมองดูเหมาะสมที่สุดกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง ควรสังเกตว่า แม้รูปแบบ
และประเพณีจะเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นหรือเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจหรือมีฐานมาจากอ านาจทั้งหลาย
ตามรูปแบบและประเพณีนิยมก็ยังคงมีอยู่ เพราะเป็นผลงานของการตกลงของคนกลุ่มใหญ่ หรือเกิด
จากการที่แต่ละคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองราวปรากฏการณ์หรือปัญหาของคนกลุ่มใหญ่ 

2.2) ความรู้เร่ืองแนวโน้มและล าดับเหตุการณ์ (Knowledge of Trend and Sequence) 
เป็นความรู้เร่ืองกระบวนการ ทิศทาง และการเคลื่อนที่ของปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลา 

2.3) ความรู้เร่ืองการจัดจ าพวกและประเภท (Knowledge of Classification and 
Categories) เป็นความรู้เร่ืองชั้นต่าง ๆ ชุดส่วน และการจัดเรียบเรียง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของ
สาขาวิชาที่ก าหนดจุดมุ่งหมายของการโต้แย้งหรือของปัญหาที่ให้มา 

2.4) ความรู้เร่ืองเกณฑ์  (Knowledge of Criteria) เป็นความรู้เร่ืองเกณฑ์ตาม
ข้อเท็จจริง หลักการ ความคิดเห็น และพฤติกรรมที่ได้รับการทดสอบหรือได้รับการตัดสินใจ 

3) ความรู้เร่ืองสากลและเร่ืองนามธรรมในสาขาต่าง ๆ (Knowledge of the Universals 
and Abstractions on a Field) คือ ความรู้เร่ืองแผนและรูปแบบที่ส าคัญ ๆ ที่ปรากฏการณ์และความคิด
ได้รับการจัดรวบรวมไว้ โครงสร้าง ทฤษฎี และข้อสรุปจ านวนมากซึ่งมีอิทธิพลต่อสาขาวิชา 
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หรือซึ่งน ามาใช้ศึกษาปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาระดับนี้ จัดเป็นระดับที่สูงสุดของความเป็น
นามธรรมและความซับซ้อน ได้แก่ 

3.1) ความรู้เร่ืองหลักและข้อสรุปทั่วไป (Knowledge of Principle and Generalizations) 
เป็นความรู้เรื่องความเป็นนามธรรมบางอย่าง โดยสรุปข้อสังเกตปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม 
ซึ่งมีคุณค่าในการอธิบาย บรรยาย ท านาย หรือก าหนดการกระท าหรือทิศทางที่เหมาะสม
และสอดคล้องที่สุด 

3.2) ความรู้เร่ืองทฤษฎีและโครงสร้าง (Knowledge of Theories and Structures) 
เป็นความรู้เร่ืองตัวหลักการ และข้อสรุปทั่วไป รวมทั้งความสัมพันธ์ของมัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ภาพพจน์ของเหตุการณ์ ปัญหา หรือสาขาที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นเร่ืองที่เป็นนามธรรมมากที่สุด และได้รับการน ามาใช้แสดงความสัมพันธ์และการจัดระเบียบ
ของสิ่งจ าเพาะต่าง ๆ จ านวนมาก 
 

2.4 แนวคิดเรื่องทัศนคต ิ

 
ทัศนคติ เป็นความเชื่อของคนในแต่ละคน ซึ่งมักสอดคล้องกับการเกิดพฤติกรรม โดยมี

นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายของทัศนคติในแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้ 
Schiffman & Kauk (1994 อ้างถึงใน เสรี  วงษ์มณฑา , 2542) กล่าวว่า  ทัศนคติ คือ 

ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Mowen และคณะ (1998 อ้างถึงใน อดุลย์  จาตุรงคกุล และดลยา   จาตุรงคกุล , 2550) 
กล่าวว่า ทัศนคติ คือ แกนกลางของความรู้สึกชอบและไม่ชอบบุคคล กลุ่ม  สถานการณ์ สิ่งของ 
รวมทั้งความคิดเห็นที่เรามองไม่เห็น 

ในขณะที่นักวิชาการชาวไทยอย่าง ยงยุทธ์  วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2531) ได้อธิบายความหมาย
ของทัศนคติว่า เป็นความเชื่อและความรู้สึกที่ทนทานและได้รับการจัดระเบียบ ซึ่งมักเป็นตัวผลักดัน
ให้เรากระท าไปในทิศทางนั้น ๆ ทัศนคติจึงมีองค์ประกอบทั้งด้านความคิด อารมณ์ และการกระท า 

สอดคล้องกับ นพมาศ   ธีรเวคิน (2535) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง  
การรวบรวมเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความเห็น ความเชื่อ และความจริง ซึ่งอาจจะเป็นการประเมิน
ที่เกี่ยวพันกัน และมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหน่ึงในขั้นต่อไป 

จากความหมายของทัศนคติที่นักวิชาการแต่ละท่านได้อธิบายไว้ข้างต้นท าให้สามารถสรุป
ได้ว่า ทัศนคติ คือ เร่ืองราวที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเป็นการจัดระเบียบแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย 
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และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ตลอดจนเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่มีความคิด 
ความเชื่อ ความรู้สึก การประเมิน และการตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม 
สถานการณ์ สิ่งของ รวมทั้งความคิดเห็นทั้งในทางด้านดีและไม่ดี 
 

2.4.1 องค์ประกอบของทัศนคติ 
Assael (1995) ได้เสนอแนวคิดว่า องค์ประกอบของทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 

คือ 
1) องค์ประกอบทางความคิดหรือการรับรู้ เป็นความเชื่อ ความรู้ หรือความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิ่งใด 
2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเรื่องของความชอบ 

และอารมณ์ที่มีต่อวัตถุนั้น ๆ 
3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ แนวโน้มในการกระท าหรือการแสดงออก 

ความโน้มเอียงที่จะเกิดพฤติกรรม 
ในขณะที่ อดุลย์  จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบ

ต่าง ๆ อยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 
1) องค์ประกอบของทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้  ความเข้าใจ หรือความเชื่อ 

คือ ความรู้และการรับรู้ที่บุคคลแสวงหามาได้โดยการผสมผสานของประสบการณ์โดยตรงกับ
ทัศนคติที่มีต่อวัตถุที่เป็นเป้าหมาย และข่าวสารแหล่งต่าง ๆ หลาย ๆ แหล่ง ความรู้นี้เป็นผลท าให้
เกิดการรับรู้ซึ่งมักอยู่ในรูปของความเชื่อ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้อาจหมายถึง ความคาดหมายต่อ
วัตถุเป้าหมาย การรับรู้ และความคาดหมายของผู้บริโภคมักมีความสัมพันธ์กับความพอใจของลูกค้า 

2) องค์ประกอบทางด้านความชอบ อารมณ์ และความรู้สึก อารมณ์หรือความรู้สึก
ที่มีต่อสินค้าหรือตรายี่ห้อโดยเฉพาะ เป็นองค์ประกอบของทัศนคติ อารมณ์  และความรู้สึกเหล่านี้
จะเป็นองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับการประเมินวัตถุที่เป็นเป้าหมายของทัศนคติโดยทั่วไป นั่นคือ 
การที่บุคคลพิจารณาหรือแสดงทัศนคติเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเป้าหมายว่า ชอบ (Favorable) หรือไม่ชอบ 
(Unfavorable) 

3) องค์ประกอบของการเกิดพฤติกรรม (Behavioral Element) แนวโน้มที่บุคคล
จะก่อปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือประพฤติปฏิบัติในวิถีทางใดวิถีทางหนึ่งต่อ
วัตถุเป้าหมายโดยอิงหลักจากความเชื่อและความรู้สึกของบุคคล ซึ่งองค์ประกอบนี้แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มที่จะก่อปฏิกิริยาของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อจริงของเขา 
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2.4.2 แหล่งท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของทัศนคติ 
1) ประสบการณ์ของบุคคล ทัศนคติของผู้บริโภคเกิดขึ้นเนื่องจากการเรียนรู้ของ

บุคคล องค์ประกอบหลายประการในประสบการณ์ของบุคคลกระทบต่อการก่อตัวของทัศนคติ 
ดังนี ้

1.1) ความต้องการและสิ่งจูงใจของบุคคล 
1.2) จ านวน ประเภท และความน่าเชื ่อถือของข่าวสารที่ผู้บริโภคสะสมมา 

โดยปกติผู้บริโภคที่มีทัศนคติไม่มั่นคงมักเกิดจากการที่มีข่าวสารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง 
1.3) การที่จะเลือกรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภค และจากประสบการณ์ส่วนตัว

ของผู้บริโภค 
1.4) บุคลิกภาพที่ ผู้บ ริโภคได้พัฒนาขึ้นมาด้วยตนเองกระทบต่อทัศนคติ 

ผู้บริโภคบางคนมีความรู้สึกธรรมดา แต่ในบางคร้ังเขามีความรู้สึกอ่อนไหวได้ง่าย คุณสมบัติต่าง ๆ 
ทางบุคลิกภาพของผู้บริโภคบางคนติดอยู่กับทัศนคติหนึ่ง แต่บางคนอาจผูกติดหรือสร้าง
ความสัมพันธ์กับทัศนคติอ่ืน ๆ ด้วย 

1.5) ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่ตนมีอยู่ 
ผู้บริโภครายได้ต่ าที่ต้องการขยับตนเองสู่ขั้นที่มีรายได้ปานกลาง มีแนวโน้มที่จะเลียนแบบทัศนคติ
ของบุคคลรายได้ขั้นกลางที่มีรถยนต์ บ้าน และสไตล์ของการแต่งกาย ซึ่งความจริงข้อนี้จะกระทบ
ไปถึงแบบของการตัดสินใจซื้อของบุคคลเหล่านั้น 

2) ผู้มี อิทธิพลจากแหล่งภายนอก (External Authorities) การก่อตัวของทัศนคติ
มักจะรับอิทธิพลจากภายนอก รวมทั้งบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติ เพื่อนร่วมงาน เพื่อน นักเขียน 
และแหล่งอื่น ๆ ด้วย แหล่งต่าง ๆ ดังกล่าวจะให้ข่าวสารแก่ผู้บริโภคในท านอง “ประสบการณ์
และความเป็นจริง” ความเป็นจริงนี้จะก่อให้เกิดทัศนคติ 

3) ผลจากวัฒนธรรมที่มีต่อการก่อตัวของทัศนคติ (Cultural Effects on Attitude 
Formation) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทั้งในปัจจุบันและอดีตกระทบต่อการก่อตัวของทัศนคติ 
อิทธิพลอันเกิดมาจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และการเกี่ยวข้องกับสังคม  จะท าให้
เกิดเป็นทัศนคติที่มีต่อสถานการณ์คร้ังใหม่ ๆ โดยทัศนคติปัจจุบันของผู้บริโภคมักพัฒนาขึ้นมา
จากทัศนคติที่เกิดขึ้นในอดีต และเป็นการง่ายกว่ามากส าหรับตัวผู้บริโภคที่จะยอมรับทัศนคติ
ที่สอดคล้องกับค่านิยมที่ตนเคยมีอยู่ในอดีต 
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2.5 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

พฤติกรรม คือ กิริยาของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าอันเป็นไป
อย่างเหมาะสม เพื่อการอยู่รอดของชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (bs.ac.th, 
ออนไลน์, 2553) 

สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2543) กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทาง
ซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์ประดิษฐ์ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิต
โดยรวมเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิต
ต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจน
หรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจในมนุษย์ เชื่อกันว่า  พฤติกรรมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
การควบคุมของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท และเป็นที่เชื่อกันทั่วไปว่า ความซับซ้อน
ในพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความซับซ้อนของระบบประสาททั่วไปนั้น สิ่งมีชีวิตที่มี
ระบบประสาทซับซ้อนกว่ามีความสามารถสูงกว่าในการเรียนรู้การตอบสนองใหม่ ๆ 

ฐิตินัน  งามสงวน (2549) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลทั้งที่เป็นการแสดง
ปรากฏออกมาภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง  
เช่น ค่านิยมที่ยึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทัศนคติที่เขามีต่อสิ่งต่าง ๆ ความคิดเห็น 
ความเชื่อ รสนิยมที่เชื่อถือเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ 

ซิมบาร์โด (อ้างถึงใน อารยา  มะเขือเทศ, 2550) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) 
ไว้ว่า เป็นผลจากการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์ต่าง ๆ 

วลัยพร  สกุลทอง (2551) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง กิริยา อาการ บทบาท 
ลีลา ท่าทาง การประพฤติปฏิบัติ การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฏ สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส
ทางใดทางหนึ่งใน 5 ทวาร คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผัส ฆานสัมผัส และทางผิวหนัง  
หรือมิฉะนั้นก็สามารถวัดได้ด้วยเคร่ืองมือ ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองเท่านั้นที่รู้ได้ และใน
ส่วนที่บุคคลอ่ืนอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้ 

จากค านิยามดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง กิริยา อาการ บทบาท ลีลา 
ท่าทาง การประพฤติปฏิบัติ การกระท าที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
ทั้งในส่วนที่เจ้าของพฤติกรรมเองรู้ได้ และในส่วนที่บุคคลอ่ืนจะรู้ได้ 
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2.5.1 องค์ประกอบของพฤติกรรม 
Cronbach (1984) ได้แบ่งองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 7 ประการ ได้แก่ 

1) จุดมุ่งหมายของผู้เรียน (Goal) หมายถึง สิ่งที่ผู้ เรียนต้องการหรือสิ่งที่ผู้ เรียน
มุ่งหวัง การเรียนอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย คือ ไม่ทราบว่าจะเรียนไปท าไม ย่อมจะไม่บังเกิดผลดีขึ้นได้ 
ครูควรชี้ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการเรียนวิชาต่าง ๆ ว่าคืออะไร เพื่ออะไร 

2) ความพร้อม (Readiness) เป็นลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียนหรือผู้เรียนแต่ละคน 
หมายรวมถึง วุฒิภาวะของผู้เรียนด้วย คนที่มีความพร้อมจะเรียนได้ดีกว่าทั้ง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์
เดียวกัน จึงควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อให้เขาพร้อมที่จะเรียนได้ 

3) สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่มากระท าต่อ
ผู้เรียน เช่น การเรียนการสอน สถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ คนหรือสัตว์จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้เข้าไปมี
ประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างแท้จริง 

4) การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการศึกษาหาลู่ทางในสถานการณ์ที่ก าลัง
เผชิญอยู่เพื่อเข้าไปสู่จุดมุ่งหมาย หรือการวางแผนการกระท าเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยพิจารณา
น าสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ การจะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นอาจมีหลายวิธี
และอาจจะมีวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด การที่คนจะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลความหมาย
เป็นส าคัญ 

5) ลงมือกระท า (Action) เมื่อแปลสถานการณ์แล้ว ผู้ เรียนจะลงมือตอบสนอง
สถานการณ์หรือสิ่งเร้าในทันที การกระท านั้นผู้เรียนย่อมจะคาดหวังว่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท าให้
เขาบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

6) ผลที่ตามมา (Consequence) หลังจากตอบสนองสิ่งเร้าหรือสถานการณ์แล้ว 
ผลที่ตามมา คือ อาจจะประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย จะเกิดความพอใจ (Confirm) ถ้าไม่ประสบ
ผลส าเร็จย่อมไม่พอใจ ผิดหวัง (Contradict) ถ้าประสบผลส าเร็จก็จะเป็นแรงจูงใจให้ท ากิจกรรม
อย่างเดิมอีก ถ้าไม่บรรลุจุดมุ่งหมายอาจหมดก าลังใจ ท้อแท้ที่จะตอบสนองหรือท าพฤติกรรมต่อไป 

7) ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Contradict) ซึ่งจะกระท าใน 2 ลักษณะ คือ ปรับปรุง
การกระท าของตนใหม่เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยย้อนไปพิจารณาหรือแปลสถานการณ์หรือสิ่งเร้าใหม่ 
แล้วหาวิธีกระท าพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางให้ได้ อีกประการหนึ่ง 
อาจเลิกไม่ท ากิจกรรมนั้นอีก หรืออาจจะกระท าซ้ า ๆ อย่างเดิมโดยไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้ 

พฤติกรรมที่ เกิดจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นโดยอาศัย
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ของสัตว์ พฤติกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่พบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบ
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ประสาทที่เจริญดี แต่ในสัตว์ชั้นต่ าบางชนิดก็สามารถแสดงพฤติกรรมประเภทนี้ได้ พฤติกรรม
ประเภทนีส้ามารถแบ่งย่อยออกเป็นแบบต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบแฮบบิชูเอชัน (Habituation) เป็นพฤติกรรมที่สัตว์
หยุดตอบสนองต่อสิ่งเร้าเดิมแม้จะยังได้รับการกระตุ้นอยู่ เนื่องจากสัตว์เรียนรู้แล้วว่าสิ่งเร้านั้น
ไม่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง 

2) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข (Conditioning) เป็นพฤติกรรมการตอบสนอง
สิ่งเร้าที่ไม่แท้จริงได้เช่นเดียวกับสิ่งเร้าที่แท้จริง  

3) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจ (Imprinting) เป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองสิ่งเร้า
ในช่วงแรกของชีวิตด้วยการจดจ าสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้ 

4) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออก
ด้วยการให้สัตว์มีการทดลองก่อนโดยไม่รู้ว่าได้ผลดีหรือไม่ ผลของการตอบสนองจะท าให้สัตว์เกิด
การเรียนรู้ที่เลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นผลดีหรือพอใจเท่านั้น 

แหล่งที่มาของการเกิดพฤติกรรมเกิดจากหลายปัจจัย ดังนี ้
1) ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล (Personal Experience) 
2) บุคลิกภาพ (Group Associations) 
3) ปัจจัยอิทธิพลอ่ืน ๆ (Influential Other) 

 
2.5.2 ลักษณะพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
สุจิต  บุญบงการ และพรศักดิ์   ผ่องแผ้ว (2526) ได้อธิบายว่า เป็นลักษณะการศึกษาทาง

พฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นจากความสนใจของนักวิชาการที่มีต่ออิทธิพลของสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มวัฒนธรรม ที่มีต่อพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคล ซึ่งน าไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยด้านจิตวิทยา
หรือความรู้สึกทางการเมือง ความสนใจทางการเมือง ความเชื่อมั่นทางการเมือง ตลอดจน
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มีการน าเข้ามาพิจารณา เพื่อท าความเข้าใจพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนชาวไทยด้วย หลังจากนั้นเริ่มมีนักวิชาการมองเห็นว่า 
การเลือกตั้งนอกจากจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญในแง่อุดมการณ์ และกระบวนการตามระบอบ
ประชาธิปไตยแล้ว ความเป็นสถาบันหรือกฎหมายซึ่งเป็นตัวก าหนดกรอบทางการเมืองและสังคม 
ยังถือว่ามีความส าคัญต่อการเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ดังนั้น นักรัฐศาสตร์ในรุ่นหลังหันมาให้ความสนใจ
กับการศึกษาในเชิงสถาบัน (New Institutionalism Approach) โดยมีสมมติฐานว่า คนเราแม้จะมีอิสระ
ในการตัดสินใจทางการเมืองและในเร่ืองอื่น ๆ ก็ตาม แต่กฎเกณฑ์และกระบวนการที่สถาบันซึ่งเรา
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สังกัดอยู่ (ทั้งที่เป็นทางการ เช่น กฎหมาย และที่ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มทางสังคมและการเมือง) 
ได้วางกรอบกติกาไว้ก็น่าจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมอื่น ๆ ของบุคคลด้วย 

สุจิต  บุญบงการ และพรศักดิ์  ผ่องแผ้ว (2522) ได้มีการศึกษาและพบว่า ผู้ที่อยู่ในสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ามีแนวโน้มที่จะไปลงคะแนนเสียงมากกว่าผู้มีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูง ผู้ที่อยู่ในชนบทมีพฤติกรรมการเลือกตั้งที่มีแนวโน้มไปลงคะแนนสูงกว่าผู้ที่อยู่ใน
เมืองใหญ่ การศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการศึกษาในปี พ.ศ. 2526 และยังพบ
เพิ่มเติมในปัจจัยอ่ืน ๆ อีกว่า เพศชายไปลงคะแนนเสียงโดยตัดสินใจได้เร็วกว่าเพศหญิง ขณะที่
คนในวัยกลางคนและในวัยหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล รวมทั้งยังพบด้วยว่า
ผู้มีการศึกษาสูงจะไปลงคะแนนด้วยจิตส านึกความเป็นพลเมืองมากกว่าผู้มีการศึกษาต่ า ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2529 ได้มีการสรุปเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปมีแนวคิดที่ใช้อธิบายปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แบ่งออกได้เป็น 3 แนวทาง ได้แก่ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล (2) อิทธิพล
ของส านึกเชิงเหตุผล (3) ปัจจัยเชิงสถานการณ์ของระบบ แต่ปัจจัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ ที่อยู่อาศั ย เป็นต้น จะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

ธนัน  อนุมานราชธน จันทนา  สุทธิจารี และไพรัช  ตระการศิรินนท์ (2543) ได้อธิบาย
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า มีรายได้มากกว่า 
และประกอบอาชีพราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีแนวโน้มไม่ยอมรับผู้ชนะการเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาต่ ากว่า มีรายได้น้อยกว่า และประกอบอาชีพอ่ืน  ๆ ที่ไม่ใช่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
เช่นเดียวกันกับค าถามที่ว่า ผู้ชนะการเลือกตั้งได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ในการแสวงหาความนิยม 
โดยผู้ที่มีรายได้สูงกว่า มีรายได้มากกว่า และประกอบอาชีพราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เห็นว่า ผู้ชนะ
ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม แตกต่างจากผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่า มีรายได้น้อยกว่า และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
ที่ไม่ใช่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ เห็นว่าเหมาะสมมากกว่า ในขณะที่  พจนีย์ ไชวาริล (2543) 
ท าการศึกษาถึงภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ และแรงจูงใจในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูง และด ารงต าแหน่งสูงในหน่วยงานต่าง ๆ 

ในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง ถวิลวดี บุรีกุล (2543) ได้พบความสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่าง ๆ กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ดังที่เคยมีผู้ศึกษาไว้อย่างมากมายในต่างประเทศ และการศึกษาดังกล่าวได้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมที่ผู้ชายมักมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน
มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน ๆ การมีส่วนร่วมยังมีความแตกต่างกันไปตามระดับ
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การศึกษา อาชีพ ถิ่นที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบความแตกต่างของชาวกรุงเทพมหานคร 
ทั้งที่อยู่ในเมืองและชานเมือง ที่มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่ ากว่าผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืน ๆ 

สถาบันพระปกเกล้า (2544) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พบว่า ในเร่ืองระดับความเป็น
ประชาธิปไตย ประชาชนชาวไทยมีระดับความพอใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระดับสูง และมีความแตกต่างกันในเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยในแต่ละภาค  
และประชาชนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมดี มีความเคร่งศาสนามาก และมีความเชื่อมั่นในระบบ
การเมืองการปกครองสูง จะท าให้ความรู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงด้วย ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อระบอบประชาธิปไตย และสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง
ในที่สุด ส่วนในเร่ืองของการเลือกตั้งนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในสองเรื่อง ได้แก่  
(1) คุณสมบัติหรือความสามารถของผู้สมัคร เช่น ต้องเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้า และมีชื่อเสียง
ด้านความซื่อสัตย์ (2) พื้นฐานครอบครัวของผู้สมัครและความผูกพันกับท้องถิ่น โดยที่ประชาชน
ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาว่าผู้สมัครเคยท าประโยชน์ให้แก่ชุมชน
หรือไม่ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเพียงใด ตลอดจนพื้นฐานดั้งเดิมของ
ครอบครัวหรือชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลในการท าประโยชน์ให้กับท้องถิ่นนั้นมานาน 

ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในหลายลักษณะ เช่น ผลของการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ประชาชนจะท าให้ประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้อง และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนจะท าให้ประชาชนมีความรู้
ทางการเมืองสูงขึ้น ทราบว่าสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศเป็นอย่างไร และประชาชน
สามารถเข้าไปมีบทบาทได้อย่างไรบ้าง ท าให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเข้าไปมีส่วนร่วมก าหนด
นโยบาย ซึ่งมีผลท าให้สัดส่วนประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote Turnout) 
เพิ่มสูงขึ้นด้วย (Grönlund 2002) การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยการน าเสนอ
ผลการส ารวจประชามติ (Poll) รวมถึงการคาดการณ์ผลการเลือกตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญในอีกแง่หนึ่ง
อาจส่งผลในทางลบต่อกระบวนการประชาธิปไตยได้เช่นกัน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ประชาชน
จะเชื่อว่าผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และตัดสินใจไม่ออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งในที่สุด (Taylor & Yildirim, 2005) เป็นต้น 

ส าหรับอิทธิพลของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ ผลการส ารวจ
ประชามติ ความคิดเห็นทางการเมืองของผู้เชี่ยวชาญ การโฆษณาหาเสียง และการโน้มน้าวของ
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บุคคลนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนแตกต่างกันไป เช่น  
จากการศึกษาของ พิธา  ถาวรกุล (2536) เร่ือง อิทธิพลของการรับรู้ผลการส ารวจประชามติที่มีต่อ
การเปลี่ยนทัศนคติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า การรับรู้ผลการส ารวจ
ประชามติที่มีลักษณะเป็นการพยากรณ์หรือการท านายผลการเลือกตั้งในประเด็นต่าง ๆ ไม่มีอิทธิพล
ให้ผู้รับรู้ผลการส ารวจประชามติดังกล่าวเปลี่ ยนทัศนคติของตนในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด ในขณะที่วิทยานิพนธ์เร่ือง อิทธิพลของการโฆษณา
ทางการเมืองที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ของ จุฑาทิพย์  ชยางกูร 
(2541) พบว่า การโฆษณาทางการเมืองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียงในระดับ
ปานกลาง โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจ าเป็นต้องพิจารณาการโฆษณาหาเสียงของแต่ละพรรค
ก่อนการตัดสินใจ และรู้สึกเฉย ๆ กับข้อความที่ว่า การโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองสามารถ
เปลี่ยนการตัดสินใจได้ ยิ่งกว่านั้น ในการศึกษาเรื่องเดียวกันยังพบด้วยว่า การปราศรัยหาเสียง 
การให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บทความทางหนังสือพิมพ์ กระแสสังคม และบุคคลใกล้ชิด
มีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงในระดับปานกลางซึ่งแตกต่างไม่มากนัก  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการศึกษาของ เสาวนีย์  ศิริพจนานนท์ (2544) เร่ือง “การตัดสินใจของประชาชนในการเลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร: ศึกษาเฉพาะกรณี เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสุโขทัย” ที่พบว่า การตัดสินใจ
ของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ันได้รับอิทธิพลจากการชักน าของบุคคลอ่ืน ๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนและหัวคะแนน และจากสื่อทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็นได้ว่า การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับหนึ่ง 
ผู้สมัครและพรรคการเมืองต่าง ๆ จึงมักใช้สื่อเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อจูงใจให้
ประชาชนเกิดความสนใจและลงคะแนนให้ ดังที่ บรรลือศักดิ์  แสงสว่าง (2543) พบในการศึกษา
เร่ือง “กระบวนการสร้างภาพทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ง: ศึกษาการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 2543” ว่า ในการรณรงค์หาเสียงรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 คนส าคัญ ๆ นั้น นอกจากมีการน าเสนอเนื้อหาทางด้านนโยบาย
ในการบริหารกรุงเทพมหานครแล้ว ยังน าวิธีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มาใช้ในการรณรงค์
หาเสียงรับเลือกตั้งเพื่อปรุงแต่งภาพของตนแล้วฉายไปสู่ผู้เลือกตั้งเพื่อให้ผู้เลือกตั้งเกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อผู้สมัคร อันมีลักษณะของการสร้างภาพของสินค้าในเชิงพาณิชย์ด้วย เช่นเดียวกับพรรคการเมือง
ต่าง ๆ จากรายงานกรณีศึกษาเร่ือง “พรรคการเมืองกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง” ของนักศึกษา
หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารพรรคการเมือง รุ่นที่ 2 
(พปป.2) กลุ่มที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า (2546) ได้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของสื่อรูปแบบต่าง ๆ 
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ต่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไว้อย่างชัดเจนว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้ใช้กลยุทธ์และวิธีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหลายรูปแบบ มีการใช้
กลไกทางการตลาดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการทั้งการปราศรัย การเคาะประตู การหา
สมาชิกพรรค การสร้างเครือข่าย การฝึกอบรมสัมมนา การใช้ความผูกพันใกล้ชิดผ่านระบบอุปถัมภ์ 
และใช้แนวคิดของ “ความเป็นภาคนิยม หรือท้องถิ่นนิยม” โดยการใช้สื่อในการรณรงค์หาเสียง
ที่หลากหลาย มีการเน้นการน าเสนอนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย 
 

2.6 ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

นฤพนธ์  เศรษฐสุวรรณ (2533) ท าการวิจัยเร่ือง การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรมการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง: ศึกษากรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.  2533 
พบว่า สื่อมวลชนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในการเผยแพร่ข่าวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร คือ โทรทัศน์ และผู้ที่เปิดรับข่าวการเลือกตั้งมากจะตัดสินใจได้เร็วกว่าผู้ที่เปิดรับ
ข่าวสารน้อย 

จิตติพล  ผลพฤกษา (2536) ได้ท าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้เหตุการณ์ทางการเมือง
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนโดยให้ความเชื่อถือกับแหล่งข่าวสาร คือ “โทรทัศน์” มากที่สุด
และติดตามเกือบทุกวัน และการรับรู้เหตุการณ์ข่าวสารทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งมีอิทธิพล
ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมากต่อการตัดสินใจลงคะแนนในแง่การให้ความรู้ทางการเมือง
แก่ประชาชน 

กษมา  กวางทอง (2541) ได้วิจัยเร่ือง การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของผู้ไปใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตามตัวแปร เพศ ที่อยู่อาศัย อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูลผู้ที่ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อยู่ในพื้ นที่
เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการวิจัยพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มีผลต่อ
การรับรู้ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีหลากหลายประเภท แต่สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ว่ามีการเลือกตั้ง และยังมีความเห็นว่า เป็นสื่อที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่า
สื่อประเภทอ่ืน สื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้รองลงมา คือ ป้ายประกาศขนาดใหญ่ที่ติดตามแหล่งชุมชน 
การประชุมชี้แจงของเจ้าหน้าที่รัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม ผู้น าชุมชน ใบปลิว โปสเตอร์  
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แผ่นปิด ตามล าดับ ส่วนสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง มีผลต่อการรับรู้
ได้น้อยไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ปรมะ  สตะเวทิน (2544) ได้วิจัยเร่ือง สื่อกับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2543 ของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางประชากรกับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับ
การตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และความสัมพันธ์
ระหว่างการไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกับการตั ดสินใจเลือก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยดังกล่าวกระท ากับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวน 1,140 คน 
ทันทีที่ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกจากคูหาเลือกตั้ง (Exit Poll) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม โดยผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่ต่างเพศกัน มีอายุต่างกัน และมี
การศึกษาต่างกันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อ
การตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยปัจจัยที่ถูกอ้างถึงมากที่สุด คือ ความคิดของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเอง 
3. เหตุผลที่ผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเลือกตั้ งเป็นผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เหตุผลดังกล่าว 
ได้แก่ 1) ความชื่นชมในตัวผู้สมัคร 2) ไม่ใช่ความชอบนโยบายของผู้สมัคร 3) ไม่ใช่ความชอบ
พรรคของผู้สมัคร 4) ไม่ใช่ความสงสารผู้สมัครเพราะกลัวจะแพ้หรือได้คะแนนเสียงน้อย 4. การไม่
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

พรรณพิลัย  จารุพาณิชย์กุล (2550) วิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
รูปแบบการสื่อสารทางการเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร การตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารทางการเมืองกับ
การตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โดยผลการวิจัยพบว่า การติดตามข่าวสารทางการเมือง พบว่า ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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มีการติดตามข่าวสารทางการเมืองจากการสื่อสารทางเดียว โดยภาพรวมในระดับมาก  โดยเรียง
ตามล าดับจากสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อใบปลิว/แผ่นพับ และสื่อแผ่นป้าย
โฆษณา และสื่อนิตยสาร แต่การติดตามข่าวสารทางการเมืองจากการสื่อสารสองทางอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด เรียงตามล าดับ ดังนี้ การเดินเคาะประตูบ้าน การสนทนาสดในรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ 
การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต การสื่อสาร ผ่าน SMS, MMS การติดตามการหาเสียงของพรรคการเมือง 
พบว่า ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีการติดตามการหาเสียงของพรรคการเมือง
จากการสื่อสารทางเดียว โดยภาพรวมในระดับมาก ส่วนบทบาทที่ส าคัญที่สุดของพรรคการเมือง 
คือ เป็นสถาบันที่จัดท าโครงการต่าง ๆ ให้เป็นนโยบายของรัฐ รองลงมาเป็นสถาบันที่ประสาน
ผลประโยชน์ของกลุ่มการเมืองต่าง ๆ บทบาทที่ส าคัญที่สุดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 
บทบาทที่ส าคัญที่สุดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ การจัดท ากฎหมาย การเลือกสรรผู้น า
ฝ่ายบริหาร และการควบคุมการบริหารกิจการของประเทศตามล าดับ การตัดสินใจเลือกตั้ง พบว่า 
ส่วนใหญ่ตัดสินใจลงคะแนนโดยค านึงถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งมากที่สุด รองลงมา ค านึงทั้งพรรค
และตัวผู้สมัครประกอบกัน ไม่ได้ค านึงถึงพรรคและตัวบุคคล และค านึงถึงพรรคการเมืองของ
ผู้สมัครตามล าดับ เหตุผลที่ค านึงถึงพรรคการเมืองของผู้สมัครเป็นส าคัญ ได้แก่ นโยบายของพรรค 
ผลงานของพรรคที่ผ่านมา บทบาทของพรรคในด้านการเมือง  เหตุผลที่ค านึงถึงตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นส าคัญ ได้แก่ มีความรู้ ความซื่อสัตย์ และเป็นคนจริง พูดจริง ท าจริง 

แอนนิรา  นิราช (2552) ศึกษาเร่ือง เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการแนะแนวการด าเนินชีวิต
ของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ hi5.com เพื่อวิเคราะห์บทบาทของเว็บไซต์ hi5.com ในการแนะแนวการ
ด าเนินชีวิตของผู้ใช้งาน ตลอดจนกระบวนการแนะแนวการด าเนินชีวิตและการปรับการด าเนินชีวิต
ของผู้ใช้งานระหว่างผู้ใช้งานเก่าและผู้ใช้งานใหม่ในเว็บไซต์ hi5.com โดยผลการวิจัยพบว่า 
1) การใช้งานของผู้ใช้มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของผู้ใช้งาน ตามลักษณะของกลุ่มผู้ใช้งาน 5 กลุ่ม 
คือ กลุ่มสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ กลุ่มแสวงหาประสบการณ์ทางเพศ กลุ่มชอบแสดงออก กลุ่มเชื่อใน
สิ่งลี้ลับและศาสนา กลุ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัว อิทธิพล 4 ประการ ได้แก่  อิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเปิดเผยตัวตน อิทธิพลต่อความสนใจในเรื่องต่าง ๆ อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เวลา  
และอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 2) บทบาทของเว็บไซต์ hi5.com ในการแนะแนว
การด าเนินชีวิตของผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ บทบาทในการสร้างตัวตนและความเป็นตัว
ของตัวเอง บทบาทในการสร้างสัมพันธ์ในสังคม บทบาทในการให้ความบันเทิง และบทบาท
ในการให้ข้อมูล 3) การแนะแนวผู้ใช้งาน มี 5 ลักษณะ คือ ลักษณะการให้ข้อมูลใหม่ ลักษณะ
การยืนยันข้อมูล ลักษณะการแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ลักษณะการช่วยตัดสินใจ และลักษณะ
การตักเตือน 4) กระบวนการแนะแนวการด าเนินชีวิต และการปรับใช้ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน 
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มี 5 กระบวนการ คือ การเลือกผู้ใช้งานเก่าที่น่าสนใจ การสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย การปรับตนเอง
ให้ทันเหตุการณ์ การเลือกเปิดรับ และการน าไปปรับใช้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต 

ปณิชา  นิติพรมงคล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างของคนวัยท างาน
ในกรุงเทพมหานครให้ความนิยมเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ ก (Facebook) ในการเป็น
สมาชิกมากที่สุด 2) พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มตัวอย่างของคนท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ การศึกษา รายได้แตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 ส่วนอาชีพ
ที่แตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด นับได้ว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยเร่ือง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่ วน ร่วมทางการเมืองของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานคร” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากทฤษฎีต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเร่ืองสื่อสังคมออนไลน์  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ แนวคิดเร่ืองการรับรู้ข่าวสาร แนวคิดเร่ืองทัศนคติ แนวคิดเร่ืองพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษา
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มาใช้ในการออกแบบงานวิจัย ข้อค าถาม การวัดผล ตลอดจนการวิเคราะห์
งานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทฤษฎีของนักวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 



บทที ่3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง  “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ” 
โดยมีสาระส าคัญ ในส่วนของการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง 
และได้น าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติต่อไป ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 
ดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 รูปแบบการวิจัย 
3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ประชาชนที่มีสิทธิ เลือกตั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ,244 ,452 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ า
กรุงเทพมหานคร, 2556) จากจ านวนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคร้ังนี้  โดยการค านวณตามหลักการแปรผันร่วมระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1970, อ้างถึงใน วิเชียร  เกตุสิงห์, 
2537) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 
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 โดย n คือ ขนาดตัวอย่างที่ควรสุ่ม 
  N คือ ขนาดประชากรทั้งหมด 
  e คือ ความคลาดเคลื่อน 

 แทนค่า  

  n  400 

 ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง 
 

3.2 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 

การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non - Probability 
Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยให้มีความสอดคล้องกับ
ปัญหาการวิจัยและจุดประสงค์ในที่นี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 - 60 ปบีริบูรณ ์และมีพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
 

3.3 รูปแบบกำรวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์

กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แนวทางการวิจัยในลักษณะการส ารวจจากประชากรที่ต้องการศึกษา 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม โดยหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมี
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ การรับรู้
ข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนอิทธิพลและความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่างๆ เหล่านั้น 
 



38 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ แบบสอบถามที่ทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อที่จะ
ด าเนินการออกไปส ารวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อไป ซึ่งแบ่ งออกเป็น 6 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ใช้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของประชากร 
โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ใช้สอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของประชากร โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ 
ความถี่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ ช่วงเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ วันที่ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารฯ สถานที่ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารฯ ลักษณะการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ และเหตุผล
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร ใช้สอบถามเพื่อวัดการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่ านสื่อสังคมออนไลน์ของประชากรการวิจัย 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว มีลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถาม
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

5 หมายถึง มีการรับรูม้ากที่สุด 
4 หมายถึง มีการรับรูม้าก 
3 หมายถึง มีการรับรูป้านกลาง 
2 หมายถึง มีการรับรูน้้อย  
1 หมายถึง มีการรับรูน้้อยที่สุด 

เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของแบบสอบถาม จะมีการน าคะแนนของแบบสอบถาม
แต่ละข้อมาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยค านวณ
จากสูตร ดังนี้ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2541) 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
 จ านวนอันตรภาคชั้น 
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เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้เกณฑ์แปลผลตามช่วงคะแนน ซึ่งคะแนนต่ าสุดในแต่ละข้อ 
เท่ากับ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดในแต่ละข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 5 – 1 = 0.8 
5 

ผู้วิจัยได้ค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นตามสูตรค านวณดังกล่าวมาแล้วได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยของการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย กำรรับรู้ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งในระบอบประชำธิปไตยผ่ำนสื่อ
สังคมออนไลน์ 

4.21 - 5.00 ประชาชนมี ก าร รับ รู้ข่ าวส าร เกี่ ย วกั บก าร เลื อกตั้ งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด 

3.41 - 4.20 ประชาชนมี ก าร รับ รู้ข่ าวส าร เกี่ ย วกั บก าร เลื อกตั้ งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาก 

2.61 - 3.40 ประช าชนมี ก าร รับ รู้ข่ าวส าร เกี่ ย วกั บก าร เลื อกตั้ งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ปานกลาง 

1.81 - 2.60 ประชาชนมี ก าร รับ รู้ข่ าวส าร เกี่ ย วกั บก าร เลื อกตั้ งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้อย 

1.00 - 1.80 ประชาชนมี ก าร รับ รู้ข่ าวส าร เกี่ ย วกั บก าร เลื อกตั้ งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ ใช้สอบถามเพื่อวัดทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยของประชากรการวิจัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือก
ได้เพียงค าตอบเดียว มีลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ 

5 หมายถึง เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง เฉย ๆ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 
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เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของแบบสอบถาม จะมีการน าคะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
มาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยค านวณจาก
สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้เกณฑ์แปลผลตามช่วงคะแนน ซึ่งคะแนน
ต่ าสุดในแต่ละข้อ เท่ากับ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดในแต่ละข้อ เท่ากับ 5 คะแนน โดยความกว้าง
ของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 ผู้วิจัยได้ค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นตามสูตรค านวณดังกล่าว
มาแล้วได้ค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย  
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ทัศนคติเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งในระบอบประชำธิปไตย 
4.21 - 5.00 ประชาชน เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ ง เกี่ ยวกับการเลือกตั้ งในระบอบ

ประชาธิปไตย 
3.41 - 4.20 ประชาชนเห็นด้วยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
2.61 - 3.40 ประชาชนเฉย ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
1.81 - 2.60 ประชาชนไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
1.00 - 1.80 ประชาชนไม่ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบ

ประชาธิปไตย 
ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ใช้สอบถามเพื่อส ารวจ

พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชากรการวิจัย โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว มีลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบลิเคิร์ท 
(Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

5 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมเป็นประจ า 
4 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 
3 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมบ้าง 
2 หมายถึง มีการแสดงพฤติกรรมนาน ๆ ครั้ง 
1 หมายถึง ไม่ค่อยมีการแสดงพฤติกรรม 

เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของแบบสอบถาม จะมีการน าคะแนนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
มาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยค านวณจาก
สูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้เกณฑ์แปลผลตามช่วงคะแนน ซึ่งคะแนน
ต่ าสุดในแต่ละข้อ เท่ากับ 1 คะแนน และคะแนนสูงสุดในแต่ละข้อ เท่ากับ 5 คะแนน โดยความกว้าง
ของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.8 ผู้วิจัยได้ค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นตามสูตรค านวณดังกล่าว
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มาแล้วได้ค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย พฤติกรรมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
4.21 - 5.00 ประชาชนมีการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประจ า 
3.41 - 4.20 ประชาชนมีการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองบ่อยคร้ัง 
2.61 - 3.40 ประชาชนมีการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองบ้าง 
1.81 - 2.60 ประชาชนมีการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองนาน ๆ ครั้ง 
1.00 - 1.80 ประชาชนไม่ค่อยมีการแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

 

3.5 ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 

1) ความถูกต้องของการวัด (Validity) การตรวจสอบหาความถูกต้องของการวัดตามเนื้อหา
ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง 

2) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตรวจสอบหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ได้จัดท า Pre - Test จ านวน 40 ชุด (ร้อยละ 10 ของแบบสอบถามทั้งหมด) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะทางประชากรเดียวกับกลุ่มที่จะท าการวิจัย เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น และพิจารณาทดสอบความสอดคล้องภายใน
ข้อค าถามรายข้อ ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alfa Coefficient) 
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการค านวณ ผลการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามรายข้อ
และค่าความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามทั้งฉบับได้ค่าความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.924 เมื่อเปรียบเทียบแต่ละส่วนพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.762 การรับรู้ข่าวสารของประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.899 ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.868 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.846 แสดงว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อมั่นสูง
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงได้ โดยปกติแบบสอบถามที่ยอมรับได้ควรมีค่าความเชื่อมั่น
ไม่น้อยกว่า 0.75 หรือร้อยละ 75 (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552) 



42 

3.6 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 
โดยมีขั้นตอนของการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดังนี้ 

1.1) ผู้วิจัยใช้เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด ในย่านธุรกิจที่ส าคัญ
ในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แหล่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 2) ย่านอโศก-สุขุมวิท 3) 
ย่านลาดพร้าว 4) ย่านสีลม - สาทร และ 5) ย่านเยาวราช 

1.2) ผู้วิจัยใช้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 200 ชุด โดยมีวิธีการ ดังนี ้
1.2.1) สร้างแบบสอบถามออนไลน์บนพื้นที่ฟรีเว็บไซต์ google.doc 
1.2.2) ตั้งกระทู้ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ตามสื่อสังคม

ออนไลน์ที่มีส่วนร่วมทางการเมือง 2 เว็บไซต์ (Website) ได้แก่ 1) เว็บไซต์พันทิป และ 2) Facebook 
Fanpage ของส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.2.3) ส่งแบบสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปตามรายชื่อ
ที่เก็บรวบรวม e-mail address จากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.3) เมื ่อผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วจึงมี
การน ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
ต่อไป 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้โดยใช้วิธี
การศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ ผลงานการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และอ่ืน ๆ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเตอร์เน็ตและเว็บไซตต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความน่าเชื่อถือ 
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3.7 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้ 
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน มาด าเนินการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ จากนั้นจะน าข้อมูลมาลงรหัส (Code) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค านวณ
ส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ประกอบ 
การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ต่าง ๆ ดงันี ้

2.1) สถิติวิ เคราะห์ค่าที  (Independent Sample t - test) เพื่ อทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรตน้ 2 กลุ่ม 

2.2) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of Variance 
หรือ One - Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป กรณีผลทดสอบ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะต้องท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่าคู่ใดบ้า ง
ที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธี Scheffe (กัลยา  วานิชย์บัญชา, 2545) 

2.3) สถิติค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพี ยร์สัน  (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระจากกัน  (ธานินทร์  
ศิลป์จารุ, 2552) 

เกณฑ์อธิบายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Bartz, อ้างถึงใน วิเชียร  เกตุสิงห์, 2537) มีดังนี้ 
0.00 - 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
0.61 - 0.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
0.81 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 



บทที ่4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยแบ่งเป็น 7 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ส่วนที่ 3 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคม

ออนไลน ์
ส่วนที่ 4 ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ส่วนที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 คน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ลักษณะอาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยการหาจ านวน และร้อยละ ได้ผลดังตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 205 51.25 
หญิง 195 48.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 205 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.25 และที่เหลือเป็นเพศหญิง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18 – 30 ป ี 83 20.75 
31 – 40 ป ี 224 56.00 
41 – 50 ป ี 72 18.00 
51 – 60 ป ี 20 5.00 
61 ปี ขึ้นไป 1 0.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมามีอายุ 18 – 30 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ถัดมามีอายุ  
41 – 50 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ถัดมามีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.00 และที่เหลือมีอายุ 61 ปี ขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 43 10.75 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 234 58.50 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 123 30.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่า จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท หรือสูงกว่า 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 และที่เหลือมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.75 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 214 53.50 
สมรส 174 43.50 
หย่า/หม้าย 12 3.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 214 คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 และที่เหลือ
มีสถานภาพหย่า/หม้าย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 255 63.75 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 87 21.75 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 40 10.00 
อ่ืน ๆ 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะอาชีพเป็นข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมา คือ พนักงานบริษัทเอกชน/
ลูกจ้างทั่วไป จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ถัดมา คือ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 และที่เหลือมีลักษณะอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15,000 บาท 51 12.75 
15,001 – 30,000 บาท 161 40.25 
30,001 – 45,000 บาท 123 30.75 
45,001 บาท ขึ้นไป 65 16.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 65 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.25 และที่เหลือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.75 
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4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการหาจ านวน และร้อยละ ได้ผลดังตารางที่ 4.7 ถึงตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์ 
 

ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านเว็บไซต์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นประจ า 111 27.75 
บ่อยครั้ง 124 31.00 
บางคร้ัง 105 26.25 
นาน ๆ ครั้ง 32 8.00 
ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 28 7.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านเว็บไซต์บ่อยครั้ง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมา
มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ เป็นประจ า จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 ถัดมามีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นบางคร้ัง จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ถัดมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
นาน ๆ คร้ัง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 และที่เหลือไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊ก 
 

ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านเฟซบุ๊ก 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นประจ า 165 41.25 
บ่อยครั้ง 109 27.25 
บางคร้ัง 79 19.75 
นาน ๆ ครั้ง 29 7.25 
ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 18 4.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมา
มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ บ่อยคร้ัง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ถัดมามีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นบางคร้ัง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ถัดมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
นาน ๆ คร้ัง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และที่เหลือไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 
 
ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์ 
 

ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านทวิตเตอร์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นประจ า 10 2.50 
บ่อยครั้ง 27 6.75 
บางคร้ัง 64 16.00 
นาน ๆ ครั้ง 83 20.75 
ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 216 54.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านทวิตเตอร์ จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมามีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ นาน ๆ คร้ัง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ถัดมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
เป็นบางคร้ัง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ถัดมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ บ่อยคร้ัง 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และที่เหลือมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ เป็นประจ า จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านอินสตาแกรม 
 

ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นประจ า 23 5.75 
บ่อยครั้ง 45 11.25 
บางคร้ัง 74 18.50 
นาน ๆ ครั้ง 80 20.00 
ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 178 44.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านอินสตาแกรม จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมามีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ นาน ๆ คร้ัง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ถัดมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
เป็นบางคร้ัง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ถัดมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ บ่อยคร้ัง 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และที่เหลือมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ เป็นประจ า จ านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวนและร้อยละของความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 
 

ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เป็นประจ า 9 45.00 
บ่อยครั้ง 5 25.00 
บางคร้ัง 4 20.00 
นาน ๆ ครั้ง 1 5.00 
ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 1 5.00 

รวม 20 100.00 
 

จากตารางที่  4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เป็นประจ า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 
รองลงมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ บ่อยคร้ัง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ถัดมามีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นบางคร้ัง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ถัดมามีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
นาน ๆ คร้ัง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และที่เหลือไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
 
ตารางท่ี 4.12 จ านวนและร้อยละของช่วงเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ ในภาพรวม 
 
ช่วงเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ 

ในภาพรวม 
จ านวน (คน) 

ร้อยละ 
(จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน) 

00.01 – 06.00 น. 10 2.50 
06.01 – 12.00 น. 150 37.50 
12.01 – 18.00 น. 174 43.50 
18.01 – 24.00 น. 249 62.25 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในภาพรวม ในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. มากที่สุด จ านวน 249 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 
ถัดมา คือ ช่วงเวลา 06.01 – 12.00 น. จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และที่น้อยที่สุด  คือ 
ช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 
ตารางท่ี 4.13 จ านวนและร้อยละของเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
 
เหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ จ านวน (คน) ร้อยละ 

(จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน) 
สนใจการเลือกตั้ง 116 29.00 
สนใจพรรคการเมือง 39 9.75 
ติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไป 346 86.50 
สนับสนุนการท างาน 119 29.75 
ฆ่าเวลา/แก้เบื่อ 55 13.75 
เพื่อความบันเทิง 92 23.00 
อ่ืน ๆ 24 6.00 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไปมากที่สุด จ านวน 346 คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.50 รองลงมา คือ เพื่อสนับสนุนการท างาน จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 
ถัดมา คือ สนใจการเลือกตั้ง จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ถัดมา  คือ เพื่อความบันเทิง 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ถัดมา คือ ฆ่าเวลา/แก้เบื่อ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 
ถัดมา คือ สนใจพรรคการเมือง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และที่น้อยที่สุด คือ เหตุผลอ่ืน ๆ 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
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4.3 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

 
ผู้วิจัยวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
บทที่ 3 ได้ผลดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

(n = 400) ระดับ 
การรับรู้ 

อันดับ 
X̄ S.D. 

1. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของ 
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

3.24 1.00 ปานกลาง 3 

2. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอน
ของการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

3.21 1.00 ปานกลาง 4 

3. การรับรู้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ 

3.15 1.04 ปานกลาง 5 

4. การรู้จักผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

3.01 1.08 ปานกลาง 8 

5. การรับรู้ว่าสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

3.10 1.12 ปานกลาง 7 

6. การรับรู้การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

2.74 1.10 ปานกลาง 10 

7. การรับรู้สถานที่ที่ต้องไปเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

2.96 1.13 ปานกลาง 9 

8. การรับรู้ผลการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 3.55 1.09 มาก 1 
9. การรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
3.12 1.08 ปานกลาง 6 



54 

ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

(n = 400) ระดับ 
การรับรู้ 

อันดับ 
X̄ S.D. 

10. การรับรู้ว่าการเลือกตั้งมีความส าคัญต่อระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

3.43 1.03 มาก 2 

รวม 3.15 0.84 ปานกลาง - 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ การรับรู้
ผลการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์  (ค่าเฉลี่ย 3.55) การรับรู้ว่าการเลือกตั้งมีความส าคัญต่อ
ระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.43) การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย
ของการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.24) การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
หรือขั้นตอนของการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.21) การรับรู้การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.15) การรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.12) การรับรู้ว่าสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี ่ย 3.10) การรู้จักผู ้สมัครรับเลือกตั ้งผ่านสื ่อสังคมออนไลน์  
(ค่าเฉลี่ย 3.01) การรับรู้สถานที่ที่ต้องไปเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 2.96) และการรับรู้
การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 2.74) ตามล าดับ 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนดในบทที่ 3 ได้ผลดังตารางที่ 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(n = 400) 

ระดับทัศนคติ อันดับ 
X̄ S.D. 

1. การเลือกตั้งมีความส าคัญต่อประเทศไทย 4.40 0.78 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 
2. การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 4.53 0.76 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 
3. การมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

เป็นเรื่องส าคัญ 
3.98 0.95 เห็นด้วย 5 

4. การเลือกตั้งมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติ 3.95 0.87 เห็นด้วย 6 
5. การสนทนาเร่ืองการเลือกตั้งมีความ

น่าสนใจ 
3.57 0.89 เห็นด้วย 8 

6. การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองส าคัญ
ต่อการเลือกตั้ง 

3.38 1.06 เฉย ๆ 9 

7. การเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่ส าคัญ 

4.11 0.91 เห็นด้วย 3 

8. ผลการเลือกตั้งทุกคร้ังมีความน่าเชื่อถือ 3.31 1.06 เฉย ๆ 10 
9. กฎหมายเลือกตั้งมีความจ าเป็นและช่วยให้

การเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบร่ืน 
3.95 0.94 เห็นด้วย 7 

10. การเลือกตั้งท าให้คนไทยตระหนักใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

3.99 1.03 เห็นด้วย 4 

รวม 3.92 0.63 เห็นด้วย - 
 

จากตารางที่  4.15 พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.92) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อแล้วเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้ การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
(ค่าเฉลี่ย 4.53) การเลือกตั้งมีความส าคัญต่อประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย 4.40) การเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 4.11) การเลือกตั้งท าให้คนไทยตระหนักในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย (ค่าเฉลี่ย 3.99) การมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นเร่ืองส าคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
การเลือกตั้งมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.95) กฎหมายเลือกตั้งมีความจ าเป็นและช่วยให้
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การเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบร่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.95) การสนทนาเร่ืองการเลือกตั้งมีความน่าสนใจ 
(ค่าเฉลี่ย 3.57) การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองส าคัญต่อการเลือกตั้ง  (ค่าเฉลี่ย 3.38) 
และผลการเลือกตั้งทุกครั้งมีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 3.31) ตามล าดับ 
 

4.5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนดในบทที่ 3 ได้ผลดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(n = 400) ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ 

X̄ S.D. 
1. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง 3.60 0.92 บ่อยครั้ง 3 
2. ศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนของ 

การเลือกตั้ง 
3.51 0.92 บ่อยครั้ง 4 

3. ติดตามการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 3.33 0.93 บ้าง 6 
4. มีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 2.63 1.19 บ้าง 10 
5. มีการสนทนาเร่ืองการเลือกตั้ง 3.16 1.06 บ้าง 7 
6. ไปเลือกตั้ง 4.46 0.78 เป็นประจ า 1 
7. ติดตามผลการเลือกตั้ง 4.09 0.93 บ่อยครั้ง 2 
8. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 3.48 1.06 บ่อยครั้ง 5 
9. มีการแสดงความเห็นทางการเมือง 3.08 1.11 บ้าง 8 
10. มีการหาข้อมูลข่าวสารและร่วมท ากิจกรรม

ทางการเมือง 
3.08 1.17 บ้าง 9 

รวม 3.44 0.73 บ่อยครั้ง - 
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จากตารางที่  4.16 พบว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว
เรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้ดังนี้  ไปเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 4.46) ติดตามผลการเลือกตั้ง 
(ค่าเฉลี่ย 4.09) ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.60) ศึกษากระบวนการหรือขั้นตอน
ของการเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.51) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.48) ติดตาม
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.33) มีการสนทนาเร่ืองการเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.16) มีการแสดง
ความเห็นทางการเมือง (ค่าเฉลี่ย 3.08) มีการหาข้อมูลข่าวสารและร่วมท ากิจกรรมทางการเมือง 
(ค่าเฉลี่ย 3.08) และมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ย 2.63) ตามล าดับ 
 

4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน  
มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซตแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปร เพศ N X̄ SD t Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเว็บไซต์ 

ชาย 205 3.66 1.18 0.24 0.813 

หญิง 195 3.63 1.16   

 
จากตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์  ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.2 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปร เพศ N X̄ SD t Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเฟซบุ๊ก 

ชาย 205 3.89 1.21 -0.85 0.396 

หญิง 195 3.98 1.07   

 
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊ก ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.3 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปร เพศ N X̄ SD t Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านทวิตเตอร์ 

ชาย 205 1.85 1.12 0.36 0.722 

หญิง 195 1.81 1.05   
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จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามเพศ 
 

ตัวแปร เพศ N X̄ SD t Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านอินสตาแกรม 

ชาย 205 2.01 1.19 -2.09* 0.038 

หญิง 195 2.27 1.31   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
โดยผู้หญิงมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารผ่านอินสตาแกรมมากกว่าผู้ชาย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 (Sig. < 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.5 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซตแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปร อายุ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเว็บไซต์ 

18 - 30 ปี 83 3.46 1.20 3.78* 0.011 
31 - 40 ปี 224 3.81 1.10   
41 - 50 ปี 72 3.46 1.24   
51 ปี ขึ้นไป 21 3.24 1.30   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามอายุ  พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์แตกต่างกัน  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 

3.46 3.81 3.46 3.24 
(1) 18 - 30 ปี 3.46 - 0.36 0.00 0.22 
(2) 31 - 40 ปี 3.81  - 0.35 0.57 
(3) 41 - 50 ปี 3.46   - 0.22 
(4) 51 ปี ขึ้นไป 3.24    - 

 



61 

จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ไม่พบคูแ่ตกต่าง 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.6 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปร อายุ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเฟซบุ๊ก 

18 - 30 ปี 83 4.12 1.02 8.96* 0.000 
31 - 40 ปี 224 4.06 1.08   
41 - 50 ปี 72 3.60 1.25   
51 ปี ขึ้นไป 21 3.00 1.27   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่าน เฟซบุ๊กแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 
4.12 4.06 3.60 3.00 

(1) 18 - 30 ปี 4.12 - 0.06   0.52*   1.12* 
(2) 31 - 40 ปี 4.06  -   0.47*   1.06* 
(3) 41 - 50 ปี 3.60   - 0.60 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 
4.12 4.06 3.60 3.00 

(4) 51 ปี ขึ้นไป 3.00    - 
 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่  พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ 18 - 40 ปี มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊ก 
สูงกว่าประชาชนที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.7 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.25 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปร อายุ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านทวิตเตอร์ 

18 - 30 ปี 83 2.14 1.08 3.02* 0.030 
31 - 40 ปี 224 1.75 1.10   
41 - 50 ปี 72 1.72 0.94   
51 ปี ขึ้นไป 21 1.76 1.22   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 
2.14 1.75 1.72 1.76 

(1) 18 - 30 ปี 2.14 -   0.39* 0.42 0.38 
(2) 31 - 40 ปี 1.75  - 0.03 0.01 
(3) 41 - 50 ปี 1.72   - 0.04 
(4) 51 ปี ขึ้นไป 1.76    - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่  พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ 18 - 30 ปี มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ 
สูงกว่าประชาชนที่มีอายุ 31 - 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 
  



64 

สมมติฐานย่อยที่ 1.8 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.27 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปร อายุ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านอินสตาแกรม 

18 - 30 ปี 83 2.59 1.35 4.86* 0.002 
31 - 40 ปี 224 2.05 1.24   
41 - 50 ปี 72 1.93 1.08   
51 ปี ขึ้นไป 21 1.95 1.24   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน 
มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 
2.59 2.05 1.93 1.95 

(1) 18 - 30 ปี 2.59 -   0.54*   0.66* 0.64 
(2) 31 - 40 ปี 2.05  - 0.12 0.10 
(3) 41 - 50 ปี 1.93   - 0.02 
(4) 51 ปี ขึ้นไป 1.95    - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่  พบว่า 
ประชาชนที่มีอายุ 18 - 30 ปี มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่าน
อินสตาแกรม สูงกว่าประชาชนที่มีอายุ 31 - 50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.9 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซตแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.29 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปร ระดับการศึกษา N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเว็บไซต์ 

ต่ ากว่า ป.ตรี 43 3.28 1.22 2.96 0.053 
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 234 3.64 1.20   
ป.โท หรือสูงกว่า 123 3.78 1.08   

 
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.10 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.30 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปร ระดับการศึกษา N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเฟซบุ๊ก 

ต่ ากว่า ป.ตรี 43 3.93 1.06 1.56 0.212 
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 234 4.01 1.12   
ป.โท หรือสูงกว่า 123 3.79 1.20   

 
จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่าน เฟซบุ๊ก
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.11 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.31 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปร ระดับการศึกษา N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านทวิตเตอร์ 

ต่ ากว่า ป.ตรี 43 1.98 1.12 1.10 0.335 
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 234 1.76 1.01   
ป.โท หรือสูงกว่า 123 1.90 1.20   
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จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.12 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.32 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปร ระดับการศึกษา N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านอินสตาแกรม 

ต่ ากว่า ป.ตรี 43 2.12 1.20 0.42 0.660 
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 234 2.18 1.32   
ป.โท หรือสูงกว่า 123 2.06 1.15   

 
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรม
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.13 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซตแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.33 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ตัวแปร สถานภาพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเว็บไซต์ 

โสด 214 3.71 1.17 3.37* 0.035 
สมรส 174 3.61 1.16   
หย่า/หม้าย 12 2.83 1.12   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.34 
 
ตารางท่ี 4.34 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) 
3.71 3.61 2.83 

(1) โสด 3.71 - 0.10   0.88* 
(2) สมรส 3.61  - 0.78 
(3) หย่า/หม้าย 2.83   - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซตข์องประชาชน จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ พบว่า 
ประชาชนที่มีสถานภาพโสด มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต ์
สูงกว่าประชาชนที่มีสถานภาพหย่า/หม้าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.14 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.35 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ตัวแปร สถานภาพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเฟซบุ๊ก 

โสด 214 4.02 1.16 1.81 0.165 
สมรส 174 3.86 1.10   
หย่า/หม้าย 12 3.50 1.24   

 
จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่าน เฟซบุ๊ก
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.15 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอรแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.36 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ตัวแปร สถานภาพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านทวิตเตอร์ 

โสด 214 1.86 1.09 0.62 0.538 
สมรส 174 1.82 1.09   
หย่า/หม้าย 12 01.50 0.80   

 
จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.16 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.37 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ตัวแปร สถานภาพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ 
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านอินสตาแกรม 

โสด 214 2.33 1.38 6.68* 0.001 
สมรส 174 1.95 1.08   
หย่า/หม้าย 12 1.42 0.67   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ประชาชนที่มี
สถานภาพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรม
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.38 
 
ตารางท่ี 4.38 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) 
2.33 1.95 1.42 

(1) โสด 2.33 -   0.38*   0.92* 
(2) สมรส 1.95  - 0.53 
(3) หย่า/หม้าย 1.42   - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพโสด มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านอินสตาแกรม สูงกว่าประชาชนที่มีสถานภาพสมรส และสถานภาพหย่า/หม้าย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.17 ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซตแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.39 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ 
 

ตัวแปร ลักษณะอาชีพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเว็บไซต์ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

255 3.72 1.14 1.09 0.353 

พนักงานบริษัทเอกชน/ 
ลูกจ้างทั่วไป 

87 3.54 1.22   

เจ้าของกิจการ/ 
ธุรกิจส่วนตัว 

40 3.50 1.24   

อ่ืน ๆ 18 3.39 1.20   
 

จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ  พบว่า ประชาชนที่มี
ลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนยัส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.18 ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.40 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ 
 

ตัวแปร ลักษณะอาชีพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเฟซบุ๊ก 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

255 3.81 1.20 3.13* 0.026 

พนักงานบริษัทเอกชน/ 
ลูกจ้างทั่วไป 

87 4.10 1.04   

เจ้าของกิจการ/ 
ธุรกิจส่วนตัว 

40 4.25 0.98   

อ่ืน ๆ 18 4.22 0.94   
 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มี
ลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่าน เฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.41 
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ตารางท่ี 4.41 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 

 

ลักษณะอาชีพ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 
3.81 4.10 4.25 4.22 

(1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่รัฐ 3.81 - 0.29 0.44 0.41 
(2) พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 4.10  - 0.15 0.12 
(3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 4.25   - 0.03 
(4) อื่น ๆ 4.22    - 

 
จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่  
ไม่พบคู่แตกต่าง 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.19 ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอรแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.42 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ 
 

ตัวแปร ลักษณะอาชีพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านทวิตเตอร์ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

255 1.71 0.98 3.11* 0.026 

พนักงานบริษัทเอกชน/ 
ลูกจ้างทั่วไป 

87 1.97 1.27   

เจ้าของกิจการ/ 
ธุรกิจส่วนตัว 

40 2.18 1.20   

อ่ืน ๆ 18 2.06 1.00   
 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มี
ลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.43 
 
ตารางท่ี 4.43 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ลักษณะอาชีพ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 
1.71 1.97 2.18 2.06 

(1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่รัฐ 1.71 - 0.25 0.46 0.34 
(2) พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 1.97  - 0.21 0.09 
(3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 2.18   - 0.12 
(4) อื่น ๆ 2.06    - 

 
จากตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่  
ไม่พบคู่แตกต่าง 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.20 ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.44 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ 
 

ตัวแปร ลักษณะอาชีพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

255 1.97 1.14 4.76* 0.003 
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ตารางท่ี 4.44 (ต่อ) 
 

ตัวแปร ลักษณะอาชีพ N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

พนักงานบริษัทเอกชน/ 
ลูกจ้างทั่วไป 

87 2.49 1.38   

เจ้าของกิจการ/ 
ธุรกิจส่วนตัว 

40 2.25 1.35   

อ่ืน ๆ 18 2.56 1.65   
 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มี
ลักษณะอาชีพต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรม
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.45 
 
ตารางท่ี 4.45 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ลักษณะอาชีพ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 
1.97 2.49 2.25 2.56 

(1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่รัฐ 1.97 -   0.52* 0.28 0.59 
(2) พนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 2.49  - 0.24 0.06 
(3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 2.25   - 0.31 
(4) อื่น ๆ 2.56    - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
พบว่า ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป มีความถี่ในการเปิดรับ
สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรม สูงกว่าประชาชนที่มีลักษณะอาชีพเป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่รัฐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.21 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซตแ์ตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.46 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตัวแปร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเว็บไซต์ 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 51 3.45 1.29 1.47 0.223 
15,001 - 30,000 บาท 161 3.57 1.16   
30,001 - 45,000 บาท 123 3.80 1.10   
45,001 บาท ขึ้นไป 65 3.68 1.21   

 
จากตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชน
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี ่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านเว็บไซตไ์ม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 1.22 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.47 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตัวแปร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านเฟซบุ๊ก 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 51 4.16 1.08 1.13 0.338 
15,001 - 30,000 บาท 161 3.95 1.08   
30,001 - 45,000 บาท 123 3.81 1.24   
45,001 บาท ขึ้นไป 65 3.95 1.14   

 
จากตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชน
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี ่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.23 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.48 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตัวแปร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านทวิตเตอร์ 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 51 1.98 1.07 0.76 0.516 
15,001 - 30,000 บาท 161 1.87 1.16   
30,001 - 45,000 บาท 123 1.78 1.00   
45,001 บาท ขึ้นไป 65 1.71 1.03   
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จากตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชน
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี ่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านทวิตเตอร์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 1.24 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.49 การเปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตัวแปร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N X̄ SD F Sig. 

ความถี่ในการ
เปิดรับสื่อฯ  
ผ่านอินสตา-
แกรม 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 51 2.45 1.38 2.55 0.055 
15,001 - 30,000 บาท 161 2.22 1.28   
30,001 - 45,000 บาท 123 1.92 1.14   
45,001 บาท ขึ้นไป 65 2.11 1.29   

 
จากตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า 
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน 
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 

สมมติฐานย่อยที่ 2.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.50 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชน จ าแนกตามเพศ 

 

ตัวแปร เพศ N X̄ SD t Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ ชาย 205 3.14 0.89 -0.15 0.878 
 หญิง 195 3.16 0.79   

 
จากตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.51 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามอายุ 
 

ตัวแปร อายุ N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ 18-30 ปี 83 3.24 0.85 3.33* 0.020 
 31-40 ปี 224 3.21 0.82   
 41-50 ปี 72 2.88 0.86   
 51 ปี ขึ้นไป 21 3.03 0.82   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) 
ผู้วิจยัจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.52 
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ตารางท่ี 4.52 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 

 

อายุ X̄ 
(1) (2) (3) (4) 

3.24 3.21 2.88 3.03 
(1) 18 - 30 ปี 3.24 - 0.03 0.36 0.21 
(2) 31 - 40 ปี 3.21  -   0.33* 0.18 
(3) 41 - 50 ปี 2.88   - 0.15 
(4) 51 ปี ขึ้นไป 3.03    - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.52 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ระหว่าง 31 - 40 ปี มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่าประชาชน
ที่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 2.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.53 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตัวแปร ระดับการศึกษา N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ ต่ ากว่า ป.ตรี 43 2.91 0.74 2.01 0.135 
 ป.ตรี หรือเทียบเท่า 234 3.16 0.89   
 ป.โท หรือสูงกว่า 123 3.21 0.77   
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จากตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 2.4 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.54 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ตัวแปร สถานภาพ N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ โสด 214 3.16 0.86 1.02 0.361 
 สมรส 174 3.16 0.83   
 หย่า/หม้าย 12 2.81 0.66   

 
จากตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน 
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 2.5 ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.55 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ 

 

ตัวแปร ลักษณะอาชีพ N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่รัฐ 

255 3.10 0.82 2.21 0.087 

 พนักงาน
บริษัทเอกชน/
ลูกจ้างทั่วไป 

87 3.23 0.86 
  

 เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตัว 

40 3.10 0.87 
  

 อ่ืน ๆ 18 3.58 0.94   
 

จากตารางที่ 4.55 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามลักษณะอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน 
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 2.6 ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.56 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตัวแปร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ ต่ ากว่า 15,000 บาท 51 3.25 0.90 0.38 0.766 
 15,001 - 30,000 บาท 161 3.11 0.81   
 30,001 - 45,000 บาท 123 3.16 0.87   
 45,001 บาท ขึ้นไป 65 3.16 0.81   
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จากตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.1 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.57 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต ์
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเว็บไซต์ 
N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ เป็นประจ า 111 3.39 0.94 10.36* 0.000 
 บ่อยครั้ง 124 3.27 0.66   
 บางคร้ัง 105 3.06 0.74   
 นาน ๆ ครั้ง 32 2.63 0.70   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 28 2.58 1.09   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต ์พบว่า ประชาชนที่มี
ความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) 
ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.58 
 
ตารางท่ี 4.58 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซตเ์ป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านเว็บไซต ์

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.39 3.27 3.06 2.63 2.58 

(1) เป็นประจ า 3.39 - 0.12 0.33   0.75*   0.81* 
(2) บ่อยครั้ง 3.27  - 0.22   0.64*   0.69* 
(3) บางครั้ง 3.06   - 0.42 0.47 
(4) นาน ๆ ครั้ง 2.63    - 0.05 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 2.58     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซตเ์ป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์เป็นประจ า และบ่อยคร้ัง มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่าประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์
นาน ๆ ครั้ง และไม่ค่อยมีการเปิดรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.2 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.59 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊ก 

 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเฟซบุ๊ก 
N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ เป็นประจ า 165 3.35 0.89 13.95* 0.000 
 บ่อยครั้ง 109 3.17 0.73   
 บางคร้ัง 79 3.13 0.65   
 นาน ๆ ครั้ง 29 2.58 0.72   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 18 2.14 0.85   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า ประชาชนที่มี
ความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) 
ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.60 
 
ตารางท่ี 4.60 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านเฟซบุ๊ก 

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.35 3.17 3.13 2.58 2.14 

(1) เป็นประจ า 3.35 - 0.18 0.23   0.78*   1.22* 
(2) บ่อยครั้ง 3.17  - 0.04   0.59*   1.03* 
(3) บางครั้ง 3.13   -   0.55*   0.99* 
(4) นาน ๆ ครั้ง 2.58    - 0.44 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 2.14     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า บ่อยคร้ัง และบางคร้ัง มีการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่าประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านเฟซบุ๊กนาน ๆ คร้ัง และไม่ค่อยมีการเปิดรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.3 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.61 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์ 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านทวิตเตอร์ 
N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ เป็นประจ า 10 3.78 0.80 7.69* 0.000 
 บ่อยครั้ง 27 3.31 0.64   
 บางคร้ัง 64 3.55 0.69   
 นาน ๆ ครั้ง 83 3.12 0.69   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 216 2.99 0.91   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์ พบว่า ประชาชน
ที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
(Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.62 
 



88 

ตารางท่ี 4.62 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์เป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 

 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านทวิตเตอร ์
X̄ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
3.78 3.31 3.55 3.12 2.99 

(1) เป็นประจ า 3.78 - 0.47 0.23 0.66 0.79 
(2) บ่อยครั้ง 3.31  - 0.24 0.19 0.32 
(3) บางครั้ง 3.55   -   0.43*   0.56* 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.12    - 0.12 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 2.99     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์เป็นรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์บางคร้ัง มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่าประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์นาน ๆ คร้ัง 
และไม่ค่อยมีการเปิดรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 3.4 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.63 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรม 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ เป็นประจ า 23 3.68 1.06 5.77* 0.000 
 บ่อยครั้ง 45 3.36 0.71   
 บางคร้ัง 74 3.31 0.58   
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ตารางท่ี 4.63 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

N X̄ SD F Sig. 

การรับรู้ข่าวสารฯ นาน ๆ ครั้ง 80 3.10 0.69   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 178 2.98 0.94   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรม พบว่า 
ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน 
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.64 
 
ตารางท่ี 4.64 การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรมเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.68 3.36 3.31 3.10 2.98 

(1) เป็นประจ า 3.68 - 0.32 0.37 0.58   0.70* 
(2) บ่อยครั้ง 3.36  - 0.05 0.26 0.38 
(3) บางครั้ง 3.31   - 0.21 0.33 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.10    - 0.12 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 2.98     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.64 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรมเป็นรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านอินสตาแกรมเป็นประจ า มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์สูงกว่าประชาชนที่ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านอินสตาแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
 

สมมติฐานย่อยที่ 4.1 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.65 การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่

ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต ์
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเว็บไซต์ 
N X̄ SD F Sig. 

ทัศนคตฯิ เป็นประจ า 111 4.09 0.61 4.58* 0.001 
 บ่อยครั้ง 124 3.95 0.60   
 บางคร้ัง 105 3.80 0.63   
 นาน ๆ ครั้ง 32 3.66 0.62   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 28 3.83 0.68   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน 
จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต์ พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.66 
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ตารางท่ี 4.66 การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่
ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซตเ์ป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 

 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเว็บไซต ์
X̄ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
4.09 3.95 3.80 3.66 3.83 

(1) เป็นประจ า 4.09 - 0.14   0.28*   0.43* 0.25 
(2) บ่อยครั้ง 3.95  - 0.14 0.29 0.11 
(3) บางครั้ง 3.80   - 0.15 0.03 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.66    - 0.18 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 3.83     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.66 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน 
จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต์เป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์เป็นประจ า มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งดีกว่าประชาชนที่เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์เป็นบางคร้ัง และนาน ๆ คร้ัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 4.2 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีทัศนคตเิกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.67 การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่

ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊ก 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเฟซบุ๊ก 
N X̄ SD F Sig. 

ทัศนคติฯ เป็นประจ า 165 4.03 0.67 4.32* 0.002 
 บ่อยครั้ง 109 3.93 0.57   
 บางคร้ัง 79 3.71 0.59   
 นาน ๆ ครั้ง 29 3.76 0.66   
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ตารางท่ี 4.67 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเฟซบุ๊ก 
N X̄ SD F Sig. 

ทัศนคตฯิ ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 18 3.98 0.49   
 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.67 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน 
จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.68 
 
ตารางท่ี 4.68 การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่

ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านเฟซบุ๊ก 

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
4.03 3.93 3.71 3.76 3.98 

(1) เป็นประจ า 4.03 - 0.11   0.33* 0.28 0.06 
(2) บ่อยครั้ง 3.93  - 0.22 0.17 0.05 
(3) บางครั้ง 3.71   - 0.05 0.27 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.76    - 0.22 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 3.98     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.68 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน 
จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งดีกว่าประชาชนที่เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นบางคร้ัง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 4.3 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มทีัศนคตเิกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.69 การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่

ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์ 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านทวิตเตอร์ 
N X̄ SD F Sig. 

ทัศนคตฯิ เป็นประจ า 10 4.23 0.59 1.01 0.400 
 บ่อยครั้ง 27 4.00 0.56   
 บางคร้ัง 64 3.90 0.68   
 นาน ๆ ครั้ง 83 3.96 0.55   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 216 3.88 0.66   

 
จากตารางที่ 4.69 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน 

จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์ พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 4.4 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีทัศนคตเิกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.70 การเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่

ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรม 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

N X̄ SD F Sig. 

ทัศนคตฯิ เป็นประจ า 23 4.20 0.63 2.31 0.057 
 บ่อยครั้ง 45 4.02 0.61   
 บางคร้ัง 74 3.80 0.69   
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ตารางท่ี 4.70 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

N X̄ SD F Sig. 

ทัศนคตฯิ นาน ๆ ครั้ง 80 3.96 0.54   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 178 3.88 0.64   

 
จากตารางที่ 4.70 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน 

จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรม พบว่า ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับ
สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (Sig. > 0.05) 
 

สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
 

สมมติฐานย่อยที่ 5.1 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.71 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต์ 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเว็บไซต์ 
N X̄ SD F Sig. 

พฤติกรรม 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองฯ 

เป็นประจ า 111 3.64 0.75 12.13* 0.000 
บ่อยครั้ง 124 3.62 0.64   
บางคร้ัง 105 3.29 0.69   

 นาน ๆ ครั้ง 32 3.04 0.67   
 ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 28 2.91 0.75   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่  4.71 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต์ พบว่า 
ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน  
มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.72 
 
ตารางท่ี 4.72 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต์เป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านเว็บไซต ์

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.64 3.62 3.29 3.04 2.91 

(1) เป็นประจ า 3.64 - 0.02   0.35*   0.59*  0.73* 
(2) บ่อยครั้ง 3.62  -   0.33*   0.58*   0.71* 
(3) บางครั้ง 3.29   - 0.25 0.38 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.04    - 0.13 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 2.91     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.72 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเว็บไซต์เป็นรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์เป็นประจ า และบ่อยคร้ัง มีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งสูงกว่าประชาชนที่ เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านเว็บไซต์เป็นบางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง และไม่ค่อยมีการเปิดรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (Sig. < 0.05) 
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สมมติฐานย่อยที่ 5.2 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี ่ยวกับการเลือกตั้ง
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.73 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊ก 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านเฟซบุ๊ก 
N X̄ SD F Sig. 

พฤติกรรม 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองฯ 

เป็นประจ า 165 3.62 0.79 7.06* 0.000 
บ่อยครั้ง 109 3.43 0.61   
บางคร้ัง 79 3.30 0.66   
นาน ๆ ครั้ง 29 3.21 0.68   
ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 18 2.87 0.86   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.73 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า ประชาชน
ที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 
(Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.74 
 
ตารางท่ี 4.74 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านเฟซบุ๊ก 

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.62 3.43 3.30 3.21 2.87 

(1) เป็นประจ า 3.62 - 0.19   0.32* 0.41   0.75* 
(2) บ่อยครั้ง 3.43  - 0.13 0.22 0.55 
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ตารางท่ี 4.74 (ต่อ) 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านเฟซบุ๊ก 

X̄ (1) (2) (3) (4) (5) 
3.62 3.43 3.30 3.21 2.87 

(3) บางครั้ง 3.30   - 0.09 0.42 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.21    - 0.34 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 2.87     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.74 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่าน เฟซบุ๊กเป็นรายคู่ด้วยวิธี
เชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งสูงกว่าประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นบางคร้ัง 
และไม่ค่อยมีการเปิดรับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 5.3 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.75 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์ 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านทวิตเตอร์ 
N X̄ SD F Sig. 

พฤติกรรม 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองฯ 

เป็นประจ า 10 3.94 0.64 4.70* 0.001 
บ่อยครั้ง 27 3.65 0.63   
บางคร้ัง 64 3.66 0.67   
นาน ๆ คร้ัง 83 3.44 0.73   
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ตารางท่ี 4.75 (ต่อ) 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 

ผ่านทวิตเตอร์ 
N X̄ SD F Sig. 

พฤติกรรม 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองฯ 

ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 216 3.33 0.75   
      

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.75 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์ พบว่า 
ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน  
มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.76 
 
ตารางท่ี 4.76 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์เป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
 

ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านทวิตเตอร ์

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.94 3.65 3.66 3.44 3.33 

(1) เป็นประจ า 3.94 - 0.29 0.28 0.50 0.61 
(2) บ่อยครั้ง 3.65  - 0.01 0.22 0.33 
(3) บางครั้ง 3.66   - 0.23   0.34* 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.44    - 0.11 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 3.33     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่  4.76 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านทวิตเตอร์เป็นรายคู่
ด้วยวิธีเชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์เป็นบางคร้ัง มีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งสูงกว่าประชาชนที่ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
 

สมมติฐานย่อยที่ 5.4 ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.77 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรม 
 

ตัวแปร 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

N X̄ SD F Sig. 

พฤติกรรม 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองฯ 

เป็นประจ า 23 3.84 0.82 3.68* 0.006 
บ่อยครั้ง 45 3.60 0.61   
บางคร้ัง 74 3.47 0.69   
นาน ๆ ครั้ง 80 3.48 0.68   
ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 178 3.32 0.77   

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.77 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรม พบว่า 
ประชาชนที่มีความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน 
มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 (Sig. < 0.05) ผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ ดังตารางที่ 4.78 
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ตารางท่ี 4.78 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ
ประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรมเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 

 
ความถี่ในการเปิดรับฯ 
ผ่านอินสตาแกรม 

X̄ 
(1) (2) (3) (4) (5) 
3.84 3.60 3.47 3.48 3.32 

(1) เป็นประจ า 3.84 - 0.25 0.38 0.36   0.53* 
(2) บ่อยครั้ง 3.60  - 0.13 0.12 0.28 
(3) บางครั้ง 3.47   - 0.01 0.15 
(4) นาน ๆ ครั้ง 3.48    - 0.16 
(5) ไม่ค่อยมีการเปิดรบั 3.32     - 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.78 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน จ าแนกตามความถี่ในการเปิดรับฯ ผ่านอินสตาแกรมเป็นรายคู่
ด้วยวิธีเชฟเฟ่ พบว่า ประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านอินสตาแกรมเป็นประจ า มีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งสูงกว่าประชาชนที่ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารฯ ผ่านอินสตาแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. < 0.05) 
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สมมติฐานท่ี 6 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 
ตารางท่ี 4.79 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม

ออนไลน ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

r Sig. 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

0.321** 0.000 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4.79 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ กับทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
(r = 0.321) 
 
  



102 

สมมติฐานท่ี 7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.80 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์  กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

r Sig. 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

0.560** 0.000 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4.80 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับปานกลาง (r = 0.560) 
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สมมติฐานท่ี 8 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.81 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

r Sig. 

ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 0.531** 0.000 

 
หมายเหตุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4.81 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ทัศนคติของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 
(Sig. < 0.01) โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.531) 



บทที ่5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์  การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ทัศนคติเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบการแจกแจงแบบที ( t - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One - Way ANOVA) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 

31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพโสด มีลักษณะอาชีพเป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท 

2) พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่าน
เว็บไซต์บ่อยคร้ัง มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า ในขณะเดียวกัน 
กลับไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์ และไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านอินสตาแกรม แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านทวิตเตอร์และอินสตาแกรมไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไร นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม 
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ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในภาพรวม ในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. 
มากที่สุด และมีเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไปมากที่สุด 

3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการเลือกตั้งมีความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
ตามล าดับ 

4) ทัศนคติ เกี่ ยวกับการเลือกตั้ งในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วเรียงอันดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก พบว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน การเลือกตั้ง
มีความส าคัญต่อประเทศไทย และการเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญ ตามล าดับ 

5) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยคร้ัง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย  
3 อันดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างไปเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างติดตามผลการเลือกตั้ง และกลุ่มตัวอย่าง
ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ตามล าดับ 

6) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร
ต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า 

(1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
และทวิตเตอร์ไม่แตกต่างกัน 

(2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมแตกต่างกัน 

(3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน 

(4) ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์และอินสตาแกรมแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฯ ผ่านทางเฟซบุ๊ก
และทวิตเตอร์ไม่แตกต่างกัน 
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(5) ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการ
เปิดรับฯ ผ่านทางเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน 

(6) ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน 

7) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร
ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่า 

(1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลนไ์ม่แตกต่างกัน 

(2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน 

(3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

(4) ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

(5) ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

(6) ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

8) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

(1) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 

(2) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 
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(3) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 

(4) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 

9) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรม
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

(1) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 

(2) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 

(3) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน 

(4) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน 

10) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

(1) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

(2) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

(3) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

(4) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
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11) ผลการทดสอบสมมติฐานที่  6  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับต่ า (r = 0.321) 

12) ผลการทดสอบสมมติฐานที่  7  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.560) 

13) ผลการทดสอบสมมติฐานที ่ 8 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
(r = 0.531) 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้ 

1) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน โดยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  
มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน 
ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมแตกต่างกัน ในส่วนของระดับการศึกษานั้นระดับการศึกษาต่างกัน  
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มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน สถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฯ ผ่านทางเฟซบุ๊ก  
ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ Schramm 
(1973) ที่ได้อธิบายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคโดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อ
การเลือกเปิดรับสื่อและเนื้อหา ได้แก่  (1) ประสบการณ์ ผู้บริโภคย่อมมีประสบการณ์ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุประสงค์ สิ่งของ ฯลฯ ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์จึงเป็นตัวแปรที่ท าให้
ผู ้บริโภคแสวงหาข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกัน (2) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน เป็นธรรมชาติของ
บุคคลที่จะสนใจสิ่งที่ไม่เคยพบหรือมีประสบการณ์มาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่าง
หรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ สิ่งของ 
หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ท าให้การเปิดรับข่าวสารแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละคนที่มี 
(3) การศึกษาและสภาพแวดล้อม เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ก่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ขึ้น 
และเป็นตัวชี้พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคคนนั้น ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับสื่อและเนื้อหา
ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความสามารถในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
(4) บุคลิกภาพ ของผู้บริโภคแต่ละคนเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภค มีการวิจัยที่แสดงว่า  การนับถือตนเอง 
และความวิตกกังวลของผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคม กล่าวคือ ผู้ที่มี
ความวิตกกังวลหรือตื่นเต้นมักจะได้รับอิทธิพลทางสังคมได้ง่าย และมีความโน้มเอียงที่จะไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวหรือหลีกเลี่ยงสังคม 

2) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน โดยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน  
มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าว
เป็นไปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับของทัศนคติ ค่านิยม ประสบการณ์และนิสัยที่แตกต่าง
กันไปตามช่วงอายุ สอดคล้องกับ ฮันท์ และรูเบน (Hunt & Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ  สตะเวทิน
, 2541) ที่อธิบายว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารของบุคคลไว้ เช่น ทัศนคติและค่านิยม 
(Attitude and Values) ทัศนคติ หมายถึง ความชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference and Predisposition) 
ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม หมายถึง หลักพื้นฐานที่มนุษย์ยึดถือเป็นความรู้สึกว่าควรหรือไม่ควร
ท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า  
รวมไปถึงประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคน
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พัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของมนุษย์ โดยพัฒนา
ความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้น มนุษย์จึงเลือกใช้สื่อชนิดใด
ชนิดหน่ึง สนใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

3) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน โดยพบว่าประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน และประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ลักษณะการเปิดรับที่แตกต่างกัน ช่องทางการเผยแพร่ที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  กษมา  กวางทอง (2541) ได้วิจัยเรื่อง การรับรู้
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มีผลต่อ
การรับรู้ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีหลากหลายประเภท แต่สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ว่ามีการเลือกตั้ง และยังมีความเห็นว่า เป็นสื่อที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่า
สื่อประเภทอื่น สื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้รองลงมา คือ ป้ายประกาศขนาดใหญ่ที่ติดตามแหล่งชุมชน 
การประชุมชี้แจงของเจ้าหน้าที่รัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม ผู้น าชุมชน ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นปิด 
ตามล าดับ ส่วนสื่อประเภทอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง มีผลต่อการรับรู้ได้น้อย  
ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน โดยพบว่า 
ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน และประชาชนที่มีพฤติกรรม
ด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีทัศนคติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ อดุลย์  จาตุรงคกุล และดลยา  
จาตุรงคกุล (2550) ที่กล่าวว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ 3 ส่วน ได้แก่ (1) องค์ประกอบของ
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ทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ หรือความเชื่อ คือ ความรู้และการรับรู้ที่บุคคลแสวงหา
มาได้โดยการผสมผสานของประสบการณ์โดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อวัตถุที่เป็นเป้าหมายและข่าวสาร
แหล่งต่าง ๆ หลาย ๆ แหล่ง ความรู้นี้เป็นผลท าให้เกิดการรับรู้ซึ่ งมักอยู่ในรูปของความเชื่อ 
ซึ่งความเชื่อเหล่านี้อาจหมายถึง ความคาดหมายต่อวัตถุเป้าหมาย การรับรู้และความคาดหมายของ
ผู้บริโภคมักมีความสัมพันธ์กับความพอใจของลูกค้า (2) องค์ประกอบทางด้านความชอบ อารมณ์ 
และความรู้สึก อารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อสินค้าหรือตรายี่ห้อโดยเฉพาะ เป็นองค์ประกอบ
ของทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับการประเมิน
วัตถุที่เป็นเป้าหมายของทัศนคติโดยทั่วไป นั่นคือ การที่บุคคลพิจารณาหรือแสดงทัศนคติเกี่ยวกับ
วัตถุที่เป็นเป้าหมายว่า ชอบ (Favorable) หรือไม่ชอบ (Unfavorable) และ (3) องค์ประกอบของ
การเกิดพฤติกรรม (Behavioral Element) แนวโน้มที่บุคคลจะก่อปฏิกิ ริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรือประพฤติปฏิบัติในวิถีทางใดวิถีทางหนึ่งต่อวัตถุเป้าหมายโดยอิงหลักจากความเชื่อ
และความรู้สึกของบุคคล ซึ่งองค์ประกอบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มที่จะก่อปฏิกิริยา
ของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อจริงของเขา 

5) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
โดยพบว่า ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ประชาชนที่มีพฤติกรรม
ด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
และประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อมูล
ที่ระบุว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนในหลายลักษณะ 
เช่น ผลของการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ประชาชนจะท าให้
ประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้อง และการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนจะท าให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองสูงขึ้น ทราบว่าสถานการณ์ทางการเมือง
ของประเทศเป็นอย่างไร และประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทได้อย่างไรบ้าง ท าให้ประชาชน
เห็นคุณค่าของการเข้าไปมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย ซึ่งมีผลท าให้สัดส่วนประชาชนที่ออกไป
ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote Turnout) เพิ่มสูงขึ้นด้วย (Grönlund 2002) การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยการน าเสนอผลการส ารวจประชามติ (Poll) รวมถึงการคาดการณ์
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ผลการเลือกตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญในอีกแง่หนึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อกระบวนการประชาธิปไตย
ได้เช่นกัน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเชื่อว่าผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นไป
ตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และตัดสินใจไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในที่สุด (Taylor & Yildirim, 
2005) เป็นต้น 

6) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ย วกับ
การเลือกตั้ง พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
สอดคล้องกับ ฮันท์ และรูเบน (Hunt & Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ  สตะเวทิน, 2541) ที่อธิบายว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารของบุคคลไว้ เช่น ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) 
ทัศนคติ หมายถึง ความชอบและมีใจโน้มเอียง  (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ 
ส่วนค่านิยม หมายถึง หลักพื้นฐานที่มนุษย์ยึดถือเป็นความรู้สึกว่าควรหรือไม่ควรท าอะไรในการมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ
การเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า  สอดคล้องกับ 
Assael (1995) ที่น าเสนอแนวคิดว่า องค์ประกอบของทัศนคติ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบทางความคิดหรือการรับรู้ เป็นความเชื่อ ความรู้ หรือความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งใด 
องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเร่ืองของความชอบและอารมณ์ที่มีต่อวัตถุนั้น ๆ 
และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ แนวโน้มในการกระท าหรือการแสดงออก ความโน้มเอียงที่
จะเกิดพฤติกรรม ในขณะที่ อดุลย์  จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล (2550) ก็ได้อธิบายว่า ทัศนคติ
มีองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ 3 ส่วน หนึ่งในนั้นคือองค์ประกอบของทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ 
ความเข้าใจ หรือความเชื่อ คือ ความรู้และการรับรู้ที่บุคคลแสวงหามาได้โดยการผสมผสานของ
ประสบการณ์โดยตรงกับทัศนคติที่มีต่อวัตถุที่เป็นเป้าหมาย และข่าวสารแหล่งต่าง ๆ หลาย ๆ แหล่ง 
ความรู้นี้เป็นผลท าให้เกิดการรับรู้ซึ่งมักอยู่ในรูปของความเชื่อ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้อาจหมายถึง 
ความคาดหมายต่อวัตถุเป้าหมาย การรับรู้และความคาดหมายของผู้บริโภคมักมีความสัมพันธ์กับ
ความพอใจของลูกค้า แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในด้านความพึงพอใจของลูกค้า
หรือการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ล้วนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ทั้งสิ้น 

7) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตก รุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม



113 

ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ Cronbach (1984) ที่อธิบายว่า 
พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learned Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์
หรือการเรียนรู้ของสัตว์ พฤติกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่พบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบประสาทที่เจริญดี 
นอกจากนี้ การรับรู้ยังสื่อถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือความรู้สึกอันเกิดจากสิ่งที่มากระตุ้น
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ สอดคล้องกับ รัจรี  พนเกตุ (2554) ที่ได้กล่าวว่า การรับรู้ 
หมายถึง ขบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราที่ได้จากความรู้สึก  
ส่วนความรู้สึกเกิดจากการกระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึก ซึ่งมีอยู่ 5 ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง 
การรู้สึกจึงมีลักษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของการเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ 
อารมณ์ ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ดังแสดงให้เห็นใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต 
(2543) ที่อธิบายว่า พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบหรืออัตลักษณ์
ประดิษฐ์ที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมระบบอ่ืนหรือสิ่งมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ พฤติกรรมเป็นการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจ
หรือไม่ได้ต้ังใจในมนุษย์ 

8) ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ ฐิตินัน  งามสงวน 
(2549) ที่อธิบายว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลทั้งที่เป็นการแสดงปรากฏออกมา
ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น ค่านิยม
ที่ยึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทัศนคติที่เขามีต่อสิ่งต่าง ๆ ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยม
ที่ เชื่อถือเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ  นอกจากนี้  ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังจะเห็นได้จาก  
สุจิต  บุญบงการ และพรศักดิ์  ผ่องแผ้ว (2526) ที่อธิบายลักษณะพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่า 
เป็นลักษณะการศึกษาทางพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นจากความสนใจของนักวิชาการที่มีต่ออิทธิพลของ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มวัฒนธรรม 
ที่มีต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของบุคคล ซึ่งน าไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ปัจจัยด้านจิตวิทยาหรือความรู้สึกทางการเมือง ความสนใจทางการเมือง ความเชื่อมั่นทางการเมือง 
ตลอดจนการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือพรรคการเมืองที่มีการน าเข้ามาพิจารณา เพื่อท าความเข้าใ จ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนชาวไทยด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
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สถาบันพระปกเกล้า (2544) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  
6 มกราคม 2544 โดยผลการศึกษาตอนหนึ่งพบว่า ประชาชนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคมดี 
มีความเคร่งศาสนามาก และมีความเชื่อมั่นในระบบการเมืองการปกครองสูง จะท าให้ความรู้สึกว่า
ตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมืองสูงด้วย ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกต่อระบอบ
ประชาธิปไตย และสนใจเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในที่สุด  นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการวิจัยถือเป็น
ช่วงที่มีการท ารัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ในการออกค าสั่งผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ ทั้งที่มีการตั้งใจเผยแพร่และถูกส่งต่อโดยผู้รับสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า การสื่อสารของ คสช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากเนื้อหาของ
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2557 เร่ือง การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ 
ที่ระบุว่า “...ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ด าเนินวิถีชีวิต และประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ 
ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการดังที่
เคยปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการ ทหาร ต ารวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีอาวุธ
เพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายก าลังและอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับค าสั่งจาก
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพียงผู้เดียว...” และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 7/2557 เร่ือง ห้ามชุมนุมทางการเมือง ที่ระบุว่า “เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 
จึงห้ามมิให้มั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจ านวนตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับผู้ที่ชุมนุม
ทางการเมืองอยู่ในปัจจุบัน ให้เดินทางกลับภูมิล าเนา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” เมื่อค าสั่งดังกล่าวได้รับ
การเผยแพร่ออกไป กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในคณะนั้นก็มีการยุติการชุมนุมโดยทันที แสดงให้เห็นว่า 
การรับรู้ข่าวสารมีส่วนส าคัญต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งสิ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ผลการวิจัยการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กสูงสุด รองลงมา คือ เว็บไซต์ อินสตาแกรม 
และทวิตเตอร์ นอกจากนี้ ความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊ก
ยังมีความถี่เป็นประจ าสูงที่สุดอีกด้วย ดังนั้น หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการจะเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กถือเป็นช่องทางที่ส าคัญอีกช่องทางหนึ่ง
ในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในแต่ละกลุ่ม
มีความสามารถในการรับรู้ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเร่ืองการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องออกแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้
และลักษณะทางประชากรที่มีความแตกต่าง เพื่อช่วยให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

3) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเรื่อง
การเลือกตัง้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องเลือกสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เกิด
การรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่ าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน  
แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อความรู้สึก ทัศนคติเกี่ยวกับ
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การเลือกตั้ง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเร่ืองการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
จะต้องศึกษาทัศนคติของประชาชนแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเลือกตั้ง 

5) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน  
แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการแสดงออกในลักษณะ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการแสดงแสดงออก
ในลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง จะต้องศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในแต่ละกลุ่ม เพื่อจะน าไปสู่การก าหนด
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า  การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเรื่องการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงไม่ควร
ให้ความส าคัญกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หากแต่จะต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงองค์ประกอบทั้งหมด 
เพื่อให้การสื่อสารเร่ืองการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีพฤติกรรม

การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการ
สื่อสารเร่ืองการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องมีการศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายว่าจะมีการสื่อสาร
ผ่านกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น เพื่อให้สารที่ต้องการสื่อ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลที่ได้รับอาจไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
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การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทย ดังนั้น การวิจัยในคร้ังต่อไปจึงอาจวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในภูมิภาคอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของคนไทยอย่างแท้จริง 

3) การศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เป็นเพียงการศึกษาการรับรู้ในสื่อเพียงสื่อเดียว ซึ่งแม้จะเป็นสื่อใหม่ แต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อเก่า เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ก็อาจยั งมีผลต่อทัศนคติ
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น การวิจัย
ในครั้งต่อไป อาจมีการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อเก่า
และสื่อใหม่ เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบว่าสื่อใดมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในลักษณะใดบ้าง 

4) การวิจัยเร่ืองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น
ควรมีการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ  
เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากการเกิดขึ้น รุ่งเรือง และล่มสลายของ Hi5 
การเกิดขึ้นและเป็นที่นิยมของแอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม เป็นต้น หากการวิจัย
ในหัวข้อดังกล่าวไม่ได้มีการส ารวจซ้ าอย่างสม่ าเสมอ ก็อาจท าให้ผลวิจัยล้าสมัย และไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อได้ 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
 

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้มีการริเร่ิมขึ้นคร้ังแรกเป็น  “ประชาธิปไตย
ทางตรง” ในบางนครรัฐแห่งคาบสมุทรกรีกโบราณ โดยเฉพาะนครรัฐ  เอเธนส์ (Athens) เมื่อเกือบ 
2,600 ปี โดยพลเมืองในนครต่าง ๆ จะมาประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการปกครองบ้านเมือง 
พลเมืองชายที่บรรลุนิติภาวะทุกคนมีสิทธิร่วมประชุมเพื่อออกกฎหมายและตัดสินข้อปัญหา  
ในระยะหลังพลเมืองมีจ านวนเพิ่มมาก การเข้าประชุมพร้อมกันจึงเป็นไปได้ยาก จึงเกิดแนวความคิด
ที่จะส่งตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาท าหน้าที่แทนตน เพราะเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองที่ดี เรียกรูปแบบนี้ว่า “ประชาธิปไตยทางอ้อม” และรูปแบบการปกครองดังกล่าว
เป็นจุดเร่ิมต้นของการผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ในอังกฤษช่วงต้น  ค.ศ. 1200 โดยใน
อังกฤษมีการ “ปฏิวัติประชาธิปไตย” อย่างส าคัญอีก 2 คร้ัง ก่อนที่จะน ามาซึ่งการประกาศอิสรภาพ
ของอเมริกาจากอังกฤษ เมื่อ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 และการ “ปฏิวัติประชาธิปไตย” ของฝร่ังเศส 
เมื่อวันที ่4 กรกฎาคม ค.ศ. 1789 

ส าหรับประเทศไทย มีแนวความคิดที่จะน าการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ใน
ประเทศไทย โดยเริ่มเป็นรูปธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์
ทรงด าเนินนโยบายเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เช่น โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์ เพื่อเป็นการถวาย
ค าปรึกษาและความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2417 หรือปฏิรูประบบราชการ
ปี พ.ศ. 2435 และที่ส าคัญ คือ การเลิกทาส  ซึ่งนับว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงจัดตั้งเมืองสมมติขึ้น
มีชื่อว่า “ดุสิตธานี” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2461 ภายในบริเวณพระราชวังดุสิต เพื่อทดลองการปกครอง
บ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติในปี  พ .ศ. 2468 
พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะวางรากฐานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
ดังปรากฏหลักฐานและเอกสารการเตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนหลายคร้ัง  
แต่ถูกยับยั้งจากที่ประชุมอภิรัฐมนตรีสภาว่า ยังไม่ถึงเวลาอันสมควร จนในที่สุดมีกลุ่มบุคคลที่เรียก
ตนเองว่า “คณะราษฎร์” ได้ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จนถึงปัจจุบัน 
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ความหมายของประชาธิปไตย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 บัญญัติศัพท์ค าว่า “ประชาธิปไตย” ภายใต้

หัวเร่ือง “ประชา” ความหมายว่า ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ การถือเสียงข้างมาก
เป็นใหญ่ หากแปลค าว่า  “ประชาธิปไตย” จากค าภาษาอังกฤษว่า  “Democracy” ซึ่งมาจาก
ภาษากรีกโบราณว่า “Demokratia” ที่มาจากการผสมค าว่า Demos ซึ่งแปลว่า ประชาชน (The People) 
และค าว่า Kratein หรือ Kratos ซึ่งแปลว่า ปกครอง (To Rule) ดังนั้น โดยรากศัพท์ดั้งเดิม Demokratia 
หรือ Democracy จึงแปลว่า การปกครองโดยประชาชน (To Rule by The People หรือ Government 
by The People) 
 
หลักการส าคัญของประชาธิปไตย (Principles of Democracy) 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นการปกครองที่เกิดและด ารงอยู่จากการยินยอม
พร้อมใจอย่างเสรีของผู้ถูกปกครองหรือของประชาชน  (Consent of The Governed หรือ Consent 
of The People) โดยตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า คนเรามีความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนา
ซึ่งกันและกัน คนเราจึงมีอิสระที่จะเลือกด าเนินและด ารงชีวิตได้ด้วยตนเอง เพราะคนเราย่อมต้องเลือก
ทางที่ดีที่สุดส าหรับตนเองผ่านการลองผิดลองถูกและประสานประโยชน์ระหว่างกันให้มีชีวิตที่ดีที่สุด
เท่าที่จะร่วมใจร่วมกายกระท าได้ ประชาธิปไตยจึงเป็นระบบการเมืองและระบอบการปกครอง
ที่ประชาชนทั้งหลายปกครองตนเองร่วมกัน โดยมีหลักการที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1) หลักอ านาจอธิปไตยของปวงชน อ านาจอธิปไตย ซึ่งหมายถึง อ านาจบริหาร อ านาจ
นิติบัญญัต ิ(ออกกฎหมาย) และอ านาจตุลาการ ซึ่งเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของ
ประชาชนทุกคนร่วมกัน และประชาชนใช้อ านาจนั้นผ่านทางผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งแบบ
ประชาธิปไตยโดยประชาชน สรุปได้ว่า ประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยนั่นเอง 

2) หลักสิทธิเสรีภาพ เป็นเร่ืองส าคัญมาก นั่นก็คือ คนแต่ละคนสามารถท าหรือไม่ท าอะไร
ก็ได้ตามต้องการที่จะไม่ท าให้คนอ่ืนเขาเสียหายหรือเดือดร้อน (ไม่ใช่ใครท าตามใจของตนหรือตามใจ
ของพวกพ้อง โดยไม่ค านึงถึงจิตใจคนอ่ืน คนที่ท าตามใจตนโดยไม่คิดถึงจิตใจของคนอ่ืนหรือคนที่
เอาแต่ใจตัวเอง คือ เผด็จการส่วนบุคคลหรืออัตตาธิปไตย) 

3) หลักความเสมอภาคพื้นฐาน เป็นเรื่องส าคัญมากเช่นเดียวกัน  ได้แก่ ความเสมอภาค
ทางการเมือง ซึ่งหมายถึง ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน นั่นย่อมหมายความว่า ไม่ว่าคนเราเกิดมาจะยากดมีีจน 
หรือร่ ารวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี มีเงินนับพันล้านหมื่นล้าน ก็ย่อมมีสิทธิทางการเมืองเท่าเทียมกัน 
และสิทธิอันนั้นไม่สามารถจะโอนให้แก่กันได้  เช่น สิทธิเลือกตั้ง ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ได้เท่ากัน คนละ 1 เสียง หากเราไม่ไปใช้สิทธิจะโอนให้คนอ่ืนไปใช้สิทธิแทนเราไม่ได ้เพราะถ้าไม่ไป



125 

 

ใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายก าหนด  นอกจากนี้ ยังมีความเสมอภาค
ตามกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาส ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ และความเสมอภาคทางสังคม 

4) หลักภราดรภาพ และหลักการเคารพเหตุผล มีความส าคัญขั้นพื้นฐานอันหนึ่งของการสร้าง 
พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยที่พึงประสงค์ ซึ่งในการปกครองตนเองร่วมกันของประชาชน 
เมื่อคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเร่ืองทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ หรือทางสังคม ย่อมท าได้
อย่างสันติและหาข้อยุติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับกัน ถ้าคนทั้งหลายมีความเคารพซึ่งกันและกัน 
มีความรักความปรารถนาดีต่อกันประดุจญาติพี่น้องที่เรียกว่า ภราดรภาพ 
 
ลักษณะการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการอยู่ร่วมกันของสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน มีผู้น าและผู้ตามที่ดี โดยยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ความส าคัญ
แก่สมาชิกทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เพศ หรืออายุ เพราะถือว่าสมาชิกทุกคนมีสิทธิสร้างความเจริญ
ให้แก่สังคม และรู้จักเคารพในสิทธิ และเสรีภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตามมติเสียงข้างมาก 

ดังนั้น การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเป็นประเทศประชาธิปไตย (A Democratic Country) 
ประเทศนั้นจะต้องเชื่อและยึดถืออุดมการณ์หรือหลักการประชาธิปไตย  แล้วต้องสร้างและรักษาไว้
ซึ่งสถาบันการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตย  ควบคู่ไปกับการที่มีวัฒนธรรมการเมือง
หรือวิถีชีวิตที่ เป็นประชาธิปไตยด้วย  โดยประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎรได้กราบบังคมทูลฯ ร้องขอให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานรัฐธรรมนูญ และขอให้ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ในวันที่ 27 มิถุนายน 2475 
จึงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว  
พุทธศักราช 2475 และพระราชก าหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน  
พุทธศักราช 2475 โดยไม่มีผู้ใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรปกครอง
กันเอง 

นับแต่นั้นประเทศไทยจึงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
และพระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจที่จ ากัดภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พระราชอ านาจในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอ านาจทางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี และศาล 
ดังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 150 ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน  20 วัน
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นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย  
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

อย่างไรก็ตาม พระมหากษัตริย์มีพระราชอ านาจที่จะยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใดที่ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยการพระราชทานคืนมายังรัฐสภา  หรือเมื่อพ้น 90 วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา 
รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่  ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรี
น าร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกคร้ัง  เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน  30 วันให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบัญญัตินั ้น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้  เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลง
พระปรมาภิไธยแล้ว 

ดังนั้น พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีพระราชอ านาจที่จะพระราชทาน
พระราชด าริเป็นการเตือนสติแก่รัฐสภา รัฐสภาต้องพิจารณาทบทวนร่างกฎหมายนั้นเป็นกรณีพิเศษ 
แต่อ านาจชี้ขาดขั้นสุดท้ายเป็นของรัฐสภา ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเจ้าของอ านาจอธิปไตย 
 
การเลือกตั้ง 
 
ความส าคัญของการเลือกตั้ง 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 
โดยประชาชน เพื่อประชาชน  แท้จริงแล้วประชาชนจะต้องปกครองกันเอง  ออกกฎหมายเอง 
บริหารเอง แต่ประชาชนมีจ านวนมากไม่สามารถหาสถานที่และเวลาในการประชุมหารือกันได้  
จึงต้องมีการเลือกตั้งมอบอ านาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลไปท าหน้าที่ปกครอง จัดสรรผลประโยชน์ 
และดูแลทุกข์สุขของประชาชนแทนตน 

ดังนั้น การเลือกตั้งจึงมีความส าคัญต่อประชาชนในการไปท าหน้าที่ใช้สิทธิของตนเอง
เลือกคนดีเป็นผู้แทนในระดับต่าง ๆ ซึ่งการมอบอ านาจให้ใครก็ตามท าหน้าที่แทนเราจะต้องมอบ
ด้วยความระมัดระวัง เพราะผลกระทบจากการใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือใช้ไม่เกิดประสิทธิภาพ
จะส่งผลต่อตัวเรา ครอบครัว และสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่หากมอบอ านาจด้วยการเลือกคนดี
มีความสามารถเป็นผู้แทนในทุกระดับ ก็จะท าให้ประเทศชาติหรือท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่มีนโยบาย
การบริหารงานที่ดี และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศชาติหรือในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้รับ
การพัฒนาดีขึ้น 
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หลักการเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งที่เป็นสากล และยอมรับกันตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ให้หลักการ

ส าคัญไว้ว่า การเลือกตั้งที่เป็นกลางและมีคุณภาพสูง มีหลักการส าคัญ 6 ประการ 
1) หลักการเลือกตั้งโดยเสรี (Free Election) หมายถึง ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน

สามารถใช้สิทธิของตนและตัดสินใจลงคะแนนได้อย่างอิสระ โดยปราศจากการใช้ก าลังบังคับขู่เข็ญ 
หรือใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

2) หลักการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับ  (Secret Voting) หมายความว่า การลงคะแนน
เสียงของผู้เลือกตั้งแต่ละคนต้องเป็นความลับ โดยบุคคลอ่ืนไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าผู้ใช้สิทธิได้ลงคะแนน
ให้กับผู้สมัครคนใด 

3) หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง  (Genuine Election) หมายถึง การเลือกตั้งที่ผู้เลือกตั้ง
มีทางเลือก โดยในการเลือกตั้งแต่ละคร้ังมีการเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งหลากหลาย เพื่อให้
ผู้เลือกตั้งได้พิจารณาเลือกคนหรือพรรคเข้าไปท าหน้าที่แทนตนให้ดีที่สุด 

4) หลักการเลือกตั้งมีก าหนดระยะเวลา (Periodic Election) หมายถึง การเลือกตั้งที่มีกฎหมาย
ก าหนดอย่างชัดเจนในการด ารงต าแหน่งของผู้แทน และต้องมีการก าหนดระยะเวลาเลือกตั้งที่แน่นอน 
เช่น ก าหนดให้มีการเลือกตั้งโดยปกติทุก 4 ปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้เลือกตั้งได้มีโอกาสในการตัดสินใจ
เลือกตั้งคร้ังต่อไป 

5) หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค  (Equal Suffrage) หมายถึง การเลือกตั้งที่ผู้เลือกตั้ง
ใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าอยู่ในสถานะ อาชีพ เพศ หรือศาสนาใด ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเท่ากัน 

6) หลักการเลือกตั้งทั่วไป (Universal Suffrage) หมายถึง การเลือกตั้งที่เป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการออกเสียงเลือกตั้งอย่างทั่วถึง เพื่อให้การใช้สิทธิเกิดขึ้นได้มากที่สุด 
 
หน้าท่ีของประชาชนในการเลือกตั้ง 

การไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยถือว่า การเลือกตั้งเป็นเรื่องส าคัญเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ตนต้องการรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ก าหนดให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทุกคน  
ถ้าไม่ไปโดยไม่แจ้งเหตุก็จะท าให้เสียสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด 

การเลือกตั้งนอกจากเป็นหน้าที่แล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบัติตามวิธีการของพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย ดังนี ้
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1) ติดตามประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และการรักษาสิทธิของตน 

2) ตรวจสอบว่าตนมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ที่ตนต้องไปใช้สิทธิอยู่ที่ใด  หากพบว่าตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นค าร้อง
ขอเพิ่มชื่อ หรือแจ้งถอนชื่อบุคคลที่ปรากฏชื่อในทะเบียนบ้านตนโดยที่ไม่มีตัวบุคคลนั้นในบ้านตน 

3) แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง หรือท าเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนไปยื่นแทน 

4) มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง โดยอาจเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ตนอาสาสมัคร หรือตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทุกระดับ 
 
ประเภทของการเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งมี 2 ประเภท คือ การเลือกตั้งระดับชาติ และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
1) การเลือกตั้งระดับชาติ ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

และสมาชิกวุฒิสภา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี 
2) การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเมืองพัทยา  และสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี 
 
คุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สรุปไว้ดังนี้ 
1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็น
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สมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วัน
นับถึงวันเลือกตั้ง 

4) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(2) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(3) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา 
(4) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5) คุณสมบัติอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 
ลักษณะของบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 

1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 

100 (1) (2) หรือ (4) ได้แก่ การเป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช หรืออยู่ระหว่างถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง หรือเป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

4) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
5) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ใน

ความผิดอันไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
7) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  เพราะร่ ารวย

ผิดปกตหิรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
8) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
9) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
10) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วยังไม่เกิน 

2 ปี 
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11) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

12) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ

13) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
14) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

 
การเตรียมตัวไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน ดังนั้น ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจะต้องมีการเตรียมพร้อมไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี ้

1) ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการเขต ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเทศบาล ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน 

2) ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งจากหนังสือแจ้ง
เจ้าบ้าน 

3) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน หากพบว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
โดยน าหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืนใดที่ทางราชการ
ออกให้มาแสดงด้วย 

4) กรณีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ท าหนังสือชี้แจงเหตุกรณีที่ท าให้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ก่อนหรือหลังวัน
เลือกตั้ง 7 วัน 

5) ตรวจสอบและเตรียมหลักฐานในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
บัตรหรือหลักฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก เช่น บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือ
เดินทาง เป็นต้น 
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การแจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  

เว้นแต่มีเหตุอันสมควรให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่น 
1) เจ็บป่วย ไม่ว่าถึงขนาดต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ 
2) มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
3) มีอายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
4) ไม่อยู่ในภูมิล าเนาในเวลาเลือกตั้ง 
5) เหตุอ่ืนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
วิธีการเลือกตั้ง 

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อและล าดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง
ที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง 

ขั้นที่ 2 ยื่นบัตรประชาชน ยื่นบัตรประชาชนและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ขั้นที่ 3 รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
พร้อมรับบัตร เพื่อเป็นหลักฐานการได้รับบัตรเลือกตั้ง 

ขั้นที่ 4 ท าเคร่ืองหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนน ท าเคร่ืองหมายกากบาท X ลงในช่อง
ท าเคร่ืองหมาย 

1) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลข
เดียว 

2) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมือง
เพียงหมายเลขเดียว 

3) บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว 
4) บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เลือกผู้สมัครเพียงหมายเลขเดียว 
5) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เลือกผู้สมัครได้เท่ากับ

จ านวนสมาชิกที่มีในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ คือ 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีหมู่บ้านเดียว เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้ 6 คน 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี 2 หมู่บ้าน เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้หมู่บ้านละ 3 คน 
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(3) องค์การบริหารส่วนต าบลที่มีมากกว่า 2 หมู่บ้าน เลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้หมู่บ้านละ 2 คน 

- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เลือกผู้สมัครได้ 6 คน 
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลือกผู้สมัคร

เพียงหมายเลขเดียว 
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา เลือกผู้สมัครได้ 6 คน 
- บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เลือกผู้สมัครได้เพียงหมายเลขเดียว 
- หากไม่ประสงค์เลือกใคร ท าเคร่ืองหมายกากบาท X ในช่องไม่ลงคะแนน 

ขั้นที่ 5 หย่อนบัตรด้วยตนเอง  เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย
และหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 
 
หมายเหตุ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี ้
1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบล แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 
2) สมาชิกสภาเทศบาลเมือง แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง 
3) สมาชิกสภาเทศบาลนคร แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง 

(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 
อ าเภอใดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากกว่า 1 คน ให้แบ่งอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่า
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีในอ าเภอนั้น 

(2) การเลือกตัง้สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง 
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ถือเขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง 

 
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ยกเว้น
การเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในวันเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งได้ ดังนี ้

1) การลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านท างานหรืออาศัยอยู่ ส าหรับ
ผู้ที่ท างานหรืออาศัยอยู่จังหวัดอ่ืนนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง 
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ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดได้ แต่ต้องยื่นค าขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

2) การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งที่ตนต้องไปใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง หรือในวันเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง  ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้ โดยต้อง
ยื่นค าขอลงทะเบียนเพื่อขอให้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่อาศัยอยู่นอกราชอาณาจักร หรือที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร สามารถแจ้งความประสงค์
เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศที่ตนไปอาศัยอยู่ได้  และไปขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ
เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ก่อน ดังนี ้

1) ขอลงทะเบียน สามารถท าได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีการใดก็ได้ ดังนี ้
- ลงทะเบียนด้วยตนเอง 
- ทางไปรษณีย์ 
- ทางโทรสาร 
- ท าหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดด าเนินการแทน 

2) พร้อมยื่นเอกสารหรือส าเนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- หนังสือเดินทาง 
- บัตรประจ าตัวที่มีภาพถ่ายและเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ออกให้โดยทางราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ 
3) ขอเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ส าหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว 

- กรณีไม่พบชื่อในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นค าร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ 
ก่อนวันแรกของวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 5 วัน 

- กรณีพบชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นค าขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันแรกของวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 5 วัน 
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วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง 
1) การตั้งคูหาลงคะแนน ส าหรับประเทศที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์เกิน 500 คน 
2) การลงคะแนนทางไปรษณีย์ ส าหรับประเทศที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์

น้อยกว่า 500 คน 
3) วิธีอื่น ๆ เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่อาจก าหนดวิธีการอ่ืน โดยการจัดหน่วยเลือกตั้ง

เคลื่อนที่หรือสัญจร ไปรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงงาน หรือวัดไทย เป็นต้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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หน้า  ๑ 
เล่ม  ๑๓๑ ตอนพิเศษ  ๘๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ฉบับที่  ๑/๒๕๕๗ 

เร่ือง  การควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ 
 

ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่าง  ๆ

ของประเทศในหลายพื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผูบ้ริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหาย 

ต่อทรัพย์สินอย่างต่อเน่ือง และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัว จนอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 

ที่ส่งผลกระทบตอ่ความมั่นคงของชาตแิละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นั้น 

เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก 

ความสามัคคีเช่นเดียวกับห้วงที่ ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิ รูปโครงสร้างทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวก ทุกฝ่าย คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก  กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ  

และส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องเข้าควบคุมอ านาจในการปกครองประเทศ 

ตัง้แตวั่นที ่ ๒๒  เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ เปน็ต้นไป 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ด าเนินวิถีชีวิต และประกอบอาชีพต่อไป

ตามปกติ ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

ดังที่เคยปฏิบัติ ส าหรับข้าราชการ  ทหาร  ต ารวจ  อาสาสมัคร  และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ  

ที่มีอาวุธเพื่อใช้ ในราชการของหน ่วย  ห้ามเคลื่อนย้ายก าลังและอาวุธโดยเด ็ดขาด  เว้นแต่จะได้รับค าสั่งจาก 

หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่เพยีงผู้เดียว 
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หน้า  ๒ 

เล่ม  ๑๓๑ ตอนพิเศษ  ๘๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ส าหรับคณะทูตานุทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งชาวต่างประเทศ 
ที่พ านักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะได้ให้ความคุ้มครอง 
และขอยืนยันว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ยังเปน็ไปตามปกต ิตามที่รัฐบาลชุดเดมิได้ด าเนินการไว้ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยึดมั่นในความจงรักภกัดี และจะปกป้อง เทิดทูน ด ารงรักษาไว ้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และทรงอยู่ เหนือ
ความขัดแย้งทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที ่๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย 
ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

พลต ารวจเอก อดลุย์ แสงสิงแก้ว 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ/รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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หน้า  ๖ 
เล่ม  ๑๓๑ ตอนพิเศษ  ๘๔  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ฉบับที่  ๗/๒๕๕๗ 

เร่ือง  ห้ามชุมนุมทางการเมือง 
 

เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกตโิดยเร็ว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และ มาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช  ๒๔๕๗  จึงห้ามมิให้มั่วสุม  หรือชุมนุมทางการเมือง 
ณ  ที่ใด ๆ  ที่มีจ านวนตั้งแต่ ๕  คน  ขึ้นไป  หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน  ๑  ปี  
หรือ ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ส าหรับผู้ที่ชุมนุมทางการเมืองอยู่ในปัจจุบัน 
ให้เดินทาง กลับภูมิล าเนา ตัง้แตบ่ัดนีเ้ปน็ต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติ 

และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยผู้วิจัยไดแ้บ่งข้อค าถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ส่วนที ่3 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ส่วนที ่4 ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

ส่วนที ่5 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ส่วนที ่6 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามความเป็นจริงเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

1. เพศ   1) ชาย    2) หญิง 

2. อายุ    1) 18 – 30 ป ี    2) 31 – 40 ป ี

    3) 41 – 50 ป ี    4) 51 – 60 ป ี

    5) 61 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา    1) ต่ ากว่าปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    3) ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
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4. สถานภาพ   1) โสด     2) สมรส 
   3) หย่า/หม้าย 

5. ลักษณะอาชีพ    1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

    2) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 

    3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

    4) อ่ืน ๆ ......................................................... 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   1) ต่ ากว่า 15,000 บาท   2) 15,001 - 30,000 บาท 

   3) 30,001 - 45,000 บาท   4) 45,001 บาท ขึ้นไป 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบ

ประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ค าชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน 

1. ความถี่ในการเปิดรับ 

5 = เป็นประจ า, 4 = บ่อยครั้ง, 3 = บางคร้ัง, 2 = นาน ๆ คร้ัง และ1 = ไม่ค่อยมีการเปิดรับ 

สื่อสังคมออนไลน์ท่ีเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ความถี่ในการเปิดรับ 

5 4 3 2 1 

1. Website      

2. Facebook      

3. Twitter      

4. Instagram      

5. อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..........................................................      
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2. ช่วงเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสารฯ ในภาพรวม (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1) 00.01 - 06.00 น.    2) 06.01 - 12.00 น.   
   3) 12.01 - 18.00 น.    4) 18.01 - 24.00 น. 

3. เหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
   1) สนใจการเลือกตั้ง   2) สนใจพรรคการเมือง   3) ติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
   4) สนับสนุนการท างาน   5) ฆ่าเวลา/แก้เบื่อ   6) เพื่อความบันเทิง 
   7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..............................……………….. 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ 

ค าชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามลักษณะการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

ระดับการรับรู ้5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย และ1 = น้อยที่สุด 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ระดับการรับรู้ 

5 4 3 2 1 

1. ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการเลือกตั้ง 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

     

2. ท่านรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอน 
ของการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

     

3. ท่านรับรู้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์      

4. ท่านรู้จักผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์      

5. ท่านรับรู้ว่าท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

     

6. ท่านรับรู้การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 
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การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ระดับการรับรู้ 

5 4 3 2 1 

7. ท่านรับรู้สถานที่ที่ท่านต้องไปเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์      

8. ท่านรับรู้ผลการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์      

9. ท่านรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ 

     

10. ท่านรับรู้ว่าการเลือกตั้งมีความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

     

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ค าชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของท่าน

เพียงช่องเดียวเท่านั้น 

ระดับความเห็น 5 = เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง, 4 = เห็นด้วย, 3 = เฉย ๆ, 2 = ไม่เห็นด้วย และ1 = ไม่เห็น

ด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

1. การเลือกตั้งมีความส าคัญต่อประเทศไทย      

2. การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน      

3. การมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นเรื่องส าคัญ      

4. การเลือกตั้งมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติ      

5. การสนทนาเร่ืองการเลือกตั้งมีความน่าสนใจ      

6. การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองส าคัญต่อการเลือกตั้ง      

7. การเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญ      
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ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 

8. ผลการเลือกตั้งทุกคร้ังมีความน่าเชื่อถือ      

9. กฎหมายเลือกตั้งมีความจ าเป็นและช่วยให้การเลือกตั้ง 
เป็นไปอย่างราบร่ืน 

     

10. การเลือกตั้งท าให้คนไทยตระหนักในระบอบการปกครอง 
แบบประชาธิปไตย 

     

ส่วนที่ 5 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ค าชี้แจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงตามพฤติกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

ระดับการแสดงพฤติกรรม 5 เป็นประจ า, 4 = บ่อยคร้ัง, 3 = บางคร้ัง, 2 = นาน ๆ คร้ัง และ1 = ไม่

ค่อยมีการแสดงพฤติกรรม 

พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

1. ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง      

2. ท่านศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนของการเลือกตั้ง      

3. ท่านติดตามการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง      

4. ท่านมีส่วนร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง      

5. ท่านมีการสนทนาเร่ืองการเลือกตั้ง      

6. ท่านไปเลือกตั้ง      

7. ท่านติดตามผลการเลือกตั้ง      

8. ท่านศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง      



143 

พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ระดับการแสดงพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

9. ท่านมีการแสดงความเห็นทางการเมือง      

10. ท่านมีการหาข้อมูลข่าวสารและร่วมท ากิจกรรมทางการเมือง      

ส่วนท่ี 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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