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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของ

สื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา  และข้อเสนอแนะของประชาชนต่ออิทธิพล
ของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๙๗ กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์  โดยสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ๒,๑๗๐ คน จากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยการพรรณนาแจกแจงความถี่
ประกอบตาราง และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ 
รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
  
ผลการวิจัยพบว่า 

     ๑. ระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาล
ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง( x̅ = 3.96 S.D. = 
0.501) Each aspect consisted of pride to =๓.๑๘, S.D.=๐.๖๔)เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ( =๓.๒๖, S.D.=๐.๗๓) อยู่ใน



ข 

ระดับปานกลาง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ( =๓.๒๓, S.D.=๐.๗๑) และด้านการร่วมชุมนุมทาง
การเมือง ( =๓.๐๖, S.D.=๐.๖๔) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มรีะดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
ความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบล
กุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มผีลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัย 

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ด้านการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ปัญหาคือ ไม่มีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย
ต่อประชาชนแนวทางแก้ไขคือ ควรมีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย
ต่อประชาชน ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปัญหาคือ การประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนน้อยท าให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในด้านการไปใช้สิทธิ์  แนวทางแก้ไขคือ ควรมีจุดบริการส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง ปัญหาคือ เยาวชน
ยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็น ในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากนักใน
ชุมชน แนวทางแก้ไขคือควรให้เยาวชนได้มีโอกาสในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีสิทธิและ
เสรีภาพ  
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Abstract 
   Objectives of this research were: 1. To study people’s opinions on 

media influence affecting the political participation at Kudjik Sub-District 
Municipality,Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province, 2. To compare the people’s 
opinions onmedia influence affecting the political participation at Kudjik Sub-District 
Municipality,Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province, classified by personal factors 
and 3. To study problems, obstacles and recommendations for people’s opinions on media 
influence affecting people’s political participationat Kudjik Sub-District Municipality,Sung Noen 
District, Nakhon Ratchasima Province   Methodology was the mixed methods: The 
quantitative research, data were ,collected with questionnaires that had validity value at 
0.997 from samples who were 18 years old and over, derived from populations of 2,170 
people, using Taro Yamane’s formula with the significant level set at 0.05. Data were analyzed 
with frequencies, percentage, mean and standard deviation, hypothesis test with t-test and 
F-test and data from open end questionnaires were analyzed by the table of frequencies. 
The qualitative research, data were collected from 7 key informants by in-depth-interviewing 
and analyzed by descriptive interpretation. 

 Findings were as follows: 
  1. Level of media influence affecting the people’s political participation 
opinions at Kudjik  Sub-District Municipality, Sung Noen District, Nakhon Ratchasima Province, 
by overall was at middle level x̅ = 3.18 S.D. = 0.64) Each aspect from high to low were 
that: using right to vote  ( x̅ = 3.26 S.D. = 0.73) was at the middle level, campaign for 
election was at x̅ = 3.23 S.D. =0.71 and political rally x̅ = 3.06 S.D. = 0.64, was at 
middle level respectively. 
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  2. The results of opinion comparison were that people with different education 
level, occupation and monthly  income had different opinions on the media influence 
affecting people’s political participation at statistically significant level at 0.05, 
accepting the set hypothesis. 
  3. Problems, obstacle and recommendations for the media influence affecting  
the people’s political participation at Kudjik Sub-District Municipality, Sung Neon 
District, Nakornratchasima Province were that: Election campaign aspect; the problem 
was there was not arena for candidates to tell their visions and policies to people. 
solution was that there should set up arena for the candidates to tell their visions and 
policies to people, voting aspect; the problem was information and public relations in 
the communities were limited causing misunderstanding the right to vote. Solution was 
that there should be the information points to give advice to people about how to go 
to vote. Political rally aspect; the problem was young people were not open to express 
their political opinions, dare not express their political opinions in the public. Solution 
was that young people should be granted the opportunities to participate in the 
political activities with rights and freedom. 



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
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ประจ าหลักสูตร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
เสียสละอันมีค่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในท าการวิจัย ขอขอบคุณคณาจารย์
และเจ้าหน้าที่  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรปริญญา
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่กรุณาให้ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนที่ดี 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ , นางทิพาภรณ์ ย่อยสูงเนิน  
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ประดิษฐ,พระครูโสภณวรธรรม,นางสาววนิดา พิริยะโรจน์,นายสมส่วน ปลั่งกลาง  และประชาชนใน
ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่องานวิจัย ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่ให้การช่วยเหลือทั้ง
ก าลังกายและก าลังใจมาโดยตลอด  

อนึ่ง คุณค่าอันเป็นประโยชน์พึงเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอยกคุณความดีนี้
บูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจน บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่าน  
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 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 
   
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗ 
 ๒.๑ ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ   ๗ 
 ๒.๒ ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับประเภทของสื่อ ๑๔ 
 ๒.๓ ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓๑ 
 ๒.๔ หลักธรรมส าหรับการมีส่วนร่วม ๕๐ 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย ๕๒ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๔ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๒ 
   
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๖๔ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๔ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๖๔ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๖ 
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 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๖๙ 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๗๒ 
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๓ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา 

 
 

๗๕ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๘๐ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา 

 
 

๑๐๕ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอ
สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑๐๘ 
 ๔.๖ องค์ความรู้ ๑๑๗ 
 ๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๑๗ 
 ๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๒๐ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ ๑๒๒ 
 ๕.๑ สรุป ๑๒๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๒๙ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๓ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๓๓ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑๓๔ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ๑๓๔ 
   
บรรณานุกรม ๑๓๕ 
ภาคผนวก ๑๔๒ 
 ภาคผนวก ก เครื่องมือในการวิจัย        ๑๔๓ 
 ภาคผนวก ข ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๑๕๒ 
 ภาคผนวก ค ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ๑๕๗ 
 ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ๑๕๙ 
 ภาคผนวก จ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๑๖๖ 
ประวัติผู้วิจัย ๑๖๘ 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ ๑๑ 
๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของสื่อ ๒๘ 
๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง   ๔๘ 
๒.๔ หลักอคติ๔ ๕๒ 
๒.๕ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. 

๒๔๖๒ 
 

๕๓ 
๒.๖ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๙ 
๓.๑ ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๖๖ 
๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๓ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก 
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม 

 
 

๗๖ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

๗๗ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
 

๗๘ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

 
 

๗๙ 
๔.๖ แสดงการเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามเพศ 

 
 

๘๑ 
๔.๗ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอายุ 

 
 

๘๒ 
๔.๘ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามการศึกษา 

 
 

๘๓ 
๔.๙ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
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LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา โดยรวม ๘๕ 
๔.๑๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 
 
 

๘๗ 
๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านการไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
 
 
 

๘๙ 
๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามการศึกษา ด้านการ
ร่วมชุมนุมทางการเมือง 

 
 
 
 

๙๑ 
๔.๑๓ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพ 

 
 

๙๓ 
๔.๑๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 

 
 
 

๙๔ 
๔.๑๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอาชีพ  ด้ านการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 
 
 

๙๕ 
๔.๑๖ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอาชีพ ด้านการไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
 
 
 

๙๗ 
๔.๑๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
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LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามอาชีพ ด้านการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง 

 
๙๘ 

๔.๑๘ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 
 

๑๐๐ 
๔.๑๙ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ ต่ อ เดื อน  
โดยรวม 
 

 
 
 
 

๑๐๑ 

๔.๒๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้าน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 
 
 

๑๐๒ 
๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
LSD. (Least Significant Difference) จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้าน
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
 
 
 

๑๐๓ 
๔.๒๒ สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผล

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

          ๑๐๔ 
๔.๒๓ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของเยาวชน อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ด้านการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

 
 

๑๐๕ 
๔.๒๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา     ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
 

๑๐๖ 
๔.๒๕ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

 
 

๑๐๗ 
   



ฎ 

สารบัญแผนภาพ 
 

 
สารบัญค าย่อ 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ฉลองราชสมบัติ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พุทธศักราช ๒๕๓๙ และอรรถกถาภาษาไทย ใช้ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเรียง
ตามล าดับคัมภีร์ ดังนี้ 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.    สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันทวรรค 
ที.ม.     สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค 
องฺ.ปญฺจก.    สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ปัญจกนิบาต 

 อง.ฺสตฺตก. สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย สัตตกนิบาต 
 ขุ.ชา. สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย มหานิบาต 
 องฺ.ติก. สุตฺตนฺตปิฎก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิบาต 
 ขุ.ชา.วีสติ. สุตฺตนฺตปิฎก  ขุทฺทกนิกาย วีสตินิบาต 
 ม.มู. สุตฺตนฺตปิฎก  มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 

ค าชี้แจงในการใช้หมายเลขในคัมภีร์พระไตรปิฎก 

๑) การใช้หมายเลขอักษรย่อในคัมภีร์พระไตรปิฎก จะแจ้งเล่ม/ข้อ/หน้า ตามล าดับ เช่น           
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๐/๑๙๗. หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาษาไทย  เล่ม ๑๑           
ข้อ ๑๘๐ หน้า ๑๙๗.  

๒) การใช้หมายเลขอักษรย่อในคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎก จะแจ้งเล่ม/หน้า ตามล าดับ 
เช่น  องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๑๓/๕๑๔-๕๑๕. หมายถึง องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกนิบาตอฏฺ กถา 
ภาษาบาลี เล่ม ๑๓ หน้า ๕๑๔-๕๑๕. 
 

แผนภาพที่  หน้า 
๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๓ 

๔.๑ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๑๑๐ 

๔.๒ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๑๑๓ 

๔.๓ ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง ๑๑๖ 

๔.๔ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๑๗ 

๔.๕ แสดงองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๑๒๐ 
   
   



 
บทท่ี  ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 
ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมส าคัญที่แสดง

ให้เห็นการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน ระบบการเลือกตั้งเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสม 
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕๐๐ คนมาจากระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด ๓๕๐ เขต เขตละคน และ
อีก ๑๕๐ คนมาจากที่นั่งปรับระดับ (leveling seat) ผู้ที่มิใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถได้รับ
เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้  ผลของการเลือกตั้งจะตัดสินว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดได้รับความ
ไว้วางใจให้ เข้ามาบริหารประเทศ นอกจากนี้การเลือกตั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล 
สามารถเสนอตัวเข้ารับใช้ ประเทศชาติ หรืออีกด้านหนึ่ง การเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ใช้สิทธิในการเลือกบุคคล กลุ่มบุคคลที่ตนต้องการให้เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นผู้ใช้สิทธิเป็นปาก เป็น
เสียงแทนตนในรัฐสภา ในห้วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองจะมีการกระจายข่าวสารทาง
การเมือง ไปสู่สาธารณชนผ่าน สื่อและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์  วิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  สื่อสารโทรคมนาคม  สื่อวัสดุบันทึก  ซึ่งกลายเป็นสื่อมวลชน เพราะเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าท าให้สามารถผลิตเผยแพร่ได้มากและรวดเร็ว การสื่อสารเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์โดยการสื่อสารจะมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้
คู่ท่ีท าการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติพฤตกรรมรวมถึงประสบการณ์ระหว่างกัน โดย
ที่ การสื่อสารต้องเกิดการแลกเปลี่ยนหรือ ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อาศัย
บริบทโดยรอบเพ่ือให้การสื่อสารชัดเจน และ เข้าใจถูกต้องมากขึน้ด้วย การสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นใน
ชีวิต    

การเมืองก็เป็นอีกมิติที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความเข้าใจ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ถูกตองจนสามารถสร้างเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ของ
ประชาชน ๑  

ช่องทางในการสื่อสารมีความส าคัญและจ าเป็นในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สื่อมวลชนมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการน าเสนอข่าวสารและระบบการเมืองของไทย เนื่องจาก 
สื่อมวลชนท าหน้าที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ส าคัญไปสู่ประชาชนจ านวนมาก โดยที่ข่าวสารที่น าเสนอจาก 
สื่อมวลชนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติความรู้มุมมอง รวมถึงพฤติกรรมของประชาชน จนเกิด 

                                                           
๑ สุรัตน์ ตรีสกลุ,  หลักนิเทศศำสตร์ = Principles of Communication Arts, (กรุงเทพฯ : ศูนย์

หนังสือมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 



๒ 

 

ความรู้สึกร่วมและเกิดการมีส่วนร่วมจากการสื่ อสารนั่นเอง สื่อสารมวลชนจึงเป็นช่องทางที่มี
ความส าคัญ เป็นผู้ผลิตและส่งต่อข่าวสารทางการเมืองกระจายมายังผู้รับสารหรือประชาชน ซึ่งเป็น 
กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมืองนอกจากข่าวทางการเมืองจะมีอิทธิพลต่อประชาชน ยังส่งผลต่อ
ความเป็นไปทางการเมืองในด้านต่าง ๆ จึงท าให้ทั้งนักการเมืองไทยและประชาชนผู้รับรู้ ข่าวสารไม่
สามารถละเลยความส าคัญของสื่อมวลชนได้เลย๒  

นอกจากสื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวสารทางการเมือง ปัจจุบันยังมีสื่อมวลชนช่องทาง ใหม่ที่
ได้รับความนิยมและเกดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการสนับสนุนของพรรคการเมือง ที่ตั้งใจจะน าเสนอ 
ข่าวสารทางการเมืองในรูปแบบของแต่ละพรรคนั่นคือ สื่อออนไลน์ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ได้รับความ
สนใจจากประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางการเมือง จะเห็นได้จากช่วงของการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปที่ผ่านมาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๖๒  สื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ถือเป็น
สื่อที่ได้รับความสนใจจากผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบทุกคน โดยที่ แต่ละพรรคมี
การใช้ช่องทาง Facebook Twitter Instagram Line และ Youtube ในการหาเสียงเลือกตั้งและ
สร้าง Community ไว้เพ่ือให้ประชาชนรับข่าวสารการลง พ้ืนททีน่โยบาย รวมไปถึงกิจกรรมที่ผู้สมัคร
ท าในแต่ละวัน จึงกลายเป็นการรวมการใช้สื่อทั้งสื่อบุคคลทที่มีการลงพ้ืนที่โดยมีการใช้ผู้ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักของประชาชน และสื่อออนไลน์ที่เป็นช่องทาง ที่สามารถสร้างการเข้าถึง การมี
ส่วนร่วมเข้าด้วยกัน สื่อออนไลน์เรื่องราวต่าง ๆ จะถูกอัพเดทตลอดเวลารวมถึงเหตุการณ์จริงสดใหม่ที่
ประชาชนได้รับด้วย จึงเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมและใช้ อย่างแพร่หลายในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาได้มากที่สุด ทั้งในการ โฆษณาผ่านสื่อมวลชนทั้งป้ายหาเสียง 
โทรทัศน์ที่มีการสอดแทรกค าส าคัญ และชื่อที่ใช้ในสื่อออนไลน์ ของผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน  ช่องทาง 
สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อออนไลน์จึงสามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เป็นอย่างดี ทั้ง
การเลือกตั้ง การรับข่าวสาร จนกระทั่งเกดิเป็นการร่วมชุมนุมต่าง ๆ ทางการเมือง เพราะสื่อ ช่องทาง
ทัง้สื่อมวลชน สื่อบุคคลรวมถึงสื่อออนไลน์เป็นช่องทางทีส่ามารถเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและพรรค
การเมืองได้เมื่อช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น บุคคลส าคัญทางการเมือง กลายเป็นบุคคล
สาธารณะที่ปรากฏในทุกสื่อ ทุกช่องทาง รวมถึงข่าวการเมืองที่ เป็นผลผลิตที่ผ่านการ ขัดเกลาของ
นักการเมืองและบรรดาที่ปรึกษาทางการสื่อสาร ท าให้ข่าวกลายเป็นเรืองที่มีทั้งส่วนจริง และแต่งขึ้น
ปะปนกันอยู่ ในปัจจุบันข่าวการเมืองมีการปรุงแต่งจากเรื่องจริงกลายเป็นเสมือนเรื่องที่แต่งขึ้นมา 
ข่าวการเมืองหรือข่าวสารที่มีการน าเสนอจึงเป็นผลผลิตที่สร้างข้ึนจากระบบคุณค่าท่ีผู้สื่อข่าว ยึดถือใน
การคัดเลือกข่าวสาร การน าเสนอข่าวการเมืองผ่านสื่อมวลชนเป็นการรายงานกิจกรรม ทางการเมือง
ทีเ่กิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งย่อมจะถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาล และเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นศูนย์กลางอยู่แล้ว ข่าวทาง
การเมืองที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อมวลชนจึงกลายเป็นการน าบุคคลที่เป็นชนชั้นน าในสังคม มากล่าวแสดง
ทัศนะ รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท าให้ข่าวที่น าเสนอกลายเป็นความจริงที่สงวน ไว้ให้เฉพาะ
บุคคลส าคัญหรือบุคคลที่มีชนชั้นและมีหน้าตา เป็นที่รู้จักในสังคม  

                                                           
๒ มัทนา เจริญวงศ์, ความลวงของความจริง เรื่องจริงของข่าวการเมือง, วำรสำรมนุษยศำสตร์ 

สังคมศำสตร์, ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๒) : ๔๓-๕๙. 
   



๓ 

 

๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการน าเสนอ ข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชน จึงเน้นแค่เพียงเหตุการณ์

ปัจจุบันที่มีความสดใหม่ทันต่อ เหตุการณ์เท่านั้น ท าให้ในส่วนของหลักความเป็นจริง ความลึกของ
ข่าวต่าง ๆ จึงขาดหายไปด้วย เช่นกัน สื่อมวลชนถือเป็นช่องทางที่มีบทบาททางการเมืองมากที่สุด 
สามารถเป็นช่องทางในการสร้าง มติมหาชนในการถ่ายทอดข่าวสารต่อคนกลุ่มกว้างได้เป็นอย่างดีช่วย
ในการก าหนดระเบียบวาระของ สถานการณ์ทางการเมืองต่าง ๆ ได้ซึ่งเมื่อสื่อมวลชนจัดระเบียบใน
การน าเสนอข่าวสารทางการเมืองก็ จะส่งผลให้กลายเป็นที่พูดถึงของทั้งประชาชนรวมไปถึงพรรค
การเมือง องค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้สื่อมวลชนยังเป็นช่องทางที่สร้างหรือท าลายนักการเมืองได้จากการ
แค่รายงานข่าวเท่านั้น สื่อมวลชน จึงยังเป็นเสมือนกระบอกเสียงที่ส าคัญในการน าเสนอข่าวสาร
ทางการเมือง และเป็นช่องทางที่มี ความส าคัญเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกท่ีทุกเวลา๓   

จากการรับข่าวสารทางการเมือง จึงท าให้เกิดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีการระบุเกี่ ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่าเป็นการ 
ส่งเสริมให้ระบบการเมืองเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่่เกิดขึน้ใน
ประเทศไทยมีทั้งการสนับสนุน และคัดค้าน โดยกระท าภายใต้กฎหมายและระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยการเมืองในประเทศไทยมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในระบบ การเมืองการ
ปกครอง โดยกระบวนการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นแท้จริงคือการแสดงออกซ่ึง กิจกรรมทาง
การเมืองของบุคคลในสังคม ซึ่งกิจกรรมที่่เกิดขึ้นในกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมการเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  ประชาชนกับ
รัฐบาลด้วยเช่นกันและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่่ประชาชนต้องการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นสามารถกระท าได้ทั้งในทางสนับสนุนและ คัดค้านรัฐบาล ซึ่ง
เป็นการแสดงออกที่่เป็นอิสระจากการควบคุมหรือก ากับของรัฐบาล นอกจากนี้การ แสดงออกทาง
การเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอาจมีอิทธิพลรวมถึงส่งผลกระทบต่อ เสถียรภาพของ
รัฐบาล ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้เช่นกัน๔   

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่่เกิดขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม 
ประชาชนทั้งที่่ไปใช้สิทธิ์ หรือไม่ได้ไปใช้สิทธิ์จะมีการรับ ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองจากช่องทาง
ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันประสิทธิภาพของสื่อก็มีความ แตกต่างกันออกไป อยู่ที่ประชาชนจะเลือกเปิดรับ
สื่อช่องทางใดและน าไปประกอบการตัดสินใจ ทัศนคติความคิดเห็นของตนที่มีอยู่อย่างไร จนน าไปสู่
การเลือกผู้รับสมัครเลือกตั้งในที่สุด 

                                                           
๓ เสถียร เชยประทับ, กำรสื่อสำรกำรเมือง และประชำธิปไตยในสังคมพัฒนำแล้ว.           

(กรุงเทพฯ: วีพริ้นท,์ ๒๕๕๑), หน้า ๒๐ 
 
๔สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, กำรเมือง:แนวควำมคิดและกำรพัฒนำ (พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓). กรุงเทพฯ: โครงการ

เอกสารต ารา คณะรัฐประสาสนศาสตรส์ถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๔๕). 



๔ 

 

 
๑.๒  ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑  ความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒  อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบล
กุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ต่างกันอย่างไร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๑.๒.๓  อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบล
กุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  มีปัญหา  และมีข้อเสนอแนะอย่างไร  
  
๑.๓  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๓.๒  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๑.๓.๓  เพ่ือศึกษาปัญหา  และข้อเสนอแนะของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 
๑.๔  ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาล
ต าบล กุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา”ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย  ไว้ดังนี้ 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา  โดยมุ่งศึกษาและแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้  ๑.ประเภทของสื่อ  ๒.การมีส่วนร่วมทางการเมือง ๓.หลัก
ธรรอคติ ๔ 

๑.๔.๒  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่   ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๒,๑๗๐  คน 
 ๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนพื้นที่   
 พ้ืนที่ในการท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ  เขตเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  แบ่งออกเป็น  ๔  ชุมชน  ได้แก่  ชุมชนวัดกุดจิก  ชุมชนตลาดกุดจิก  ชุมชนบ้านบุ
สามัคคี  และชุมชนเจริญพรพัฒนา 
 ๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables)  คือ  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน  ประเภทของสื่อ และหลักอคติ ๔ 



๕ 

 

 ตัวแปรตำม (Dependent Variables)  คือ  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง  การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  การร่วมชุมนุมทางการเมือง 
๑.๕  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ๑.๕.๑  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๒  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๓  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๔  ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  แตกต่างกัน 
 ๑.๕.๕  ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อท่ีมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
แตกต่างกัน 
 
๑.๖  นิยำมศัพท์ 

อิทธิพลของสื่อ หมายถึง ช่องทางในการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองของประชาชน ที่ส่งผล
และมีอิทธิพลในการสร้างทัศนคติทางการเมืองและท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนจะเข้า ไปยุ่งกับกิจกรรม
ทางการเมืองต่าง ๆที่เกิดขึ้นหรือไม่ โดยผ่านช่องทางสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, วิทยุ) 
สื่อออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter, Youtube) และ สื่อบุคคล  ุ (เช่น ครอบครัว, เพ่ือน, บุคคลที่
มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับใน สังคม)  

 
 
ลักษณะประชำกร หมายถึง ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  

อาชีพ  และรายได้  
 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง  หมายถึง  การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  

การร่วมชุมนุมทางการเมือง 
  หลักธรรมอคติ ๔  หมายถึง  กลุ่มผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กลุ่มผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือว่าเป็น
บุคคลกลุ่มแรกที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าไปท าหน้าที่การเมือง ถ้าเลือกคนดีมีความสามารถและมี
ศีลธรรมจะท าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ต้องที่มีคุณสมบัติตามหลักอคติ ๔ คือ  

(๑) ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะรัก ล าเอียงเพราะชอบ วัฒนธรรมการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย ประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนเข้าสภา ในการเลือกผู้แทนจะต้อง
ไม่เลือกเพราะบุคคลนั้นเป็นคนที่ตนเองรัก 



๖ 

 

  (๒) โทสาคติ  คือ  ความล าเอียงเพราะความเกลียดชัง ความไม่ชอบ คุณธรรมข้อนี้ประชาชน
ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาโดยไม่เอาความโกธรหรือความเกลียดชังเข้าไป
เกี่ยวข้องในการเลือกผู้แทน  

(๓)โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะไม่รู้ ประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องใช้ปัญญาพิจารณา
อย่างถ่องแท้ก่อนการตัดสินใจเลือก และ  

(๔) ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะเกรงกลัวหรือเกรงใจ ประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องไม่
เลือกตัวแทน เพราะความเกรงกลัวต่ออิทธิพลหรือเพราะเกรงใจ  

  
๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑  ท าให้ทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๗.๒  ท าให้ทราบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๑.๗.๓  ท าให้ทราบปัญหา  และข้อเสนอแนะของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



 
บทท่ี  ๒ 

 
แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดจิก  

อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา”มีขอบเขตการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน  และแนวทางการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ                                   
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของสื่อ                                   
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง                               
๒.๔ หลักธรรม อคติ๔       
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย        
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
แนวคิด เกี่ ยวกับการเปิดรับข่าวสาร  การสื่อสารเป็นปัจจั ยที่ ส าคัญ ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ซ่ึงนอกเหนือจาก ปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค ถึงแม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความ เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ แต่ถ้าหาก
จะให้ได้มาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น สิ่งของความรู้ บุคคลล้วนต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
หรือเป็นตัวช่วยที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นหลักเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความต้องการต่าง ๆ ของ
มนุษย์และเพ่ือการอยู่ร่วมกันใน สังคม นอกจากนี้การสื่อสาร ถือเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อ สื่อสาร
ทางสังคม อีกด้วย เช่น สังคมมีความสลับซับซ้อนนมากจ านวนคนในสังคมก็มากข้ึนตามไปด้วย  ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบถึงกระบวนการสื่อสารที่ไม่มีความครอบคลุม และจะส่งผลเสียต่อมาในที่สุด เนื่องจาก
การกระจายข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่มีความชัดเจนและเกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ตรงกัน ฉะนั้น 
การสื่อสารจึง เป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  

 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของมนุษย์เพ่ือให้แน่ใจถึงข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง 
นอกจากนี้ ข้อมูล ข่าวสาร ยังเป็นสิ่งที่ท าให้บุคคลมีความทันสมัย และเป็นสิ่งที่สามารถท าให้บุคคล
ปรับตัวให้เข้ากับ สังคมและสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างด๑ี   

 กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารเปรียบเหมือน เครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งงประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้  ๑.  การเลือกเปิดรับ (Selective exposure) คือ 

                                                           

๑ ยุพดี ฐิติกุลเจริญ, ทฤษฎกีารสื่อสาร, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง,๒๕๓๗), หน้า ๓. 



๘ 

 

ขั้นตอนในการเลือกช่องทางการสื่อสาร ซึ่ งจะเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ที่มีอยู่
หลาย ๆ แหล่ง เช่น หนังสือพิมพ์ การเปิดฟังวิทยุกระจายเสียงตามความสนใจของตน และรวมถึง
ความช านาญในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารของ แต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เช่น บางคนมีความ
ถนัดหรือความช านาญในการฟังมากกว่า ซึ่ง บางคนมีความถนัดหรือช านาญในการรับชมจากการดู
โทรทัศน์ หรือบางคนไม่มีความเจาะจงว่า จะต้องดูหรือฟังเพียงอย่างเดียว แต่สามารถฟังและดูได้ใน
ขณะเดียวกัน คือ ป้ายโฆษณา Bill board ป้ายไฟวิ่ง ที่มีท้ังภาพ เสียง และตัวหนังสือ เป็นต้น   

๒.  การเลือกให้ความสนใจ (Selective attention) คือ บุคคลหรือผู้เปิดรับข่าวสาร มีสิทธิ์ที่ 
จะเลือก สนใจข่าวสารตามความสนใจของตน เพ่ือตอบสนองความสนใจและทัศนคติของตนเอง ที่มี
อยู่และหลีกเลี่ยงข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่มีความสอดคล้องกับความรู้หรือความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความไม่สบายใจ หรือความไม่สอดคล้องทางด้านความเข้าใจ (Cognitive dissonance)   

๓ .  การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective perception and interpretation) คือ 
บุคคลจะ เลือกรับรู้และตีความหมายของข้อมูลและข่าวสารที่แตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ 
ความ เชื่อและประสบการณ์ ความคาดหวังและแรงจูงใจ ของตนเป็นหลัก และยังรวมถึงสภาวะทาง
ร่างกาย อารมณ์และ จิตใจ ดังนั้น บุคคลแต่ละบุคคลอาจจะมีการตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้อง
กับลักษณะส่วนบุคคลของตน เท่านั้น ซึ่งเป็นข้อเสียอย่างหนึ่ง เพราะอาจจะท าให้ข่าวสารหรือ ขอ้มูล
บางส่วนถูกตัดทิ้งไป โดยไม่มีการพิจารณาหรือน ามาแปลความตีความก่อน   

๔.  การเลือกจดจ า  (Selective retention) คือ บุคคลจะเลือกจดจ า ข่าวสารที่ตอบสนอง 
ความต้องการหรือตรงกับความสนใจของตนเอง เท่านั้น และในบางครั้งอาจจะลืมไม่น า ไปถ่ายทอด 
ต่อในส่วนที่ตนไม่มีความสนใจ ดังนั้น ข่าวสารที่ถูกเลือกจดจ าไว้นั้น มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริม 
สนับสนุนหรือตอบสนองความรู้สึก ทัศนคติ แนวโนม้หรือความเชื่อต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลจากเดิม ที่
มีอยู่แล้วให้มีความถูกต้อง แม่นย าและชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งข้อมูลหรือ 
ข่าวสารบางส่วนอาจน าไปใช้ เมื่อเกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือไม่เห็นด้วยและส่งผลที่ 
ก่อให้เกิดความไม่สบายใจต่อมาในภายหลัง๒ 

ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีอยู่ ๓ ปัจจัย คือ   
๑.  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล คือ บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่าง

กันเฉพาะตัวบุคคลอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นผลมาจากภูมิหลังของแต่ละคน เช่น 
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กท่ีแตกต่างกัน ความเป็นอยู่หรือการด ารงชีวิตที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบถึงระดบัสติปัญญา ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ รวมถึงแนวโน้มการรับรู้ต่าง ๆ 
เป็นต้น   

๒.  ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม คือ บุคคลจะยึดติดกับกลุ่มสังคมเป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งท าให้ส่งผลถึงหลักเกณฑ์การตัดสินใจที่จะแสดงออกมาผ่านทางพฤติกรรม และกลุ่ม สังคมจะเป็น

                                                           
๒ Klapper,J.T., The Effects of Mass Communication, (New York: The Free Press, 1960), 

pp. 19-25. 
  
   



๙ 

 

ส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรม  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มคน
ภายในสังคม   

๓.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร คือ ลักษณะต่าง ๆ ทางด้านปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อาย  ุอาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการ 
เปิดรับข้อมูลข่าวสารของการสื่อสาร ที่ไม่แตกต่างกัน๓   

องคป์ระกอบอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคล ดังนี้   
๑.  ประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้รับส่งสารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน   
๒ .  การประเมินสาระและประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนอง

วัตถุประสงค์   
๓.  ภูมิหลังที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีความสนใจที่จะเลือกเปิดรับข่าวสารที่ต่างกัน  
๔.  การศึกษาและสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกต่างกันในการแสดงพฤติกรรมการเลือก

เปิดรับข่าวสาร   
๕.  ความสามารถในการรับสาร ซึ่งเกี่ยวกับสภาพร่างกาย จิตใจ ที่ท า ให้พฤติกรรมการ 

เปิดรับข่าวสารนั้น มีความแตกต่างกัน   
๖.  บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติแนวโน้มการจูงใจและพฤติกรรม

ของผู้รับสาร   
๗.  สภาวะทางอารมณ์ ส่งผลท าให้มีความเข้าใจของข่าวสาร ที่เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจ

ความหมายของข่าวสารได้   
๘.  ทัศนคติ จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของการรับและตอบสนองต่อข่าวสารที่ได้รับ 

เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร๔   
การเปิดรับข่าวสารสามารถจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารได้ ดังนี้   
๑.  การแสวงหาข้อมูล (Information seeking) คือ บุคคลที่จะแสวงหาข้อมูล เมื่อต้องการ

ให้ตนมีความรู้ ความคิดเห็นที่คล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องนั้น ๆ   
๒.  การเปิดรับข้อมูล (Information receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร เฉพาะ

ข้อมูลที่ตนเองมีความสนใจเท่านั้น และจะให้ความเอาใจใส่ในการอ่าน ดู หรือฟัง มากกว่าปกติ   
๓.  การเปิดรับประสบการณ์ (Experience receptivity) คือ บุคคลจะเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือตอบสนองทศันคติของตนเองหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์   
แนวโน้มหรือแรงจูงใจที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมซ่ึงจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ

ในการเปิดข่าวสารเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้ องการของบุคคลและสามารถจ าแนกตาม
วัตถุประสงคไ์ด้ ๔ ประการ ดังนี้   

๑.  เพ่ือการรับรู้ (Cognition) คือ ผู้รับสาร มีความต้องการสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการและความอยากรู้ของตน  
                                                           

๓ ขวัญเรือน กิตติวัฒน์, พลศาสตร์ของการสื่อสาร, ใน เอกสารการสอนชุดวิชาพลศาสตร์การสื่อสาร
(นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๑), หน้า ๒๓-๒๖. 

๔ Wilbur Schramm, Channels and Audiences Handbook of Communication, (Chicago: 
Rand Menelly College Publishing Company, 1973), pp. 121-122. 



๑๐ 

 

การเลือกรับข่าวสาร  =  สิ่งตอบแทนที่คาดหวัง     ความพยายามที่ต้องใช้  
  ๒.  เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) คือ เมื่อบุคคลมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ นั้น 
ๆ ซึ่งถือเป็นการสร้างความหลากหลายทางด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น การเปิดรับสื่อ เพ่ือแสวงหา
ความเร้าใจ ตื่นเต้นสนุกสนาน รวมถึงการพักผ่อน เป็นต้น   

๓.  เพ่ืออรรถประโยชน์ทางสังคม (Social utility) คือ ความต้องการ การสร้างความคุ้นเคย 
การได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น การใช้ภาษาร่วมสมัย เป็นต้น   

๔.  การผละสังคม (Withdrawal) คือ การเปิดรับสื่อหรือเข้าถึงสื่อ เพ่ือหลีกเลี่ยงงานประจ า
หรือหลีกเลี่ยงคนรอบข้างที่บุคคลไม่ต้องการสื่อสารด้วย๕   

การเปิดรับข่าวสารเปิดรับสื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการ ๔ ประการ ดังนี้   
๑.  เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) คือ บุคคลสามารถติดตามข่าวสารจาก 

สื่อต่าง ๆ ความเคลื่อนไหว เหตุการณ์และสามารถใช้ในการสังเกตการณ์ต่าง ๆ ได้รอบด้านท าให้คนมี
ความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมือง   

๒.  เพ่ือการตัดสินใจ (Decision) คือ การเปิดรับข่าวสาร ท าให้บุคคลสามารถแสดงความ
คิดเห็นแสดงพฤติกรรมต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตั วได้ เต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 

๓.  เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) คือ บุคคลสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ต่อคน 
อ่ืน ๆ ในสังคม ใช้ในการพูดคุยแสดงความคิดเห็นและเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดี
ต่อกัน   

๔.  เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation) คือ บุคคลจะมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และความเป็นไป
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมรอบตัวและในชีวิตประจ าวัน๖   

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกันทั้งที่แสดง
ออกมาอย่างชัดเจนและไม่ชัดเจนแต่โดยทั่วไปบุคคลจะมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ ๓ ลักษณะ  ดังนี้   

๑.  การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน คือ ผู้รบัสารหรือบุคคลมีความคาดหวังจาก สื่อมวลชน
ว่าข่าวสารจากสื่อมวลชนนั้น จะช่วยตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่ งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติหรือพฤติกรรมบางอย่างได้ นอกจากนี้ การบริโภคข่าวสารจากสื่อมวลชนจะ
ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือแรงจูงใจของตัวบุคคลเอง เนื่องจากแต่ละบุคคลจะมีวัตถุประสงค์และการ
น าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน  
  ๒.  การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล คือ บุคคลหรือผู้รับสารที่ได้น าข่าวสารจากบุคคล หนึ่ง
ไปเผยแพร่สู่อีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อระหว่างบุคคล ( Interpersonal communication) 
เช่น การพูดคุยหรือการแสดงความคิดเห็น ซึ่ งจะส่งผลให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน  กรณีที่
ต้องการให้บุคคลใดเกิดการยอมรับ ข้อมูลข่าวสารนั้นควรที่จะมีการใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็น
หลักโดยใช้สื่อกลาง คือ ตัวบุคคล เป็นผู้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งสื่อบุคคลนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
                                                           

๕ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, การโฆษณาหาเสียงกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง, (กรุงเทพมหานคร: ประสิทธ์ิ
ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๓), หนา้ ๔๐-๔๔. 

๖ McCombs, M. E. & Becker, L. B., Using mass communication theory, (New York:  
Prentice-Hall, 1979), pp. 51-52. 



๑๑ 

 

มาก ในกรณีที่ผู้ส่งสารหรือข้อมูล คาดหวังให้ผู้รับมีความเข้าใจอย่างกระจ่างและชัดเจน อีกทั้งยังท า
ให้รู้สึกม่ันใจมากยิ่งขึ้นจากการ รับข่าวสารจากตัวบุคคล  
ซ่ึงการรับข่าวสารหรือการสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้    

๒.๑  การติดต่อโดยตรง (Direct contact) คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสร้างความ
เขา้ใจและชักจูงโน้มน้าวใจกับบุคคลโดยตรงจากตัวบุคคลสู่บุคคล   

๒.๒  การติดต่อโดยกลุ่ม (Group contact of community public) คือ กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อ 
บุคคลส่วนรวม ที่จะสามารถช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากกลุ่ม
ที่มีความสนใจมุ่งเน้นไปในทิศทางใด  บุคคลส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มและให้ความสนใจไปตามกลุ่มคน
นั้น   

๓ .  การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ คือ สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยมีเนื้อหาสาระที่
เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว และมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสาร
เฉพาะกลุ่ม เท่านั้น๗  

 ตัวอย่างเช่น จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นต้น เพราะฉะนั้น การ
เปิดรับ ข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจนี้ ผู้รับสารจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความ 
ละเอียดมากที่สุด  จากแนวความคิดเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารนี้๘  

สรุปได้ว่า ข่าวสารเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจ ในกรณีที่เกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด บุคคลย่อมต้องการ เปิดรับข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น โดยไม่จ ากัดว่าจะท าการ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อใด ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อใหม่(ออนไลน์)  หรือสื่อบุคคล แต่ทั้งนี้บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารเฉพาะเรื่องที่ตนเองให้ความสนหรือจะเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองมีความไม่แน่ใจอยู่
เพ่ือสร้างมันมั่นใจมากข้ึน  

เนื่องจากข่าวสาร ในยุคปัจจุบันมีมากเกินกว่าที่จะรับไว้ทั้งหมดได้จึงท าให้เกิดกระบวนการ
เลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคลแต่ละบุคคลจะมีเกณฑ์ในการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกัน
ตามลักษณะ ส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการแสดงออกซึ่ ง
พฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ด้วย 

 

                                                           
๗ ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย,์ การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาของวัยรุ่นใน เขต

กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓-๑๔. 
๘ เกศินี  จุฑาวิจิตร, การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๕.   



๑๒ 

 

 
ตารางท่ี ๒.๑  แนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ยุพดี ฐิติกุลเจริญ 
(๒๕๓๗, หน้า ๓) 

ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ ของมนุษย์เพ่ือให้
แน่ใจถึงข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง นอกจากนี้ ข้อมูล ข่าวสาร ยังเป็น
สิ่งที่ท าให้บุคคลมีความทันสมัย และเป็นสิ่งที่สามารถท าให้บุคคล
ปรับตัวให้เข้ากับ สังคมและสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  

ตารางท่ี ๒.๑  ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Klapper,J.T. 
 (1960, pp. 19-25) 
 

        กระบวนการเลือกเปิดรับข่าวสารเปรียบเหมือนเครื่องกรอง
ข่าวสารในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งงประกอบด้วย ๔ 
ขั้นตอน ดังนี้  ๑.  การเลือกเปิดรับ (Selective exposure)    
๒.  การเลือกให้ความสนใจ (Selective attention) 
๓.  การเลือกรับรู้และตีความหมาย(Selective perception and 
interpretation)  ๔.  การเลือกจดจ า  (Selective retention)  

ขวัญเรือน กิตติวัฒน์ 
(๒๕๓๑, หน้า ๒๓-๒๖) 
 
 

        ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่างกัน มีอยู่ 
๓ ปัจจัย คือ   
๑.  ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล  
๒.  ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม  
๓.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร  

Wilbur Schramm 
(1973, pp. 121-122) 

        องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสาร
ของบุคคล ดังนี้  ๑.  ประสบการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้รับส่ง
สารแสวงหาข่าวสารที่แตกต่างกัน  ๒.  การประเมินสาระและ
ประโยชน์ ของข่ าวสารที่ ผู้ รับ สารแสวงหาเพ่ื อตอบสนอง
วัตถุประสงค์  ๓.  ภูมิหลังที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีความสนใจที่
จะเลือกเปิดรับข่าวสารที่ต่างกัน ๔.  การศึกษาและสภาพแวดล้อม
ท าให้มีความแตกต่างกันในการแสดงพฤติกรรมการเลือกเปิดรับ
ข่าวสาร  ๕.  ความสามารถในการรับสาร ซึ่งเกี่ยวกับสภาพ
ร่างกาย จิตใจ ที่ท าให้พฤติกรรมการ เปิดรับข่าวสารนั้น มีความ
แตกต่างกัน  ๖.  บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ทัศนคติแนวโน้มการจูงใจและพฤติกรรมของผู้รับสาร  ๗.  สภาวะ
ทางอารมณ์ ส่งผลท าให้มีความเข้าใจของข่าวสาร ที่เป็นอุปสรรค
ต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้  ๘.  ทัศนคติ จะเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของการรับและตอบสนองต่อข่าวสารที่ได้รับ 



๑๓ 

 

เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
  
 
ตารางท่ี ๒.๑  ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการเปิดรับสื่อ (ต่อ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(๒๕๓๓, หน้า ๔๐-๔๔) 

 แนวโน้มหรือแรงจูงใจที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่ง
จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเปิดข่าวสารเพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสามารถจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์ได้ ๔ ประการ ดังนี้  ๑.  เพ่ือการรับรู้ (Cognition)   
๒.  เพ่ือความหลากหลาย (Diversion) ๓.  เพ่ืออรรถประโยชน์
ทางสังคม (Social utility) ๔.  การผละสังคม (Withdrawal)  

McCombs, M. E.  
& Becker, L. B.,  
(1979, pp. 51-52) 

    การเปิดรับข่าวสารเปิดรับสื่อเพ่ือตอบสนองความต้องการ ๔ 
ประการ ดังนี้   
๑.  เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance)  
๒.  เพ่ือการตัดสินใจ (Decision)  
๓.  เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion)  
๔.  เพ่ือการมีส่วนร่วม (Participation)         

ดวงฤทัย พงศ์ไพฑูรย์ 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๓-๑๔) 
    
 

    โดยทั่วไปบุคคลจะมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ ๓ ลักษณะ  ดังนี้   
๑.  การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน   
 ๒.  การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล  ซึ่งการรับข่าวสารหรือการ
สื่อสารระหว่างบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้    
๒.๑  การติดต่อโดยตรง (Direct contact)  
๒ .๒   การติดต่อ โดยกลุ่ ม  (Group contact of community 
public)    
๓.  การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ 

เกศินี  จุฑาวิจิตร 
(๒๕๔๐, หน้า ๑๓๕)   

   จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว คู่มือ นิทรรศการ เป็นต้น 
เพราะฉะนั้น การเปิดรับ ข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจนี้ ผู้รับสารจะ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีความ ละเอียด
มากที่สุด  จากแนวความคิดเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารนี้      

  

 



๑๔ 

 

 
๒.๒  ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของสื่อ 

ประเภทของสื่อ หมายถึง สื่อที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งหมด ๔ ประเภทดังนี้ ๑. สื่อกระแสหลัก  ๒. 
สื่อใหม่(ออนไลน์)  ๓. สื่อบุคคล  

 
๒.๒.๑ ทฤษฎีของสื่อกระแสหลัก 

 สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) หมายถึง สื่อมวลชนที่พิจารณาจากความเป็นเจ้าของ
สื่อนั้น ๆ (Ownership) อันมีเป้าหมายทางธุรกิจ เน้นผลก าไร เป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ 
  สื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) หรือสื่อธุรกิจ ซึ่งมีมาตรฐานคุณค่าตาม หลักปรัชญา
ขององค์กรวิชาชีพสื่อ รวมทั้ง มีการจัดตั้ง การลงทุน การเจริญเติบโตขึ้น และการด ารงอยู่ โดยการ
หล่อ เลี้ยงขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ   

หนังสือพิมพ์ (Newspaper) 
 หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น ในแต่ละ

วัน รวมทั้งเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ ตลอดจนการโฆษณา มีวาระการวางจ าหน่ายที่แน่นอน แต่
เดิมนิยมจ าหน่ายเป็นรายวัน ปัจจุบันหนังสือพิมพ์รายสามวันก็เป็นที่นิยมของผู้อ่านมาก การจัดพิมพ์
หนังสือพิมพ์จะใช้กระดาษชนิดเดียวกันตลอดเล่ม ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายโดยไม่มีการเย็บ
เล่ม 

หนังสือพิมพ์ ค าจ ากัดความในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.๒๔๘๔ ว่า "หนังสือพิมพ์ เป็น
สิ่งพิมพ์ที่มีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน ออกหรือเจตนาจะออกตามล าดับเรื่อยไป มีก าหนดระยะเวลา
หรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม" 

หนังสือพิมพ์ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์รายงานข่าว และข่าวสาร เพ่ือให้ความรู้ ความบันเทิงและ
เสนอข้อเขียนเชิงวิพากษ์ วิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในรูปของบทน า หรือบทบรรณาธิการ 
(Editorial) บทความ (Article) ตลอดจน คอลัมน์ (Column) เพ่ือให้แง่มุมความคิด และการเตือนภัย 
แก่ผู้อ่านซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นส าคัญ   

องค์ประกอบของหนังสือพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นเพ่ือคนทุกระดับความรู้ ไม่จ ากัดผู้อ่าน สามารถอ่านจบได้

ในเวลาอันสั้นและอ่านได้ทุกเวลาและทุกสถานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง หนังสือรายวันมักมีรายงานข่าวต่าง ๆมีข่าวในประเทศ ข่าวต่างประเทศ ประกอบไปด้วย
ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง ข่าววิทยาศาสตร์ ข่าวเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น การทะเลาะวิวาทและข่าวอาชญากรรม นอกจากการเสนอข่าวแล้ว หนังสือพิมพ์อาจมีเรื่องสาร
คดี นวนิยาย บทความแสดงความคิดเห็น ภาพประกอบข่าว และภาพประกอบเรื่องต่าง  ๆ และภาพ
การ์ตูน หนังสือพิมพ์จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจากผู้อ่านมากกว่าสิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน 
ๆ๙   

                                                           
๙ สุรัตน์ นุ่มนนท์, เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์, หน่วยท่ี๑, พิมพ์ครั้งท่ี 

๑๑. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒.     



๑๕ 

 

รูปแบบหรือขนาดของหนังสือพิมพ์ (Format) 
ขนาดของหนังสือพิมพ์มี ๒ ขนาด คือ ขนาดใหญ่หรือขนาดมาตรฐาน (Standard) หรือที่

เรียกว่า 
"บรอดชีท" (Broad Sheet) หรือ "Full Size" ซึ่งมีความกว้างยาวประมาณ ๑๔ นิ้ว คณู ๒๓ 

นิ้ว หนังสือพิมพ์ที่มีขนาดนี้ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส, ์ กรุงเทพธุรกิจ, คมชัด
ลึก, ผู้จัดการ, The Nation เป็นต้น 

หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก ที่เรียกว่า "ขนาดแทปลอยด์" (Tabloid) ซึ่งมีความกว้างยาวประมาณ 
๑๑.๕คูณ ๑๔.๕ นิ้ว หรือประมาณขนาดตัดครึ่งของขนาดมาตรฐานนั่นเอง หนังสือพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก
หรือแทปลอยด์ เช่น หนังสือพิมพ์สตาร์ซ็อกเกอร์, หนังสือพิมพ์คิกออฟ, หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล, และ
หนังสือพิมพ์สปอร์ตแมน เป็นต้น  

ประเภทหนังสือพิมพ์ (Newspaper) 
การจ าแนกหนังสือพิมพ์นั้นสามารถจ าแนกได้ในหลายลักษณะ อาจจ าแนกได้ดังนี้ 
ลักษณะเนื้อหา การแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ที่ยึดถือกันมาแต่เดิมได้แนวคิดมาจากชาติ

ตะวันตก กล่าวคือ ลักษณะของหนังสือพิมพ์ทีมาเนื้อหาหนักแน่น ข่าวสารเจาะลึก และบทความ
แสดงความคิดเห็น ก่อให้ เกิดมุมมองหลากหลาย เรียกว่า หนั งสือพิมพ์คุณภาพ (Quality 
Newspaper) กับหนังสือพิมพ์ประเภทข่าวตื่นเต้น มีลักษณะเนื้ อหาแบบชาวบ้าน เนื้อหาด้าน
การเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีปริมาณการจ าหน่ายสูง  เรียกว่า
หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม(Popular Newspaper) ๑๐  การแบ่งแยกประเภทของหนังสือพิมพ์
แนวใหม่ที่ตรงกับความเป็นจริงในวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของไทย คือ การแบ่ งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ประเภทข่าวทั่วไป (General Newspaper) หนังสือพิมพ์ประเภทข่าวธุรกิจ (Business 
Newpaper) และหนังสือพิมพ์เฉพาะกลุ่ม (Specialied Newpaper) 

หนังสือพิมพ์ประเภทข่าวทั่วไป (General Newspaper)  เช่ น ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ไท ย รั ฐ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์แนวหน้า   และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ซึ่งเน้น
น าเสนอข่าวสารทั่วๆไป มีเนื้อหาที่หลากหลาย  

หนังสือพิมพ์ประเภทข่าวธุรกิจ (Business Newspaper)  จะเน้นน าเสนอข่าวสารด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองเป็นหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ธุรกิจ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หนังสือพิมพ์
ประชาชาติธุรกิจ  เป็นต้น  

หนังสือพิมพ์ประเภทเฉพาะกลุ่ม (Specialied Newspaper)  หนังสือพิมพ์แนวนี้จะ
มุ่งเน้นน าเสนอเนื้อหาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง มีกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายจ าเพาะเจาะจง เช่น หนังสือพิมพ์
แนวข่าวกีฬา เช่น หนังสือพิมพ์สตาร์ซ็อกเกอร์ หนังสือพิมพ์สปอร์ตพูล หนังสือพิมพ์คิก ออฟ และ
หนังสือพิมพ์กอล์ฟ ได้เจส เป็นต้น หรือหนังสือพิมพ์แนวข่าวคราวและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของผู้
นับถือศาสนาอิสลาม เช่น หนังสือพิมพ์อิสลามทางน า เป็นต้น 
วิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ 

                                                           
๑๐ สุรัตน์ นุ่มนนท์, เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๒.     



๑๖ 

 

วิทยุกระจายเสียง  หมายถึง  การแพร่สัญญาณเสียงออกอากาศโดยใช้คลื่นวิทยุหรือคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  เพื่อส่งสารกระจายออกอากาศไปถึงมวลชนที่อยู่ในถิ่นต่าง ๆ ได้รับโดยตรง 

วิทยุโทรทัศน์  หมายถึง  กระบวนการถ่ายถอดเสียงและภาพ โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็น
คลื่นเสียงและภาพเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ หรือส่งเสียงและภาพทางสาย เพ่ือส่งสารไปถึง
มวลชนที่อยู่ในถิ่นต่าง ๆ โดยตรง   เป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าของภาพ  และเสียงในเวลาเดียวกัน๑๑ 
บทบาทของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชน วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

๑.บทบาทในการเป็นภาพสะท้อนของสังคม 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถเป็น “ภาพสะท้อน” ของสังคมได้โดยท าหน้าที่

รายงานความเป็นไป ในสังคม บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ในขณะที่ท าหน้าที่เป็นภาพสะท้อนของ
สังคม  วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ก็จ าเป็น ต้องตรวจตรา ตรวจสอบความเป็นไปในสังคม
ด้วยว่า  มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีก็ต้องรายงานให้สังคมได้รับรู้อย่างทันท่วงทีเช่นกัน 

๒. บทบาทในการเป็นตัวแทนของคนทุก ๆ กลุ่มในสังคม 
  สังคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต้องสามารถสะท้อนความคิดเห็นที่แตกต่างกันของ
คน หรือกลุ่มคนในสังคมโดยมีการน าเสนอข่าวสาร เรื่องราว หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐาน
ของความ ส าคัญที่เท่าเทียมกัน แทนที่จะน าเสนอแต่เฉพาะข่าวสาร เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เป็น 
“กระแสหลัก” แต่เพียงอย่างเดียว 
  ๓. บทบาทในการสร้างสาธารณมติ 

ค าว่า เป็น “สาธารณมติ” หมายถึง ความคิดเห็นและทัศนคติของกลุ่มสาธารณมติ ที่มีต่อ
ประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การสร้างสาธารณมติจึงเป็นการสะท้อน ให้เห็น
ความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนในสังคม  วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์สามารถ สร้างสาธารณมติ 
ได้โดย  หยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาพูดถึง  และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็น 
ต่อประเด็นปัญหานั้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชน  มีดังนี้ 

๑. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการให้ข่าวสาร  
๑ .๑  คุณ ลั กษณ ะของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ โทรทั ศน์ ในการเสนอข่ าวสาร

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีคุณลักษณะเหมาะสมในการน าเสนอข่าวใน ๓ ด้าน
ได้แก่ ความฉับไวในการเสนอข่าวสาร ความน่าเชื่อถือในการสื่อสาร  และการเข้าถึงผู้รับสาร  ดังนี้ 
                      ๑.๑.๑ ความฉับไวในการเสนอข่าวสาร ความฉับไวในการเสนอข่าวสารเป็นความ
จ าเป็นเนื่องจากจ าท าให้ผู้รับสาร รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว หากข่าวสารนั้นเป็นข่าวสารที่ต้องการ
การแก้ไขจะท าให้ผู้รับสารสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที เช่น การแจ้งข่าว ภยันตราย 
หรือข่าวสารในยามที่บ้านเมืองอยู่ระหว่างกา รจลาจลการแจ้งข่าวสารอย่างทันท่วงที จะช่วยให้คน
รับรู้เหตุการณ์ และปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงทีได้ 
                                                           

๑๑ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, “สื่อมืออาชีพกับสื่อสมัครเล่น : มุมมองนักวิชาการ”, สื่อมืออาชีพในสงครามยุค
ออนไลน์. หนังสือ 19 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. (กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, ๒๕๕๙), หน้า ๙-
๑๐ 



๑๗ 

 

               ๑.๑.๒ ความน่าเชื่อถือในการเสนอข่าวสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท า
ให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกเชื่อถือที่น าเสนอ ในลักษณะที่ต่างกัน กล่าวคือ การน าเสนอข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงเป็นการน าเสนอด้วยภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ สั้น กระชับ และชัดเจนตามหลัก
ของภาษาวิทยุกระจายเสียงท าให้ผู้ฟังเข้าใจเหตุการณ์ที่น าเสนอโดยไม่ถูกหันเหความสนใจด้วยภาพ 
จึงท าให้การน าเสนอข่าวทางวิทยุกระจายเสียงเป็นการน าเสนอที่มีพลัง ส่วนความน่าเชื่อถือของข่าว
ทางวิทยุโทรทัศน์เกิดจากความรู้สึก เหมือนได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ได้สัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากภาพ
ข่าว นอกจากนั้นผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ยังมีผล ต่อความน่าเชื่อถือของข่าว  โดยการใช้น้ าเสียง 
ภาษา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง เพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหาของข่าว 
              ๑ .๑ .๓  การ เข้ าถึ งผู้ รั บ ส าร ปั จจุ บั นป ระชาชนแท บทุ กครั ว เรื อนมี สื่ อ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไว้ในครอบครอง การเข้าถึงผู้รับสารจึงไม่ใช่ปัญหาของ
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์อีกต่อไป แต่ข้อจ ากัดน่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกในการรับฟัง 
และรับชมมากกว่าวิทยุกระจายเสียงได้เปรียบตรงที่พกพาง่าย สามารถเปิดรับฟังได้ตลอดเวลาขณะ
ท าธุรกิจอย่างอ่ืนไปด้วย เช่น ขณะท าอาหาร ท างานบ้าน หรือขับรถ เป็นต้น 

๑.๒ หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอข่าวนอกจาก
หน้าที่ในการให้ข่าวสารโดยตรงแล้ว วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   ยังมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ ข่าวสารในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
             ๑.๒.๑ การสอดส่องตรวจตรา สื่อมวลชนมีหน้าที่จับตาดูความเปลี่ยนแปลง หรือ
ความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ดูแลสังคมให้อยู่ในระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 
            ๑.๒.๒ การกลั่นกรองข่าวสาร ข่าวสารที่เราได้ฟัง ได้ชมทางวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน์นั้นไม่ใช่เนื้อข่าวทั้งหมด แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งซึ่งได้รั บการเลือกสรรมาแล้ว จาก
บรรณาธิการข่าว หรือหัวหน้าข่าวและนักข่าวว่าข่าวใดเป็นข่าวที่มีความเหมาะสมที่จะน าเสนอ  แก่
มวลชน และการน าเสนอในลักษณะใด การกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อมวลชนนี้ ท าให้สื่อมวลชนถูก
มองว่าเป็นนายทวารข่าวสาร (Gate keeper)ที่ควบคุมประตูทางออกของข่าวสารก่อนเดินทางผ่านสื่อ
ไปสู่มวลชนหน้าที่ในการให้ข่าวสารของสื่อกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นหน้าที่หลัก  ซึ่งมี
ความส าคัญมากจึงพึงกระท าด้วยความระมัดระวัง เที่ยงตรง และน าเสนอด้วยความเป็นกลาง  ไม่
บิดเบือนหรือลดความน่าเชื่อถือของข่าว๑๒ 

๒. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการแสดงความคิดเห็น 
      ลักษณะการท าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็นของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีดังนี้ 
       ๒.๑ การให้ความคิดเห็นประเภทของรายการในการให้ความคิดเห็น ได้แก่ รายการวิจารณ์ 
รายการวิเคราะห์ สถานการณ์และประเด็นปัญหาต่าง ๆ รายการที่ให้ความคิดเห็นนี้ เป็นรายการที่มี
การแสดงความคิดเห็นของผู้ด าเนินรายการ และผู้ร่วมรายการ ท าให้สาระที่ผู้ฟัง ผู้ชมได้รับอย่าง
แท้จริงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาของข่าว แต่เป็นความคิดเห็นที่มีการน าเสนอในรายการนั้น ๆ           

                                                           
๑๒  ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการสื่อสารและพฤติกรรมการสื่อสาร, (นนทบุรี: 

ส านักพิมพ ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๙๙-๑๐๐. 



๑๘ 

 

       ๒.๒ การเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นนอกจากให้ความคิดเห็นแล้ว สื่อมวลชนยังเปิดโอกาสให้
สมาชิกในสังคมได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้เสนอข้อมูล และหาวิธีแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะปัญหาสังคม    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ท าหน้าที่เป็นเวที
แสดงความคิดเห็นได้  ๓ ลักษณะ คือ    
             ๒.๑.๑ เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสามารถ 
ท าได้โดยการเชิญมาแสดงความคิดเห็น ในรายการ สัมภาษณ์ หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
จดหมาย โทรทัศน์ และเครื่องมือทางการสื่อสารประเภทอ่ืน ๆ 
             ๒.๒.๒ เป็นช่องทางในการร้องทุกข์ของประชาชน การสร้างทุกข์ของประชาชน ผ่าน
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มักจัดท าในลักษณะของรายการขนาดสั้น ที่ให้ผู้เดือดร้อน
เป็นผู้น าเสนอเรื่องราวด้วยตนเองท้ังภาพและเสียง เพ่ือให้มีความรู้สึกปัญหาเหล่านั้น 
เป็นปัญหาของ “ชาวบ้าน”จริง ๆ หลายครั้งที่ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขและสนองตอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             ๒.๒.๓ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็น บางครั้งสื่อมวลชนไม่ได้ “ถาม” 
ประชาชนโดยตรงว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่อง หนึ่งเรื่องใดอย่างไร แต่การแสดงความคิดเห็นหรือการตั้ ง
ประเด็นค าถามในรายการสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนั้นได้ เช่น การที่รายการ
วิเคราะห์ข่าวหยิบยกประเด็นทางการเมืองขึ้นมาถกเถียง อภิปราย อาจมีผลต่อผู้รับสาร และสร้าง
ความเป็น “สาธารณะ” โดยท าให้กลุ่มคนที่เปิดรับสารในเรื่องเดียวกันมีความสนใจร่วมกัน และมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ต่อประเด็นดังกล่าว        

๒.๓ การโน้มน้าวชักจูงใจ  
การแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชนอาจน าไปสู่การโน้มน้าวชักจูงใจได้   ถ้ามีการน าเสนอ

ตามหลัก และยุทธวิธีที่เหมาะสมตามแนวคิดของทฤษฎีการโน้มน้าวใจว่า สื่อมวลชนสามารถท าหน้าที่
เรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะเครื่องมือที่กระตุ้นการ
บริโภคข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ความรู้ การตอกย้ า ความจ า การปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือแม้แต่
พฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา สาระ ประเด็น และเรื่องราวที่น าเสนอ การโน้มน้าวชั กจูงใจ
รายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์มักเป็นการน าเสนอ ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
เพ่ือรณรงค์ หรือโน้มน้าวให้ประชาชนมีคิดคล้อยตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การรณรงค์โน้มน้าวใจ
ให้คนเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น๑๓ 

๓. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการให้ความรู้และการศึกษา 
       หน้าที่ในการให้ความรู้และการศึกษาเป็นบทบาทที่ส าคัญยิ่งของวิทยุกระจายเสียง  และวิทยุ
โทรทัศน์เนื่องจากการศึกษาเป็น รากฐานเบื้องต้น  ของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สื่อมวลชน
สามารถท่ีจะท าหน้าที่ในการให้ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ การปรับตัวของประชาชนให้เข้ากับการพัฒนา
สังคมได้ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในเรื่องการ่านออกเขียนได้ การปรับปรุงการกินอยู่ และ
การประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันรายการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็สามารถ ท าหน้าที่
เป็นสื่อหลัก   หรือสื่อเสริมของการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เช่นกัน วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

                                                           
๑๓ ภัสวลี  นิตเิกษตรสุนทร, เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๑๐-๑๒๒.    



๑๙ 

 

โทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีความเหมาะสมแก่การให้ความรู้ และการศึกษาเนื่องจากสามารถน าความรู้
และการศึกษาไปถึงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว  โดยการเสนอใน
รูปแบบที่น่าสนใจ เหมาะสมต่อการเรียนรู้  และรับรู้ ของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายท าให้การ
เผยแพร่ความรู้และการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             

๔. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการให้ความบันเทิง  
หน้าที่ของสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพ่ือความบันเทิงมี ๓ ลักษณะ คือ หน้าที่ในการให้
ความบันเทิงโดยตรง  หน้าที่ในการให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อม  และหน้าที่ในการให้
สาระบันเทิง  ดังนี้ 
       ๑. การให้ความบันเทิงโดยตรง  เป็นบทบาทเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ของ
มนุษย์ในแต่ละด้านได้แก ่
     ๒. การให้ความบันเทิงโดยแฝงความรู้ทางอ้อมรายการบันเทิงโดยทั่วไป เมื่อมองอย่างผิวเผิน 
มักเป็นรายการที่มุ่งให้ความบันเทิง หากแท้จริงแล้ว มีหลายครั้งทีเดียวที่เราพบว่าตัวเราเองได้รับ
ความรู้ และข้อคิด  ที่เป็นประโยชน์จากรายการเหล่านั้น 
     ๓. การให้สาระบันเทิง ลักษณะเด่นของรายการสาระบันเทิง คือ สามารถน าเสนอสาระ
ความรู้ให้แก่ผู้ฟัง ผู้ชม โดยไม่ท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย แต่กลับให้ความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ  
๒.๒.๒.แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) 

ความหมายของสื่อใหม่ 

สื่อ (Media) เป็นช่องทางการสื่อสารที่น าเสนอเนื้อหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบันเทิง
หรือโฆษณาไปสู่ผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อที่
พัฒนาให้ดีขึ้นนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พัฒนาเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง สื่อ
อินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพ่ือการติดต่อสื่อสารเพ่ิมขึ้น ดังนั้นกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่อออกเป็น๒ ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์ คือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อใหม่๑๔  

๑)  สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสารได้
ทางเดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้  สื่อที่ท า
หน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารตัวหนังสือหรือเสียง หรือภาพ ไปอย่าง
เดียว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ  แลสื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือ ส่งทั้งภาพ
และเสียงพร้อมกัน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ 

                                                           

๑๔ พรจิต  สมบัติพานิช, “การศึกษาถึงปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณาในทศวรรษที่ ๒๐๐๐-
๒๐๑๐”,  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต, (คณะสารสารศาสตร์และสื่อมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หน้า 
๔  



๒๐ 

 

๒)  สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสารและรับ
สารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ 
เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบ
เทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อ
แบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากขึ้น๑๕  

บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพ่ือการสื่อสาร 
โครงข่ายโทรศัพท์ อุปกรณ์ภาพและเสียงมีผลกระทบต่อ "สื่อแบบดั้งเดิม"  (Traditional Media)  ซ่ึง
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า "การปฏิวัติแห่ง
ระบบตัวเลข" (Digital Revolution)  ท าให้ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ใด เช่น ข้อความ
เสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ หรืองานกราฟิก ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นภาษาอีกชนิดหนึ่งเป็นรูปแบบ
เดียวกันทั้งหมด คือ สามารถอ่านและส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถ
น าเสนอในลักษณะใดก็ได้ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน  ความเปลี่ยนแปลงนี้ถูกเรียกขานว่า"
การท าให้เป็นระบบตัวเลข"หรือ"ดิจิไทเซชั่น" (Digitization)  ด้วยระบบที่มีการท าให้เป็นระบบตัวเลข 
เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิด "สื่อใหม่" (New Media) ขึ้น เป็นสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับ
ระบบตัวเลข เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบการสะท้อนกลับ หรือ “อินเตอร์ แอคทีฟ” 
(Interactive) คาดหวังกันว่าสื่อใหม่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของ "ผู้แสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร" (Seeker) ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อแบบดั้งเดิม  เนื่องจากสื่อใหม่ไม่มี ข้อจ ากัด ในด้าน
เวลา (Time) และเนื้อที่ (Space) เหมือนอย่างเคยเป็นข้อจ ากัดของสื่อแบบดั้งเดิมมาก่อน๑๖ 

สื่อใหม่  หมายถึง ระบบการสื่อสารหรือเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก 
ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริการระดับเวิลต์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) 
บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line Service) เป็นต้น๑๗ 

 "สื่อใหม่"  (New Media) ว่าหมายถึง ระบบการสื่อสาร หรือระบบท่ีมีการเชื่อมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของเครือข่ายในระดับโลก 

 
 สื่อใหม่ (New media)  โดยแยกออกเป็น ๓ ประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑)  DigitalMedia เป็นการสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมต่อข้อมูล

ผ่านดาวเทียม 

๒)  สื่อซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่นอกเหนือจากสื่อพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ 
๓)  สื่อสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือ Support งานบางอย่าง โดยเน้น Creativity Innovation ๑๘ 

                                                           
๑๕ Burnett, R. and David P. M., Web Theory, (London: Routlege, 2003), pp. 40-41. 
๑๖ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ,พัฒนาการสื่อใหม่ (New Media) อิทธิพลภาษาดิจิตอลต่อรูปแบบการสื่อสารของ

มนุษยชาติและผลกระทบต่อจริยธรรมสื่อ, (ม.ป.ป.) [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล
http://utcc2.utcc.ac.th/localuser/amsar/PDF/New%20Media.pdf (๒๘ เมษายน ๒๕๖๓). 

๑๗สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, การสื่อข่าว: หลักการและเทคนิค, (กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๔๕), หนา้ ๒๐.  



๒๑ 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทัล และนิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึง 
เนื้อหา (content) ที่อยู่ ในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะส าคัญของเนื้อหาอยู่ ในรูปแบบดิจิทัล 
ประกอบด้วย “อิสระ ๕ ประการ” (5 Freedoms) ได้แก่ 

๑) อิสระจากข้อจ ากัดด้านเวลา (Freedom from Scheduling) เนื้อหาที่อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับและส่งข่าวสารได้ในเวลาที่ตนต้องการ และไม่จ าเป็นต้องชม
เนื้อหาต่าง ๆ ตามเวลาที่ก าหนด 

๒)  อิสระจากข้อจ ากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้อหา
ในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวโลกในเวลาอันรวดเร็วท าให้ผู้บริโภคสามารถเลือก
รับ หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของบุคคลแต่ละคน 

๓) อิสระจากข้อจ ากัดด้านขนาด (Freedom to Scale) มีเนื้อหาที่สามารถย่อหรือปรับขยาย
ขนาดหรือเครือข่ายได้ เช่น การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมส าหรับการเผยแพร่ทั่วโลก หรือปรับให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

๔) อิสระจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหาแบบดิจิทัลไม่
จ าเป็นต้องมีรูปแบบ หรือลักษณะที่ตายตัว สื่อดั้งเดิม เช่น สปอร์ตโฆษณามาตรฐานทางโทรทัศน์ถูก
ก าหนดว่าต้องมีความยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้าหรือเต็มหน้าเป็นต้น แต่สื่อดิจิทัล เช่น 
ไฟล์วิดีโอภาพที่ถ่ายจากกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วน าลงไปไว้ในเว็บไซต์จะต้องมีความยาวกี่วินาที 
หรือมีความละเอียดของไฟล์เป็นเท่าไหร่ก็ได้ เป็นต้น 

๕) อิสระจากยุคนักการตลาดสร้างเนื้อหามาสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้าง และควบคุมเนื้อหา
เอง (From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้วย
พัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้เจ้าของสื่อไม่อาจควบคุมการแพร่กระจายของสื่อได้เหมือนอดีต 
เนื้อหาที่พบในบล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอ ในเว็บไซต์ของ YouTube และสื่อผสมใหม่ๆ อาจ
สร้างสรรค์จากผู้บริโภคคนใดก็ได้ เกิดเป็นเนื้อหาที่สร้างจากผู้บริโภค (Consumer-Created 
Content) หรือเป็นค าพูดแบบปากต่อปากฉบับออนไลน์ (Online Word-of-Mouth)ท่ีแพร่ กระจาย
ไปอย่างรวดเร็ว๑๙ 

                คุณลักษณะของสื่อใหม่ สื่อใหม่เป็นสื่อที่ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้ตามความ
ต้องการ เปิดรับสารของผู้รับสารมากที่สุดเพราะสื่อใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
บรรจุเนื้อหาขอข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ มีการค้นหาข้อมูลที่ต้องการง่าย อันจะส่งผลให้เกิด

                                                                                                                                                                      
๑๘ ธิดาพร  ชนะชัย, New Media Challenges : Marketing Communication ThroughNew 

Media, 2550, [ออนไลน์],แหล่งข้อมูล: 
http://commarts.hcu.ac.th/images/academic_article/nok/new_media_newchallenges.pdf.[๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๓] 

๑๙ (Kent Wertime and Ian Fenwick), “เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิทัล”, แปลจาก 
DigiMarketing, แปลโดย ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, ประภสัสร วรรณสถติย,์ (กรุงเทพฯ : เนช่ันบุ๊คส,์ ๒๕๕๑).  



๒๒ 

 

ความส าเร็จในงานเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกท้ังยังใช้คุณสมบัติของระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ที่เรียกว่าสื่อผสมผสาน๒๐ 
 

ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่  (New Media) 

จากการศึกษางานวิจัย และ บทความสามารถสรุปประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่ (New 
Media) ดังต่อไปนี้ 

๑)       สามารถท าให้ค้นหาค าตอบในเรื่องบางอย่างได้ โดยการเปิดหัวข้อไว้ ก็จะมีผู้สนใจและมี
ความรู้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย 

๒)       ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูล 

๓)       ช่วยสนับสนุนในการท า E-Commerce เป็นรูปแบบการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่สั่งซื้อสินค้า
ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ catalog อีกต่อไป 

๔)       สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่มเป้าหมาย 
เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้ในระยะเวลาพร้อม ๆ กัน 

๕)       สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วประเทศและทั่วโลก 

๖)       ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนื้อที่ให้นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์และ
ภาพยนตร์แล้วมีอัตราค่อนข้างจะถูกกว่า 

๗)       สื่อใหม่ยังเป็นสื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงท าให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้
ทันที 
               สรุปได้ว่าการที่น าสื่อใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะท าให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มา
ขึ้น เปิดกว้างให้กับทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่ข้อจ ากัดของสื่อ
แบบเดิมไม่สามารถท าได้มีความทันสมัยมากขึ้นสามารถโต้ตอบสื่อสารได้แบบ  Real-time ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทาง เรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงบุคคลอื่น  
 
 
 
ผลส ารวจชี้สื่อโซเชียลมีเดียมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง 

ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผล

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “โซเชียลมีเดีย (Social Media) กับการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒” 

ท าการส ารวจระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป 

กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑,๒๕๒ หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ

การใช้โซเชียลมีเดียของประชาชนในการติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ รวมถึงผลการใช้

                                                           

  
๒๐ ขวัญฤทยั สายประดิษฐ์, บทบาทนักประชาสัมพันธ์กับการประชาสัมพันธ์ในสื่อใหม่ ตอน ท่ี 1. 

พัฒนาเทคนิคศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๑), หน้า ๔๓ 



๒๓ 

 

โซเชียลมีเดียกับการตัดสินใจในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมือง  จากการส ารวจเมื่อ

ถามถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ 

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๖.๙๒ ระบุว่า ไม่ได้ติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย และร้อยละ 

๒๓.๐๘ ระบุว่า ติดตามผ่านโซเชียลมีเดีย  

เมื่อถามถึงช่องทางของผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองของ

การเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ ผ่านโซเชียลมีเดีย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๙.๒๔ ติดตามผ่านเฟซบุ๊ก 

(Facebook), แฟนเพจ    รองลงมา ร้อยละ ๔๔.๒๙ ติดตามผ่านไลน์ (Line) ร้อยละ ๒๔.๒๒ ติดตาม

ผ่านยูทูป (Youtube) ร้อยละ ๕.๘๘ ติดตามผ่านอินสตาแกรม (Instagram) และร้อยละ ๕.๕๔ 

ติดตามผ่านทวิตเตอร์ (Twitter)   

ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้อมูลการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ จากโซเชียลมีเดียว่าเป็นจริง

ทุกข้อมูล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๑.๑๘ ระบุว่า เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าเป็นจริงทุกข้อมูล 

รองลงมา ร้อยละ ๓๓.๑๕ ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นว่าเป็นจริงทุกข้อมูล ร้อยละ ๔.๗๙ ระบุว่า เชื่อมั่นว่าเป็น

จริงทุกข้อมูล และร้อยละ ๐.๘๘ ระบุว่า ไม่แน่ใจ  

ส าหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลของโซเชียลมีเดียต่อการตัดสินใจในการเลือก

ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือเลือกพรรคการเมือง ในการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 

๑๙.๕๗ ระบุว่า มีผลมาก ร้อยละ ๓๗.๒๒ ระบุว่า มีผลค่อนข้างมาก ร้อยละ ๒๕.๓๒ ระบุว่า  มีผล

ค่อนข้างน้อย ร้อยละ ๑๗.๑๗ ระบุว่า ไม่มีผลเลย และร้อยละ ๐.๗๒ ระบุว่า ไม่แน่ใจ  

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียง

เลือกตั้งผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้อย่างเสรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.62 

ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 36.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.80 ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อย

ละ 0.08 ไม่ระบุ๒๑   

 
๒.๒.๓ สื่อบุคคล (personal media) 

สื่อบุคคล หมายถึง ตัวคนที่น ามาใช้สื่อสารกับผู้รับสารในลักษณะเผชิญหน้าทั้งในรูปของการ
สนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุ่ม ซึ่งการใช้สื่อบุคคลในการสื่อสารก่อให้เกิดผลดีคือ สามารถน า

                                                           
๒๑ “นิด้าโพล”, สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), “โซเชียลมเีดีย (Social Media) กับการ

เลือกตั้งปี ๒๕๖๒”, [ออนไลน]์, แหล่งข้อมูล: https://www.thaipost.net/main/detail/23810. [๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 

https://www.thaipost.net/main/detail/23810


๒๔ 

 

ข่าวที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้รับสารได้โดยตรง และท าให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่ความ
ยืดหยุ่นปรับให้ผู้รับสารเป็นราย ๆ ได้ และทราบความรู้สึกของผู้รับสารได้ทันที๒๒  

การสื่อสารระหว่างบุคคล มีผลต่อการท าให้ผู้รับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
ยอมรับที่จะให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากที่สุด ดังนั้นสื่อบุคคลจึงมีความส าคัญ
มากกว่าสื่อมวลชนขั้นจูงใจ ส่วนสื่อมวลชนจะมีความส าคัญกว่าในขั้นของการให้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง อาจมีผลบ้างในการสร้างทัศนคติในเรื่องที่บุคคลยังไม่เคยรับรู้มาก่อน๒๓  

ในกรณีที่ต้องการให้บุคคลใด ๆ เกิดการยอมรับในสารที่เสนอออกไปหรือจะท าการสื่อสารให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือให้มีการยอมรับสารนั้น ควรที่จะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อ
บุคคลเป็นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวังผลให้ผู้รับเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติและพฤติกรรมในการรับสาร นอกจากนี้ยังเป็นวิธีช่วยให้ผู้รับสารมีความ
เข้าใจกระจ่างชัดและตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจขึ้น๒๔ 

สื่อบุคคลหรือการสื่อสารด้วยค าพูดนั้น มี ๒ แบบ คือ 

- แบบที่เป็นทางการ (Formal oral communication) เช่น การอภิปราย การบรรยาย การ
ประชุม  การประกาศข่าว การให้สัมภาษณ์ การสัมมนา   

- แบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัย
ต่าง ๆ ใน การพูดที่เป็นทางการนั้น ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แล้วยัง
อาจจะมี วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ในทางการพูดด้วย เช่น เพ่ือให้ข่าวสารความรู้ เพ่ือชักจูงใจ เพ่ือกระตุ้น
เร้าอารมณ์ เพื่อ ก่อให้เกิดการปฏิบัติการหรือท าให้รู้สึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าจุดมุ่งหมายจะมี ๒ 
ลักษณะ คือ จุดมุ่งหมายที่เปิดเผย หรือจุดมุ่งหมายที่ปกปิด  

ประเภทของค าพูดที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์  
๑. การพบปะพูดจาธรรมดา   

๒. การจัดตั้งหน่วยติดต่อ - สอบถาม  

๓. การพูดติดต่อทางโทรศัพท์  

๔. การแสดงปาฐกถา 

ปัจจัยที่ท าให้การติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของบุคคลมากกว่าการติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อมวลชน มี ๔ ประการ คือ 

๑. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถจัดการเลือกรับสารของผู้ฟังได้เนื่องจากการ
หลีกเลี่ยงการสนทนาหรือรับฟังเป็นไปได้ยากกว่าการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสารหลีกเลี่ยง
ไม่รับฟังเนื้อหาที่ขดัแย้งกับทัศนคติและความเชื่อของตน หรือเรื่องที่ตนไม่สนใจได้ง่าย 

                                                           
๒๒ ปรมะ สตะเวทิน, หลกันิเทศศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 

๒๕๒๖),  
หน้า ๔๘. 

๒๓  Katz, E., & Lazarfeld, P. F, Personal influence: The part played by people in the 
flow of communication, (New York: The Free Press, 1955), p. 77. 

๒๔ Rogers, E. M., & Svenning, L., Modernization among peasants: The impact of 
communication, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1969) p. 87. 



๒๕ 

 

๒. การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ส่ งสารสามารถปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ใช้สนทนากันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหากเนื้อหาที่สนทนานั้นได้รับการต่อต้าน
จากคู่สนทนา 

๓. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นจะมีลักษณะง่าย ๆเป็นกันเองจึงง่ายต่อการชักจูงใจให้
คล้อยตาม 

๔. ผู้รับสารส่วนใหญ่มักจะเชื่อถือในข้อตัดสิน และความคิดเห็นของผู้ที่เขารู้จักและนับถือ
มากกว่าบุคคลที่เขาไม่รู้จักมาก่อนแล้วมาติดต่อสื่อสาร 

กล่าวโดยสรุป คือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความ
สนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มีเสถียรภาพและความน่าไว้วางใจสูง แต่มักไม่ได้
รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื้อหาของสาร๒๕

 

 
 
ลักษณะของสื่อบุคคล   
๑. การพูดสนทนา เป็นการสื่อสารของบุคคลโดยทั่วไปในวงสนทนา ซึ่งเป็นการสื่อสารกันใน  

ชีวิตประจ าวันทั่วไป   
๒. การอภิปราย เป็นการสื่อความโดยกลุ่มคนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการให้ความรู้ 

ความคิดเหน็  และ ข้อเสนอแนะที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน   
๓. การบรรยาย เป็นการสื่อความเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจต่อเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย

ผู้ฟังเป็น ผู้รับสาร และผู้บรรยายเป็นผู้ให้สาร   
๔. การประชุม เป็นการร่วมกันปรึกษาหารือกันในกลุ่มหรือทีมงานอย่างมีระบบและระเบียบ

วิธีทางการ  ประชุม เช่น การยกมือก่อนพูดแสดงความคิดเหน็ มีการจดบันทึกรายงานการประชุม 
และมีประธานการ ประชุม   

๕. การฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคล เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมขึ้น และมี
ความสามารถ ขึ้นในเรื่องที่ได้รับการฝึกและอบรมมา  

 ๖. การสัมมนา เป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง ทั้งให้และรับความรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง
วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา   

๗. การพูดในทีชุมชน เปน็การพูดในที่สาธารณะหรือชุมชนในวาระหรือโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การสร้าง ความเข้าใจ ความรู้ ยกย่อง และยินดี ตลอดจนความเห็นอกเห็นใจในเรื่องราวต่าง ๆ   

ข้อดีของสื่อบุคคล   
๑. เป็นสื่อที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อสื่อ   
๒. ท าให้ผู้พูดและฟังเห็นหน้าตา บุคลิคลีลา ท่าทาง น้ าเสียงประกอบการพูดซึ่งมีอิทธิพลใน

การชักจูง และเร้าความสนใจได้มากกว่า   
๓. เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสามารถโต้ตอบกันได้ทันที   
๔. ผู้พูดสามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ฟังได้ทันท่วงที  

                                                           
๒๕Lazarfeld, P. F., & Menzel, H., Mass media and personal influence. In W. Schramm 

(Ed.), The Science of human communication, (New York: Basic Books, 1968), P. 45. 



๒๖ 

 

๕. เหมาะกับการเผยแพร่เรื่องราวที่ไม่สลับซับซ้อนหรือติดต่อสัมพันธ์กันเป็นการส่วนตัว          
ข้อจ ากัดของสื่อบุคคล  

๑. ไม่มีความคงทนถาวร พูดแล้วก็ผ่านเลยไป   

๒. ไม่สามารถครอบคลุมผู้ฟังจ านวนมาก ๆได้  

๓. หากผู้พูดขาดความสามารถในการพูดจูงใจ ก็จะท าให้การพูดล้มเหลวได้   
๔ . เนื้อหาสาระที่น ามาพูดหากสลับซับซ้อนเกินไป ท าให้ผู้ ฟังไม่เข้าใจ ต้องมีอุปกรณ์

ประกอบการพูด  เช่น ภาพถ่าย ภาพสไลด์ ภาพยนตร์   
๕. เป็นสื่อที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน   

สื่อเฉพาะกิจ (specialized media) 
นอกจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคลแล้ว ยังมีสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ใช้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไป

ยังมวลชน บุคคล หรือ กลุ่มชน สื่อดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ
เรียกว่า สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ (audio visual media) และสื่อสิ่งพิมพ์ 
(printed media)  

  สื่อกิจกรรมต่าง ๆที่จัดในลักษณะกิจกรรมตามวาระหรือโอกาสต่าง ๆ โดยมากจัดในรูปของ
นิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด การแข่งขัน ประงานสถาปนาองค์กร หรือการเปิด
ให้เข้าชมกิจการในวันส าคัญ มีลักษณะเด่น ๓ ประการ คือ 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจ านวนมากมาเข้าร่วมงาน 

๒.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงานและองค์กรให้เป็นที่รู้จักของประชาชน 

๓. ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับสาระประโยชน์ ส่วนองค์กรได้สร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตา
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
๑.เพ่ือให้การศึกษาทางอ้อมในวิชาการสาขาต่าง ๆ และเหตุการณ์ต่าง ๆ แก่กลุ่มประชาชน
เป้าหมาย๒. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมของสถาบันต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
๓. เพ่ือกระตุ้นเร่งเร้ากลุ่มประชาชนเป้าหมายให้ร่วมมือกับสถาบันหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ของกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่มีต่อสถาบัน ไปในทางที่พึงประสงค์ 
๔. เพ่ือสร้างความบันเทิง สนุกสนานความพึงพอใจแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
สื่อเฉพาะกิจจัดว่ามีความส าคัญต่อการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล เพราะสื่อเฉพาะกิจเป็นสื่อที่

จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (target audience) 
ที่ก าหนดไว้แน่นอน ตัวอย่างสื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ การจัดพิมพ์เอกสาร จุลสาร แผ่นพับ หรือแผ่นปลิว
ออกเผยแพร่ ซึ่งอาจจะจัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยทางไปรษณีย์ (direct mail) นอกจากนี้การปิด
โปสเตอร์ตามชุมชนต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ การสาธิต (demonstration) ก็เป็นการใช้สื่อเฉพาะกิจ
ที่มีประสิทธิภาพในการรณรงค์เผยแพร่ประดิษฐ์กรรมแปลก ๆ และทันสมัยในสังคมนั้น ๆ  



๒๗ 

 

สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Specialized) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ
เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะเรื่อง  ส าหรับ 

ส าหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม (Special Audience Publication) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในวงที่จ ากัด  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในเชิงการสื่อสาร 

การตลาด หรือโฆษณาส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์  แม้แต่เพ่ือการสร้างมวลชน
สัมพันธ์ก็ตาม  ทั้งนี้มักจะใช้สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 

ควบคู่ไปกับสื่อมวลชน (Mass Media)๒๖  
สิ่งพิมพ์เฉาะกิจมีดังนี้ 
๑. จุลสารคือ อนุสาร (Booklet หรือ Pamphlet) หมายถึง สิ่งพิมพ์ขนาดเล็กท่ีมีเนื้อหา

กล่าวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวและจบบริบูรณ์ภายในเล่ม ความยาวไม่มากนัก เขียนอย่าง
ง่ายๆส่วนมากแล้วเนื้อหาจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะให้ข้อมูลที่ทันสมัย
รูปแบบ ลักษณะของจุลสารคือ มีความหนาอย่างน้อย ๕ หน้า แต่ไม่เกนิ ๔๘ หน้า 

๒. แผ่นพับตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Folder" หมายถึงสิ่งพิมพ์ใดที่ขณะใช้งานมีการกางพับ
เข้าและกางออก จะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า" แผ่นพับ" ไม่ว่าแผ่นพับนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ หรือคู่มือสินค้าก็ตาม 

๓. เอกสารเย็บเล่มหรือที่ เรียกกันทั่ วไปว่า"โบรชัวร์"นั้นเป็นที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า 
"Brochure"โดยใช้เรียกทับศัพท์ของ สิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ในความหมายที่แท้จริงแล้วคือโบรชัวร์
หมายความถึงหนังสือเล่มเล็กซึ่งก็หมายถึง จะต้องมีการเย็บเล่ม เข้าด้วยกันนั่นเองลักษณะที่ส าคัญ
ของโบรชัวร์ หรือเอกสารเย็บเล่ม ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มุ่งเสนอข่าวสารเป็นการเฉพาะและ
ต้องการ เนื้อหารายละเอียดที่สามารถบรรจุได้มากกว่าแผ่นพับ (Folder) ทั่วๆไป รวมทั้งในการจัดท า
โบรชัวร์จะมีการเอาใจใส่ในคุณภาพ ทางการพิมพ์มากกว่างานพิมพ์ประเภทจุลสาร 

๔. โปสเตอร์ (Poster) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาสาระ เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่
ต้องการเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วมักน าเสนอเพียงแนวความคิดเดียวเป็นหลักใหญ่ 

๕. ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมายถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียง
เรื่องเดียวได้แก่ ค าแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพ่ือ
แจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือการโฆษณา หรือเพ่ือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ก็ได้ 

๖. หนังสือพิมพ์ภายในขององค์กรมี เนื้อหาแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ทั่ วไป เพราะ
หนังสือพิมพ์ขององค์กรมักจะรับผิดชอบ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ในองค์กร จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสนอข่าวสารและเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน เป็นสื่อในการให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ความเคลื่อนไหวขององค์กรต่อกลุ่มเป้าหมายภายในและกลุ่มเป้าหมายภายนอก ในขณะ
ที่ขนาดและการจัดหน้าก็จะมีความหมายกับหนังสือพิมพ์ทั่วไป 

                                                           
๒๖ สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media, (กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา, 

๒๕๔๖), หน้า ๑๐๔ 



๒๘ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของสื่อ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุรัตน์ นุ่มนนท์ 
(๒๕๓๙, หน้า ๑๒)     

      หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นเพ่ือคนทุกระดับความรู้ ไม่
จ ากัดผู้อ่าน สามารถอ่านจบได้ในเวลาอันสั้นและอ่านได้ทุกเวลา
และทุกสถานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วไป
อย่างกว้างขวาง หนังสือรายวันมักมีรายงานข่าวต่าง หนังสือพิมพ์
จัดเป็นสิ่งพิมพ์ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายจากผู้อ่านมากกว่า
สิ่งพิมพ์ประเภทอ่ืน ๆ 

สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ 
(๒๕๕๙, หนา้ ๙-๑๐) 

 

 

      วิทยุโทรทัศน์  หมายถึง  กระบวนการถ่ายถอดเสียงและภาพ 
โดยวิธี เปลี่ยนคลื่นวิทยุ  ซึ่ งเป็นคลื่นเสียงและภาพเป็นคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ หรือส่งเสียงและภาพทางสาย เพ่ือส่ง
สารไปถึ งมวลชนที่ อยู่ ในถิ่นต่ าง ๆ  โดยตรง   เป็ นการส่ ง
สัญญาณไฟฟ้าของภาพ  และเสียงในเวลาเดียวกัน 

ภัสวลี  นิติเกษตรสุนทร 
(๒๕๔๖, หน้า ๙๙-๑๐๐) 

    

  

      หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะ
สื่อมวลชน  มีดังนี้ 
๑. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการให้ข่าวสาร 
๒. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในการแสดง
ความคิดเห็น ๓. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ในการให้ความรู้และการศึกษา๔. หน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในการให้ความบันเทิง  

  

 

 

 



๒๙ 

 

 

ตารางที่ ๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของสื่อ(ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พรจิต  สมบัติพานิช 
(๒๕๔๗, หน้า ๔) 

       สื่อ (Media) เป็นช่องทางการสื่อสารที่น าเสนอเนื้อหาของ
สารไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบันเทิงหรือโฆษณาไปสู่ผู้บริโภค การ
เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบสื่อที่พัฒนาให้ดีขึ้นนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์พัฒนาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อ
วิทยุและสื่อโทรทัศน์  

Burnett,R and David P.M. 
(2003, pp. 40-41) 

๑)  สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารท า
หน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสารได้ทางเดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อ
กลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ 
๒)  สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารท าหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง 
และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง 
และข้อความไปพร้อมกัน  

สุรสิทธิ์  วิทยารัฐ 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๐) 
    
 

      สื่อ ใหม่   หมายถึง ระบบการสื่ อสารหรือเชื่อมต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดับโลก ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) บริการระดับ เวิลต์ ไวด์ เว็บ  (World Wide Web : 
WWW) บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line 
Service) เป็นต้น 

ธิดาพร  ชนะชัย 
(ออนไลน์, ๒๕๖๓) 

      สื่ อ ใหม่  (New media)  โดยแยกออกเป็ น  ๓  ประเด็ น
ดังต่อไปนี้ 
๑)  DigitalMedia เป็นการสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วด้วยระบบไฟ
เบอร์ออฟติกเชื่อมต่อข้อมูลผ่านดาวเทียม 
๒)  สื่อซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่นอกเหนือจากสื่อพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ 
๓)  สื่อสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือ Support งานบางอย่าง โดยเน้น 
Creativity Innovation 

Kent Wertime and Ian 
Fenwick                                                             
(๒๕๕๑) 

          

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media) และการตลาดดิจิทัล และ
นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึง เนื้อหา (content) ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
โดยลักษณะส าคัญของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย 
“อิสระ ๕ ประการ” (5 Freedoms)  

 



๓๐ 

 

 

ตารางที่ ๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของสื่อ(ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ข วั ญ ฤ ทั ย   ส า ย ป ร ะดิ ษ ฐ์  
(๒๕๕๑, หน้า ๔๓) 

      คุณลักษณะของสื่อใหม่ สื่อใหม่เป็นสื่อที่ตอบสนองความ
ต้องการสารสนเทศได้ตามความต้องการ เปิดรับสารของผู้รับสาร
มากที่สุดเพราะสื่อใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
บรรจุเนื้อหาขอข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นระบบ มีการค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการง่าย อันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงานเผยแพร่ และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกทั้งยังใช้คุณสมบัติของระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสานสื่อต่าง ๆ ที่เรียกว่าสื่อผสมผสาน       

นิด้าโพล                        
(ออนไลน์, ๒๕๖๓) 

      ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้พรรคการเมือง
สามารถหาเสียงเลือกตั้งผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้
อย่างเสรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.62 ระบุว่า เห็น
ด้วย รองลงมา ร้อยละ 36.50 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.80 
ระบุว่า ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.08 ไม่ระบุ   

ปรมะ สตะเวทิน 
(๒๕๒๖, หน้า ๔๘) 
    
 
 
 
Katz, E., & Lazarfeld, P. F, 
(1955, p. 77) 
 

      สื่อบุคคล หมายถึง ตัวคนที่น ามาใช้สื่อสารกับผู้รับสารใน
ลักษณะเผชิญหน้าทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการ
ประชุมกลุ่ม ซึ่งการใช้สื่อบุคคลในการสื่อสารก่อให้เกิดผลดีคือ 
สามารถน าข่าวที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้รับสารได้โดยตรง และท า
ให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่ความยืดหยุ่นปรับให้
ผู้รับสารเป็นราย ๆ ได้ และทราบความรู้สึกของผู้รับสารได้ทันที   
      การสื่อสารระหว่างบุคคล มีผลต่อการท าให้ผู้รับสารยอมรับที่
จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และยอมรับที่จะให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากที่สุด ดังนั้นสื่อบุคคลจึงมีความส าคัญ
มากกว่าสื่อมวลชนขั้นจูงใจ ส่วนสื่อมวลชนจะมีความส าคัญกว่าใน
ขั้นของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจมีผลบ้างในการสร้าง
ทัศนคติในเรื่องที่บุคคลยังไม่เคยรับรู้มาก่อน   

Rogers,E. M.,& Svenning,L., 
(1969, p. 87) 
 

      การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้สื่อบุคคลเป็นผู้ เผยแพร่
ข่าวสาร สื่อบุคคลนี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ส่งสารหวังผลให้
ผู้รับเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติและพฤติกรรมในการรับ
สาร นอกจากนี้ยังเป็นวิธีช่วยให้ผู้รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชัด
และตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจขึ้น     

  

 



๓๑ 

 

 

ตารางที่ ๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของสื่อ(ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Lazarfeld,P.F.,&Menzel,H. 
(1968, P. 45) 

๑. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถจัดการเลือกรับสาร
ของผู้ฟังได้เนื่องจากการหลีกเลี่ยงการสนทนาหรือรับฟังเป็นไปได้
ยากกว่าการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน  
๒. การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารสามารถ
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ ใช้สนทนากันได้ในเวลา
อันรวดเร็ว  
๓. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นจะมีลักษณะง่าย ๆเป็น
กันเองจึงง่ายต่อการชักจูงใจให้คล้อยตาม๔. ผู้รับสารส่วนใหญ่
มักจะเชื่อถือในข้อตัดสิน และความคิดเห็นของผู้ที่เขารู้จักและนับ
ถือมากกว่าบุคคลที่เขาไม่รู้จักมาก่อนแล้วมาติดต่อสื่อสารกล่าวโดย
สรุป คือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล นับเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ที่ได้รับความสนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลที่มี
เสถียรภาพและความน่าไว้วางใจสูง แต่มักไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ
ในแง่เนื้อหาของสาร         

 

 

 

๒.๓. ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใน
ประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพ่ือแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม 
และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความ
คิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมได้ และยังได้ให้ค าจ ากัดความ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน 
หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่จะแสดงให้
เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ
และสังคมหรือการเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจ มติชน ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน๒๗ 

                                                           
๒๗ เกียรติขจร วัจนะสวสัดิ์, การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนนินโยบายของรัฐบาลด้านการ

บริการจัดหางาน,(กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๐), หน้า ๑ 



๓๒ 

 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในงานวิจัยนี้หมายถึง  การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  การไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  การลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 



๓๓ 

 

 
 ๒.๓.๑ แนวคิดการมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นกระบวนการที่นักทฤษฎีด้านสื่อสารการเมืองพยายาม ที่จะ
พัฒนากระบวนวิธีการ เพื่ออธิบายวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาโดย
ตลอด  

ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการตอบสนองจากผู้เลือกตั้งในประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง ก็คือทฤษฎี
การตลาดทางการเมือง ( political marketing ) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการวิจัยพบว่า เมื่อพรรคไทยรักไทย 
ได้น ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก็ประสบผลส าเร็จตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา และได้มีพรรค
การเมืองอ่ืน ๆ น าเอาแนวทางการตลาดทางการเมืองนี้ไปใช้จนเป็นที่แพร่หลายและประสบผลส าเร็จ
เช่นเดียวกัน๒๘  

แนวคิดการตลาดทางการเมืองของ หมายถึงการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและตระหนักถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างคะแนน เสียงที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมอบให โดยผู้สมัครตองพิจารณาผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในฐานะผู้บริโภคท่ีผู้สมัคร จ าเป็นตองคิดวางกลยุทธต่าง ๆ เพื่อหาทางตอบสนองความต
องการหรือความพึงพอใจของ ผู้บริโภคเพ่ือแลกกับผลตอบแทนที่แสดงออกมาในรูปคะแนนเสียง 
Kotler  น าเสนอแนวทาง การด าเนินกลยุทธการตลาดทางการเมืองส าหรับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งใน ๖ 
ขั้นตอนหลัก  (Candidate  Marketing  Map)  ได้แก  

๑. การวิจัยเพื่อเขาถึงสิ่งแวดลอมในการเลือกตั้ง  (Environmental  Research)  ไดแ้ก
การคนหาอารมณหรือบรรยากาศทางการเมืองในสนามเลือกตั้ง  ลักษณะกลุ่มเปา้หมาย ประเภทต่าง 
ๆ ตลอดจนกติกาการเลือกตั้งที่เก่ียวของ 

๒.การวิ เคราะห์ประเมินศักยภาพของตนเองและคู แขง (Internal  and  External  
Assessment Analysis) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเปรียบเสมือนผู้เสนอขายที่ตองประเมินจุดอ่อน  จุดแข็ง
ของตนเอง เพ่ือมองหาโอกาสในการเสนอขายแนวนโยบายจนสามารถชนะคูแขงได้  

๓. การจัดการกลยุทธการตลาด (Strategic  Marketing) เนื่องจากผู้มีสิทธิลงคะแนน     มี
หลากหลายกลุ่ม ผู้สมัครจ าเป็นตองก าหนดจุดยืนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  โดยตองมี
การวิเคราะห์ความตองการของกลุ้มเป้าหมายแลวมาก าหนดแนวทางหลักในการรณรงค การสร้าง
ภาพลักษณตนเองและการผลิตนโยบายครอบคลุมความตองการของกลุ่มเป้าหมาย  

๔ . การก าหนด เป้ าหมายและกลยุทธการรณ รงค Goal Setting and Campaign 
Strategies) ผู้สมัครตองก าหนดจุดยืนและเป้าหมายส าคัญในการหาเสียงแต่ละชวงที่ตองการให
ประชาชนรับรู เกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด  อย่างไร ในชวงใด โดยตองมีการจัดวาง เนื้อหาที่
จะสื่อสารแต่ละชวงใหเหมาะสมกับเป้าหมาย  

๕. การสื่อสารกระจายข่าวสารและจัดองคกรหาเสียง (Communication, Distribution, 
and Organization Plan) ผู้สมัครตองมีการจัดเตรียมทีมงานและจัดรูปองคกรใหสอดคลองกับ 

                                                           
๒๘ นันทนา  นันทวโรภาส, การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
: ศึกษากรณีการเลือกตั้งท่ัวไป วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๘ 

ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน, ๒๕๖๒), หน้า ๒๗๖. 



๓๔ 

 

ทิศทางและเป้าหมายการท างาน  ตลอดจนตองจัดท าแผนส าหรับการสื่อสาร การจัดวางกลยุทธ สื่อ 
ในชวงต่าง ๆ อย่างสอดคลองกัน  

๖. การผลักดันใหผู้สมัครเข้าไปอยู่ในเป้าหมาย (A  candidate’s key markets) ขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนส าคัญที่ตองพยายามผลักดันใหผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงยอมรับผู้สมัคร จนพรอมหรือเกิด
ความตอ้งการที่จะลงคะแนนให้๒๙  

นอกจากนั้นยังระบุถึงองคประกอบส าคัญของ การด าเนินกลยุทธการตลาดทางการเมืองตอง
ประกอบด้วยเทคนิคมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก  

๑. การวิจัยการตลาด (Marketing Research) โดยตองมีทีมงานวิจัยคนหา ความตองการ
และความสนใจของผู้มีสิทธิลงคะแนนใหพบ ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก  การจัดสนทนากลุ่ม  
การจัดท าโพลล หรือการใชแบบสอบถามเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยเก็บข้อมูลจ าแนก
ตามลักษณะภูมิหลังและชีวสังคมของผู้มีสิทธิลงคะแนน (Geo-demographic) เพ่ือมาก าหนดเป็น
แนวทางในการผลิตเนื้อหาแลการจัดวางภาพลักษณในการรณรงคหาเสียง  

๒. ก าหนดแนวคิดและกลยุทธผลิตภัณฑ์ Product Concept and Strategy) เนื่องจากผู้มี
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสวนใหญ่ไม่ได้รู้จักผู้สมัครมาก่อน ภาพลักษณของผู้สมัครที่ถูก น าเสนอผ่านสื่อ
ออกไปจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ตองมีการวางแผนอย่างเป็นระบบสอดคลองตองกันกับแนวคิดหลัก 
(Umbrella Concept) โดยภาพลักษณที่ออกแบบตองสอดคลองกับแนวคิดผลิตภัณฑ์ ตามท่ีผู้ซื้อหรือ
ผู้มีสิทธิลงคะแนนสนใจและตองสอด    คลองกับแนวนโยบายที่เสนอขายออกไปกับ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กลุ่มต่าง ๆ แตกตา่งกันไป  

๓. กลยุทธการสื่อสาร (Communication and Distribution Strategies) การสื่อสาร ถือ
เป็นหัวใจส าคัญของกลยุทธการตลาดการเมืองที่มุงโฆษณากระจายสินคาสู่ผู้บริโภคหรือ ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนน เพ่ือสื่อสารน าเสนอภาพลักษณผู้สมัครและนโยบายที่ใชในการหาเสียงผ่าน สื่อแขนงต่าง ๆ 
ใหสอดคลองกับกลุ่ม เป้าหมายผู้มีสิทธิลงคะแนน๓๐  

ทั้งนี้ เทคนิคทั้งสามตองด าเนินไปอย่างสอดคลองเกิดเป็นวงจรในการด าเนินกลยุทธ ไปจนกว
าจะไดบ้รรลุเป้าหมายที่วางไว  

ดังนั้น การด าเนินกลยุทธการโฆษณาทางการเมืองซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของกลยุทธ
การตลาดทางการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเองตองมีการก าหนดแผนงานด้านการสื่อสารอย่าง 
ครบถว้นรอบด้าน อันไดแ้ก 

 ๑. แผนงานสื่อโฆษณาที่ตองมีการซื้อพ้ืนที่ไวลวงหนา (A Paid Advertising Program) ได้
แก สื่อสาธารณะและสื่อเฉพาะกิจในหลากหลายรูปแบบที่สามารถเป็นชองทางโฆษณา หาเสียงสู่
ประชาชนวงกว้างได้ในเวลาเดียวกัน 

 ๒. แผนงานการสร้างกระแสปรากฏตัว (A personal Appearance Program) ได้แก การ
จัดวางกิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้างความสนใจ โดยการหากิจกรรมพบปะกับ กลุ่มเป้าหมายหลัก ไดแ้ก

                                                           
๒๙ Philip Kotler, Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets, 

(London: Free Press, 1999), p. 14.   
๓๐ Ibid., p. 16. 



๓๕ 

 

กลุ่มผู้น าทางความคิดในพ้ืนที่เลือกตั้ง กลุ่มผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือก ผู้ใดและ
กลุ่มสื่อมวลชน  

๓. แผนงานด้านทีมงานอาสาสมัคร (A volunteer Program) ได้แกแผนงานจัดหา ตัวแทน
ของผู้สมัครออกพบปะกลุ่ม เป้าหมาย โดยตองคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณลักษณะสอดคลอง ที่เหมาะสม
กับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 

หลักกลยุทธการตลาดทั้ง ๓ ประการนี้เอง จะสนับสนุนใหผู้สมัครเกิดการใชทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอระบบการหาเสียง เลือกตั้ง โดยผู้สมัครตองพยายามเขาถึงอารมณ
ความรูสึก และความตองการของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใหมากที่สุด เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวนโยบายการ
หาเสียงและการด าเนินกลยุทธการหาเสียงตอไปตลอดฤดูการหาเสียง๓๑  

แนวคิดกลยุทธการตลาดทางการเมืองนี้ สามารถน ามาใชเป็นแนวทางการก าหนด ตัวแปร
การจ าแนกลักษณะการใชกลยุทธการตลาดทางการเมืองในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ในการวิจัย
ครั้งนี้ได้อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานสากล  ได้แก ตัวแปรทางด้านการวิจัยส ารวจ ความตองการ
และความนิยมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตัวแปรทางด้านทีมงานมืออาชีพและระบบ แผนงานการรณรงคหา
เสียง และตัวแปรทางด้านปริมาณการผลิตสื่อและการกระจายกิจกรรมสื่อสู่สาธารณะ 

กิจกรรมการตลาดทางการเมือง (Political  Concept  Marketing) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๑. พรรคที่เนนการขายและเนนที่ผลิตภัณฑ์จะออกแบบพฤติกรรมตามท่ีเขาคิดวาดีที่สุด 
๒. พรรคที่เนนการตลาดจะก าหนดพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความตองการของผู้มีสิทธิออก

เสียงเลือกตั้ง  
กลยุทธทางการตลาด (เฉพาะพรรคที่เนนการขายและการตลาด)  
๑. พรรคจะพบผู้เลือกตั้งเพ่ือรับฟงกระแสการกลาวถึงกิจกรรมของพรรค  
๒. พรรคจะท าการวิจัยเชิงปริมาณ (ผลการเลือกตั้ง/การหยั่งเสียง)  และการวิจัยเชิง คุณภาพ  

เชน  focus group  
๓. พรรคการเมืองที่เนนการตลาด มีเป้าหมายที่จะคนหาความตองการของผู้มีสิทธิ ออกเสียง

เลือกตั้งเพ่ือน าไปออกแบบพฤติกรรมใหตอบสนองความตองการนั้น 
 ๔. พรรคที่เนนการขายจะใชกลไกทางการตลาด หลังจากออกแบบผลิตภัณฑ์แลว และ

พยายามที่จะค้นหาวาใครที่ไม่สนับสนุนพรรค ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาจะพยายามสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง  

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (เฉพาะพรรคที่เนนการตลาด) พรรคจะออกแบบผลิตภัณฑ์ ให
เหมาะกับผู้เลือกตั้งกลุมใหญซ่ึ่งตองด าเนินการใหสอดคลองกับปัจจยัต่าง ๆ ดังนี้  

๑. แม้วาการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมุ่งหวังผลส าเร็จเพียงใดก็ตามจะตองไม่สัญญา ในสิ่งที่ไม่
สามารถท าได้จริงเมื่อได้เป็นรัฐบาล  

๒. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์จะตองได้รับเสียงสนับสนุนจาก ส.ส. และ สมาชิก
ภายในพรรคเพียงพอเพ่ือความมั่นใจในการน าไปใช  

                                                           
๓๑Ibid., p. 19.  



๓๖ 

 

๓. เพ่ือการแขงขันพรรคจะตองน าเสนอจุดออนของคูแขง และเสนอจุดแข็งของ พรรคเพ่ือ
สร้างความแตกต่างจากพรรคอื่นใหเห็นอย่างชัดเจน 

 ๔. เสียงสนับสนุนของพรรคจะเริ่มจากฐานเสียงเดิมที่มีอยู่และค่อย ๆ ขยายออกไปโดย
พรรคที่เนน้การตลาดจะไม่สัญญาทุกสิ่งกับทุกคน  

การน าไปปฏิบัติ  (เฉพาะพรรคที่เนนการตลาด)  
๑. จากข้ันตอนที่ ๑-๓ น าไปสู่การปฏิบัติ 
๒. บุคลากรภายในพรรคจะตองใหค้วามร่วมมือและปฏิบัติตาม 
การสื่อสาร  
๑. รวมถึงการรณรงคระยะยาว และตอ่เนื่อง  
๒. พรรคการเมืองทัง้หลายจะสื่อสารถึงพฤติกรรมของพรรค  
๓. ไม่เพียงแต่ผู้น าพรรคเทานั้นที่จะสื่อสารกับผู้เลือกตั้งแต่รวมถึง ส.ส. และสมาชิกพรรค

ทั้งหมด 
๔. พรรคการเมืองที่เนนการขายและการตลาด  
- พยายามสรา้งความมั่นใจวาการสื่อสารที่สงออกไปถึงสาธารณชนจะช่วยใหประสบผลส าเร็จ

ในการเลือกตั้ง  
- พยายามแผ่อิทธิพลไปในกระบวนการสื่อสารตอพรรค  หนังสือพิมพ และพรรคฝ่ายคา้น 
 - ใชเทคนิคการขาย  เชน  การสงจดหมายตรง  และการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
สิ่งท่ีปรากฏออกมา 
ถาพรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งจะตองน านโยบายไปปฏิบัติเมื่อเป็นรัฐบาล “การตลาด” 

คือ  กระบวนการ แลกเปลี่ยนโดยมีหลักการส าคัญคือผู้ขายหรือเจาของธุรกิจน าสินคาหรือบริการไป
แลกเอาเงินจาก ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค  และวิธีการแลกเปลี่ยนนั้นผู้ขายด าเนินการโดยใชกลยุทธ
การตลาด ซึ่ง ประกอบด้วย๔  องคประกอบ  (4Ps)  ซึ่ง P แรก  คือ สินคาหรือบริการ (Product or 
Service) P  ที่สอง  คือ การสงเสริมการตลาด (Promotion)  P  ที่สาม  คือการก าหนดราคา 
(Pricing)  และ P  สุดท้ายคือ ชองทางการจัดจ าหน่าย  (Place)  ซึ่งหลักการตลาดทางธุรกิจนั้นไม่
แตกต่างกับ หลักการตลาดทางการเมือง  กล่าวคือบริษัทที่ประสบความส าเร็จจะตองมีเข็มมุงทาง
การตลาด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหตอบสนองความพอใจของลูกคา  พยายามที่จะ
ตอบสนอง แนวทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิต  และสร้างประโยชนสูงสุดด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด  
ในขณะที่พรรค การเมืองขายความคิดและตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  โดยพยายามที่จะสร้างความเชื่อมั่น
ใหผู้เลือกตั้งตัดสินใจซื้อวิสัยทัศนที่น าเสนอ  จากแนวความคิดได้มีการน าไปจัดท านโยบายและท า
การตลาด กับผู้เลือกตั้ง 

 
จากหลัก 4 Ps ทางการตลาดไดถู้กน ามาประยุกตเป็นหลัก 4 Ps ทางการเมืองดังนี้ คือ  
๑. ผลิตภัณฑ์ Product) ผลิตภัณฑ์ส าหรับพรรคการเมือง ได้แก นโยบายและ ผู้สมัครถือว

าเป็นส่วนส าคัญส าหรับแผนการรณรงคทางการเมือง  



๓๗ 

 

๒. การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) เป็นการเผยแพรข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ
นโยบายและผู้สมัครผานทางกลไกของพรรคสู่สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคในระดับทองถิ่นโดย
ใชสื่อของพรรคเป็นหลัก  

๓. การตลาดแบบดึงดูด (Pull Marketing) เป็นการรณรงคผ่านสื่อมวลชนเป็นหลัก ได้แก
หนังสือพิมพ  วิทยุ  และ  โทรทัศน  

๔. การส ารวจความคิดเห็น (Polling) เป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการที่จะได้ ข้อมูลเพ่ือ
น ามาจัดท านโยบาย  และตรวจสอบประสิทธิผลของการรณรงค๓๒ 

ส าหรับองคประกอบ ๔ ที่ เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการรณรงคทางการเมือง  
ประกอบดว้ย 

๑. การจ าแนกสวนทางการตลาดของผู้เลือกตั้ง  (Market (Voter) Segmentation)  
การจ าแนกกลุ่มเป้าหมายทางการเมืองมีแนวคิดมาจาก  Market Segmentation  โดยนักการตลาด
ตระหนักวาสินค้าและบริการของเขาไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับผู้บริโภคทุกคนได้
ดังนั้นจึงตองมีการตั้ งกลุ่ มเป้าหมายของสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของผู้บริโภคที่
เฉพาะเจาะจงในท านองเดียวกัน นักการเมืองตองใชเครื่องมือในการจ าแนกผู้เลือกตั้ง โดยแบง 
“พฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง”ออกเป็น ๕ ประเภท  คือ  

๑)  ความคาดหวังในเชิงคุณประโยชนจากนักการเมือง (Functional Value) ผู้เลือกตั้งกลุ่ม
นี้มองหานโยบายที่จะตอบสนองความตองการและการแกปญหาใหกับพวกเขา เชน ประเด็นทาง
เศรษฐกิจ การว่างงาน ภาษี  สวัสดิการทางสาธารณสุข ฯลฯ 
  ๒)  ความคาดหวังทางสังคม  (Social Value) ผู้เลือกตั้งกลุ่มนี้จะมองหานักการเมือง ที่มี
จุดยืนบนคานิยมเดียวกับเขา  เชน เป็นนักอนุรักษหรือเสรีนิยม เป็นผู้น าทางธุรกิจเป็นพวกเคร่ง
ศาสนา ฯลฯ  

๓)  ความคาดหวังในเชิงอารมณ Emotional Value)  ผู้เลือกตั้งกลุ่มนี้มองหา นักการเมือง
ที่อยู่ในกระแสอารมณร่วมของสังคมขณะนั้น  เชน  นักการเมือง  นักบริหาร ในกระแส เศรษฐกิจ
ตกต่ า  นักการเมืองเครง่ศีลธรรมในกระแสสังคมเหลวแหลก ฯลฯ  

๔)  ความคาดหวังในสถานการณเฉพาะหนา (Conditional Value) เป็นกลุมที่มองหาผู้
น ามาจัดการปัญหาเฉพาะหนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เชน ปญหากอการร้าย  ปญหาสงครามระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ  

๕)  ความคาดหวังในสิ่งใหม่  (Epistemic Value) เป็นกลุมที่แสวงหาสิ่งใหม่ไม่พอใจในสิ่งที่
ด ารงอยู่  ตองการการเปลี่ยนแปลง  การน าเสนอการรณรงคในเชิงนวัตกรรมใหม่สิ่งใหม่ทางการเมือง
จึงได้ผลกับคนกลุม นี้  ตัวอย่างเชน ความส าเร็จของ คลินตัน (Clinton  ที่น าเสนอภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของอเมริกา โทนี่ แบร Tony Blair) เสนอ New Labour ในอังกฤษ ฯลฯ  

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการเมือง  (Targeting Segments)  คือ  การคนหากลุมผู้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  โดยจัดแบงเป็นกลุม ๆ ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาแบงกลุมได้หลายเกณฑ
ดังตัวอย่าง  
                                                           

๓๒ Bruce I. Newman, Handbook of Political Marketing, (California: Sage Publication Inc., 
1999), p. 518. 



๓๘ 

 

๑)เกณฑทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก ปัจจัยด้าน เพศ วัย การศึกษา ฯลฯ 
๒)เกณฑทางด้านภูมิศาสตร์ ได้แก การแบงเขตพ้ืนที่การเลือกตั้งเป็นอ าเภอ จังหวัด ภาคหรือ
รัฐต่าง ๆ ๓)เกณฑทางด้านยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง  ได้แก เขตพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุน 
มากที่สุด 

(The Top-End States)  เขตพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเลย (The Play Hard States)  เขตพ้ืนที่ที่
เป็นกลาง  (The Big Challenge States)  

ตัวอย่างการจ าแนกผู้ เลือกตั้ งในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในอดีตพรรคเดโมแครต 
(Democrat)เป็นพรรคตัวแทนคนจนและชนกลุมน้อย ขณะที่พรรครีพับลีกัน (Republican) เป็น
ตัวแทนของคนรวยและกลุมธุรกิจ  แต่ในยุคการตลาดทางการเมือง  พรรคไดม้ีการสร้างสาร ใหเฉพาะ
กลุมผู้เลือกตั้ง  ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัด Segment ใหม่กอใหเกิดปรากฏการณ ที่เรียกวา 
“Reagan Democrat”  คือ กลุมที่ภักดีตอพรรคเดโมแครตหันไปเลือกเรแกน ในป ค.ศ.1980 และ 
1984  สวนในป ค.ศ.1992  และ  1996  คนของพรรครีพับลีกันก็หันไปเลือกคลินตันจาก พรรคเด
โมแครต บ้างเช่นกัน  

การวิเคราะห์ จ าแนกกกลุมผู้เลือกตั้งใหแม่นย าและศึกษาประเมินความตองการอย่างถูกตอง
เพ่ือจัดวาง ต าแหน่งครองใจ  (Positioning)  ใหเหมาะสมยอมน าไปสู่ความส าเร็จทางการเมือง  

๒. การวางต าแหน่งของผู้สมัครและพรรค (Candidate (Party) Positioning)  
การจัดวางต าแหน่งของสินค้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการจัด Segment กับ ผลิตภัณฑ์

การหาจุดครองใจในต าแหนงที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้เลือกตั้ง  ตัวอย่างเชน  Regan วางต า
แหนง “เป็นผู้แกปญหา”  ที่  คารเตอร Carter) ท าไว สวน Clinton  วางต าแหนง “New 
Democrat” ที่จะเขาไปเปลี่ยนแปลง 12 ป ในท าเนียบขาวภายใตการบริหารงานของ พรรครีพับลี
กัน การจัดวางต าแหนงทางการเมืองนั้น  มักสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกับอุดมการณ ทางการเมือง
ของพรรค  ซึ่งแต่เดิมอุดมการณทางการเมืองมักจะมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง  แต่ในปจจุบันแนวทาง
การตลาด  ผลักดันใหอุดมการณทางการเมืองเปลี่ยนแปลงไปตาม ผลการวิจัยความตองการของ
ประชาชน  การน าเสนอประเด็นในการรณรงคจึงขึ้นอยู่กับ ผลการวิจัยในหวงเวลานั้น ๆ๓๓  

ขั้นตอนการจัดวางต าแหนงทางการ เมือง โดยเริ่มจากการที่พรรคและผู้สมัครตองประเมินจุด
แข็งและจุดออนของตนเอง ก่อนจะเริ่มประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของคูแขง  จากนั้นจัดแบ่งส่วนแบ
งทางการตลาดของผู้เลือกตั้ง แลวจึง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโนมวาจะเลือกตนเองออกมา  ล า
ดับตอไปจึงเป็นกระบวนการสร้างภาพลักษณ นั่นคือการน าเอาจุดยืนและบุคลิกภาพของผู้สมัครเข
าไปประทับไวในใจผู้เลือกตั้ง  

การวางต าแหนงทางการเมืองของผู้สมัครสามารถท าได้ ๒  วิธี  ได้แก การใชนโยบายพรรค
การเมืองน า  และการสร้างภาพลักษณของตนขึ้นมาใหม่  ทั้งนี้ การสร้างภาพลักษณจะตอง พิจารณา
ใหสอดคลองกับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว ในขณะเดียวกันนโยบายทางการเมือง ก็สามารถใชเป็นส
วนหนึ่งในการเนนย้ าภาพลักษณของผู้สมัครไดด้้วย 

                                                           
๓๓ Ibid, p. 46. 



๓๙ 

 

การวางต าแหน่งของพรรคและผู้สมัคร เป็นเรื่องส าคัญในทางการเมือง  เพราะผู้เลือกตั้งนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนต าแหนงเพ่ือ น าไปสู่ความไดเ้ปรียบ
ในการรณรงคหาเสียง  และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้เลือกตั้งจะน าไปสู่ชัยชนะในการ
เลือกตั้งได้  

๓. แบบแผนกลยุทธและการปฏิบัติ (Strategy Formulation and Implementation)  
Product หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเมืองซึ่งประกอบไปด้วยนโยบายที่ใชหาเสียง (The 

Policy Platform) กับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนโยบายของพรรคการเมือง   และนักการเมือง ใน
ฐานะผลิตภัณฑ์จะตองผานกระบวนการคัดสรร เริ่มจากความแน่วแน่ในอุดมการณทาง การเมืองที่ผู้
สมัครมีตอพรรค จากนั้นจะตองมีภาพลักษณที่สอดคลองกับพรรคที่สังกัด ขณะเดียวกัน ก็ตองได้รับ
การฝกอบรมในการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการพูดในที่สาธารณะ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือแขงขันชิงชัยเป็นผู้สมัครของ
พรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดี  มีความเข้มข้นและทุมเททรัพยากรมหาศาลไม่แพการแขงขันใน
ต าแหน่งประธานาธิบดี  

แต่ส าหรับในประเทศไทย การคัดสรร “ผู้สมัคร” ในนามพรรคมุงไปสู่เป้าหมาย  คือ “ชัย
ชนะในการเลือกตั้ง” เป็นส าคัญ  โดยมีการจัดแบงระดับ (จัดเกรด)  ผู้สมัครตามโอกาส ของการได้รับ
การเลือกตั้ง๓๔  ดังนี้  

1)“เกรดเอ” คือ อดีต ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งลาสุด และมีแนวโนมในการได้รับ เลือกตั้งสูง
มาก  

2)“เกรดบ”ี คือ อดีต ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งก่อนแต่สอบตกในการเลือกตั้ง ครั้งลาสุด  
3)“เกรดซ”ี คือ นักการเมืองหนาใหม่ที่เคยท าประโยชนใหกับทองถิ่นอยู่บ้าง 
4)“เกรดดี” คือ นักการเมืองหนาใหม่ที่ยังไม่เคยมีผลงาน และมีแนวโนมได้รับเลือกตั้งน้อย 

จากการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปจจุบันพบวา  ทุกพรรคการเมืองมีแนวทางในการคัดสรรผู้
สมัครใกลเคียงกัน  โดยใชเกณฑ “โอกาสของชัยชนะ”เป็นหลักส าหรับนโยบายของพรรคการเมืองใน
การรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของประเทศทางซีกโลกตะวันตก  ถือวานโยบายและประเด็นการหาเสียง
นั้นมีความส าคัญมาก  หากผู้สมัคร สามารถท าใหผู้เลือกตั้งเขาใจและยอมรับประเด็นหรือนโยบายที่
น าเสนอ  และสร้างความโดดเดน ที่แตกต่างก็จะสงผลตอพฤติกรรมการเลือกตั้ง๓๕ 

วิธีการที่ผู้สมัครเลือกประเด็นในการน าเสนอ  มักเป็นประเด็นที่ผู้สมัครเชื่อวาจะ ได้รับ
คะแนนนิยมมากที่สุด  โดยน ามาจากผลการหยั่งเสียงผู้เลือกตั้ง  (Polling)  สมมติฐานก็คือควรเลือก
ประเด็นที่จะน าพาต าแหน่งของผู้สมัครเขาใกลกับความคิดของผู้เลือกตั้งที่เป็นกลางมากที่สุด  การ

                                                           
๓๔ นันทนา นันทวโรภาส, “การสื่อสารทางการเมือง : ศึกษากรณีการรณรงคหาเสียง เลือกตั้งท่ัวไปของ

พรรคไทยรักไทย”, (ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน), คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๘), น. ๒๙ 

๓๕ Adam F. Simon, The Winning Message, (London: Cambridge University Press,2002), p. 

30. 
 



๔๐ 

 

น าเสนอประเด็นจะตองไม่ซับซ้อนจนเกินไป  และขณะเดียวกันก็ตองครอบคลุมสิ่งที่เป็นที่นิยมของ
มวลชนด้วยการตัดสินใจเลือกของผู้เลือกตั้งขึ้นอยู่กับขอมูลต่าง ๆ ที่ได้รับสัมพันธ์กับความคิดพ้ืนฐาน
ของตนเอง  เมื่อรวบรวมข้อมูลแลวผู้เลือกก็จะใหน้ าหนักตามความส าคัญ  ตัวอย่างเชน  หากผู้เลือก
ตั้งใหความส าคัญกับเรื่องการท าแท้ง  ก็จะเลือกผู้สมัครที่ เสนอประเด็นนี้  ขอเสนอที่ไม่มีอิทธิพลต
อการลงคะแนนอาจถือไดว้าเป็นประเด็นทีไ่ม่มีน้ าหนัก เลยก ็วาได๓้๖  

แม้ในต่างประเทศจะใหความส าคัญกับเรื่อง “แนวนโยบายในการรณรงคหาเสียง” เป็นอย่าง
มากแต่ในอดีตที่ผ่านมาของไทยนั้น  นโยบายของพรรคสวนใหญ่จะเป็นนโยบายอย่าง กว้าง ๆ ขาด
แผนปฏิบัติการณที่จะเนนถึงการน าพาเศรษฐกิจเข้าสู่เป้าหมายที่ได้แถลงออกมาและ ไม่ปรากฏวามี
พรรคการเมืองใดเลย  ที่จะล าดับความส าคัญของแต่ละนโยบายวามีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกัน
เพียงใด  นอกจากนั้นนโยบายสวนใหญ่จะมีสาระและสาระที่เนนถึงการแกปญหามากกวาการพัฒนา
เศรษฐกิจโดยรวม  แม้แต่นโยบายการเกษตรที่ทุกพรรคใหความส าคัญก็ไม่ปรากฏวามีอะไรใหม่
ออกมา  และบางครั้งนโยบายต่าง ๆ ของพรรคเดียวกันก็ขัดกันเอง  เชน  นโยบายที่เนนถึงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียว ก็ตองการใหประเทศขาดดุลการคาลดลง๓๗  

การวางกลยุทธการรณรงคนั้นจ าเป็นตองสร้างความสมดุลใน  ๔  องคประกอบ  ดังนี้  
๑) Product (campaign platform) นโยบายและผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือ ผลิตภัณฑ์ ส าหรับ

นักการเมือง ได้แก นโยบายและตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งถือวาเป็นสวนส าคัญ ส าหรับแผนการรณรงค
ทางการเมือง  

๒ ) Push Marketing (Grass-Roots Effort)  การตลาดแบบผลักดัน เป็นการสงข้อมูล
ข่าวสาร  โดยใชชองทางเครือข่ายของพรรคในระดับรากหญ้า  ได้แก อาสาสมัคร  สมาชิกพรรค  
สาขาพรรค  การติดตอสื่อสารกับกลุมคนเหลานี้จะเป็นการติดตอโดยตรง  เชน  การใช้โทรศัพท สาร
ของพรรค  จดหมายตรง  การเคาะประตูบ้าน  การปราศรัยการระดมทุนเพ่ือหาเสียงก็ด าเนินการกับ
คนกลุ่มนี้เป็นหลัก  สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการสร้างความมั่นใจใหกับผู้สนับสนุนก็คือ การปรากฏตัวของผู้
สมัคร  ท าใหการหาเสียงคึกคัก  และสัมผัสกับปญหาของประชาชนอย่างแท้จริง  ตัวอย่างเชน การ
เดินทางหาเสียงของคลินตันโดยขบวนรสบัส  ๒๙  ชั่วโมง  โดยไม่มีการหยุดพัก ขบวนรถไฟหาเสียง
ของ ทรูแมน ฯลฯ  

๓) Pull Marketing (The Mass Media) การตลาดแบบจูงใจโดยใชสื่อสารมวลชน การรณ
รงคหาเสียงโดยโฆษณาผานสื่อสารมวลชน เป็นการรณรงคที่มี ประสิทธิภาพสูง  สามารถสื่อสารกับ
คนจ านวนมาก ๆ ได้โดยทั่วไปนักการเมืองจะจ้างที่ปรึกษา มืออาชีพด้านโฆษณาเขามาด าเนินการด้าน
นี้โดยเฉพาะ  การโฆษณาทางการเมืองมีทั้งโฆษณาด้านบวกและด้านลบ  โฆษณาด้านบวกนั้นจะ
น าเสนอนโยบายที่สอดคลองกับความต้องการของ ผู้เลือกตั้งใหเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด  สวน
โฆษณาด้านลบนั้นมุ่งโจมตีนโยบายของผู้สมัคร ฝ่ายตรงข้าม  

                                                           
๓๖

 Ibid., p. 30. 
๓๗

 สมบัติ จันทรวงศ, การเมืองเร่ืองการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๒๙, 

(กรุงเทพมหานคร: มลูนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, ๒๕๓๐),น. ๖๐. 



๔๑ 

 

การใชงบประมาณด้านสื่อสารมวลชนนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกฎหมาย เลือกตั้งของแต่
ละประเทศ  เชน  สหรัฐอเมริกาไม่มีขอจ ากัดจ านวนเงินในการซื้อสื่อ และไม่จ ากัดประเภทของสื่อ  
แต่ส าหรับเมืองไทยมีขอจ ากัดในเรื่องของจ านวนเงินในการหาเสียง  และจ ากัด การซื้อสื่อบาง
ประเภทในชวงการหาเสียง  ตัวอย่างเชน  สื่อโทรทัศนและวิทยุเป็นตน  

๔) Polling  การหยั่งเสียง  เครื่องมือส าคัญทางการตลาด  คือ  “การหยั่งเสียง”  และการ
หยั่งเสียงไดถู้กน ามาใชในทางการเมือง  ในป ค.ศ.1932  โดย จอรช กัลลัป (George  Gallup) ไดน้ า
วิธีการหยั่งเสียงมาใชในการคาดท านายการเลือกตั้ง  โดยการหยั่งเสียงประชามติ พบวามารดาของ
ภรรยาเขาจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่รัฐไอโอวา  หลังจากความแม่นย าของ การหยั่งเสียงในครั้ง
นั้น  ไดเ้ปลี่ยนโฉมหนาของการหยั่งเสียงใหกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญท่ีสุด ในทางการเมือง  

ในขณะเดียวกัน  การวิจัยถูกน ามาใชเพ่ือแสวงหาความตองการของผู้เลือกตั้ง เพ่ือน ามา
จัดท านโยบายโดยตระหนักวา “ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่ขายใหกับทุกคนได้”  ดังนั้น การออก นโยบาย
เฉพาะกลุม  เฉพาะพ้ืนที่  จึงเป็นสิ่งที่นักการเมืองพึงกระท า แผนกลยุทธในการรณรงคหาเสียง  (The 
Strategic Plan) เป็นคัมภีรส าคัญที่จะ น าพรรคสู่ชัยชนะ  แผนกลยุทธเป็นการก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางใหกับผู้สมัครในแต่ละ ชวงเวลาของการหาเสียง   

แผนกลยุทธมี  ๓  ขั้นตอน  ได้แก การวางแผนการปฏิบัติตามแผนกลยุทธการควบคุมและ
ติดตามผลใหเป็นไปตามแผน 

๑) การวางแผน  ขั้นตอนนี้เริ่มจากการวิเคราะหต์ลาด โดยน าปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์อย่าง
รอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ  ปัจจัยสวนบุคคล  ปัจจัยด้านคูแขง  แลวน า
ข้อมูลเหลานี้มาก าหนดแผนกลยุทธ  

๒)การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  ตองมีความยืดหยุนสูงเพราะจุดหักเหของ  การเลือกตั้งจะมี
ความรุนแรงมาก  

๓)การควบคุมและติดตามผลใหเป็นไปตามแผน  ระบบการควบคุมมีไวเพ่ือ วัดผลของ
แผนงานที่ด าเนินอยู่เทียบกับเป้าหมายของแผนที่ตั้งไวเพ่ือจะสามารถด าเนินการแกไข ก่อนที่จะสาย
เกินไป  ซึ่งการแกไขอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย  เปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยน  วิธีการ
ด าเนินการใหสอดคลองกับสถานการณใหม ่

กลยุทธการรณรงคหาเสียงที่ดีน ามาซึ่งชัยชนะในการเลือกตั้ง ดังตัวอย่างกลยุทธ ของ 
คลินตัน (Clinton) ที่สามารถรวบรวมประเด็นที่อยู่ในความกังวลของผู้เลือกตั้ง  โดยเฉพาะเรื่อง
เศรษฐกิจและเรื่องสาธารณสุข  และสื่อสารประเด็นเหลานี้ผานสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่
ส าคัญเขามีทีมงานที่มีเอกภาพ  มีระบบจัดการที่ดี  ซึ่งทั้งหมดด าเนินการบริหารโดยทีมงาน การตลาด
มืออาชีพ ที่จัดวางต าแหนงใหคลินตันเป็นผู้น าที่เขมแข็งและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  

 
๔. สภาพแวดลอมที่มีผลตอการเลือกตั้ง (Environmental Forces)  
ในสภาพแวดลอมทางการเมืองมีปัจจัยมากมายที่มีอิทธิพลตอการเลือกตั้ง  ซึ่งอาจจัดแบ

งปัจจัยเหลานี้ออกเป็น ๓  กลมุใหญ่ ๆ ไดแ้ก  
๔.๑ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ได้แก นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ การจัดท า

ฐานข้อมูลสมาชิก  และกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบคอมพิวเตอร์  การประมวลผลขอมูลการวิจัย  การใช



๔๒ 

 

อินเตอร์เน็ตติดต่อกับผู้เลือกตั้ง เทคโนโลยีด้านโทรทัศนมีการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) มีผลตอการรณรงค ทางการเมืองยุคใหม่เป็น
อย่างมาก  การสื่อสารโดยตรงระบบจดหมายตรง (Direct Mail) เป็นการมุงเน้นที่จะสร้างสัมพันธ์
ระยะยาวกับผู้เลือกตั้ง  

๔.๒ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างทางการเมือง  ได้แก การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
การเลือกตั้งในแงมุมต่าง ๆ เชน  กฎหมายก าหนดงบประมาณการหาเสียง กฎหมายหามกระท าการ
จูงใจใหเลือกตั้งด้วยอามิสสินจ้าง  ขอก าหนดในการใชสื่อโทรทัศน-วิทยุในการหาเสียง  กฎหมายการ
บริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง กฎเกณฑในการโตวาที (Debate) ของหัวหนาพรรค การเมือง ผู้
สมัคร ฯลฯ  

๔ .๓ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงตัวแทนแหงอ านาจ กลุมบุคคล ๗ ประเภทที่มีอ านาจใน
กระบวนการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง  ได้แก พรรคการเมือง ผู้สมัคร ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้ท าโพล
สื่อมวลชน กลุมผลประโยชน และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กลุมบุคคลทั้ง ๗ กลุม มีผลกระทบตอการ เลือกตั้ง
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน  ซึ่งทั้งหมดนี้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอ านาจอย่าง ส าคัญในทาง
การเมือง  

จากกรอบแนวคิดเรื่องการตลาดทางการเมืองที่น าเสนอโดยใชเครื่องมือทางการตลาดมาประ
ยุกตกับแบบแผนทางการเมือง  โดยเสนอใหพรรค การเมืองตองจัดจ าแนกสวนทางการตลาดผู้
เลือกตั้ง (Voter Segmentation) ตองก าหนดต าแหนง ของพรรค (Party Positioning) และใชสวน
ผสมทางการตลาด 4Ps คือ ตัวผลิตภัณฑ์ การตลาด แบบผลักดัน (Push Marketing) การตลาดแบบ
ดึงดูด (Pull Marketing) และวิจัยหยั่งเสียง (Polling) ซึ่งในกระบวนการทางการตลาดนั้น การ
ก าหนดต าแหนง (Positioning) หรือสร้าง ภาพลักษณใหกับพรรคและหัวหนาพรรค รวมทั้งผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่ง  แนวคิดเรื่องการสร้างภาพลักษณทางการเมือง (Political 
Image) จึงเป็นองคประกอบที่ขาดไม่ได้ ในการตลาดทางการเมือง  ซึ่งกรอบแนวคิดเรื่องภาพลักษณ
ทางการเมืองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๒.๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง     
การเลือกตั้งนอกจากจะเป็นกิจกรรมทางการเมืองแล้ว แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัย การออก

เสียงเลือกตั้งยังถือว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของประชาชนทุกคน กล่าวคือ ที่ว่าการ
เลือกตั้งเป็นเรื่องของสิทธิหมายความว่า ทุกคนมีสิทธิในการเลือกตั้งอย่างถ้วนหน้าสิทธิดังกล่ าวเป็น
สิทธิในตัวเองมิต้องให้ผู้ใดมามอบหมายและไม่มีผู้ใดจะมาเพิกถอนได้ในเมื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลไปด้วย 
กล่าวคือ ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถไปบีบบังคับให้ประชาชนคนหนึ่ง คนใดไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ 
หากว่าประชาชนผู้นั้นไม่ต้องการและที่ว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่อง ของหน้าที่มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการ
ที่ว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ แต่เป็นเพียงประชาชนบางคนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมไปท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของชาติ ผู้ที่ได้รับหน้าที่ดังกล่าวจึงอาจถูกบังคับให้ไปลงคะแนน เสียงได้   

หลักการก าหนดที่พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนดังนี้   
๑.  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมกับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้

ลงคะแนนเสียงที่มีความรู้ความสนใจทางการเมืองน้อย จะตัดสินใจลงคะแนนเสียงโดยไม่อิงกับ
ทัศนคติที่มีต่อประเด็นโดยนโยบายทางการเมือง ปัจจัยด้านชักจูงการระดมและอามิสสินจ้างจะมี 



๔๓ 

 

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงคะแนนเสียงของกลุ่มนี้โดยธรรมชาติความต้องการพ้ืนฐานที่จ า เป็น
ของประชาชนทั่ว ๆ ไปมี  ประการใหญ่ ๆ    

     ๑.๑  ความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่ตอบสนองทางด้านกายภาพเป็นความจ าเป็นที่ขาด
มิได้ ที่ตอบสนองทางร่างกาย ในทางพุทธศาสนาเรียกว่า “ปัจจัยสี่” คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค ซึ่งพอเพียงต่อการยังชีพตามอัตภาพ    

     ๑.๒  ความต้องการพ้ืนฐานที่จ าเป็นทางด้านจิตภาพ เป็นความจ าเป็นที่สนองตอบ 
ทางด้านจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก เช่น ความรัก ความผู้กพัน ความเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การมีเพ่ือนฝูง การยอมรับซึ่งกันและกัน 
เกียรติยศชื่อเสียง และคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น   

๒.  ความรู้สึกทางการเมืองกับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้ลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งเกือบครึ่งหนึ่งใช้เกณฑ์ในการเลือกโดยค านึงถึงตัวผู้สมัคร ส่วนที่เหลืออย่างละครึ่งคละกัน ไป
ระหว่างผู้สมัครกับพรรคการเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อแบบแผนปัจจัยการลงคะแนนเสียงที่เห็นได้ ชัดเจน
ได้แก่ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ส่วนที่อยู่อาศัย และเพศนั้นมีอิทธิพลที่ชัดแจ้งในบางกรณี ผู้ที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ามักจะตัดสินใจเลือกในวันเลือกตั้ง ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
สูงมักจะตัดสินใจไว้ก่อนวันเลือกตั้ง และไม่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นโดยง่าย   

๓.  สภาพแวดล้อมของช่วงเวลากับปัจจัยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พบว่า ผู้ลงคะแนน 
เสียงประมาณหนึ่งในสี่เลือกผู้สมัคร โดยค านึงถึงความนิยมพรรคการเมืองเป็นเกณฑ์ส าคัญ ส่วน อีก
สามในสี่นั้นเป็นอิทธิพลร่วมของคุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านต่าง ๆ ของผู้สมัคร เช่น การเป็นคน 
ท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือท้องถิ่นได้ มีความรู้ความสามารถแจกข้าวของเงินทอง และหา 
เสียงที่ประทับใจ เป็นต้น ผู้น าท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการชี้น าผู้ลงคะแนนเสียงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมต่ าจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือนฝูง ญาติพ่ีน้อง และครู ตามล าดับ๓๘  

กรมการปกครองพบว่าประชาชนยังสนใจที่จะเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรคการเมืองโดยเลือก
ตัวบุคคลร้อยละ ๕๑.๗๐ เลือกตัวบุคคล และพรรคการเมืองประกอบกันร้อยละ ๒๐.๒๐ และเลือก
พรรคการเมืองเพียงร้อยละ ๒๖.๙๐๓๙    

ประชาชนส่วนหนึ่งได้ไปลงคะแนนเสียงเพ่ือเป็น การแสดงออกด้วยปัจจัยทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่ออกกฎหมาย และควบคุมการบริหาร
บ้านเมืองแทนตน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ค านึงถึง ระเบียบปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย แต่ไปออก
เสียงเป็นการแลกเปลี่ยนกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืนแต่พวกหลังนี้ไม่มี
มากเท่ากับกลุ่มแรกที่ต้องการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย  

จากลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมไทยและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและ ทาง
การเมืองของไทยที่มีพ้ืนฐานมาจากหลายระบบ จึงท าให้สังคมไทยและคนไทยมีอุดมการณ์และ ปัจจัย
ทางการเมืองที่พอสรุปได้ดังนี้   
                                                           

๓๘ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, หลกัการก าหนดท่ีพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน, (กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๒๒), หน้า ๑-๑๑.  

๓๙ กรมการปกครอง, รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ .2531, (กรุงเทพฯ: กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๒).หน้า ๓๒ 



๔๔ 

 

๑. ลักษณะอ านาจนิยม   
คนไทยส่วนใหญ่ชอบใช้อ านาจเด็ดขาด เคารพเชื่อฟังและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีอ านาจ 

รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบทุกอย่างไว้ที่ผู้น าไม่ว่าระบบการเมืองระดับชาติหรือ 
ครอบครัว มักจะรวมอ านาจไว้ที่ผู้น าการท างานจึงมีลักษณะสั่งจากเบื้องบนลงมากกว่าจะเริ่มจาก 
เบื้องล่างขึ้นไป   

๒. นิยมระบบเจ้านายกับลูกน้อง   
ในสังคมไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพวกพ้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสมอ ผู้น าจะเป็นผู้มีอ านาจ วาสนา บารมี 
ต้องสามารถให้ความคุ้มครองและให้ผลประโยชน์แก่ลูกน้อง ส่วนลูกน้องต้องให้การสนับสนุนและ
บริการแก่นาย ในสังคมไทยและปรากฎในระบบราชการและในวงการเมืองว่าการเป็นเจ้าคนนายคน
ได้รับการยกย่องมาก   

๓. ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการ   
ลักษณะคนไทยเป็นผู้เล็งผลเลิศในทางปฏิบัติมากกว่าจะยึดมั่นในอุดมการณ์ กล่าวคือ จะ

สนใจกับสิ่งที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือสภาพความเป็นจริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ตนท าได้หรือได้รับประโยชน์แก่ตนเองอย่างชัดเจน เช่น การนิยม 
เข้าข้างผู้ชนะ   

๔. มีการจัดล าดับฐานะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
ระบบศักดินาท าให้มีการแบ่งชนชั้นในสังคมไทยให้รู้จักท่ีต่ าไปสูง ไม่ควรติเตียนให้เสมอผู้ใหญ่ 

คนไทยยึดถือสิ่งที่ติดตัวมา เช่น ชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ มากกว่าความสามารถของ บุคคล บุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้น้อยจะต้องให้ความเคารพเชื่อฟัง การยึดมั่น ในค่านิยมเหล่านี้
ท าให้คนไทยยอมรับความเสมอภาคของบุคคลได้ยากทั้งในแง่หลักการและ การปฏิบัติ   

๕. ความเป็นอิสระนิยม   
คนไทยรักความอิสระ ชอบท าอะไรตามล าพังตัวเอง ไม่ชอบถูกบังคับหรือตกอยู่ภายใต้ การ

ออกค าสั่งของบุคคลอ่ืน ขาดระเบียบกฎเกณฑ์ในการด ารงชีวิต ขาดระเบียบวินัย ท าให้ต่างคน ต่างอยู่ 
การรวมกลุ่มการเมืองเพ่ือวัตถุประสงค์หนึ่งจึงเป็นไปได้ยาก ความรับผิดชอบต่อสังคมยัง มีน้อย   

๖. ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม   
คนไทยจ านวนไม่น้อยยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติแบบเก่า ๆ อยู่ กล่าวคือ ยังเชื่อ ใน

เรื่อภูติปีศาจ ไสยศาสตร์ของขลังและโชคลาภ อยู่โดยยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่พ่ึงทางใจ โดยเฉพาะ เมื่อ
ประสบปัญหาหรือความเดือดร้อน จึงเป็นการยากท่ีคนไทยทั่วไปยึดหลักเหตุผล รู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ไม่เรียกบริการจากรัฐโดยตรง แต่ใช้วิธีร้องเรียนขอความกรุณา แต่จะมีลักษณะอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบ
การเปลี่ยนแปลงเพราะจะท าให้ไม่เกิดความมั่นคง 

๗. เฉื่อยชา   
ไม่กระตือรือร้นหรือสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง คนไทยส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะพอใจ ใน

สภาพที่ เป็นอยู่ของตนเองจะยอมรับสภาพที่เสียเปรียบของตนเอง โดยถือว่าตนเองท าบุญมา 
เพียงแค่นี้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะเชื่อในกรรมเก่า จึงไม่กระตือรือร้นขวนขวายถือว่าการเมืองเป็นเรื่อง ของ
ชนชั้น  

๘. ขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง   



๔๕ 

 

มองโลกในแง่ร้ายและขาดความไว้ใจในผู้อ่ืน คนไทยส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นใน ตนเองใน
การแก้ปัญหาหรือการเอาชนะสิ่งแวดล้อมหรือได้รับการปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรมเมื่อ มีปัญหา
เกิดข้ึนจะแสวงหาที่พ่ึง ไม่คิดว่าตัวเองมีความสามารถแก้ไขได้ โดยหันไปพึ่งอ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์   

๙. การรักษาความสงบและความประนีประนอม   
คนไทยส่วนใหญ่รักสงบ ไม่นิยมความรุนแรง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง มีความอดทนต่อ ความ

เอารัดเอาเปรียบ ถ่อมตัว เกรงใจผู้อ่ืน ท าให้คนไทยไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านผู้อ่ืน หรือผู้มี
อ านาจ๔๐   

สรุปวิถีชีวิตทางการเมืองของคนไทยมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยและอุดมการณ์บนทาง 
การเมืองของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะตน ถึงแม้
หลายคนจะกล่าวว่าอุดมการณ์และปัจจัยการเมืองของคนไทยไม่เหมาะสมต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่นั่นเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไทย เพราะสังคมไทยมี วัฒนธรรม
เป็นรากฐานที่ส าคัญ กล่าวว่า “วัฒนธรรมคือคุณ”   

ฉะนั้น นักการเมืองในที่นี้คือ ประชาชน ธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่มีหัวใจเป็นสาธารณะ เสียสละ
เพ่ือประโยชน์ของสาธารณชนอาสาเข้าสู่วงการด้วยการเป็นตัวแทนของประชาชนด้วยใจรัก ด้วยใจ
สมัคร โดยหวังที่จะเห็นประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคม และประเทศชาติ เจริญก้าวหน้า
มั่นคงเป็นที่ปกติสุข ประชาชนที่อุทิศตนเข้ามาเป็นตัวแทน โดยมีความมุ่งหวัง ดังกล่าวนี้ เรียกว่า 
นักการเมือง มีอยู่  ๒ ระดับ คือนักการเมืองระดับท้องถิ่นและนักการเมือง ระดับชาติ   

ความแตกต่างระหว่างนักการเมืองทั้ง ๒ ประเภทนี้ อยู่ที่ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
นักการเมืองท้องถิ่นมีขอบเขตจ ากัด ในขอบเขตเฉพาะท้องถิ่น เฉพาะพ้ืนที่มีอ านาจหน้าที่ใน การ
ด าเนินการไปตามข้อกก าหนดไว้ อาทิเช่น สมาชิกสภาต าบล (อบต.) สมาชิกสภาจังหวัด (อบจ.) 
สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น ส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรเหล่านี้มีต าแหน่งแตกต่างกันออกไป เป็นประธานบ้าง นายกบ้าง และ ผู้ว่าราชการ
บ้าง   

ส าหรับนักการเมืองระดับชาติและระดับประเทศนั้นคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งได้รับ
การเลือกจากประชาชน ได้รับการมอบหมายจากประชาชน ให้ท าหน้าที่หลัก คือหน้าที่ทาง นิ ติ
บัญญัติและหน้าที่ทางบริหารราชการแผ่นดิน  

  
 ๒.๓.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง 
 การชุมนุม” หมายถึง “การรวมตัวโดยเจตนาเป็นการชั่วคราว ในพ้ืนที่ส่วนตัวหรือพ้ืนที่
สาธารณะ เพ่ือเป้าประสงค์บางประการ อาทิเช่นเพ่ือกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือสร้า ง
จิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาที่ส าคัญต่อพวกเขา รวมทั้งเพ่ือการแสดงความเห็นที่
หลากหลายและการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิทาง
สังคม-เศรษฐกิจ หรือประเด็นอ่ืน ๆ จึงอาจหมายรวมถึงการเฉลิมฉลอง การร่วมร าลึก การนัดหยุด
งาน และการประท้วง เป็นต้น การชุมนุมไม่ว่าจะเป็นการประท้วงทางการเมือง การเดินขบวนด้าน
                                                           

๔๐ สุวิทย์ รุ่งวิสัย, พฤติกรรมการลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งของประชาชนในอ าเภอ. เมืองเชียงใหม่, 
(กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์,๒๕๒๖), หน้า ๗๑ 



๔๖ 

 

วัฒนธรรม การรวมตัวทางอินเตอร์เน็ต หรือรูปแบบการชุมนุมอ่ืนใดเพ่ือเป้าประสงค์ร่วมกัน ต่างเป็น
องค์ประกอบส าคัญของสังคมพหุนิยมที่เติบใหญ่ขึ้น ซึ่งเอ้ือให้กลุ่มที่มีความเชื่อ การปฏิบัติ ห รือ
นโยบายที่หลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติได้ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบจึงเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎบัตรระหว่างประเทศ ภูมิภาค ในประเทศ และแม้กระทั่งกฎหมาย
ในท้องถิ่น  
 สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน อีกท้ังเป็นสิทธิที่พึงได้รับและ
สามารถใช้ได้โดยบุคคลและกลุ่ม การคุ้มครองเสรีภาพที่จะชุมนุมโดยสงบ เช่น การอ านวยความ
สะดวกให้บุคคลเข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบ ประกันให้บุคคลในสังคมมีโอกาสแสดงความเห็นที่
สอดคล้องกับบุคคลอ่ืน ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตยที่ เข้มแข็ง มี
ความส าคัญทั้งในเชิงสัญลักษณ์และในเชิงกระบวนการ ซึ่งน าไปสู่การสานเสวนาในภาคประชาสังคม 
และระหว่างภาคประชาสังคมกับผู้น าทางการเมืองและรัฐบาล 
 นอกจากนั้นเสรีภาพในการชุมนุมยังเป็นสิทธิที่ได้รับการหนุนเสริมจากสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ 
เช่น เสรีภาพในการสมาคม เสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิด้านความคิด มโนธรรมส านึก และ
ศาสนา ด้วยเหตุดังกล่าว เสรีภาพในการชุมนุมจึงมีความส าคัญขั้นพ้ืนฐานต่อพัฒนาการของบุคคล 
ศักดิ์ศรี และการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของบุคคลทุกคน และเพ่ือความก้าวหน้า และสวัสดิการของ
สังคม อีกทั้งเอ้ือให้กลุ่มที่มีความเชื่อ การปฏิบัติ หรือนโยบายที่หลากหลาย อยู่ร่วมกันโดยสันติได้ 
โดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้มีบทบาทในการขจัดสาเหตุของความตึงเครียดโดยการลดทอนความเป็นพหุ
นิยม หากต้องประกันว่ากลุ่มต่างๆต้องเปิดกว้างต่อความคิดและความเห็นซึ่งกันและกัน และอ านวย
ให้เกิดการคุ้มครองการใช้สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้วยวิธีประการต่างๆ รวมทั้งก าหนดกรอบกฎหมายที่
เกื้อหนุน๔๑ 
 ทฤษฎีการชุมนุม 

การชุมนุมเป็นสมการของ “ความกลัว” กับ “ความต้องการการเปลี่ยนแปลง” ถ้าหากความ
กลัวมีมากกว่าหรือเท่ากับความต้องการการเปลี่ยนแปลง การชุมนุมจะไม่เกิด แต่ถ้าหากความต้องการ
การเปลี่ยนแปลงมีมากกว่าความกลัว จะเกิดการชุมนุม ยิ่งมีความต้องการการเปลี่ยนแปลงมากเท่าใด 
ปริมาณและคุณภาพของการชุมนุมก็มีมากเท่านั้น  ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรทางสถาบันและ
สภาพแวดล้อมทาง การเมืองประกอบ เช่น สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสถาบัน
ทางการเมือง 

ความชอบธรรมของการชุมนุม 
ในทางรัฐศาสตร์ถือว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน” เมื่อเลือกตั้งผู้แทนราษฎรไปแล้ว 

อ านาจอธิปไตยไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่กับตัวของประชาชน โดยเฉพาะตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๘๐ เป็นต้น
มา ผู้คนในโลกมีความศรัทธาต่อพรรคการเมืองและผู้แทนราษฎรน้อยลง เช่น เป็นสมาชิกพรรค
การเมืองน้อยลง ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนราษฎรน้อยลง วิพากษ์วิจารณ์และแสดงออกถึงการ
เสื่อมศรัทธาต่อพฤติกรรมของนักการเมืองและฝ่ายบริหารมากข้ึนและดังขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น การใช้สิทธิ
ทางตรงของประชาชนบนท้องถนนจึงมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องตามประเด็น 
                                                           

๔๑ ไมนา คิไอ อดีตผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ , สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุม , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา https://www.amnesty.or.th/our-work/assembly/. (ค้นเมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 



๔๗ 

 

เช่น การต่อต้านหรือเรียกร้องนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อรัฐบาล หรือการเรียกร้องให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมปรากฏต่อสาธารณะ ดังนั้น โลกสมัยใหม่
จึงไม่ได้ถือว่า “ประชาธิปไตยมีเฉพาะในรัฐสภา” ส่วนทางด้านนโยบายสาธารณะตามหลักตัวแบบ
การตลาด (market model) ถือว่า ประชาชนก็คือลูกค้า เขามีสิทธิโวยวาย (voice) เป็นหน้าที่ของ
รัฐบาลหรือผู้ขายที่จะต้องหาทางออก (exit) หรือเพ่ิมทางเลือกให้เขา เหมือนลูกค้าโวยวายว่า “เขา
อยากกินสุกี้ แถมแมลงสาปให้เขาท าไม” บริกรของร้านก็ต้องเข้ามาขอโทษ เปลี่ยนชามใหม่ให้ เป็น
ต้น 

การชุมนุมกับความขัดแย้ง 
 การชุมนุมมีสองส่วนหลักๆ คือ เหตุผลกับอารมณ์ ส่วนของเหตุผลมีพ้ืนฐานมาจากปัญหาที่

สังคมเผชิญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ชุมนุมที่จะต้องเล่าเรื่องราวและสรุปออกมา ส าหรับด้านอารมณ์เป็น
ความจ าเป็นที่การชุมนุมต้องจัดให้มี เพื่อหล่อเลี้ยงการชุมนุมให้มีชีวิตชีวา การกระตุ้นอารมณ์นับเป็น
สิ่งส าคัญส าหรับการเพ่ิมพลังมวลชน ผู้ปราศรัยต้องมีวาทศิลป์และพูดเร้าใจคนฟัง ซึ่งเป็นเรื่อง
ธรรมดา หากปราศจากเสียซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใด การชุมนุมย่อมเกิดข้ึนไม่ได้๔๒ 
 การชุมนุมสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือไม่  มี
ลักษณะเฉพาะร่วมกัน ๒ ประการ คือ  

ประการที่หนึ่ง การชุมนุมสาธารณะ ย่อมมีผลกระทบต่อประชาชน ที่มิได้เข้าร่วมการ ชุมนุม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ประชาชนไม่สามารถใช้ที่สาธารณะที่มี การชุมนุมได้
ตามปกติเช่น การที่ไม่สามารถใช้ถนนเพื่อการสัญจรไป-กลับตามปกติ (Right to Pass and Re-pass) 
รวมทั้งเหตุเดือดร้อนร าคาญต่าง ๆ อัน เนื่องมาจากการชุมนุม เช่น เสียงดังขยะ เป็นต้น ซึ่งศาล
อังกฤษในคดี McAra V Magistrates of Edinburgh ได้วางหลักไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1913ว่า เสรีภาพใน
การชุมนุม เพ่ือแสดงความคิดเห็นนั้น แยกออกได้โดยเด็ดขาดจากคา ถามที่ว่า มีการใช้เสรีภาพนั้น ที่
ใด ดังนั้น ผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะจึงมี“หน้าที่โดยปริยาย” (Implied duty) ที่จะต้อง
ชุมนุมในลกัษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อ่ืนน้อยที่สุด  

ประการที่สอง การชุมนุมสาธารณะ “มีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบเรียบร้อย” ขึ้นได้
เสมอ เพราะการชุมนุมสาธารณะเป็นการเข้ามารวมตัวกันของคนหมู่มาก ในสถานที่ใด สถานที่หนึ่ง 
และในช่วงระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งแม้ผู้ชุมนุมจะมีเป้าประสงค์หลักในการมา ชุมนุมเป็นอย่าง
เดียวกนั แต่ผู้ชุมนุมแต่ละคนต่างมีความต้องการในรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน มีอารมณ์ต่างกัน มี
ความสามารถในการอดทนต่อความกดดันต่างกัน เป็นต้น ปัจจัยเกี่ยวกับ ตัวผู้ชุมนุมเหล่านี้ล้วนแต่มี
ผลต่อระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือนา ไปสู่ การกระท า ที่ละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืนขึ้นได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ความเสี่ยงดังกล่าวยังอาจเกิดจาก“ปัจจัยภายนอก” ด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ที่มักฉวยโอกาสด าเนินการ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะ กลายเป็น
ความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกรณีผู้ไม่เห็นด้วยกับการ ชุมนุมสาธารณะ ที่อาจออกมาแสดงความ

                                                           
๔๒ ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ประชาไทท าหน้าท่ีเป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจ

ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ห มื อ น ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร , [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า 
https://prachatai.com/journal/2020/11/90324. (ค้นเมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

https://prachatai.com/journal/2020/11/90324


๔๘ 

 

คิดเห็นในทางตรงกันข้าม ก็อาจท า ให้การปะทะกัน ในทางความคิดกลายเป็นการปะทะกัน ในทาง
กายภาพ จนท าให้การชุมนุมสาธารณะกลายเป็น ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
 ในปัจจุบัน ในประเทศท่ีปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมสาธารณะ และการ
เดินขบวน ถือเป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ต่อรัฐบาลของตน 
เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวน เป็นเสรีภาพที่พัฒนาต่อยอด เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลแต่ละคน ( Individual) มาสู่ การแสดงความคิดเห็นแบบ
กลุ่ม (Collective)๔๓ 
 การชุมนุมสาธารณะในประเทศไทย การชุมนุมสาธารณะที่ได้รับการรับรองคุ้มครองโดย
รัฐธรรมนูญ คือ การชุมนุม ที่ เป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ กล่าวคือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพในการชุมนุมเอาไว้ในมาตรา ๖๓ 
ความว่า “มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจา กดัเสรี
ภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท า มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ  แห่งกฎหมายเฉพาะในกรณี
การชุมนุมสาธารณะและเพ่ือคุม้ครองความสะดวกของประชาชนที่จะ ใช้ที่สาธารณะ หรือเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือ ในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดงัก
ล่าวแล้ว จะพบว่า ลักษณะการรับรอง เสรีภาพในการชุมนุมนี้เป็นการรับรองเสรีภาพอย่างมีเงื่อนไข
กล่าวคือถึงแม้รัฐธรรมนูญจะยอม รับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่ก็ได้
บัญญัติเปิดช่องในการจ ากัด เสรีภาพชนิดนี้เอาไว้เช่นกันโดยสังเกตได้จาก มาตรา 63วรรคสอง “การ
จ ากัดเสรีภาพตามวรรค หนึ่งจะกระท า มิได้เว้นแต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะในกรณีการชุมนุม สาธารณะ และเพ่ือคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ 
หรือเพ่ือรักษาความสงบ เรี ยบร้อย ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่าง
เวลาที่มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก” ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่า การจ า กัด
เสรีภาพในการชุมนุมนั้น จะมีได้ในกรณีต่อไปนนี้คือ ๑. กรณีที่มีการชุมนุมในที่สาธารณะ เพ่ือ
คุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่ สาธารณะนั้น ๆ    ๒. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎ
อัยการศึก จะเห็นได้ว่ากรณีที่มีการชุมนุมสาธารณะ เป็นกรณีหนึ่งที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีการ 
บัญญัติกฎหมายออกมาจ ากัดเสรีภาพชนิดนี้ได้ดังนั้น หากจะมีการตรากฎหมายควบคุมการชุมนุม 
สาธารณะขึ้นในเบื้องต้น จึงต้องมิใช่กฎหมายที่มีสาระส าคัญของเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
และสมควรที่จะศึกษาหาแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการใช้เสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน๔๔ 

                                                           
๔๓ ปกรณ์ นิลประพันธ์, การตรากฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: กองทุนคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ๒๕๕๓), หน้า ๓-๕. 
  
 

๔๔ ไกรพล อรญัรัตน,์ กฎหมายควบคุมการชุมนุมสาธารณะ: พัฒนาการอีกข้ันหนึ่งของการชุมนุมใน 
ประเทศไทย, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา http: www.pub-law.net. หน้า ๑-๒. 

http://www.pub-law.net/


๔๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง   

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
  เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 
(๒๕๕๐, หน้า ๑)     

      “การมีส่ วนร่วมของประชาชน” หมายถึ ง การที่ กลุ่ ม
ประชาชนที่กระท าการออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกัน ที่
ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ
การเมือง หรือการด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรอง
อ านาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจ 
การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

นันทนา  นันทวโรภาส 
(๒๕๖๒, หน้า ๒๗๖) 

 

 

      ทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการตอบสนองจากผู้เลือกตั้งในประเทศไทย 
เป็นอย่างยิ่ ง ก็คือทฤษฎีการตลาดทางการเมือง ( political 
marketing ) ซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับการวิจัยพบว่า เมื่อพรรคไทยรักไทย 
ได้น ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก็ประสบผลส าเร็จตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา และได้มีพรรคการเมืองอ่ืน ๆ น าเอาแนวทาง
การตลาดทางการเมืองนี้ไปใช้จนเป็นที่แพร่หลายและประสบ
ผลส าเร็จเช่นเดียวกัน 

Philip Kotler  
(1999, p 14) 

    

  

      การผลักดันใหผู้สมัครเข้าไปอยูใ่นเป้าหมาย (A  candidate’s 
key markets) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนส าคัญที่ ต องพยายาม
ผลักดันใหผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงยอมรับผู้สมัคร จนพรอมหรือเกิด
ความต้องการที่จะลงคะแนนให้  

  
 



๕๐ 
 

 
ตารางที่ ๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
  Bruce I. Newman 
    (1999, p 518)     

         จากหลัก 4 Ps ทางการตลาดได้ถูกน ามาประยุกตเป็นหลัก 
4  Ps ทางการเมืองดั งนี้  คื อ ๑ . ผลิตภัณ ฑ์ Product)   ๒ . 
การตลาดแบบผลักดัน (Push Marketing) ๓. การตลาดแบบ
ดึงดูด (Pull Marketing) ๔. การส ารวจความคิดเห็น (Polling)  

Adam F. Simon  
(2002, p 30) 

    

  

 

 

 

สมบัติ จันทรวงศ ์           
(๒๕๒๙, หน้า ๖๐) 

 

 

 

 

    พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว         
(๒๕๒๒, หน้า ๑-๑๑) 

       แต่ส าหรับในประเทศไทย การคัดสรร “ผู้สมัคร” ในนาม
พรรคมุงไปสู่เป้าหมาย  คือ “ชัยชนะในการเลือกตั้ง” เป็นส าคัญ  
โดยมีการจัดแบงระดับ (จัดเกรด)  ผู้สมัครตามโอกาส ของการได้
รับการเลือกตั้ง   ดังนี้  
1)“เกรดเอ” คือ อดีต ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งลาสุด และมีแนวโน
มในการไดร้ับ เลือกตั้งสูงมาก  
2)“เกรดบี” คือ อดีต ส.ส. ในการเลือกตั้งครั้งก่อนแต่สอบตกใน
การเลือกตั้ง ครั้งลาสุด  
3)“เกรดซี” คือ นักการเมืองหนาใหม่ที่เคยท าประโยชนใหกับทอง
ถิ่นอยู่บ้าง 
4)“เกรดด”ี คือ นักการเมืองหนาใหม่ที่ยังไม่เคยมีผลงาน 
       นโยบายของพรรคสวนใหญ่จะเป็นนโยบายอย่าง กว้าง ๆ 
ขาดแผนปฏิบั ติการณที่ จะเนนถึงการน าพาเศรษฐกิจเข้าสู่
เป้าหมายที่ได้แถลงออกมาและ ไม่ปรากฏวามีพรรคการเมืองใด
เลย  ที่จะล าดับความส าคัญของแต่ละนโยบายวามีความส าคัญมาก
น้อยแตกต่างกัน  แม้แต่นโยบายการเกษตรที่ ทุกพรรคให
ความส าคัญก็ไม่ปรากฏวามีอะไรใหม่ออกมา  และบางครั้งนโยบาย
ต่าง ๆ ของพรรคเดียวกันก็ขัดกันเอง  เชน  นโยบายที่เนนถึงการ
กระตุ้นเศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียว ก็ตอง
การใหประเทศขาดดุลการคาลดลง 
       การเป็นคน ท้องถิ่นที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือท้องถิ่นได้ มี
ความรู้ความสามารถแจกข้าวของเงินทอง และหา เสียงที่
ประทับใจ เป็นต้น ผู้น าท้องถิ่นมีอิทธิพลต่อการชี้น าผู้ลงคะแนน
เสียงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมต่ าจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนฝูง ญาติพ่ีน้อง และครู ตามล าดับ 

  
 



๕๑ 

 

 
ตารางที่ ๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
      สุวิทย์ รุ่งวิสัย 
    (๒๕๒๖, หน้า ๗๑)     

         คนไทยส่วนใหญ่รักสงบ ไม่นิยมความรุนแรง หลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง มีความอดทนต่อ ความเอารัดเอาเปรียบ ถ่อมตัว 
เกรงใจผู้อ่ืน ท าให้คนไทยไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านผู้อ่ืน 
หรือผู้มีอ านาจ)  

 ปกรณ์ นิลประพันธ์              
(๒๕๕๓, หน้า ๓-๕)    

 

       ใน ปั จ จุ บั น  ใน ป ระ เท ศ ที่ ป ก ค รอ งโด ย ระบ อบ เส รี
ประชาธิปไตย การชุมนุมสาธารณะ และการเดินขบวน ถือเป็น
วิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ต่อ
รัฐบาลของตน เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวน เป็น
เสรีภาพที่พัฒนาต่อยอด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจากการ
แสดงความคิดเห็นโดยบุคคลแต่ละคน ( Individual) มาสู่  การ
แสดงความคิดเห็นแบบกลุ่ม (Collective) 
 
 

  
 
 
๒.๔  หลักธรรมส าหรับการมีส่วนร่วม 

หลักธรรมอคติ ๔ 
อคติ ๔ หมายถึง วิถีในทางที่ผิดหรือการด าเนินไปในทางที่ผิด ทั้งนี้ อันเกิดจากทัศนะหรือ

ความคิดเห็นในทางที่ผิด ซึ่งต่อมาจึงใช้ค าให้เข้าใจง่ายเป็น ความล าเอียง หรือ ความไม่เที่ยงธรรม 
ประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 

๑. ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะชอบพอ 
๒. โทสาคติ คือ ความล าเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง 
๓. โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะหลง หรือ ความล าเอียงเพราะความเขลา 
๔. ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะกลัว 
อคติ ๔ เป็นธรรมส าหรับปุถุชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้น า เป็นหัวหน้า ผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง หรือเป็นข้าราชการ เพราะธรรมเหล่านี้ เป็นสัจจะความจริงที่มักเกิดขึ้นกับบุคคล เหล่านี้ 
และมีผลอย่างมากต่อการบริหารงาน ต่อการปกครอง และความสงบสุขของสังคม 

ผู้น า หัวหน้างานหรือฝ่ายปกครองที่ละเว้นจากอคติ ๔ ประการนี้ได้ ย่อมท าให้ลูกน้อง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเกิดความสุข อันส่งผลต่อความเจริญของสังคม และความสงบสุขของ
สังคมตามมา 

อคติ มาจากภาษาบาลี ค าว่า 
อะ หมายถึง ผิด, ไม,่ ไม่ถูกต้อง, ไม่ดีงาม, ไม่สมควร 



๕๒ 

 

คติ หมายถึง วิถี, แนวทาง, สิ่งที่เป็นไป, การด าเนินไป, ความเป็นไป, การตอบสนอง, การ
แสดงออก 

คติ มีความแตกต่างกับ ทัศนะ คือ 
ทัศนะ หมายถึง ความเห็น , ความคิดเห็น, มุมมอง ส่วน คติ หมายถึง ดังข้างต้น ดังนั้น 

ทัศนคติ จึงหมายถึง การแสดงออก หรือ วิถีท่ีด าเนินไปอันเกิดจากความคิดหรือความเห็น 
ความหมายที่ครอบคลุมของอคติ 
– วิถีในทางที่ผิด 
– แนวทางท่ีผิด 
– สิ่งที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีงาม 
– การด าเนินไปในทางที่ผิด 
– ความล าเอียง 
– ความไม่เที่ยงธรรม 
– ความไม่เป็นกลาง 
ความหมายของอคติแต่ละประการ 
๑. ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะชอบพอ 
ฉันทาคติ มาจากค าว่า ฉันทะ + อคติ 
ฉันทะ หมายถึง ความชอบใจ หรือ ความพอใจ 
๒. โทสาคติ คือ ความล าเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง 
โทสาคติ มาจากค าว่า โทสะ + อคติ 
โทสะ หมายถึง ความโกรธ 
ปัจจัยที่ก่อเกิดความโกรธหรือชิงชังในคัมภีร์ปริวาร 
– โกรธเพราะได้ท าแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อโทษแก่ตนเอง 
– โกรธเพราะก าลังท าซ่ึงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อโทษแก่ตนเอง 
– โกรธเพราะคิดจะท าซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อโทษแก่ตนเอง 
– โกรธเพราะได้ท าแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อโทษแก่คนที่ตนรัก 
– โกรธเพราะก าลังท าซ่ึงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อโทษแก่คนที่ตนรัก 
– โกรธเพราะคิดจะท าซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือก่อโทษแก่คนที่ตนรัก 
– โกรธเพราะได้ท าแล้วซึ่งประโยชน์ต่อผู้ที่ตนชิงชัง 
– โกรธเพราะก าลังท าซ่ึงประโยชน์ต่อผู้ที่ตนชิงชัง 
– โกรธเพราะคิดจะท าซึ่งประโยชน์ต่อผู้ที่ตนชิงชัง 
๓. โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะหลง หรือ ความล าเอียงเพราะความเขลา 
โมหาคติ มาจากค าว่า โมหะ + อคติ 
โมหะ หมายถึง ความหลง ความลุ่มหลง 
๔. ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะกลัว 
ภยาคติ มาจากค าว่า ภยะ + อคต ิ



๕๓ 

 

ภยะ หมายถึง ความกลัว ความหวาดหวั่น หรือ มักเรียกกลายเป็นศัพท์ว่า ภัย๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๔  หลักอคติ๔ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)
(๒๕๔๖, หน้า ๑๙๖)  

       อคติ คือ ความล าเอียง หรือการเขวออกไปนอกทางที่ควรจะ
ประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการด้วยกัน คือ ล าเอียงเพราะชอบ
ล าเอียงเพราะชัง ล าเอียงเพราะเขลา ล าเอียงเพราะกลัว 
๑. ฉันทาคติ (ล าเอียงเพราะชอบ)  
๒. โทสาคติ (ล าเอียงเพราะชัง) 
 ๓. โมหาคติ (ล าเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา)  
๔. ภยาคติ (ล าเอียงเพราะกลัว ) 

  

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 ๒.๕.๑. ประวัติความเป็นมา 

เทศบาลต าบลกุดจิก เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาแยกหมู่บ้าน
เป็น หมู่ที่  ๑ และหมู่ที่  ๒ ออกจากสภาต าบลกุดจิก มาตั้งเป็นเป็นสุขาภิบาลกุดจิกวันที่  ๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๔๒ ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต าบลกุดจิก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการยกฐานะ ๔ 
หมู่บ้านที่เหลือจากสภาต าบล เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก 

 
ภาพที่ ๗ ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลกุดจิก 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลกุดจิก 
“กุดจิกน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม งามล้ าวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนสามัคคี ชีวิตและ

ทรัพย์สินปลอดภัย” 

                                                           
๔๕ พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก, ๒๕๔๖), หน้า 

๑๙๖ 



๕๔ 

 

๒.๕.๒ เขตพื้นที่การปกครอง 
เทศบาลต าบลกุดจิก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลต าบลกุดจิก 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ ต าบล ๓ หมู่บ้าน ดังนี้ 
ต าบลกุดจิก  หมู่ที่ ๑ บ้านกุดจิกหมู่ท่ี ๒ บ้านบุ 
ต าบลนากลาง  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบอน  
(พ้ืนที่บางส่วนรวมพ้ืนทีท่ั้งหมด: ๕.๙๒ ตร.กม) 

ตารางท่ี ๒.๕ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒๔๖ 

หน่วยเลือกตั้ง ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร รวม

ประชากร ชาย หญิง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

 
 

ชุมชน หมู่ที่๑ ต.กุดจิก ๑๙๕ ๒๗๘ ๓๙๑ ๖๐๖ 
ชุมชน หมู่ที่๑,๒ ต.กุดจิก ๑๔๐ ๒๑๐ ๒๕๘ ๔๖๘ 
ชุมชน หมู่ที่๑,๒ ต.กุดจิก ๑๖๔ ๒๕๑ ๒๙๙ ๕๕๐ 
ชุมชน หมู่ที่๑,๒ ต.กุดจิก ๑๙๒ ๒๕๘ ๒๘๘ ๕๔๖ 
ชุมชน หมู่ที่ ๔ ต.นากลาง     

รวม ๖๙๑ ๑,๐๐๖ ๑,๑๖๔ ๒,๑๗๐ 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยเรื่อง เรื่อง  “อิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” จากการค้นคว้าเทาง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยพบว่า  มีเอกสารงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับอิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 
 
  

                                                           
๔๖ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดจิก, จ านวนผู้มสีิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันท่ี ๒๔ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒.  
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 
๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ดวงกมล ทองอยู่  ได้วิจัยเรื่อง “การรับรู้ทางสังคมกับความเป็นจริงทางสังคม: ความต่างที่
พึ ง ร ะ วั ง ”  SOCIAL PERCEPTION AND SOCIAL REALITY:  DIFFERENCES NEEDED TO BE 
AWARED ผลการวิจัยพบว่า  การรับรู้ทางสังคม (Social Perception) กับความเป็นจริงทางสังคม 
(Social Reality) นั้น มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการรับรู้ทางสังคมมีปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นการเกิด Halo Effect การเกิด Horns Effect การเกิด Stereotype การเกิดความประทับใจแรก
พบ และปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับรู้ที่มีความแตกต่างกัน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ที่ท า ให้
การรับรู้เกิด ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ก่อให้เกิด “ความเข้าใจผิด” ต่าง ๆ ตามมา อันจะ
ส่งผลต่อ คุณภาพของความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมได้ ดังนั้น การมี “สติ” รู้ เท่าทันความ
คลาดเคลื่อนของการรับรู้ทางสังคมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตภายในสังคมที่มีผู้คนมากมายและมี
ความสลับซับซ้อนนี้ เพราะ หากเมื่อใดที่เราขาดสติเราก็จะถูกกลไกการรับรู้ทางสังคมที่บิดเบือนเข้า
ครอบง าจนท าให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ ดังนั้น เมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนเราจึงยังไม่ควรด่วน
สรุปว่าใครเป็นอย่างไร โดยที่ยังไม่รู้จักเขาดีพอ ควรจะใช้เวลาและพยายามลดการรับรู้ที่คลาดเคลื่อน
ของตัวเราให้ไดม้ากที่สุดโดยมีสติเป็นเครื่องน าทาง๔๗ 

ปรีชญา   ข าเจริญ  ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนกับการ
เลือกตั้ง: ศึกษา เฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑” จาก
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การเลือกตั้งมากกว่าครึ่ง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความเข้าใจดังกล่าวระดับปาน
กลาง และ ระดับสูง รวมกันคิดเป็นร้อยละได้ถึงร้อยละ ๕๕.๒๕ นั้นหมายถึง มีกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
ความรู้ ความเข้าใจในระดับต่ าอยู่ที่ร้อยละ ๔๔.๗๕ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชน ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
กลุ่มมี ความรู้ กับกลุ่มที่ไม่มีความรู้ ใกล้เคียงกัน  ไม่ปรากฏกลุ่มตัวอย่างเข้ามามีส่วนร่วมในระดับสูง
เลย มี เพียงระดับปานกลาง และระดับต่ า ขณะที่ระดับปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเพียง ๒.๑๙  
คือ  การมี ส่วนร่วมด้านรับฟังข่าวสารทางการเมือง ซึ่งการมีส่วนร่วมด้านนี้ประชาชนไม่ต้องออกแรง
มาก เพราะสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  เป็นสิ่งพบเห็นมาโดยตลอด จะด้วย
ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจของกลุ่มตัวอย่าง  ก็จ าเป็นต้องบริโภคข่าวสารโดยอัตโนมัติ  ตรงข้ามกรณีการมี
ส่วน ร่วมของประชาชนที่จะต้องออกแรงเองคือจะต้องใช้ความตั้งใจของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
ด้านติดต่อนักการเมือง และแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกลับพบว่ามีส่วนร่วมในระดับต่ า  มี 
คะแนนเฉลี่ยเพียง ๑.๒๙   นับว่าค่อนข้างต่ า๔๘ 

                                                           
๔๗ ดวงกมล  ทองอยู,่ “การรับรู้ทางสังคมกับความเป็นจริงทางสังคม: ความต่างท่ีพึงระวัง” SOCIAL 

PERCEPTION AND SOCIAL REALITY:  DIFFERENCES NEEDED TO BE AWARED, บทความวิจัย, วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙), หน้า ๑๔๘  

๔๘ ปรีชญา  ข าเจรญิ, “การมสี่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนกับการเลือกตั้ง: ศึกษา เฉพาะกรณี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑”, รายงานวิชาการ, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๑),      หน้า ๔๕.      



๕๖ 

 

  นันทวิช  เหล่าวิชยา  ได้วิจัยเรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย : Social 
Media in Thai Political Communication” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดง
ให้เห็นถึงพลังอันยิ่ง ใหญ่ของ สื่อสังคมออนไลน์ที่มี่ต่อระบบการเมืองทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศจากสถิตินั้นบ่งชี้แล้วว่าผู้ที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีมากขึ้นทุกปี  ท าให้เป็นที่คาดกัน
ว่าอนาคตข้างหน้านั้นคงจะได้เห็นการแข่งขันกันทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างสูง 
มากกว่าที่เป็นอยู่การให้ข้อมูลของกลุ่มการเมืองแต่ละฝ่ายก็ยังคงมุ่งหวังปกป้องผลประโยชน์ส่วนตน
อยู่เสมอ ดังนั้นหน้าที่ส าคัญ ของผู้รับสารก็คือต้องแยกแยะข้อเท็จจริง และขวนขวายหาข้อมูล ให้รอบ
ด้าน และส าคัญที่สุดคือต้องไม่ด่วนสรุปข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับมาว่าเป็นจริงหรือเท็จเพ่ือที่จะไมต้่องตก
เป็นเหยื่อของนักการ เมืองในยุคสื่อสังคมออนไลน์นี้๔๙ 
 นายจ าลอง  พรมสวัสดิ์  ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมือง
ในระบอบ ประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลชวงพุทธศักราช ๒๕๕๑-
๒๕๕๓” ผลวิจัย พบว่า ๑. บริบททางการเมืองมีผลตอพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ชวงพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
บริบททาง การเมืองอันได้แก่รัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช ๒๕๕๐  ที่ใหประชาชนเขาไปมีบทบาท
ส าคัญเป็น และมีจิตส านึกทางการเมืองมาก ขณะเดียวกัน ไม่ตองการเห็นรัฐบาลมีพฤติกรรมการ
คอรัปชั่นเชิงนโยบายและการขัดกันของผลประโยชนอย่างกว้างขวาง ๒. บริบททางสังคมมีผลต
อพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลชวงพุทธศักราช 
๒๕๕๑-๒๕๕๓ คอนขางมากเนื่องจากบริบทสังคมไทยระยะหลังสังคมพหุนิยม และพหุวัฒนธรรมเป็น
สังคมขวสารข้อมูลท าใหชนชั้นกลาง สนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองและมีการรวมกลุ่มเป็นแนว
ร่วมกับกลุ่มการเมืองอ่ืน ๆ เป็นตน ๓.บริบททางเศรษฐกิจมีผลตอพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้น
กลางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อนข้างน้อย เพราะตัวแบบของ Lipset  ที่น ามาเป็น
กรอบแนวคิด ในการวิจัยใชไม่ได้กับประเทศในเอเชียรวมทั้งไทย ๔. การส ารวจความคิดเห็นของชน
ชั้นกลางเกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของไทยและผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางที่มีตอการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของไทยพบวา ชนชั้น
กลางสวนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวมมีคาเฉลี่ย
รวมมาก  แสดงใหเห็นวาชนชั้น กลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความรูความเขาใจใน
การเมืองระบอบประชาธิปไตย เป็นอย่างดีทั้งความรูทางด้านบวกและทางด้านลบเป็นผลของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง การเมืองของชนชั้นกลางที่มีตอการเมืองไทยพบวาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางการเมือง ชนชั้นกลางทั้ง ๔ ด้านมีคาเฉลี่ยในภาพรวมมาก การที่ผลปรากฏเชนนี้

                                                           
๔๙ นันทวิช  เหล่าวิชยา, “สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย: Social Media in Thai Political 

Communication”, บทความวิจัย, วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีท่ี ๓๒ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๕) หน้า, 
๑๒๐ -๑๒๔ 



๕๗ 

 

เนื่องมาจาก รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐  ที่ใหความส าคัญกับการเมืองแนวใหม่หรือการเมืองภาคประชาชน
หรือ ประชาธิปไตยทางเลือกมากกวาประชาธิปไตยตัวแทนที่มีขอจ ากัด๕๐ 
 ธวัลกร บุญศรี  ได้วิจัยเรื่อง “สื่อที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา การเข้า
ร่วมชุมนุมทางการเมือง เวทีราชด าเนิน ในปี ๒๕๕๖” ผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะประชากร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือเพศชายซึ่งมี อายุส่วนใหญ่อยู่ที่ ๕๑ ปีขึ้นไป โดยจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้ต่อเดือนที่  ๑๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท อาศัยอยู่ ในบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย    ด้านช่องทางการเปิดรับข่าวสาร
ทางการเมืองพบว่า ช่องทางสื่อมวลชน กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ ในการเปิดรับสื่อมวลชน ทางช่อ ง
นิตยสารรายวันมากที่สุด รองลงมาคือการ เปิดรับสื่อมวลชนทางช่องฟรีทีวี (๓, ๕, ๗, ๙, ๑๑, TPBS) 
ล าดับต่อมาคือการ เปิดรับสื่อมวลชนทางช่องหนังสือพิมพ์รายวัน สุดท้ายการเปิดรับสื่อมวลชนทาง 
ช่องเคเบิลทีวีทางการเมืองน้อยที่สุด โดยภาพรวมผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เปิดรับ สื่อมวลชนมีระดับ
ความถี่ในระดับสูง  ด้านช่องทางการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองพบว่า ช่องทางสื่อบุคคล กลุ่ม
ตัวอย่างมีความถี่ ในการเปิดรับสื่อบุคคล ทางด้านการติดตามการชุมนุมทางการเมืองกับแกนน า
ทางการเมืองมากที่สุด รองลงมามีความถี่ในการเปิดรับสื่อบุคคลทางด้านการพูดคุยกับเพ่ือนภายในที่
ชุมนุม ล าดับต่อมามีความถี่ในการเปิดรับสื่อบุคคลทางด้านการพูดคุยกับครอบครัว สุดท้ายมีความถี่
ในการเปิดรับสื่อบุคคลทางด้านการพูดคุยกับเพ่ือนสนิทน้อยที่สุดโดยภาพรวมผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
เปิดรับสื่อบุคคลมีระดับความถี่ ในระดับต่ า  ด้านช่องทางการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองพบว่า 
ช่องทางสื่อออนไลน์กลุ่มตัวอย่างมี ความถี่ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ ด้านการติดตามข่าวการเมือง
ผ่านทางเว็บไซต์หลักของพรรค การเมืองมากที่สุดรองลงมามีความถี่ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ด้านการ
การรับ ข่าวสารผ่านแอพพลิเคชั่นทางการสื่อสาร (Line, Watsaap) ล าดับต่อมามีความถี่ ในการ
เปิดรับสื่อออนไลน์ด้านการรับข่าวสารการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองผ่านคลิปวีดีโอทาง 
อินเตอร์เน็ต โดยล าดับต่อมามีความถี่ในการเปิดรับสื่อออนไลน์ด้านการรับข่าวสาร การเคลื่อนไหว
การชุมนุมทางการเมืองผ่านการใช้งาน Facebook Twitter สุดท้ายมีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
ออนไลน์ด้านการรับข่าวสารการเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมือง ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในสถานที่ชุมนุมน้อยที่สุดโดยภาพรวม ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เปิดรับสื่อออนไลน์มีระดับ
ความถี่ในระดับปานกลาง  ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ออกมามสี่
วนร่วมทางการเมือง ในการเข้าร่วมชุมนุมเวทีราชด าเนิน รวมถึงเวทีที่มีการชุมนุมทุกครั้ง รองลงมา
ออกมาร่วมมากกว่า ๕ ครั้ง ซึ่งมีการติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาคือสื่อ
ออนไลน์โดยสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ส่งผล ต่อการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง คือการตัดสินใจร่วม
ชุมนุมด้วยตนเองรองลงมาจากการติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์เหตุผลที่ออกมาร่วมชุมนุมใน ครั้งนี้ 
มากที่สุดคือต้องการปฏิรูปประเทศไทยรองลงมาคือ รักในความยุติธรรม และช่องทางสื่อที่มีความ

                                                           
๕๐ นายจ าลอง  พรมสวสัดิ์, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย

ของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ ปรมิณฑลช่วงพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓” ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สื่อสาร
การเมือง (วิทยาลัยสื่อสารการเมอืง: มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๔). 



๕๘ 

 

น่าเชื่อถือมากที่สุดคือ การรับข่าวสารจากช่องเคเบิล ทีวี รองลงมาคือ การพูดคุยกับเพ่ือนในที่
ชุมนุม๕๑   
 ปวีนุช หาญชะนะ  ได้วิจัยเรื่อง  “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒” ศึกษาการเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารในการ เคลื่อนไหวทางการเมืองหลังการ
รัฐประหาร พบว่าดร.ทักษิณ ได้เลือกใช้กลยุทธ์โดยค านึงถึง สถานการณ์ทางการเมืองและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ กล่าวคือ ภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ดร. ทักษิณ หมดอ านาจทาง
การเมืองท าให้ไม่สามารถใช้ช่องทางหรือสื่อของรัฐได้ จึงปรับเปลี่ยนมาใช้ ช่องทางอินเทอร์เน็ตแทน 
ในด้านเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อสาร ดร.ทักษิณเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับ คุณลักษณะด้านดีของตนเอง และ
แนวคิดประชาธิปไตยตามทัศนะส่วนตนในการสร้างความชอบธรรม แก่ตนเอง ในด้านกลยุทธ์การโน้ม
น้าวใจ ดร.ทักษิณ ได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางการเมือง กล่าวคือ เมื่ออยู่ในสถานะถูกท้าย
หรือคุกคาม เขาได้เลือกใช้กลยุทธ์การชี้ชวนให้เชื่อด้วยการปลุกปั่น (Propaganda of agitation) 
เพ่ือต้องการแสดงให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นถึงพลังสนับสนุนและรักษาความ ได้เปรียบทางการเมือง และ
เมื่ออยู่ในสถานะเพลี่ยงพล้ าได้เลือกใช้กลยุทธ์การชี้ชวนให้เชื่อเพ่ือความ สามัคคี (Propaganda of 
integration) เพ่ือส่งสัญญาณประนีประนอมทางอ านาจ นอกจากนี้ยังได้ใช้ กลยุทธ์การสื่อสารตาม
หลักการชี้ชวนให้เชื่อของเกิบเบิลส์ เช่น เพิกเฉยหรือปิดกั้นเนื้อหาข่าวสารจาก ฝ่ายตรงข้าม การท าให้
ฝ่ายตนเองถูกเสมอ การตอบโต้กลับด้วยการใช้ค าถามหรือกล่าวหาเพ่ือชิง ความได้เปรียบ เน้น
ความส าคัญของผู้น า เป็นต้น ดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองของ ดร.ทักษิณจึงท าหน้าที่สร้าง
ความชอบธรรมให้ผู้พูด ตัดสินเชิงคุณค่า ตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม และให้ค าอธิบายแก่ สถานการณ์ทาง
การเมืองที่เกิดขึ้น๕๒   
 สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยด ารง
ต าแหน่งก านัน” น าเสนอให้เห็นว่า ส.ว. ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งก านันมาก่อน ใช้การสื่อสารเพ่ือ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองของตน โดยอาศัยความได้เปรียบจากการด ารงต าแหน่งก านัน
ในการไต่เต้าขึ้นสู่การเป็น ส.ว. กล่าวคือ ก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง ส.ว. ได้สื่อสาร เพ่ือรณรงค์หาเสียงให้
ได้รับการเลือกตั้ง โดยส่งสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การท างาน หมายเลขผู้สมัคร 
พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีด้วยการวางตัวเป็นกันเองกับประชาชนในพ้ืนที่ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเป็น
ก านัน มีการเลือกใช้ภาษาและช่องทางการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักและจดจ าได้ ง่าย ภายหลังการเข้าสู่
ต าแหน่ง ส.ว. แล้ว ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นก านันมาก่อนได้ใช้การสื่อสาร เพ่ือ สื่อสารให้ประชาชน
ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ผลงานของตนในฐานะ ส.ว. อีกทั้งมีคณะท างานเมื่อ ครั้งเป็นก านันช่วย
กระจายข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนโดยตรง เช่น การลงพ้ืนที่

                                                           
๕๑ ธวัลกร บุญศรี, “สื่อท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา การเข้าร่วมชุมนมุทางการเมือง 

เวทีราชด าเนิน ในปี ๒๕๕๖”, รายงานการวิจัย (คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์: 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปีการศึกษา, ๒๕๕๖). 

๕๒ ปวีนุช หาญชะนะ, “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒”, 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควิชาการสื่อสารมวลชน (คณะนิเทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๒๙๖-๓๐๙   



๕๙ 

 

พบปะประชาชน และผ่านสื่อมวลชน เช่น การอภิปรายในสภาหรือการให้สัมภาษณ์ ในประเด็นที่
สังคมสนใจ เพ่ือให้ตนเองอยู่ในสายตาของประชาชนอย่างสม่ าเสมอ๕๓   
 นภินทร ศิริไทย ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองของภาคประชาชน : ศึกษากรณี 
คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)” โดย ชี้ให้เห็นว่า ครป. มีบทบาท เป็นองค์กรภาค
ประชาชนในการคานอ านาจและตรวจสอบการท างานของรัฐบาล ส่งเสริมและพัฒนา ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ การแสดง ความคิดเห็น
ทางการเมืองของประชาชนได้รับการส่งเสริมจึงเป็นการเพ่ิมอ านาจการต่อรองให้แก่ภาคประชาชน ซึ่ง
ส่งผลดีต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ ครป. ในการสื่อสารทางการเมืองนั้น ครป. ท าหน้าที่เป็น
ผู้น าทางความคิดเห็นและเป็น ตัวกลางแพร่กระจายข่าวสารโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ๔ รูปแบบ คือ 
๑. การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การสัมมนา เสวนา การจัดประชุม ยื่นหนังสือ มีเป้าหมายเพ่ือโน้ม
น้าวใจ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ผู้รับสาร ๒. การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน โดย ครป. มีสถานะเป็น
แหล่งข่าวให้แก่สื่อมวลชนและใน ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีสถานะเป็นช่องทางการสื่อสารให้แก่ 
ครป. ๓. การสื่อสารผ่านเหตุการณ์ ส าคัญ เช่น การชุมนุม การประชาพิจารณ์ และ ๔. การสื่อสาร
ผ่านเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต ขาดช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้สะดวก ขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณ และประการส าคัญ คือ บทบาททางการเมืองของ ครป. ส่งผลให้ มีสถานะเป็นฝ่ายตรง
ข้ามกับรัฐบาลจึงท าให้ข้อเรียกร้องของ ครป. ไม่สามารถเกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นการสื่อสาร/เคลื่อนไหวทางการเมืองของ ครป. จึงไม่ได้รับการยอมรับจาก ประชาชนมาก
เท่าท่ีควร๕๔ 
 พันเลิศ พัฒนาดี ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ : ศึกษาในห้วงวิกฤต 
ทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓”ผลการศึกษาพบว่ามีการสื่อสารทางการเมืองผ่าน ๑. 
บุคคล ได้แก่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ นายสนธิ ลิ้มทองกุล  ๒. วาทกรรม เช่น ระบอบทักษิณ กู้ชาติ 
ทรราช ทักษิณ. . .ออกไป (กลุ่มคนเสื้อ เหลือง) อ ามาตย์-ไพร่ ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ทักษิณ. . .สู้สู้ 
(กลุ่มคนเสื้อแดง) เป็นต้น    ๓. สี นับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของการแบ่งแยกฝักฝ่ายอย่างเห็น
ได้ชัด ที่สุดในห้วงความขัดแย้งทางการเมือง โดยสีเหลือง นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ มคนเสื้อ
เหลือง แล้วยังเป็นสีที่สื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสีแดง นอกจากจะเป็น
สัญลักษณ์ ของกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วยังมีนัยถึง การสนับสนุน ดร.ทักษิณ และพลังของคนรากหญ้าทั่ว
ทั้งประเทศ    ๔. วัตถุสิ่งของ เช่น เพ่ือสถาบันฯ ธงชาติ สื่อถึงการต่อสู้ทางการเมืองเพ่ือประโยชน์ 
ของชาติบ้านเมือง การเสียสละเพ่ือประเทศ   ทั้งนี้ ผลการวิจัยต้องสะท้อนให้เห็นว่า การรับรู้นัยทาง
การเมืองมีความแตกต่างกัน ไปตามทัศนคติทางการเมืองของแต่ละฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่

                                                           
๕๓

 สุภาภรณ์ ติ่งอินทร,์ “กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยด ารงต าแหน่งก านัน,” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการจดัการการสื่อสารองค์กร (คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๓-๑๓๗. 

๕๔ นภินทร ศิริไทย, “การสื่อสารทางการเมืองของภาคประชาชน : ศึกษากรณี คณะกรรมการ รณรงค์เพือ่
ประชาธิปไตย (ครป.),” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน (คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ ๒๕๔๖), ๑๒๘-๑๔๒. 



๖๐ 

 

เหมือนกัน คือ เป้าหมายของการน าสัญลักษณ์มาใช้ในการต่อสู้การเมือง ก็เพ่ือระดมพลังมวลชน สร้าง
การสนับสนุนยอมรับ และสร้าง ความน่าเชื่อถือให้แก่ฝ่ายตนเอง๕๕ 
 แนวคิดระบบหัวคะแนนในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของสมบัติ จันทรวงศ  
แนวคิดระบบหัวคะแนนทางการเมือง (Political Canvasser)เป็นขอคนพบจากการ วิจัยภาคสนาม มี
ลักษณะเป็น Grounded Theory ที่ศาสตร์าจารยสมบัติ จันทรวงศ ได้ศึกษาและ น าเสนออย่างเป็น
ขั้นตอนที่ชัดเจน โดยพบวาในการหาเสียงเลือกตั้งของไทย ระบบหัวคะแนน ถือเป็นกลไกส าคัญอย่าง
มากในการก าหนดความส าเร็จของการเลือกตั้งของผู้สมัครแตละคน โดยระบบหัวคะแนนนี้เป็นสวนที่
ขับเคลื่อนไปภายใตระบบ  
                    
ตารางท่ี ๒.๖  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
  ดวงกมล  ทองอยู่ 
(บทความวิจัย, ๒๕๕๙) 

                “การรับรู้ทางสังคมกับความเป็นจริงทางสังคม: 
ความต่างที่พึงระวัง”ผลการวิจัยพบว่า  การรับรู้ทางสังคม (Social 
Perception) กับความเป็นจริงทางสังคม (Social Reality) นั้น มี
ความแตกต่างกัน เนื่องจากการรับรู้ทางสังคมมีปัจจัยหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการเกิด Halo Effect การเกิด Horns Effect 
การเกิด Stereotype การเกิดความประทับใจแรกพบ และปัจจัย
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับรู้ที่มีความแตกต่างกัน  

ปรีชญา ข าเจริญ             
(รายงานวิชาการ, ๒๕๕๑) 
 
 
 
 
 
 
     

          “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนกับการ
เลือกตั้ง: ศึกษา เฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑” จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากกว่าครึ่ง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวระดับปานกลาง และ ระดับสูง  มีกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับความรู้ ความเข้าใจในระดับต่ า สะท้อนให้เห็นว่า
ประชาชน ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มมี ความรู้ กับกลุ่มที่ไม่มีความรู้ 
ใกล้เคียงกัน   
        

นันทวิช  เหล่าวิชยา 
(บทความวิจัย, ๒๕๕๕) 

                       “สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย: 
Social Media in Thai Political Communication” ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่ง ใหญ่
ของ สื่อสังคมออนไลน์ที่มี่ต่อระบบการเมืองทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศจากสถิตินั้นบ่งชี้แล้วว่าผู้ที่ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นั้น

                                                           
๕๕ พันเลิศ พัฒนาด,ี “การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ : ศึกษาในห้วงวิกฤตทาง การเมืองระหว่างปี 

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓,” ใน รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ ๕ ปี (วิทยาลัยการสื่อสาร การเมือง มหาวิยาลัยเกริก, 
๒๕๕๔), หน้า๒๓๙-๒๕๑.    



๖๑ 

 

มีมากข้ึนทุกปี   
นายจ าลอง  พรมสวัสดิ์ 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๔). 
 
 
 
   
 
 
 
 
ธวัลกร บุญศรี 
(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๖). 

        “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองใน
ระบอบ ประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริ
มณฑลชวงพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓” ผลวิจัย พบว่า บริบททาง
การเมืองมีผลตอพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ชวงพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
อยู่ ในระดับมาก ทั้ งนี้ เนื่องจากบริบททาง การเมืองอันได้แก่
รัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช ๒๕๕๐  ที่ใหประชาชนเขาไปมี
บทบาทส าคัญเป็น และมีจิตส านึกทางการเมืองมาก ขณะเดียวกัน 
ไม่ตองการเห็นรัฐบาลมีพฤติกรรมการคอรัปชั่นเชิงนโยบายและ
การขัดกันของผลประโยชน 
        “สื่อที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา การ
เข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง เวทีราชด าเนิน ในปี  ๒๕๕๖” 
ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองพบว่า 
ช่องทางสื่อมวลชน กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ ในการเปิดรับสื่อมวลชน 
ทางช่องนิตยสารรายวันมากที่สุด รองลงมาคือการ เปิดรับ
สื่อมวลชนทางช่องฟรีทีวี ล าดับต่อมาคือการ เปิดรับสื่อมวลชน
ทางช่องหนังสือพิมพ์รายวัน สุดท้ายช่องเคเบิลทีวี 

  
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปวีนุช หาญชะนะ 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๕)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์                      
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๕๓) 

                         “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชิน
วัตร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒” ศึกษาการเลือกใช้กลยุทธ์
การสื่อสารในการ เคลื่อนไหวทางการเมืองหลังการรัฐประหาร 
พบว่าดร.ทักษิณ ได้เลือกใช้กลยุทธ์โดยค านึงถึง สถานการณ์ทาง
การเมืองและผลประโยชน์ที่จะได้รับ กล่าวคือ ภายหลังรัฐประหาร 
๑๙ กันยายน ดร. ทักษิณ หมดอ านาจทางการเมืองท าให้ไม่
สามารถใช้ช่องทางหรือสื่อของรัฐได้ จึงปรับเปลี่ยนมาใช้ ช่องทาง
อินเทอร์เน็ตแทน ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารตามหลักการชี้ชวนให้
เชื่อของเกิบเบิลส์  
        “กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยด ารง
ต าแหน่งก านัน” น าเสนอให้เห็นว่า ส.ว. ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่ง
ก านันมาก่อน ใช้การสื่อสารเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ทาง
การเมืองของตน โดยอาศัยความได้เปรียบจากการด ารงต าแหน่ง
ก านันในการไต่เต้าขึ้นสู่การเป็น ส.ว. กล่าวคือ ก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง 
ส.ว. ได้สื่อสาร เพ่ือรณรงค์หาเสียงให้ได้รับการเลือกตั้ง โดยส่งสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การท างาน หมายเลขผู้สมัคร 
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พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีด้วยการวางตัวเป็นกันเองกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเป็นก านัน มีการเลือกใช้
ภาษาและช่องทางการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักและจดจ าได้ ง่าย 
ภายหลังการเข้าสู่ต าแหน่ง ส.ว. แล้ว ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งเป็น
ก านันมาก่อนได้ใช้การสื่อสาร เพ่ือ สื่อสารให้ประชาชนทราบ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ผลงานของตนในฐานะ ส.ว.นอกจากนี้ยัง
ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนโดยตรง เช่น การลงพ้ืนที่พบปะ
ประชาชน และผ่านสื่อมวลชน เช่น การอภิปรายในสภาหรือการ
ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นที่สังคมสนใจ          

  

ตารางที่ ๒.๖  สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
นภินทร ศิริไทย 
(วิทยานิพนธ์, ๒๕๔๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันเลิศ พัฒนาดี 
(บทความวิชาการ, ๒๕๕๔) 

                 “การสื่อสารทางการเมืองของภาคประชาชน : 
ศึกษากรณี คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย (ครป.)”ใน
การสื่อสารทางการเมืองนั้น ครป. ท าหน้าที่เป็นผู้น าทางความ
คิดเห็นและเป็น ตัวกลางแพร่กระจายข่าวสารโดยใช้กลยุทธ์การ
สื่อสาร ๔ รูปแบบ คือ ๑. การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การ
สัมมนา เสวนา การจัดประชุม ยื่นหนังสือ มีเป้าหมายเพ่ือโน้มน้าว
ใจ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ผู้รับสาร ๒. การสื่อสารผ่านสื่อมวลชน 
โดย ครป. มีสถานะเป็นแหล่ งข่าวให้ แก่สื่ อมวลชนและใน 
ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีสถานะเป็นช่องทางการสื่อสารให้แก่ 
ครป. ๓. การสื่อสารผ่านเหตุการณ์ ส าคัญ เช่น การชุมนุม การ
ป ระชาพิ จ ารณ์  และ  ๔ . การสื่ อ ส ารผ่ าน เครื อข่ าย  เช่ น 
อินเทอร์เน็ต        
        “การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ : ศึกษาในห้วง
วิกฤต ทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓”ผลการศึกษา
พบว่ามีการสื่อสารทางการเมืองผ่าน ๑.บุคคล ได้แก่ ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร และ นายสนธิ ลิ้มทองกุล  ๒.วาทกรรม เช่น ระบอบ
ทักษิณกู้ชาติ  ทรราชทักษิณ. . .ออกไป (กลุ่มคนเสื้อเหลือง)   
อ ามาตย์-ไพร่ ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ ทักษิณ. . .สู้สู้ (กลุ่มคน
เสื้อแดง) เป็นต้น ๓. สี นับว่าเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของการ
แบ่งแยกฝักฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด ที่สุดในห้วงความขัดแย้งทาง
การเมือง ๔. วัตถุสิ่งของ เช่น มือตบ เท้าตบ หัวใจตบ สื่อถึงการ
ต่อสู้ด้วยร่างกายและจิตใจธงชาติ  
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๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย       

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดตัวแปรต้นและตัว 
แปรตามในการวิจัย ได้ดังนี้ ๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables)  คือ  ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้ต่อเดือน  ประเภทของสื่อ 
และหลักธรรมอคติ ๔ 

 ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  การ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  การลงสมัครรับเลือกตั้ง  การให้เงินอุดหนุน
นักการเมือง  ผู้วิจัยน าตัวแปรต้นและตัวแปรตาม และประเด็นที่ก าหนดไว้ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๘ รูปหรือคน เกี่ยวกับ“อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” 
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                ตัวแปรต้น                                              ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)                        (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ต่อเดือน 
 

ประเภทของสื่อ 
- สื่อกระแสหลัก 
- สื่อใหม่ (ออนไลน์) 
- สื่อบุคคล 
 
 
 

หลักธรรม 
- อคติ ๔ 
- ฉันทาคติ 
- โทสาคต ิ
- โมหาคต ิ
- ภยาคต ิ
 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

- การรณรงค์หาเสียเลือกตั้ง   
- การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   
- การเข้าร่วมชุมนุมทาง
การเมือง  
       
 
-  
-  
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บทท่ี ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ระเบียบ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลและวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative)  โดยใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จากตัวแทนประชาชน จ านวน ๗ คน เป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล 
 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ๓.๒.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ๑) ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง จ านวน ๒,๑๗๐๑ คน  
 ๒) สุ่มตัวอย่ำง (Sample) ได้แก่ ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งมีจ านวน ๓๓๘ คน โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้  
 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ( Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชนจ านวน ๓๓๘  
คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane๒ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 

                                                           
๑ ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดจิก จ านวนผู้มสีิทธ์ิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันท่ี  ๒๔  

มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  
 
๒ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , สถิติเบื้องต้นและกำรวิจัย: Basic Statistics 

and Research, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๒๘. 
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สูตร   n          =          
N

1+N (e)
2 

   
   
  เมื่อ n  แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N แทน ขนาดของประชากร 
   e แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
   

ตามสูตรแทนค่า 

 n         =          
N

1+N(e)
2 

 n          =            
2,170

1 + 2,170 (0.05)2
  

 n         =         
2,170

1 +2,170 (0.0025)
 

 n       =    337.74 

 n       =        338 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๓๓๘  คน 
วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 

ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ มีอายุตั้งแต่ 
๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา     
จนครบตามจ านวน ๓๓๘ คน 
ตำรำงที่ ๓.๑ ตารางแสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ต ำบล ชุมชน จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

ประชำกรตัวอย่ำง (คน) 

 

เทศบาลต าบล 

กุดจิก 

ชุมชน วัดกุดจิก ๖๐๖ ๘๕ 

ชุมชน ตลาดกุดจิก ๔๖๘ ๘๔ 

ชุมชน บ้านบุสามัคคี ๕๕๐ ๘๕ 
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ต ำบล ชุมชน จ ำนวนประชำกร 
(คน) 

ประชำกรตัวอย่ำง (คน) 

 ชุมชน เจริญพรพัฒนา         ๕๔๖ ๘๔ 

รวม ๒,๑๗๐ ๓๓๘ 

     
๓.๒.๒. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

จ านวน ๗ รูป/คน 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
๓.๓.๑ แบบสอบถำม  
๑. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสื่อสารทางการ

เมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๒. ก าหนดกรอบเนื้อหา ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่

ปรึกษา 
๔. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
๕. น าเสนอร่างเครื่องมือที่สร้างขึ้นในการวิจัยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ

ในการสร้างเครื่องมือ  
 
๓.๓.๒ แบบสัมภำษณ์ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  
๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
๔) สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือน ามาวิเคราะห ์
๓.๓.๓ ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Test) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของ

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของ
เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” การวิจัยครั้งนี้ที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
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(Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างสร้างแบบสอบถามตามกรอบ
ปัจจัยที่ก าหนด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยมีลักษณะ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดอิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจใน
การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 ๕ หมายถึง มีความเข้าใจในระดับ มากที่สุด 
 ๔ หมายถึง มีความเข้าใจในระดับ มาก 
 ๓ หมายถึง มีความเข้าใจในระดับ ปานกลาง 
 ๒ หมายถึง มีความเข้าใจในระดับ น้อย 
 ๑ หมายถึง มีความเข้าใจในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาอิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของ
เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบสัมภำษณ์ 

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้สร้างแบบ
สัมภาษณ์เ พ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยแบบสัมภาษณ์ที่ ใช้ เป็นแบบมีโครงสร้าง  (Structured 
Interview) ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ ๒ สัมภาษณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 
๓.๓.๔ กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ

ที่สร้างไว้ 
๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน และ

กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนน าไปใช้  เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหา
สาระ และโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ หรือหาค่า IOC (Index ofltem-Objective 
Congruence) โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 
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ใช้สูตร  
N
X

IOC 
  

    IOC   คือ ดัชนีความสอดคล้อง 

         X  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   N   คือ   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ๓ 

 โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 +๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
 ๐   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
 -๑  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ การวิจัย 
 ๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับประชาชนในต าบลขามเฒ่า อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์  แอลฟา 
(acoefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)๔  ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั้น
ทั้งฉบับ .๘๙๓ 
 ๔. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  บัณทิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดจิกพ่ือขอความอนุเคราะห์ ใน
การตอบแบบสอบถามจากประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มมเป้าหมาย  คือ 
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๓๘ คน ซึ่งในการแจก
แบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 
 ๓) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๐ 
ท่าน 

                                                           
๓  ประคอง กรรณสตู, สถิติเพ่ือกำรศึกษำทำงพฤติกรรมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓), หน้า ๓๗. 
๔ สมนึก ภัททิยธนี, กำรวัดผลกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า 

๒๒๐. 
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 ๓.๔.๒ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 
 ๒) ท าการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีก าหนดไว้ 
 ๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนดนัดไว้จนครบทุกประเด็น โดย
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
 ๔) น าข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและน าเสนอต่อไป 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม  หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนาอิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของ
เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา และพรรณนาสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบ
อิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปของเทศบาลต าบลกุด
จิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที 
(t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความ
แตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD.) 
 การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่า
คะแนนที่ค านวณได้ตามข้ันตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์๕ ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย 
  ๔.๒๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
  ๓.๔๑ – ๔.๒๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ มาก 
  ๒.๖๑ – ๓.๔๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ ปานกลาง 

                                                           

 ๕ ชุติระ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๗๐ 

 

  ๑.๘๑ – ๒.๖๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ น้อย 
  ๑.๐๐ – ๑.๘๐ หมายถึง  อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) ส าหรับข้อ
ค าถามปลายเปิดผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลได้ก าหนดตามกรอบของการวิจัยจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาจัด
กลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตามกรอบที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้วท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) 
 
 
 ๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ 
 ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
 ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็น และเรียบเรียง
เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
 ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป 
  
 



๗๒ 
 

 
 

                                                                  

บทท่ี ๔  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ประเภทของสื่อ  และหลักธรรม
อคติ ๔ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา  และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาล
ต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ประชาชนในเทศบาลต าบลกุด
จิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง 
จ านวน ๓๓๘ คน จากประชากรจ านวน ๒,๑๗๐ คน  มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 



๗๓ 

การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๓๘ คน จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   

 (n=๓๓๘) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ   

ชาย ๑๔๘ ๔๓.๘ 
หญิง ๑๙๐ ๕๖.๒ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 
๒. อาย ุ   

๑๘ - ๒๙ ปี ๘๘ ๒๖.๐ 
๓๐ - ๔๐ ปี ๗๖ ๒๒.๕ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๘๕ ๒๕.๑ 
๕๑ - ๖๐ ป ี ๔๘ ๑๔.๒ 
๖๐ ปีขึ้นไป ๔๑ ๑๒.๑ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 
๓. ระดับการศึกษา   
       ประถมศึกษา ๕๒ ๑๕.๔ 

มัธยมศึกษาตอนต้น  ๔๕ ๑๓.๓ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑๑๗ ๓๔.๖ 
อนุปริญญา/ปวส. ๓๓ ๙.๘ 
ปริญญาตรี ๗๕ ๒๒.๒ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๑๖ ๔.๗ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 
๔. อาชีพ   

ค้าขาย ๔๑ ๑๒.๑ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๗๗ ๒๒.๘ 
เกษตรกรรม ๓๘ ๑๑.๒ 
รับจ้างทั่วไป ๖๕ ๑๙.๒ 
เอกชน ๕๖ ๑๖.๖ 



๗๔ 

นักเรียน/นักศึกษา ๕๔ ๑๖.๐ 
อ่ืนๆ    ๗ ๒.๑ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 
๕. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ต่ ากว่า ๕,๐๐๐ บาท ๘๕ ๒๕.๑ 
๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐๗ ๓๑.๗ 
๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๗๐ ๒๐.๗ 
๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๗๖ ๒๒.๕ 

รวม ๓๓๘ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง อิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกได้ดังนี้ 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒ 
รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘ ตามล าดับ 

อาย ุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๑๘ - ๒๙ ปี ขึ้นไป จ านวน ๘๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๐ รองลงมาคือ อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑ อายุ ๓๐ - ๔๐ ปี 
จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จ านวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒ และน้อย
ที่สุดมอีายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ ตามล าดับ 

ระดับการศึ กษา  พบว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ รองลงมาคือ วุฒิระดับปริญญาตรี  
จ านวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒ ระดับประถมศึกษา จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓ ระดับอนุปริญญาตรี/ปวส. จ านวน ๓๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘ และน้อยที่สุดคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗ 
ตามล าดับ  

อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๒.๘ รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ เอกชน จ านวน 
๕๖ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ ค้าขาย จ านวน 
๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑ เกษตรกรรม จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒ และน้อยที่สุดคือ 
อ่ืนๆ จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑  ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๕,๐๐๐ – 
๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗ รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า



๗๕ 

๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป จ านวน 
๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ และน้อยที่สุดคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗ ตามล าดับ 
๔.๒.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมและรายด้าน 
ประกอบด้วย ๑) ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๒) ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และ ๓) ด้านการร่วม
ชุมนุมทางการเมือง ดังนี้ 

 
 

 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวม 

  (n=๓๓๘) 

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

ในเทศบาลต าบลกุดจิก   

ระดับความคิดเห็น 

x̅ S.D. การแปลผล 

1. ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓.๒๓ ๐.๗๑ ปานกลาง 
2. ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๓.๒๖ ๐.๗๓ ปานกลาง 
3. ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง ๓.๐๖ ๐.๗๖ ปานกลาง 

โดยรวม ๓.๑๘ ๐.๖๔ ปานกลาง 

  
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง    
(=๓.๑๘, S.D.=๐.๖๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้าน
การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (=๓.๒๖, S.D.=๐.๗๓) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
(=๓.๒๓, S.D.=๐.๗๑) และด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง (=๓.๐๖, S.D.=๐.๖๔) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ตามล าดับ 

 



๗๖ 

 
 
 
 
 
 

 
ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

(n=๓๓๘) 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑. ท่านได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์การหาเสียง
เลือกตั้งจากสื่อวิทยุ 

 
  ๒.๘๕ 

 
๑.๒๗ ปานกลาง 

๒. ท่านได้รับข้อมูลการเผยแพร่บทสัมภาษณ์การหา
เสียงเลือกตั้งจากสื่อโทรทัศน์ 

 
๒.๘๗ 

 
๑.๒๖ ปานกลาง 

๓. ท่านได้รับข้อมูลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ , แผ่นพับ , โปสเตอร์      
เป็นต้น 

 
๓.๔๐ 

 
๑.๐๙   ปานกลาง 

๔. ท่านได้รับข้อมูลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจากสื่อ
ใหม่เช่น เช่น Facebook, Twitter, Line, Youtube, 
เป็นต้น 

 
  ๓.๒๘ 

 
๑.๒๐ ปานกลาง 

๕. ท่านได้รับข้อมูลการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
จากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ๓.๗๖ ๐.๙๔ มาก 

โดยรวม ๓.๒๓ ๐.๗๑ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง อยู่ใน
ระดับปานกลาง (=๓.๒๓, S.D.=๐.๗๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้รับข้อมูลการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากผู้
ลงสมัครรับเลือกตั้ง” (=๓.๗๖, S.D.=๐.๙๔) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้รับข้อมูลการรณรงค์หา



๗๗ 

เสียงเลือกตั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์, แผ่นพับ, โปสเตอร์ เป็นต้น” (=๓.๔๐, S.D.=๑.๐๙) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งจาก
สื่อวิทยุ” (=๒.๘๕, S.D.=๑.๒๗) ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

(n=๓๓๘) 

ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร

ทางวิทยุ ๒.๖๘ ๑.๓๐ ปานกลาง 

๒. ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางโทรทัศน์ ๒.๘๓ ๑.๓๒ 

 
ปานกลาง 

๓. ท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทางสื่อใหม ่

๓.๓๒ ๑.๑๔ 

 
 

ปานกลาง 
๔. ท่านไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เนื่องจากมีความชื่นชอบในตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ๓.๗๗ ๐.๙๔ 
 

มาก 
๕. ท่านไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เนื่องจากมีความชื่นชอบในนโยบายของพรรค
การเมือง ๓.๖๙ ๐.๙๒ มาก 

โดยรวม ๓.๒๖ ๐.๗๓ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อยู่ในระดับปาน
กลาง (=๓.๒๖, S.D.=๐.๗๓) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเนื่องจากมีความชื่นชอบในตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง” (=๓.๗๗, S.D.=๐.๙๔) รองลงมาได้แก่ 
ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากมีความชื่นชอบในนโยบายของพรรค
การเมือง” (=๓.๖๙, S.D.=๐.๙๒) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เพราะได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ” (=๒.๖๘, S.D.=๑.๓๐) ตามล าดับ 



๗๘ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

(n=๓๓๘) 

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 
๑. ท่านเข้าร่วมการชุมนุมหรือติดตามความเคลื่อนไหว

การชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อวิทยุ ๒.๖๔ ๑.๒๕ ปานกลาง 

๒. ท่านเข้าร่วมการชุมนุมหรือติดตามความเคลื่อนไหว
การชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อโทรทัศน์ ๒.๘๓ ๑.๒๘ 

 
ปานกลาง 

๓. ท่านเข้าร่วมการชุมนุมหรือติดตามความเคลื่อนไหว
การชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์, แผ่นพับ, โปสเตอร์ ๓.๑๔ ๑.๐๙ 

 
ปานกลาง 

๔. ท่านเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อใหม่ 
เช่น Facebook, Twitter, Line, Youtube,   ๓.๑๔ ๑.๑๕ ปานกลาง 

๕. ท่านเข้าร่วมชุมนุมหรือติดตามความเคลื่อนไหวการ
ชุมนุมทางการเมืองผ่านการพูดคุยกับ เพือน บุคคล
ในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ๓.๕๔ ๑.๐๕ มาก 

โดยรวม ๓.๐๖ ๐.๗๖ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
อยู่ในระดับปานกลาง (=๓.๐๖, S.D.=๐.๗๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเข้าร่วมชุมนุมหรือ
ติดตามความเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองผ่านการพูดคุยกับ เพือน บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ี
น้อง” (=๓.๕๔, S.D.=๑.๐๕) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเข้าร่วมการชุมนุมหรือติดตามความ
เคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์, แผ่นพับ, โปสเตอร์ ” (=
๓.๑๔, S.D.=๑.๐๙) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ข้อที่ว่า “การเข้าร่วม
การชุมนุมหรือติดตามความเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อวิทยุ”    (=๒.๖๔, S.D.=
๑.๒๕) ตามล าดับ 

 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 



๗๙ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย ๒ กลุ่ม ในเรื่อง เพศ โดยการทดสอบค่า F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า ๒ กลุ่ม ในเรื่อง อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) ดังนี้ 

 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๑ ใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น  
ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงการเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามเพศ 

 (n = ๓๓๘) 

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 

n   SD. t Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 

ชาย ๑๖๗ ๓.๓๒ ๐.๗๗ ๐.๓๑๓ ๐.๗๕๔ 
หญิง ๒๑๐ ๓.๒๗ ๐.๖๘   

๒. ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ชาย ๑๔๘ ๓.๒๖ ๐.๘๕ ๐.๑๑๘ ๐.๙๐๖ 
หญิง ๑๙๐ ๓.๒๕ ๐.๖๓   
ชาย ๑๔๘ ๓.๐๘ ๐.๘๐ ๐.๔๖๐ ๐.๖๔๖ 



๘๐ 

๓. ด้านการเข้าร่วมชุมนุม
ทางการเมือง 

หญิง ๑๙๐ ๓.๐๔ ๐.๗๒   

โดยรวม 
ชาย ๑๔๘ ๓.๒๐ ๐.๗๑ ๐.๓๔๕ ๐.๗๓๐ 
หญิง ๑๙๐ ๓.๑๗ ๐.๕๘   
รวม ๓๓๘ ๓.๑๘ .๖๔   

        
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผล

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
โดยรวมไมแ่ตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

การวิ เคราะห์สมมติฐานที่  ๒ ใช้สถิติ  F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบ 
ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม  
ใช้ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕  
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญ
น้ อ ย ที่ สุ ด  LSD.  ( Least Significant Difference)  แ ล ะ น า เ ส น อ ใ น รู ป ต า ร า ง ป ร ะ ก อ บ 
การบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามอายุ 

 (n = ๓๓๘) 

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๕๒๖ ๔ ๑.๑๓๑ ๒.๒๔๖ ๐.๐๖๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๗.๗๑๔ ๓๓๓ ๐.๕๐๔   
รวม ๑๗๒.๒๔๐ ๓๓๗    

๒. ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๙๔๒ ๔ ๑.๒๓๕ ๒.๓๒๗ ๐.๐๕๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๖.๗๖๘ ๓๓๓ ๐.๕๓๑   
รวม ๑๘๑.๗๐๙ ๓๓๗    

๓. ด้านการเข้าร่วม
ชุมนุมทาง
การเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๙.๕๙๓ ๔ ๒.๓๙๘ ๔.๓๒๓ ๐.๐๐๒* 
ภายในกลุ่ม ๑๘๔.๗๕๖ ๓๓๓ ๐.๕๕๕   
รวม ๑๙๔.๓๔๙ ๓๓๗    



๘๑ 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๕.๗๕๙ ๔ ๑.๔๔๐ ๓.๖๕๘ ๐.๐๖๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๓๑.๐๘๔ ๓๓๓ ๐.๓๙๔   
รวม ๑๓๖.๘๔๔ ๓๓๗    

*มีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕    
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

การวิ เคราะห์สมมติฐานที่  ๓ ใช้สถิติ  F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบ 
ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. 
(Least Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามการศึกษา 

 (n = ๓๓๘) 

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๒๓๙ ๕ ๓.๒๔๘ ๖.๙๑๒ ๐.๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๕๖.๐๐๑ ๓๓๒ ๐.๔๗๐   
รวม ๑๗๒.๒๔๐ ๓๓๗    

๒. ด้านการไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๗๕๒ ๕ ๒.๑๕๐ ๔.๑๗๖ ๐.๐๐๑* 
ภายในกลุ่ม ๑๗๐.๙๕๘ ๓๓๒ ๐.๕๑๕   
รวม ๑๘๑.๗๐๙ ๓๓๗    
ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๐๓๔ ๕ ๒.๒๐๗ ๓.๙๙๗ ๐.๐๐๒* 
ภายในกลุ่ม ๑๘๓.๓๑๕ ๓๓๒ ๐.๕๕๒   
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๓. ด้านการเข้าร่วม
ชุมนุมทางการเมือง 

รวม ๑๙๔.๓๔๙ ๓๓๗    

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม ๑๓๖.๘๔๔ ๓๓๗    
ภายในกลุ่ม ๑๖.๒๓๙ ๕ ๓.๒๔๘ ๖.๙๑๒ ๐.๐๐๐* 
รวม ๑๕๖.๐๐๑ ๓๓๒ ๐.๔๗๐   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่

มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  และด้านการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕  

ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของระดับอิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และด้านการเข้าร่วมชุมนุม
ทางการเมือง ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง 
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ตารางท่ี ๔.๙ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามการศึกษา โดยรวม 

(n = ๓๓๘) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๗ คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., ปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

 

การศึกษา 

 ประถม 
ศึกษา 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 

ปริญญา
ตรี 
 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

  ๒.๘๗ ๓.๐๒ ๓.๓๖ ๓.๐๗ ๓.๒๑ ๓.๔๓ 

ประถมศึกษา ๒.๘๗ - -๐.๑๕ -๐.๔๙* -๐.๒๐ -๐.๓๔* -๐.๕๖* 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ๓.๐๒  - -๐.๓๔* -๐.๐๕ -๐.๑๙ -๐.๔๑* 
มัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย 
ปวช. ๓.๓๖   - ๐.๒๙* ๐.๑๕ -๐.๐๗ 
อนุปริญญา 
ปวส. ๓.๐๗    - -๐.๑๔ -๐.๓๖* 
ปริญญาตรี ๓.๒๑     - -๐.๒๒ 
สูงกว่า
ปริญญาตรี ๓.๔๓      - 
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ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
สูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มกีารศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี นอกจากไม่พบความ
แตกต่างรายคู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามการศึกษา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

(n = ๓๓๘) 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๑๐ 
คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.,
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และสูง
กว่าปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มกีารศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

 

การศึกษา 

 ประถม 
ศึกษา 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 

ปริญญา
ตรี 
 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

  ๒.๘๘ ๓.๐๔ ๓.๓๗ ๓.๐๕ ๓.๓๔ ๓.๗๔ 

ประถมศึกษา ๒.๘๘ - -๐.๑๖ -๐.๔๙* -๐.๑๗ -๐.๔๖* -๐.๘๖* 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ๓.๐๔  - -๐.๓๓* -๐.๐๑ -๐.๓๐* -๐.๗๐* 
มัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย 
ปวช. ๓.๓๗   - ๐.๓๒* ๐.๐๓ -๐.๓๗* 
อนุปริญญา 
ปวส. ๓.๐๕    - -๐.๒๙ -๐.๖๙* 
ปริญญาตรี ๓.๓๔     - -๐.๔๐* 
สูงกว่า
ปริญญาตรี ๓.๗๔      - 



๘๖ 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างรายคู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามการศึกษา ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

(n = ๓๓๘) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๘ คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.,
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 



๘๗ 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มกีารศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างรายคู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษา 

 ประถม 
ศึกษา 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 

ปริญญา
ตรี 
 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

  ๒.๙๘ ๓.๐๖ ๓.๔๓ ๓.๑๔ ๓.๓๑ ๓.๔๙ 

ประถมศึกษา ๒.๙๘ - -๐.๐๘ -๐.๔๕* -๐.๑๖ -๐.๓๓* -๐.๕๑* 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ๓.๐๖  - -๐.๓๗* -๐.๐๘ -๐.๒๕* -๐.๔๓* 
มัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย 
ปวช. ๓.๔๓   - ๐.๒๙* ๐.๑๒ -๐.๐๖ 
อนุปริญญา 
ปวส. ๓.๑๔    - -๐.๑๗ -๐.๓๕* 
ปริญญาตรี ๓.๓๑     - -๐.๑๘ 
สูงกว่า
ปริญญาตรี ๓.๔๙      - 



๘๘ 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามการศึกษา ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

(n = ๓๓๘) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๘ คู่ 
ได้แก่  

 

การศึกษา 

 ประถม 
ศึกษา 

 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปวช. 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

 

ปริญญา
ตรี 
 

สูงกว่า
ปริญญา

ตรี 

  ๒.๗๖ ๒.๙๗ ๓.๒๘ ๓.๐๓ ๒.๙๘ ๓.๐๘ 

ประถมศึกษา ๒.๗๖ - -๐.๒๑* -๐.๕๒* -๐.๒๗* -๐.๒๒* -๐.๓๒* 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น ๒.๙๗  - -๐.๓๑* -๐.๐๖ -๐.๐๑ -๐.๑๑ 
มัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย 
ปวช. ๓.๒๘   - ๐.๒๕* ๐.๓๐* ๐๒ 
อนุปริญญา 
ปวส. ๓.๐๓    - ๐.๐๕ -๐.๐๕ 
ปริญญาตรี ๒.๙๘     - -๐.๑๐ 
สูงกว่า
ปริญญาตรี ๓.๐๘      - 



๘๙ 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช., อนุปริญญา/ ปวส., ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

ประชาชนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.และ
ปริญญาตรี นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพ 

 (n = ๓๓๘) 

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๒๔.๔๑๓ ๖ ๔.๐๖๙ ๙.๑๑๐ ๐.๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๔๗.๘๒๗ ๓๓๑ ๐.๔๔๗   
รวม ๑๗๒.๒๔๐ ๓๓๗    

๒. ด้านการไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๖.๓๒๙ ๖ ๒.๗๒๒ ๕.๔๔๗ ๐.๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๖๕.๓๘๐ ๓๓๑ ๐.๕๐๐   
รวม ๑๘๑.๗๐๙ ๓๓๗    

๓. ด้านการเข้าร่วม
ชุมนุมทางการเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๑๓.๒๒๐ ๖ ๒.๒๐๓ ๔.๐๒๗ ๐.๐๐๑* 
ภายในกลุ่ม ๑๘๑.๑๒๙ ๓๓๑ ๐.๕๔๗   
รวม ๑๙๔.๓๔๙ ๓๓๗    

รวม ระหว่างกลุ่ม ๑๐.๘๖๘ ๖ ๑.๘๑๑ ๔.๗๕๙ ๐.๐๐๐* 
ภายในกลุ่ม ๑๒๕.๙๗๖ ๓๓๑ ๐.๓๘๑   
รวม ๑๓๖.๘๔๔ ๓๓๗    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  และด้านการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕  
 ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับอิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และด้านการเข้าร่วมชุมนุม
ทางการเมือง ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดัง
แสดงในตาราง  
 



๙๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามอาชีพ โดยรวม 

(n = ๓๓๘) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีการอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๑๒ คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, เกษตรกรรม, และอาชีพอ่ืน ๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไป, เอกชน, นักเรียน/
นักศึกษา และอาชีพอ่ืน ๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, เอกชน และนักเรียน/นักศึกษา  

ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
 

อาชีพ 
 

ค้าขาย 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง      
ทั่วไป 

เอกชน 
นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืน ๆ 

  ๓.๒๖ ๓.๓๖ ๒.๗๗ ๓.๑๔ ๓.๑๕ ๓.๒๙ ๒.๘๕ 

ค้าขาย ๓.๒๖ - -๐.๑๐* ๐.๔๙* ๐.๑๒ ๐.๑๑ -๐.๐๓ ๐.๔๑* 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ๓.๓๖ - - ๐.๕๙* ๐.๒๒* ๐.๒๑* ๐.๐๗* ๐.๕๑* 
เกษตรกรรม ๒.๗๗ - - - -๐.๓๗* -๐.๓๘* -๐.๕๒* -๐.๐๘ 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๑๔ - - - - -๐.๐๑ -๐.๑๕ ๐.๒๙ 

เอกชน ๓.๑๕ - - - - - -๐.๑๔ ๐.๓ 
นักเรียน/    
นักศึกษา ๓.๒๙ - - - - - - ๐.๔๔* 

อื่น ๆ ๒.๘๕ - - - - - - - 



๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามอาชีพ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

(n = ๓๓๘) 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่มีการอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๑๒ คู่ 
ได้แก่  

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, เกษตรกรรม, และอาชีพอ่ืน ๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไป, เอกชน, นักเรียน/
นักศึกษา และอาชีพอ่ืน ๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, เอกชน และนักเรียน/นักศึกษา  

ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 

อาชีพ 

 
ค้าขาย 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง      
ทั่วไป 

เอกชน 
นักเรียน/
นักศึกษา 

อื่น ๆ 

  ๓.๒๘ ๓.๖๑ ๒.๗๐ ๓.๑๒ ๓.๑๓ ๓.๓๐ ๒.๙๑ 

ค้าขาย ๓.๒๘ - -๐.๓๓* ๐.๕๘* ๐.๑๖ ๐.๑๕ -๐.๐๒ ๐.๓๗* 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ๓.๖๑ - - ๐.๙๑* ๐.๔๙* ๐.๔๘* ๐.๓๑* ๐.๗๐* 
เกษตรกรรม ๒.๗๐ - - - -๐.๔๒* -๐.๔๓* -๐.๖๐* -๐.๒๑ 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๑๒ - - - - -๐.๐๑ -๐.๑๘ ๐.๒๑ 

เอกชน ๓.๑๓ - - - - - -๐.๑๗ ๐.๒๒ 
นักเรียน/    
นักศึกษา ๓.๓๐ - - - - - - ๐.๓๙* 

อื่น ๆ ๒.๙๑ - - - - - - - 



๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามอาชีพ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

(n = ๓๓๘) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่มีการอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๑๒ คู่ ได้แก่  

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไป, เอกชน, นักเรียน/นักศึกษา 
และอาชีพอ่ืน ๆ 



๙๔ 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, เอกชน นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
ตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามอาชีพ ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

(n = ๓๓๘) 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนที่มีการอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อ
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๑๒ คู่ 
ได้แก่  

ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
โดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรรม 

ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไป, เอกชน, นักเรียน/นักศึกษา 
และอาชีพอ่ืน ๆ 

 

อาชีพ 

 
ค้าขาย 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง      
ทั่วไป 

เอกชน 
นักเรียน/
นักศึกษา 

อื่น ๆ 

  ๓.๑๙ ๓.๕๘ ๒.๘๓ ๓.๒๘ ๓.๑๒ ๓.๒๙ ๓.๐๖ 

ค้าขาย ๓.๑๙ - -๐.๓๙* ๐.๓๖* -๐.๐๙ ๐.๐๗ -๐.๑๐ ๐.๑๓ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ๓.๕๘ - - ๐.๗๕* ๐.๓๐* ๐.๔๖* ๐.๒๙* ๐.๕๒* 
เกษตรกรรม ๒.๘๓ - - - -๐.๔๕* -๐.๒๙* -๐.๔๖* -๐.๒๓* 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๒๘ - - - - ๐.๑๖ -๐.๐๑ ๐.๒๒ 

เอกชน ๓.๑๒ - - - - - -๐.๑๗ ๐.๐๖ 
นักเรียน/    
นักศึกษา ๓.๒๙ - - - - - - ๐.๒๓* 

อื่น ๆ ๓.๐๖ - - - - - - - 



๙๕ 

ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, เอกชน นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอ่ืนๆ 

ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง แตกต่างกับประชาชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ นอกนั้นไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

 
สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่

มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ ๔ ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า ๒ กลุ่ม ใช้ระดับความ
เชื่อมั่น ๙๕% ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า ๐.๐๕ ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least 
Significant Difference) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

อาชีพ 

 
ค้าขาย 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง      
ทั่วไป 

เอกชน 
นักเรียน/
นักศึกษา 

อื่น ๆ 

  ๓.๓๑ ๒.๘๙ ๒.๗๗ ๓.๐๑ ๓.๒๐ ๓.๒๗ ๒.๕๗ 

ค้าขาย ๓.๓๑ - ๐.๔๒* ๐.๕๔* ๐.๓๐ ๐.๑๑ ๐.๐๔ ๐.๗๔ 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ๒.๘๙ - - ๐.๑๒* -๐.๑๒* -๐.๓๑* -๐.๓๘* ๐.๓๒* 
เกษตรกรรม ๒.๗๗ - - - -๐.๒๔* -๐.๔๓* -๐.๕๐* ๐.๒๐* 
รับจ้างท่ัวไป ๓.๐๑ - - - - -๐.๑๙ -๐.๒๖ ๐.๔๔ 

เอกชน ๓.๒๐ - - - - - -๐.๐๗ ๐.๖๓ 
นักเรียน/    
นักศึกษา ๓.๒๗ - - - - - - ๐.๗๐* 

อื่น ๆ ๒.๕๗ - - - - - - - 



๙๖ 

 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  

 (n = ๓๓๘) 

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน 

SS df MS F Sig. 

๑. ด้านการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๑๑๘ ๓ ๑.๓๗๓ ๒.๗๒๗ ๐.๐๔๔* 
ภายในกลุ่ม ๑๖๘.๑๒๒ ๓๓๔ ๐.๕๐๓   
รวม ๑๗๒.๒๔๐ ๓๓๗    

๒. ด้านการไปใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง 

ระหว่างกลุ่ม ๕.๐๖๘ ๓ ๑.๖๘๙ ๓.๑๙๔ ๐.๐๒๔* 
ภายในกลุ่ม ๑๗๖.๖๔๒ ๓๓๔ ๐.๕๒๙   
รวม ๑๘๑.๗๐๙ ๓๓๗    

๓. ด้านการเข้าร่วม
ชุมนุมทางการเมือง 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๑๐๑ ๓ ๑.๐๓๔ ๑.๘๐๕ ๐.๑๔๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๑.๒๔๘ ๓๓๔ ๐.๕๗๓   
รวม ๑๙๔.๓๔๙ ๓๓๗    

โดยรวม ระหว่างกลุ่ม ๓.๓๘๑ ๓ ๑.๑๒๗ ๒.๘๒๐ ๐.๐๓๙* 
ภายในกลุ่ม ๑๓๓.๔๖๓ ๓๓๔ ๐.๔๐๐   
รวม ๑๓๖.๘๔๔ ๓๓๗    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพล
ของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ด้านการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองไมแ่ตกต่างกัน  
 ดังนั้น จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ระดับอิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด



๙๗ 

นครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  และด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยทีสุ่ด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
  
ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  โดยรวม 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๑ คู่ ได้แก่  
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐

บาท 
 

๕,๐๐๑-
๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

 

  ๓.๑๙ ๓.๑๘ ๓.๐๒ ๓.๓๓ 

ต่ ากว่า๕,๐๐๐บาท ๓.๑๙ - ๐.๐๑ ๐.๑๗ -๐.๑๔ 
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐บาท ๓.๑๘ - - ๐.๑๖ -๐.๑๕ 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐บาท ๓.๐๒ - - - -๐.๓๑* 
๑๕,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๓.๓๓ 

- - - - 
      



๙๘ 

 จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๓ คู่ ได้แก่  
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า๕,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มรีายได้ต่อเดือน๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการหาผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด LSD. (Least Significant Difference) 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน  ด้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จ านวน ๓ คู่ ได้แก่  
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า๕,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐

บาท 
 

๕,๐๐๑-
๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป 

 

  ๓.๒๑ ๓.๑๗ ๓.๑๓ ๓.๔๓ 

ต่ ากว่า๕,๐๐๐บาท ๓.๒๑ - ๐.๐๔ ๐.๐๘ -๐.๒๒* 
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐บาท ๓.๑๗ - - ๐.๐๔ -๐.๒๖* 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐บาท ๓.๑๓ - - - -๐.๓๐* 
๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓.๔๓ - - - - 
      



๙๙ 

 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ 
บาท 
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐บาท มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่
มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมแตกต่างกับประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒  สรุปผลทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของสื่อท่ีมีผลต่อการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 

สมมติฐาน
ที ่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
t-test/ 
F-test 

ค่า Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ เพศ การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

.๓๔๕ .๗๓๐ - / 

๒ อายุ 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

๓.๖๕๘ .๐๖๐ 
- / 

๓ การศึกษา 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

๖.๙๑๒ .๐๐๐* 
/ - 

๔ อาชีพ 
การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

๔.๗๕๙ .๐๐๐* 
/ - 

รายได้ต่อเดือน 
 ต่ ากว่า ๕,๐๐๐

บาท 
 

๕,๐๐๑-
๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๑ - 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๑๕,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป 

 

  ๓.๒๓ ๓.๒๙ ๓.๐๖ ๓.๔๓ 

ต่ ากว่า๕,๐๐๐บาท ๓.๒๓ - -๐.๐๖ ๐.๑๗ -๐.๒๐* 
๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐บาท ๓.๒๙ - - ๐.๒๓* -๐.๑๔ 
๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐บาท ๓.๐๖ - - - -๐.๓๗* 
๑๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป ๓.๔๓ - - - - 
      



๑๐๐ 

๕ 
รายได้ต่อ
เดือน 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

๒.๘๒๐ .๐๓๙* 
/ - 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา, อาชีพ, รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วน
เยาวชนที่มีเพศ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของเยาวชนไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
๔.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
จากผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียง
ประกอบตาราง ดังนี้ 

 

๔.๔.๑ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. มีการหาประชาสัมพันธ์ การ

รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทางสื่อ
โซเชียลน้อยไม่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ 

 
๑๕ 

๑. ควรปรับเปลี่ยนการรณรงค์หา
เสียงทางสื่อใหม่เ พ่ิมเพ่ือให้
เข้าถึงคนทุกกลุ่ม 

 
๑๐ 



๑๐๑ 

๒. มีบางพ้ืนที่การประสัมพันธ์การ
รณรงค์หา เสี ยง เลื อกตั้ ง ไม่
สามารถเข้าถึงได้ 

 
๗ 

๒. ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หา
เสียงให้มากขึ้น เช่นการเดินหา
เสียง และเพ่ือให้ เข้าถึงทุก
พ้ืนที ่

 
๕ 

 

๓. ไม่มีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้ลง
สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และ
นโยบายต่อประชาชน 

 
๑๒ 

๓. ควรมีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้
ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และ
นโยบายต่อประชาชน 

 
๑๐ 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ด้านสถาบันครอบครัว 
ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) มีการหาประชาสัมพันธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทางสื่อโซเชียลน้อยไม่เข้าถึงคน
รุ่นใหม่ จ านวน ๑๕ คน   ๒) มีบางพ้ืนทีก่ารประสัมพันธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งไม่สามารถเข้าถึงได้ 
จ านวน ๗ คน  ๓) ไม่มีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายต่อประชาชน 
จ านวน ๑๒ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) ควรปรับเปลี่ยนการรณรงค์หาเสียงทางสื่อใหม่เพ่ิมเพ่ือให้เข้าถึง
คนทุกกลุ่ม จ านวน ๑๐ คน  ๒) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หาเสียงให้มากขึ้น เช่นการเดินหาเสียง และ
เพ่ือให้เข้าถึงทุกพ้ืนที่จ านวน ๕ คน ๓) ควรมีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และ
นโยบายต่อประชาชนจ านวน ๑๐ คน 

๔.๔.๒ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ข้อเสนอแนะแนวเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ ๔.๒๔  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ                   

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา     
ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ

กระแสหลัก เช่น กระแสหลัก
น้อยเกินไปในเรื่องการไปใช้
สิทธิ์ 

 
๑๕ 

 

๑. หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องควร
จัดการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
กระแสกระแสหลักให้มากข้ึน 

 
๑๙ 

 

๒. การประชาสัมพันธ์ ในระดับ
ชุมชนน้อยท าให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในด้านการไปใช้
สิทธิ์ 

 
๙ 

 
 

๒. ควรมีจุดบริการส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการ
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

 
๑๐ 



๑๐๒ 

๓. ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์การ
ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทางสื่อใหม่ 
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนบาง
กลุ่มได้ 

 
๑๐ 

๓. ควรจัดท าการประชาสัมพันธ์
การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทาง
สื่ อ ใ หม่  เ พ่ื อ ให้ ค นบ า ง กลุ่ ม
สามารถเข้าถึงได ้

 
๑๗ 

 
จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและ

แนวทางต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อกระแสหลัก เช่น กระแสหลักน้อยเกินไปในเรื่องการไป
ใช้สิทธิ์ จ านวน ๑๕ คน ๒) การประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนน้อยท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
ด้านการไปใช้สิทธิ์ จ านวน ๙ คน ๓) ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทางสื่อใหม่ 
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนบางกลุ่มได้ จ านวน ๑๐ คน แนวทางแก้ไข คือ ๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดการประชาสัมพันธ์ทางสื่อกระแสกระแสหลักให้มากขึ้นจ านวน ๑๙ คน ๒) ควรมีจุดบริการ
ส าหรับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจ านวน ๑๐ คน   ๓) ควรจัดท าการ
ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทางสื่อใหม่ เพ่ือให้คนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ จ านวน ๑๗ 
คน           

๔.๔.๓ ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒๕ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ด้านการ
ร่วมชุมนุมทางการเมือง 

ปัญหา อุปสรรค ความถี่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑. การรวมกลุ่มทางการเมืองของ

เยาวชน เพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองยังมีน้อยยั ง ไม่ค่อย
ชัดเจน 

 
๑๕ 

๑. ควรให้เยาวชนได้มีโอกาสใน 
ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ก า ร เ มื อ ง อย่ า ง มี สิ ท ธิ แ ล ะ
เสรีภาพ 

 
๕ 

๒. เยาวชนยั งโดนปิดกั้นในการ
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ท า ง
การเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นอะไรมากนักในชุมชน 

 
๑๐ 

๒.  ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มี
สิทธิและมีเสียงในการแสดง
ความคิดเห็นทางการเมืองอย่าง
เหมาะสม 

 

 
๑๐ 

 



๑๐๓ 

จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  ด้านการร่วมชุมนุม
ทางการเมือง ดังนี้ ปัญหา คือ ๑) การรวมกลุ่มทางการเมืองของเยาวชน เพ่ือด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองยังมีน้อยยังไม่ค่อยชัดเจน จ านวน ๑๕ คน ๒) เยาวชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็น 
ในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรมากนักในชุมชน จ านวน ๑๐ คน แนวทางแก้ไข 
ดังนี้ ๑) ควรให้เยาวชนได้มีโอกาสในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีสิทธิและเสรีภาพ จ านวน 
๕ คน ๒) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีสิทธิและมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่าง
เหมาะสม จ านวน ๑๐ คน 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๘ รูปหรือคน ผลการสัมภาษณ์
พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  
อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๕.๑ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า 
๑. ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นสื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือสื่อโทรทัศน์

เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงเกือบทุกกลุ่ม ทุกบ้านมีโทรทัศน์บางบ้างมีมากกว่า ๑ เครื่องส่วนสื่อใหม่ เฟสบุ๊ค
(Facebook) นั้นถือว่าครอบคลุมที่สุดเพราะคนใช้เยอะ สื่อบุคคลเพ่ือนมีผลมากที่สุดเพราะวัยรุ่นส่วน
ใหญ่อยู่กับเพ่ือน๑ 

๒.โทรทัศน์ถือเป็นสื่อที่มีทุกบ้าน และในปัจจุบันมีการน าเสนอกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทุกช่อง วิทยุคนส่วนใหญ่จะฟังเพลงมากกว่าที่จะฟังเรื่องการเมือง หนังสือพิมพ์ปัจจุบันไม่ค่อย
ได้รับความนิยม และเริ่มมาท าออนไลน์แล้ว สื่อออนไลน์นั้นการใช้ ไลน์ (Line)สะดวกที่สุดเพราะเป็น
การส่งถึงตัวโดยตรง ๒ 

๓. สื่อโทรทัศน์นั้นมีการน าเสนอทุกช่องทุกวัน สื่อวิทยุนั้นมีบ้างแต่น้อย และคนมักไม่ค่อย
ฟังเรื่องการเมือง สื่อใหม่นั้นใช้ไลน์ (Line) สะดวกที่สุด๓ 

                                                           
๑สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔. 
๒สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๓สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๐๔ 

๔. สือใหม่เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook)นั้นใช้ง่าย ฐานคนใช้งานเยอะ และคนใช้มานานมีการ
ซื้อโฆษณาเพ่ือประชาสัมพันธ์ตนเองได้ และสื่อบุคคลนั้น ถ้าบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ หรือเราศรัทธาคน
นั้น ถ้าเราตัดสินใจเลือกใครไม่ได้เราก็จะเลือกคนๆนั้น๔ 

๕. สื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือโทรทัศน์ เพราะคนส่วนใหญ่ดูทีวีเข้าถึงคนทุก
กลุ่ม สื่อใหม่ไลน์เป็นสิ่งที่นิยมมากที่สุดเพราะสามารถส่งถึงตัวบุคคลได้เลยเฟสบุ๊ค (Facebook) สา
ธารณก็จะเจอเลย และสื่อบุคคลนั้นจะสามารถชักชวนคนที่ไม่สนใจในการเมืองได้๕ 

๖. โทรทัศน์นั้นมีอิทธิพลมากเพราะคนดูกันทุกบ้าน เครื่องมือสื่อสารปัจจุบันก้สามารถดูทีวี
ออนไลน์ได้ คนจึงนิยมมากที่สุดถือเป็นสื่อกลางได้ดี ขนาดหนังสือพิมพ์และวิทยุยังต้องหันมาท าช่องทีวี
ส่วนสื่อใหม่นั้น ยูทูป (Youtube)ได้รับความนิยมมากกว่าทีวี เพราะสามารถดูย้อนหลังได้ สื่อบุคคคลนั้น
ระบบเครือญาติถือว่ามีความส าคัญมากที่สุด๖ 

๗. สื่อทีวีนั้นมีอิทธิพลที่สุดส าหรับสื่อทีวีเพราะเป็นช่องทางให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์
นโยบาย เป็นการเสพข่าวโดยตรงจากทางหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครหาเสียง ส่วนเฟสบุ๊ค 
(Facebook) ถ้าท าเพจก็เป๋นการกระจายข่าวที่ดี สื่อบุคคลนั้นคนในครอบครัวจะกรจายท าความเข้าใจ
กันในเครือญาต๗ิ 

สรุปได้ว่า การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อนั้นสือ่กระแสหลักที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ
โทรทัศน์เพราะโทรทัศน์นั้นสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่เด็กที่ยังใช้โทรศัพท์ไม่
เป็นหรือผู้สูงอายุบางท่านที่ไม่รู้ถึงการใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่รวมถึงแอปพลิเคชั้นต่างๆสื่อโทรทัศน์จึง
ได้รับความนิยมที่สุดในสื่อกระแสหลัก ส่วนสื่อใหม่ แอปพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมคือ เฟสบุ๊ค 
(Facebook) และไลน์ เพราะเนื่องจากเฟสบุ๊ค (Facebook)มีแพลตฟอร์มที่ใหญ่ คนใช้เยอะ บุคคลที่มี
ชื่อเสียงบางท่าน หรือเพจบางเพจมีผู้ติดตามจ านวนหลักล้านคนจึงท าให้พรรคการเมืองหลายๆพรรคหัน
มาใช้สื่อใหม่ในการหาเสียงเพ่ือหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ ส่วนไลน์นั้นสามารถสื่อถึงตัว
ได้ตรงเลย ถ้าสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมายิ่งมีสมาชิกในกลุ่มเยอะก็จะท าให้บุคคลเข้าถึงสื่อง่ายส่วนในด้านของ
สื่อบุคคลนั้น เครือญาติหรือผู้ที่มีชื่อเสียงนั้นสามารถโน้มน้าวใจบุคคลที่ยังไม่ตัดสินใจสินใจที่จะเลือกใคร 
 

 
 
 
 

                                                           
๔สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่  ๔ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๕สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๖สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔.  
๗สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔.  

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย 

วางตัวเป็นกลาง 

กฎระเบียบ กติกา ตามที่ 
กกต. เป็นผู้ก าหนด 

ประชาสมัพันธ์หลายๆ 
ช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  
เฟสบุ๊ค(Facebook)ไลน์(Line) 

เจ้าหน้าที่รัฐกับ 

การรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง 



๑๐๕ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
 
 
 

 
๔.๕.๒ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สื่อกระแสหลักที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งนั้นก็คือสื่อโทรทัศน์

เพราะว่าโทรทัศน์นั้นสามารถเข้าถึงบุคคลทุกกลุ่มง่ายๆบ้านบางบ้านมีโทรทัศน์มากกว่า ๑ เครื่อง ส่วน
สื่อใหม่นั้นก็ได้แก่เฟสบุ๊ค (Facebook) เพราะว่าแฟนเพจบางแฟนเพจนั้นมีผู้ติดตามมากจ านวนหลัก
ล้านคนซึ่งพรรคการเมืองบางพรรคก็หันมาเริ่มเปิดแฟนเพจเพ่ือเป็นการดึงคนรุ่นใหม่ให้มาสนับสนุน
พรรคของตัวเองส่วนสื่อบุคคลนั้นเพ่ือนมีความส าคัญที่สุดเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่นั้นอยู่กับเพ่ือนวัยรุ่น
ส่วนใหญส่ามารถถูกเพ่ือนชักจูงไปได้โดยง่าย๘ 

๒. ในด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือสื่อสิ่งพิมพ์พวกตัวเอกสารการ
น าเสนอหรือโบรชัวร์ต่างๆ การเมืองระดับประเทศนั้นส่วนใหญ่จะใช้สื่อโทรทัศน์โดยการน าผู้ลงสมัคร

                                                           
๘สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔.  



๑๐๖ 

นั้นมาดีเบตกันอันนี้จะท าให้ผู้คนสนใจเยอะ ไลน์ (LINE) เป็นสื่อที่เข้าถึงตัวบุคคลได้มากท่ีสุด ทวิตเตอร์
(Twitter) มีความรุนแรงมากกว่าใช้มากในการหาเสียงและท าลายฝ่ายตรงข้าม YouTube มีอยู่ตลอด
และบางคนเปิดช่องของตัวเองมีเจ้าของชัดเจน สื่อบุคคลนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ลงสมัครลงมาหาเสียง
ด้วยตัวเองลงมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเอง๙ 

๓. ในการเลือกตั้งนั้น สื่อที่มีอิทธิพลต่อคนมากที่สุดก็คือสื่อโทรทัศน์เพราะว่าสื่อโทรทัศน์
นั้นเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม สื่อใหม่ เช่นเฟสบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (LINE) ยูทูป
(YouTube) จะเข้าถึงเฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น คนสูงอายุบางคนไม่สามารถเข้าถึงได้ชื่อบุคคลอันนี้ผมยกให้
ครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งครับเพราะว่าครอบครัวสามารถคุยกันได้ เวลาชวนกันไปเลือกตั้งไปกันได้แต่จะ
เลือกใครนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งปล่อยให้สิทธิ์เป็นของผู้ที่ไปลงคะแนนไม่ได้ไม่มีการบังคับ๑๐ 

๔. สื่อที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ดีที่สุดก็คือสื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะ
การหาเสียงระดับประเทศ ส่วนยูทูป (YouTube) ได้รับความนิยมเพราะว่าสามารถดูได้ตลอด แต่ 
YouTube นั้นส่วนใหญ่ก็เอามาจากโทรทัศน์เช่นกัน สื่อบุคคลก็น่าจะเป็นบุคคลที่เราชื่นชอบที่เราจะ
ลงคะแนนให้๑๑ 

๕. ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้น คนที่จะไปสิทธิ์เลือกตั้งก็ได้รับการประชาสัมพันธ์จาก
โทรทัศน์เพราะโทรทัศน์เป็นสื่อระดับประเทศและก็เอกสารที่  กกต. แจกให้ ไลน์(Line)นั้นก็เป็นเชิง
สัญลักษณ์ที่รู้ได้เฉพาะกลุ่มเฟสบุ๊ค (Facebook) ก็สาธารณะแต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ว่าท าให้ฝั่งตรงข้ามรู้
ความเคลื่อนไหว หรือบุคคลนั้นก็เป็นคนที่มีผลประโยชน์ด้วยกัน๑๒ 

๖. ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สื่อที่จะดึงคะแนนเสียงได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นทีวีเพราะว่า
คนส่วนใหญ่ดูทีวีและป้ายรณรงค์บางส่วน การดีเบตทางโทรทัศน์ก็สามารถเจาะได้เฉพาะคนที่สนใจทาง
การเมือง เฟสบุ๊ค(Facebook) แพร่หลายยิ่งถ้าเปิดสาธารณะทุกคนสามารถเห็นได้โดยไม่ต้องเป็นเพ่ือน
และยังมีการยิงโฆษณาได้ด้วย สื่อบุคคลส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวที่จะชักชวนกันไปที่จะไปพร้อมกัน
ส่วนการเลือกว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดนั้นปล่อยอิสระในการเลือก๑๓ 

๗. การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งป้ายรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์นั้นเราสามารถเห็นได้ตลอดส่วนทีวี
มาเฉพาะช่วงหนึ่งหรือระยะหนึ่งนั้นมาเป็นระยะสั้นๆเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นอะไรที่ปัจจุบันคนเข้าถึง
ได้ง่ายและมีจ านวนคนติดตามเยอะ ส่วนบุคคลนั้นคนในครอบครัวมีกันคุยกันแล้วไปเลือกพร้อมกันไป
แต่ก็ให้อิสระในการเลือก๑๔ 

                                                           
๙สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔.  
๑๐สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๑สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๒สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔.  
๑๓สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๔สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔.  



๑๐๗ 

สรุปได้ว่า สื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็คือสื่อโทรทัศน์โทรทัศน์นั้น
สามารถเข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกคนจึงยกให้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุด ส่วนสื่อใหม่นั้น 
เฟสบุ๊ค (Facebook) มีอิทธิพลมากที่สุดเพราะว่าเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีการสร้างแฟน
เพจและมีคนติดตามได้เยอะ สื่อบุคคลนั้น ทุกคนมีความเห็นคล้ายๆกันว่าส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัว ที่
สามารถชักจูงการไปใช้สิทธิ์ได้มากที่สุดแต่ให้อิสระในการเลือกว่าจะเลือกใครนั้นไม่มีการบังถือว่าเป็น
การใช้สิทธิ์ตามวิถีประชาธิปไตยได้ดีที่สุด 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การให้ความรูเ้กี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

ผู้สมคัรในเขตการเลือกตั้ง 

การประชาสัมพันธ์ 

วิธีการเลือก 

วัน และเวลา สถานท่ี 

ความเข้าใจของการอยู่
ร่วมกันให้เป็นส่วนรวม 

กิจกรรมจ าลอง สถานการณ์
การเลือกตั้ง 

ประชาชน 

หน่วยงานรัฐ 



๑๐๘ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 
 
 
 

๔.๕.๓ ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า  
๑. สื่อบุคคลเช่นกลุ่มเพ่ือน น่าจะมีส่วนในการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันการรวมกลุ่มของเยาวชน เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองยังมีน้อย และอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนักเยาวชนส่วนหนึ่งที่มาท ากิจกรรมทางการ
เมืองอาจจะมาจากกลุ่มของรุ่นพ่ีหรือกลุ่มนักการเมือง เพราะเนื่องจากเยาวชน เมื่อเรียนจบและมีงาน
ท าจะมุ่งเน้นการท างานเพ่ือสร้างครอบครัวที่มั่นคง๑๕ 

๒. กลุ่มเพ่ือนส าหรับวัยรุ่นก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ค่อยช่วยกันแนะน าไปในทางที่ดี เพราะช่วง
วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออาจจะนัดกันแสดงออกทางการเมืองเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติใ น
อนาคต๑๖ 

๓. สื่อบุคคลอย่างกลุ่มเพ่ือน นี่ก็ส าคัญ เพราะเยาวชนจะติดเพ่ือนๆ มากที่สุดในช่วงนี้ 
ดังนั้น เพ่ือนๆที่ดีต้องแนะน าเพ่ือนให้รู้จักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องดีงาม นั้นต้องไม่
ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น การแสดงออกต่างๆต้องไม่ท าผิดกฎหมาย มิใช่ท าตามกัน ท าเป็นกระแส๑๗ 

๔. กลุ่มเพ่ือน มีส่วนช่วยในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และท ากิจกรรมทางการเมือง 
โดยมีหลักอคต๔ิ  ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีแก่เพ่ือน๑๘  

๕. กลุ่มเพ่ือน ถือว่าเป็นสังคมของคนที่อยู่ หมู่บ้าน ต าบลเหมือนเครือญาติกันและสามารถ
สอนให้ลูกหลาน ให้รู้จักอยู่ในระบอบการปกครอง ที่อยู่ด้วยกันตามกฎกติกา มารยาททางสังคม แบบ
ลูกหลานและสามารถว่ากล่าวตักเตือนและสอนกันได้  เพราะทุกคนในหมู่บ้าน ถือว่าเป็นญาติหรือคน
กันเอง๑๙ 

                                                           
๑๕สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๑ วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ์๒๕๖๔. 
๑๖สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๒ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๗สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๘สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๔ วันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๑๙สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๕ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๐๙ 

๖. กลุ่มเพ่ือน ในปัจจุบันนับว่ามีบทบาทส าคัญและเข้าถึงได้ง่าย ในเยาวชนควรจะเลือกที่
จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปรียบเทียบข้อมูลให้ถูกต้อง๒๐ 

๗. กลุ่มเพ่ือน มีส่วนบ้างในการมีส่วนร่วม เนื่องจากการที่เราอยู่ในกลุ่มเพ่ือนหรือชุมชนที่มี
ความคิด ความเชื่ออะไรสักอย่างก็สามารถที่จะส่งผลให้เราคล้อยตามได้ หากเราพบกับเหตุการณ์ที่เป็น
เหตุเป็นผลกันหรือเหตุการณ์ที่มาสนับสนุนความคิดความเชื่อนั้นๆ๒๑ 

สรุปได้ว่า กลุ่มเพ่ือน ช่วยในการให้ข้อมูลหลายทางในการปกครองโดยการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยในด าเนินกิจกรรมทางการเมือง แสดงออกทางการเมืองเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติในอนาคต ในกลุ่มอยู่ในชุมชนที่ดี รู้เรื่องประชาธิปไตย หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ก็สามารถจะท า
ให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีได้ มีผู้ชี้น าทางความคิดที่ดี ครอบครัวดี ชุมชนดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๒๐สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๖ วันท่ี  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔. 
๒๑สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคัญ ล าดับที่ ๗ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔. 



๑๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 
 
 

 
๔.๖ องค์ความรู้ 

๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มี

ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จาก
สอบถามและจากการสัมภาษณ์ สามารถน ามาสรุปเพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ทัศนคติที่ดีในระบอบ 
การปกครอง  

กติกา มารยาททางสังคม 

แลกเปลี่ยน 
และแสดงความคิดเห็น

ร่วมกัน 

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร 
ทางการเมือง 

 

แนะน าข้อมูล  
ข่าวสารที่ถูกต้อง 

การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 

ด้านการร่วมชุมนุมทาง
การเมือง 



๑๑๑ 

ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ประชาชน
แสดงออกทางการเมืองโดยการร่วมติดสติกเกอร์หรือสัญลักษณ์อ่ืน เพ่ือแสดงการสนับสนุนการเลือกตั้ง 

ด้านการเลือกตั้ง 
- การเคารพกฎ กติกา ในการเลือกตั้ง 
- การไปใช้สิทธิใช้สิทธิเลือกตั้งตาม วัน เวลา 

และสถานท่ี 
- ปฏิบัติตามกฎของหน่วยเลือกตั้ง 
- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ปกครองผ่าน

นักเรียน 
- สร้างวินัยประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง 

- ยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ 
ความสามารถ 

- เข้าใจในกระบวนการทางการเมืองการ
ปกครอง 

- การเปิดใจกว้างในการสนทนาเรื่องการเมือง 

- หลีกเลี่ยงการคุยกับบุคคลทีเ่ห็นตา่ง 

- เป็นผู้รับฟังที่ดี มีความอดทน และมีใจเป็น
กลาง 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
- ติดสติกเกอร์หรือสัญลักษณ์อื่น เพื่อแสดง

การสนับสนุนการเลือกตั้ง 
- การช่วยรณรงค์ออกเสียงเลือกตั้ง พรรค

การเมืองที่มีนโยบายพูดจริง ท าจริง 

- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย วางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง 

- ให้ทุกคนคิดเรื่องส่วนรวมเป็นใหญ่ 

 

การอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  
ในเขตเทศบาล 

ต าบลกุดจิก  
อ าเภอบางบาล  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 



๑๑๒ 

และช่วยพรรคการเมืองรณรงค์ออกเสียงเลือกตั้งในพรรคการเมืองที่มีนโยบายพูดจริง ท าจริง การ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นธรรมชาติของระบอบการเมืองการปกครองของโดยปกติ การเลือกตั้งแต่ละ
ครั้งก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่ กกต. เป็นผู้ก าหนด 
ผู้ปกครองท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย จะช่วยนักการเมืองหาเสียงไม่ได้ ควรวางตัวเป็นกลาง ให้
ทุกคนคิดเรื่องส่วนรวมเป็นใหญ่ 

ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า ประชาชนเคารพกฎ กติกา ในการเลือกตั้ง ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งตาม วัน เวลา และสถานที่ที่มีสิทธิ ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ในการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง โดยยอมรับและปฏิบัติตามกติกา การเลือกตั้งตามท่ี กกต. ก าหนด และได้ชักชวนบุคคลใน
ครอบครัวไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มี
การรณรงค์การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นในระดับหน่วยงาน ส่วนงานกองงานที่ เกี่ยวกับสิทธิตาม
ประชาธิปไตยของประชน และสร้างวินัยประชาธิปไตยให้กับประชนในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ปกครองผ่านนักเรียนในการไปเลือกตั้ง ให้
นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ทางการเมือง ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ จัด
กิจกรรมจ าลอง สถานการณ์การเลือกตั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งกระบวนการและข้ันตอนในการเลือกตั้ง 

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง พบว่า ประชาชนมีความสนใจและติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองในสื่อหลายๆ ด้าน เลือกที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปรียบเทียบข้อมูลให้ถูกต้องและเวลา
เกิดปัญหาความขัดแย้งกันต้องรับฟังเสียงข้างมาก เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งและปรับความเข้าใจกันใน
กลุ่มและชุมชน กลุ่มเพ่ือนประกอบด้วยบุคคลที่มีอายุและฐานะทางสังคมทัดเทียมกัน โดยทั่วไปมี
ความส าคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคมและการปรับตัวของบุคคลในสังคม ในกรณีของการให้การ
เรียนรู้ทางการเมืองเป็นที่ยอมรับกันว่ากลุ่มเพ่ือนมิได้มีบทบาทยิ่งหย่อนไปกว่าครอบครัวและโรงเรียน 
โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กอยู่ในวัยรุ่นและวัยที่เป็นผู้ใหญ่ กลุ่มเพ่ือนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยในแง่ของ
การต่อสู้เด็กวัยรุ่นมักจะต่อสู้ตามความเชื่อของกลุ่ม นอกจากนี้พวกนี้มักจะมีความเชื่อทางสังคมและ
การเมืองไปในทางที่ดี ความแตกต่างในบทบาทระหว่างกลุ่มเพ่ือนและครอบครัวคงจะอยู่ที่ขณะที่
ครอบครัวช่วยสร้างการรับรู้ การเลียนแบบ ความจงรักภักดีทางการเมืองให้กับเด็กๆ ในช่วงระยะเริ่มต้น
ของชีวิต กลุ่มเพ่ือนจะช่วยในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นได้โดยการให้การเรียนรู้ทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้น
จนกระท่ังเด็กสามารถเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการเมืองได้  

กลุ่มอาชีพจะมีวิธีการโดยเฉพาะของตน ซึ่จะช่วยให้สมาชิกใหม่ของกลุ่มได้เรียนรู้ทาง
สังคมคือระเบียบวิธีการของกลุ่ม การอยู่ร่วมกันควรให้ความเคารพต่อกันและให้ความช่วยเหลือกันและ
กัน ในบางกรณียังได้ช่วยสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ หรือมีทัศนะคติทางการเมืองอีกด้วย กลุ่มดังกล่าวจะ
ได้มาซึ่งความต้องการหรือผลประโยชน์จะต้องมีการเคลื่อนไหว ชุมนุมประท้วง ในกรณีดังกล่าวสมาชิก
ของกลุ่มบุคคลจะมีการเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวชุมนุม วิธีการใช้อ านาจต่อรองกับนายจ้าง เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือแม้กระทั่งกับรัฐบาล จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาชีพเดียวกันมีส่วนช่วยให้สมาชิกของกลุ่มได้การเรียนรู้
ทางการเมือง 

ด้านหลักธรรม พบว่า ประชาชนได้รับการปลูกฝังและการสอนให้ยึดมั่นในความถูกต้อง ดี
งาม โดยยึดหลักอคติ ๔ หมายถึง วิถีในทางที่ผิดหรือการด าเนินไปในทางที่ผิด ทั้งนี้ อันเกิดจากทัศนะ



๑๑๓ 

หรือความคิดเห็นในทางที่ผิด ซึ่งต่อมาจึงใช้ค าให้เข้าใจง่ายเป็น ความล าเอียง หรือ ความไม่เที่ยงธรรม 
ประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 

๑. ฉันทาคติ คือ ความล าเอียงเพราะชอบพอ 
๒. โทสาคติ คือ ความล าเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง 
๓. โมหาคติ คือ ความล าเอียงเพราะหลง หรือ ความล าเอียงเพราะความเขลา 
๔. ภยาคติ คือ ความล าเอียงเพราะกลัว 
อคติ ๔ เป็นธรรมส าหรับปุถุชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้น า เป็นหัวหน้า ผู้ที่ท าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง หรือเป็นข้าราชการ เพราะธรรมเหล่านี้ เป็นสัจจะความจริงที่มักเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ และมี
ผลอย่างมากต่อการบริหารงาน ต่อการปกครอง และความสงบสุขของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตื่นตัว          ทางการเมือง 

สนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

สนใจ ติดตาม ข่าวสาร  

การเลือกตั้ง 



๑๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 

จากแผนภาพอธิบายได้ว่า การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
เยาวชน ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผู้วิจัย
สังเคราะห์ได้จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สิทธิที่ประชาชนควรรู้ หน้าที่ที่
พึงมี ประชาชนก็จะให้ความร่วมมือและเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น ท าให้เกิดการตื่นตัวทางการเมือง 
การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เพ่ือไปใช้ประโยชน์และเห็นผลได้จริง ทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์และร่วมกัน
ตรวจสอบนักการเมือง ก็สามารถแก้ปัญหาการคอรัปชั่นได้  ในทางด้านการเมือง การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งกันโดยยึดหลักเหตุผลและแสดงความคิดเห็นอย่างเสรียอมรับความคิดต่าง กลุ่มเพ่ือนมี
ความส าคัญในการให้การเรียนรู้ทางสังคมและการปรับตัวของบุคคลในสังคม โดยเฉพาะในช่วงที่เด็กอยู่
ในวัยรุ่นและวัยที่เป็นผู้ใหญ่ กลุ่มเพ่ือนก็มีอิทธิพลในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย เด็กวัยรุ่นมักจะมีความเชื่อกลุ่ม มี
ความเชื่อทางสังคมและการเมืองไปในทางท่ีดี ความแตกต่างในบทบาทระหว่างกลุ่มเพ่ือนและครอบครัว
คงจะอยู่ที่ขณะที่ครอบครัวช่วยสร้างการรับรู้ การเลียนแบบ ความจงรักภักดีทางการเมืองให้กับเด็กๆ 
ในช่วงระยะเริ่มต้นของชีวิต กลุ่มเพ่ือนจะช่วยในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นได้โดยการให้การเรียนรู้ทางการเมืองใน
ระดับที่สูงขึ้นจนกระทั่งเด็กสามารถเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งการเมืองได้ 
เกิดเรียนรู้ทางสังคม คือ ระเบียบวิธีการของกลุ่ม การอยู่ร่วมกันควรให้ความเคารพต่อกันและให้ความ
ช่วยเหลือกันและกัน  

 

สนใจไปใช้สิทธิ 

พิจารณานโยบาย 

ร่วมสอดส่อง  

การประพฤติมิชอบ 
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บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ ) เพ่ือ
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาล
ต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ประเภทของสื่อ  
และหลักธรรมอคติ ๔ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา  และข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) โดย
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๓๓๘ คน 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นทั้งปลายเปิด และปลายปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-Test) ค่าเอฟ (F-Test) วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
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๕.1 สรุป 
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน

เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
๕.๑.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่อง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกได้ดังนี้ 

พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๒ มีมีอายุ ๑๘ - ๒๙ ปี ขึ้นไป จ านวน ๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖ อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๗ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๗ ตามล าดับ 

๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาล
ต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =๓.๑๘, S.D.=
๐.๖๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง ( =๓.๒๖, S.D.=๐.๗๓) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ( =๓.๒๓, 
S.D.=๐.๗๑) และด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง ( =๓.๐๖, S.D.=๐.๖๔) อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังนี้ 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง 
( =๓.๒๓, S.D.=๐.๗๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้รับข้อมูลการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจากผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้ง” ( =๓.๗๖, S.D.=๐.๙๔) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้รับข้อมูลการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์, แผ่นพับ, โปสเตอร์ เป็นต้น” ( =๓.๔๐, S.D.=๑.๐๙) และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “การได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์การหาเสียงเลือกตั้งจากสื่อ
วิทยุ” ( =๒.๘๕, S.D.=๑.๒๗) ตามล าดับ 

ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง       
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( =๓.๒๖, S.D.=๐.๗๓) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเนื่องจากมีความชื่นชอบในตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง” ( =๓.๗๗, S.D.=๐.๙๔) รองลงมาได้แก่ 
ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากมีความชื่นชอบในนโยบายของพรรค
การเมือง” ( =๓.๖๙, S.D.=๐.๙๒) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อที่ว่า “การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เพราะได้รับข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ” ( =๒.๖๘, S.D.=๑.๓๐) ตามล าดับ 

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง 
( =๓.๐๖, S.D.=๐.๗๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเข้าร่วมชุมนุมหรือติดตามความ
เคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองผ่านการพูดคุยกับ เพ่ือน บุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง” ( =
๓.๕๔, S.D.=๑.๐๕) รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ว่า “การเข้าร่วมการชุมนุมหรือติดตามความเคลื่อนไหวการ
ชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ , แผ่นพับ, โปสเตอร์” ( =๓.๑๔, S.D.=
๑.๐๙) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ข้อที่ว่า  “การเข้าร่วมการชุมนุม
หรือติดตามความเคลื่อนไหวการชุมนุมทางการเมืองผ่านทางสื่อวิทยุ ” ( =๒.๖๔, S.D.=๑.๒๕) 
ตามล าดับ 

 
๕.๑.๓ สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของ
สื่อที่มีผลต่อการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 



๑๒๕ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  และด้านการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕  

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  และด้านการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน ความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา  แตกต่างกัน 

พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  ด้านการไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง  อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ ๐.๐๕ ด้านการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน 



๑๒๖ 
 

๕.๑.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

พบว่า ประชาชนเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับอิทธิพลของ
สื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้ 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ไข ดังนี้ ปัญหาคือ ๑) มีการหาประชาสัมพันธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทางสื่อโซเชียล
น้อยไม่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ จ านวน ๑๕ คน   ๒) มีบางพ้ืนที่การประสัมพันธ์การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ไม่สามารถเข้าถึงได้ จ านวน ๗ คน  ๓) ไม่มีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้ลงสมัครได้แสดงวิสัยทัศน์และ
นโยบายต่อประชาชน จ านวน ๑๒ คน แนวทางแก้ไข ดังนี้ ๑) ควรปรับเปลี่ยนการรณรงค์หาเสียงทาง
สื่อใหม่เพ่ิมเพ่ือให้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม จ านวน ๑๐ คน  ๒) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หาเสียงให้มากขึ้น 
เช่นการเดินหาเสียง และเพ่ือให้เข้าถึงทุกพ้ืนที่จ านวน ๕ คน ๓) ควรมีการจัดเวทีปราศรัยให้ผู้ลงสมัคร
ได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายต่อประชาชนจ านวน ๑๐ คน 

ด้านการไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและแนว
ทางแก้ไข ดังนี้ ปัญหาคือ ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังนี้ ปัญหา
คือ ๑) มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อกระแสหลัก เช่น กระแสหลักน้อยเกินไปในเรื่องการไปใช้สิทธิ์ 
จ านวน ๑๕ คน ๒) การประชาสัมพันธ์ในระดับชุมชนน้อยท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในด้าน
การไปใช้สิทธิ์ จ านวน ๙ คน ๓) ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทางสื่อใหม่ 
ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนบางกลุ่มได้ จ านวน ๑๐ คน แนวทางแก้ไข ดังนี้ ๑) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจัดการประชาสัมพันธ์ทางสื่อกระแสกระแสหลักให้มากขึ้นจ านวน ๑๙ คน ๒) ควรมีจุด
บริการส าหรับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจ านวน ๑๐ คน  ๓) ควรจัดท าการ
ประชาสัมพันธ์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทางสื่อใหม่ เพ่ือให้คนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ จ านวน 
๑๗ คน           

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอปัญหาและ
แนวทางแก้ไข ด้านการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ดังนี้ ปัญหาคือ คือ ๑) การ
รวมกลุ่มทางการเมืองของเยาวชน เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการเมืองยังมีน้อยยังไม่ค่อยชัดเจน จ านวน 
๑๕ คน ๒) เยาวชนยังโดนปิดกั้นในการแสดงความคิดเห็น ในทางการเมือง ไม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นอะไรมากนักในชุมชน จ านวน ๑๐ คน แนวทางแก้ไข ดังนี้ ๑) ควรให้เยาวชนได้มีโอกาสในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีสิทธิและเสรีภาพ จ านวน ๕ คน ๒) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มี
สิทธิและมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเหมาะสม จ านวน ๑๐ คน 



๑๒๗ 
 

๕.๑.๕ สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ ง สรุปได้ว่า การเลือกตั้ งแต่ละครั้ งควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่ กกต. เป็นผู้ก าหนด 
ผู้ปกครองท้องที่ คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย จะช่วยนักการเมืองหาเสียงไม่ได้ ควรวางตัวเป็นกลาง 
ให้ทุกคนคิดเรื่องส่วนรวมเป็นใหญ่ 

ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สรุปได้ว่า การเลือกตั้งจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
มีการรณรงค์การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นในระดับหน่วยงาน ส่วนงานกองงานที่เกี่ยวกับสิทธิตาม
ประชาธิปไตยของประชน และสร้างวินัยประชาธิปไตยให้กับประชนในท้องถิ่น  ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ปกครองผ่านนักเรียนในการไปเลือกตั้ง 
ให้นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ทางการเมือง ในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  จัด
กิจกรรมจ าลอง สถานการณ์การเลือกตั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการ
เลือกตั้ง 

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง สรุปได้ว่า การสนทนาเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหา
ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือเป็นทิศทางให้นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงาน หลีกเลี่ยง
การคุยกับบุคคลที่เห็นต่างเพราะจะท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ อบรม ชี้แจง ความถูกต้องทาง
การเมืองให้กับนักเรียนและคนในครอบครัว ให้เข้าใจเรื่องการเลือกตั้ง โดยพ้ืนฐานทุกคนต้องไปใช้
สิทธิ์และไม่ขายเสียง เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่เป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศ  
๕.๒ อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้วิจัยอภิปรายดังนี้ 

๕.๒.๑ จากผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษา พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อภิปราย
ได้ว่า ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งควรปล่อยตามธรรมชาติเพราะการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็น
ธรรมชาติของระบอบการเมืองการปกครองของโดยปกติ การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาชนเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกตั้ง ใช้สิทธิใช้สิทธิเลือกตั้งตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่มีสิทธิ ส่วนหนึ่ง
หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งจดหมายเปิดผนึกแจ้งสิทธิการเลือกตั้งและต้องไปเลือกตั้งที่หน่วยใด การ
ร่วมชุมนุมทางการเมือง มีการสนทนาเรื่องการเมืองบ้างเมื่อมีโอกาส ยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย 
ความรู้ ความสามารถ ส่วนการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการเมือง ประชาชนไม่ให้ความสนใจ 



๑๒๘ 
 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ อารีเอ้ือ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร อ าเภอ
ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง๑ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พบว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ

ประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับ
น้อย อภิปรายได้ว่า ประชาชนเห็นว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นธรรมชาติของนักการเมือง
ระบอบการเมืองการปกครองของโดยปกติของคนที่ต้องการลงสมัครจะต้องแนะน าตนเอง ผลงานให้
ประชาชนรับรู้รับทราบ แต่การรณรงค์เสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองใดที่มีนโยบายพูดจริง ท าจริง
หรือไม่นั้นก็ข้ึนอยู่กับองค์รวมในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลวิจัยพบว่า ด้านการร่วมรณรงค์การเมืองท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง๒ 

ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ในระดับปานกลาง 
อภิปรายได้ว่า การเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดรัฐบาลที่มาจากการท ารัฐประหาร
โดยทหาร ประชาชนต้องใช้เวลาหลายปีในการได้ไปเลือกตั้ง ท าให้ประชาชนสนใจและรอการเลือกตั้ง
หรือรอลุ้นว่าใครจะได้ร่วมรัฐบาลบ้าง  หรือความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาท าให้ประชาชนเกิดการ
ตื่นตัว ท าให้ประชาชนสนใจติดตามและเมื่อมีการเลือกตั้งก็ปฏิบัติตามกฎ กติกา การเลือกตั้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนา  นนทชิต ได้วิจัยเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี” พบว่า ในด้านของการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นและการก ากับดูแลการปกครองท้องถิ่น ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน๓ 

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับปานกลาง 
                                                           

๑ วรพงษ์ อารีเอื้อ, “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 

๒ บุศรา โพธิสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, พิฆเนศวร์สาร, ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙): ๙๑-๙๒. 

. 
        ๓ วัฒนา  นนทชิต, การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่น: 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานี, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๑๖๓. 



๑๒๙ 
 

อภิปรายได้ว่า ประชาชนยอมรับนักการเมืองตามนโยบาย ความรู้ ความสามารถ โดยไม่มีการแบ่งเพศ 
ยอมรับว่านักการเมืองโกงได้แต่ต้องไม่ท าให้ประชาชนและประเทศชาติเสียหาย เข้าใจในกระบวนการ
ทางการเมืองการปกครองเหมือนบุคคลอ่ืนๆ ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมประชาพิจารณ์ หรือโต้เถียงทาง
การเมือง (ดีเบต) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า
ข้าราชการครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ มีส่วนร่วมทางการเมือง ในระดับปานกลาง 
หากพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การสนทนาและการสนับสนุนในทางการเมือง การติดตามการหา
เสียงของนักการเมืองมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง๔ 

๕.๒.๒ จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

๑. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดจิกสนใจและร่วมในการเลือกตั้ง
เหมือนกัน ประชาชนส่วนใหญ่รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : 
ศึกษาเฉพาะกรณี ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศและสถานภาพ
ของประชาชน มีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน๕  

๒. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมไม่
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทุกวัยสนใจและร่วมในกิจกรรมทางการเหมือนกัน 
เพราะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมในการเลือกตั้ง ซ่ึงคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ 
ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา 
จังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า เพศ อายุ อายุราชการรายได้ต่อเดือน การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาจังหวัดและการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนครูในคณะกรรมการต่างๆ ที่ ต่างกัน จะมีส่วนร่วม

                                                           
๔ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู: ศึกษากรณีโรงเรียน กันทร

ลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๕๑). 

๕ บุศรา โพธิสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, พิฆเนศวร์สาร, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 91-92. 



๑๓๐ 
 

ทางการเมืองแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษาและการมีความรู้ความเข้าใจ ในทางการเมืองที่แตกต่าง
กันจะมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่แตกต่างกัน๖ 

๓. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองแตกต่างกับประชาชนที่การศึกษาปริญญาตรี และประชาชนที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดย
ประชาชนที่การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ความสนใจทางการเมืองมากกว่าการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และต่ ากว่าปริญญาตรี ทั้งเรื่องการเลือกตั้ง การสนทนาทางการเมือง และการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์ อารีเอ้ือ ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาคมใน
การจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล ศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร 
อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๗ 

๔. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยรวม
แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่อาชีพต่างกันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จะเห็นว่าอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้านไม่ค่อยสนใจหรือมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ต่างกับอาชีพท าสวนและค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อาชีพท าสวนก็จะมีส่วนร่วมตามนโยบาย
พรรคและสถานการณ์ว่าพรรคใดได้จัดตั้งว่าจะท าให้ราคาพืชผลดีขึ้นหรือไม่ ส่วนค้าขายก็ต้องลุ้นว่า
ส่งผลกระทบหรือไม่จึงต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองบางครั้งก็สนับสนุนเงินแก่พรรคการเมืองหรือ
ช่วยในการรณรงค์หาเสียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุศรา โพธิสุข ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” 
ผลวิจัยพบว่า  เมื่อจ าแนกตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า อาชีพ รายได้ต่อเดือนต่างกัน 
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘ 

                                                           
๖ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู: ศึกษากรณีโรงเรียน กันทร

ลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๕๑). 

๗ วรพงษ์ อารีเอื้อ, “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศึกษาเฉพาะกรณี: องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนคร อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหา
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 

๘ บุศรา โพธิสุข, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบล
ช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, พิฆเนศวร์สาร, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 91-92. 
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๕. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออิทธิพล
ของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า ประชาชนที่รายได้ต่างกันยอมรับการเลือกตั้ง 
การสนทนาเรื่องการเมือง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และการจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
การเมืองแตกต่างกัน ซึ่งประชาชนที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้ 30,001 
บาท ขึ้นไป ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองสูงกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 
บาท โดยประชาชนที่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง ร่วมสนทนา
ทางการเมือง มากกว่าช่วงรายได้อ่ืนๆ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ ได้วิจัย
เรื่อง “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรี
สะเกษ” พบว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดและการไปใช้
สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนครูในคณะกรรมการต่างๆ แตกต่างกัน๙ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามท่ี กกต. เป็นผู้ก าหนด  
ด้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร

ปฏิบัติตามกติกา เคารพกฎ ในการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด 
ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร

เปิดเวทีให้มีการสนทนา ถกเถียงเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจทางการเมืองการปกครองที่ควรเป็น 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งแต่ละครั้งก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธี

ลงคะแนนและท าตามกฎระเบียบ กติกา ตามที่ กกต. เป็นผู้ก าหนด  ผู้ปกครองท้องที่ คือ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย จะช่วยนักการเมืองหาเสียงไม่ได้ ควรวางตัวเป็นกลาง ให้ทุกคนคิดเรื่องส่วนรวมเป็น
ใหญ ่

                                                           
๙ ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ, “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู: ศึกษากรณีโรงเรียน กันทร

ลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๕๑). 
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ด้านการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รัฐและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีการรณรงค์การเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นในระดับหน่วยงาน ส่วนงานกองงานที่
เกี่ยวกับสิทธิตามประชาธิปไตยของประชน และสร้างวินัยประชาธิปไตยให้กับประชนในท้องถิ่น  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ปกครองผ่านนักเรียน
ในการไปเลือกตั้ง ให้นักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ทางการเมือง ในชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู่ จัดกิจกรรมจ าลอง สถานการณ์การเลือกตั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งกระบวนการและ
ขั้นตอนในการเลือกตั้ง 

ด้านการร่วมชุมนุมทางการเมือง การสนทนาเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาในระดับ
หมู่บ้านหรือชุมชน และท้องถิ่น เพ่ือเป็นทิศทางให้นักการเมืองท้องถิ่นบริหารงาน หลีกเลี่ยงการคุยกับ
บุคคลที่เห็นต่างเพราะจะท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันได้ อบรม ชี้แจง ความถูกต้องทางการเมือง
ให้กับนักเรียนและคนในครอบครัว ให้เข้าใจเรื่องการเลือกตั้ง โดยพ้ืนฐานทุกคนต้องไปใช้สิทธิ์และไม่
ขายเสียง เลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายที่เป็นไปได้ในการพัฒนาประเทศ 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “พฤติกรรมการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ส่งผล

ต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน” 
2) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงข้อมูล การร่วม

ชุมนุมทางการเมือง” 
3) ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่น” 
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สมนึก ภัททิยธนี. การวัดผลการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙ 



๑๓๗ 
 
สมบัติ จันทรวงศ. การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๒๙. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเพ่ือการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, ๒๕๓๐ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดจิก จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันที่  

๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดจิก. จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  วันที่ 

๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒.  
สุภาภรณ์ ติ่งอินทร์. “กลยุทธ์การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา ส.ว. ที่เคยด ารงต าแหน่งก านัน.”  
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. การโฆษณาหาเสียงกับพฤติกรรมการเลือกตั้ง. กรุงเทพมหานคร: ประสิทธิ์

ภัณฑ์แอนด์พริ้นติ้ง, ๒๕๓๓ 
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. “สื่อมืออาชีพกับสื่อสมัครเล่น : มุมมองนักวิชาการ”. สื่อมืออาชีพในสงครามยุค

ออนไลน์. หนังสือ 19 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ, ๒๕๕๙ 

“______________” การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสวนสุนัน
ทา,๒๕๔๖ 

“______________”.พัฒนาการสื่อใหม่ New Media อิทธิพลภาษาดิจิตอลต่อรูปแบบการสื่อสาร
ของมนุษยชาติและผลกระทบต่อจริยธรรมสื่อ,๒๕๔๖ 

สุรัตน์ นุ่มนนท์. เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์. หน่วยที่๑. พิมพ์ครั้งที่ 
๑๑. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙  

สุวิทย์ รุ่งวิสัย. พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนในอ าเภอ. เมืองเชียงใหม่. 
กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์,๒๕๒๖. 

บรรณานุกรม(ต่อ) 
๒ ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย  
กรมการปกครอง. รายงานวิจัยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ .๒๕๓๑. กรุงเทพฯ: 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ๒๕๓๒ 
ชไมพร เหล่าพงศ์เจริญ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู: ศึกษากรณีโรงเรียน กันทร
ลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ”. ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ๒๕๕๑. 
ธวัลกร บุญศรี. “สื่อที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง: กรณีศึกษา การเข้าร่วมชุมนุมทาง
การเมือง เวทีราชด าเนิน ในปี ๒๕๕๖”. รายงานการวิจัย คณะนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา. ๒๕๕๖. 
นภินทร ศิริไทย. “การสื่อสารทางการเมืองของภาคประชาชน : ศึกษากรณี คณะกรรมการ รณรงค์
เพ่ือประชาธิปไตย ครป..” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการสื่อสารภาครัฐและเอกชน 
๓ นันทนา นันทวโรภาส. “การสื่อสารทางการเมือง : ศึกษากรณีการรณรงคหาเสียง เลือกตั้งทั่วไป
ของพรรคไทยรักไทย”. ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารมวลชน. คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๘. น. ๒๙ 



๑๓๘ 
 
นายจ าลอง  พรมสวัสดิ์. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตยของไทยในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลช่วงพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๓” 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง: มหาวิทยาลัยเกริก. ๒๕๕๔. 
ปวีนุช หาญชะนะ. “การสื่อสารทางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ภาควชิาการสื่อสารมวลชน คณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๕. หน้า ๒๙๖-๓๐๙   
พรจิต  สมบัติพานิช. “การศึกษาถึงปัจจัยด้านสื่อที่มีต่อรูปแบบโฆษณาในทศวรรษที่ ๒๐๐๐-
๒๐๑๐”.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. คณะสารสารศาสตร์และสื่อมวลชน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
๒๕๔๗. หน้า ๔  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์ และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๓. หน้า ๑๒๓-๑๓๗. 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม(ต่อ) 
วารสาร/จุลสาร 
ดวงกมล  ทองอยู่. “การรับรู้ทางสังคมกับความเป็นจริงทางสังคม: ความต่างที่พึงระวัง” SOCIAL 
PERCEPTION AND SOCIAL REALITY:  DIFFERENCES NEEDED TO BE AWARED. บทความวิจัย. 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๙. หน้า ๑๔๘  
นันทวิช  เหล่าวิชยา. “สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย: Social Media in Thai 
Political Communication”. บทความวิจัย. วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีที ่๓๒ 
ฉบับที ่๒ ๒๕๕๕ หน้า. ๑๒๐ -๑๒๔ 
บุศรา โพธิสุข. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน: ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙: ๙๑-
๙๒. 
ปรีชญา  ข าเจริญ. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนกับการเลือกตั้ง: ศึกษา เฉพาะ
กรณกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๕๑”. รายงานวิชาการ. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๑.      หน้า ๔๕.      
พันเลิศ พัฒนาดี. “การสื่อสารทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ : ศึกษาในห้วงวิกฤตทาง การเมืองระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓.” ใน รวมบทความวิชาการฉบับพิเศษ ๕ ปี วิทยาลัยการสื่อสาร การเมือง 
มหาวิยาลัยเกริก. ๒๕๕๔. หน้า๒๓๙-๒๕๑.    
 
๔ สื่ออีเล็คทรอนิคส์ 



๑๓๙ 
 
ศ.ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. ประชาไทท าหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน 
อ า จ ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ห มื อ น ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร . [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า 
https://prachatai.com/journal/2020/11/90324. ค้นเมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม(ต่อ) 
5 รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์   อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  
สัมภาษณ์ นางทิพาภรณ์ ย่อยสูงเนิน   ข้าราชการบ านาญ  ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 
สัมภาษณ์ ล าดับที่ นายสุรเกียรติ พยายาม ผู้ ใหญ่บ้านกุดจิก หมู่ที่๑ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  
สัมภาษณ์ พระรังสรรค์ รตินธโร รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสันติสีลารามต าบลกุดจิก อ าเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา 
สัมภาษณ์ นางเมตตา วชิรโลหพันธ์   รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนจตุรคามสามัคคีต าบลกุด
จิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
สัมภาษณ์ พ.อ.ดร.ชรินทร์  จุคประดิษฐ          ข้าราชบ านาญ สังกัดกองทัพบก 
สัมภาษณ์พระครูโสภณวรธรรม  เจ้าอาวาสวัดกุดจิก ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  
 
๒ ภาษาอังกฤษ  
Burnett. R. and David P. M.. Web Theory. London: Routlege. 2003. pp. 40-4 
 Katz. E.. & Lazarfeld. P. F. Personal influence: The part played by people in the 

flow of communication. New York: The Free Press. 1955. p. 77.  
Kent Wertime and Ian Fenwick. “เปิ ด โล กนิ ว มี เดี ย แล ะก ารต ล าดดิ จิ ทั ล ” . แ ป ล จ าก 

DigiMarketing. แปลโดย ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ . ประภัสสร วรรณสถิตย์ . กรุงเทพฯ : 
เนชั่นบุ๊คส์. ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๓. 

https://prachatai.com/journal/2020/11/90324


๑๔๐ 
 
Agree. W. K.. Ault P. H.. & Emery. Introduction to mass communication. New York. 

NY:Harper & Row. 1976. p. 4. 
Almond. G. A.. & Coleman. J. S.. The Politics of the Developing Area. Princeton: 

Princeton University Press. 1960. p. 15. 
Anura. Goon asekara. 1997. Asia and the Information Revolution. Asian Journal of 

Communication. 72. p. 12. 
 
Lazarfeld. P. F.. & Menzel. H.. Mass media and personal influence. In W. Schramm 
Ed.. The Science of human communication. New York: Basic Books. 1968. P. 45. 
 Lazarfeld. P. F.. & Menzel. H.. Mass media and personal influence. In W. Schramm 

Ed.. The Science of human communication. New York: Basic Books. 
1968. P. 45. 

McNair. B. 2003 . An Introduction to Political Communication 2nd ed.. New York. 
NY: Routledge. 2003. pp. 3-4. 

  Pool. “communication. Political.” in David Shills ed.. International Encyclopedia of 
Social Science Vol.3 . New York : The Macmillan Company and The Free 
Press. 1986. pp. 90-92 

Pye. Lucian W. Introduction in Communication and Political Development. New 
Jersey. NJ: Princeton University Press. 1972. pp. 4-42 

Rogers. E. M.. & Shoemaker. F.. Communication of innovation. A cross cultural 
approach. New York: The Free Press. 1971. p. 252. 

Rogers. E. M.. & Svenning. L.. Modernization among peasants: The impact of 
communication. New York: Holt. Rinehart & Winston. 1969 p. 87. 

  Rush. M.. & Althoff. P.. An Introduction to Political Sociology. London: Thomas 
Nelson and Sons. 1971. p. 160. 

  Shaffee. “The Diffusion of political Information” in Political Communication. 
London Sage Publication. 1975. p. 96.  

Wright. C. R.. Mass communication. A sociological perspective. New York: Random 
House.1975. p. 283 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

 

แบบสอบถาม 
เรื่อง 

อิทธิพลของสือ่สารทางการเมืองทีม่ีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิเ์ลือกตั้ง
ทั่วไปของประชาชนในเทศบาลต าบลกดุจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด

นครราชสีมา 

ค าชี้แจง 

 กรุณาตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง  โดยใส่เครื่องหมาย   ลงใน ()  ซึ่งข้อมูลที่ได้
จะปกปิดเป็นความลับ  แต่จะน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือน าผลงานวิจัยมาแก้ปัญหาและพัฒนา
หน่วยงานของท่านให้ดียิ่งข้ึน   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  ๒  ตอนดังนี้ 

1. เพศ 
1. (    )    ชาย   2. (    )  หญิง 

2. อายุ   
1. (    )  18 - 27 ป ี  2. (    )  28 – 37 ปี 
3. (    )  38 – 47 ปี  4. (    )  48 – 57 ปี 
5. (    )  57  ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ   
1. (    )  ค้าขาย   2. (    )  รับราชการ 
3. (    )  เกษตรกรรม  4. (    )  รับจ้าง 
5. (    )  ธุรกิจส่วนตัว  6. (    )  นักเรียน/นักศึกษา 
7. (    )  รฐัวิสาหกิจ/เอกชน 8. (    )  อื่นๆ ระบุ................................. 

4. ระดับการศึกษา 
 1. (    )  ประถมศึกษา   2. (    )  มัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. (    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 4. (    )  อนุปริญญา / ปวส. 
 5. (    )  ปริญญาตร ี   6. (    )  สูงกว่าปริญญาตรี 



๙๓ 

 

 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1. (    )  ต่ ากว่า  5,000 บาท    2. (    )  5,001 – 10,000 บาท 

3. (    )  10,001 – 15,000  บาท 4. (    )  15,001 บาทข้ึนไป 

ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ทั่วไปของประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องค าตอบให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง ที่
เกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของประชาชน 

มาก
ที่สุด 

มาก พอ ใช้ น้อย 
 

ปัจจัยด้านสื่อมวลชน 

๑. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางช่อง 3,5,7,9,NBT, 
THAI PBS 

    

๒. คุณมีการติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน 

    

๓. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางช่องการเมือง  ต่าง 
ๆ อาทิ ฟ้าวันใหม่ , Nation TV เป็นต้น 

    

๔. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางนิตยสารรายวัน  ราย
สัปดาห์ต่าง ๆ 

    

ปัจจัยด้านสื่อบุคคล 
๑. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพูดคุยกับบุคคลใน
ครอบครัว  ญาติพี่น้อง 

    

๒. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านพูดคุยกับบุคคลทั่วไป 

    

๓. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพูดคุยกับเพื่อนสนิท 

    

๔. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง     



๙๔ 

 

รายการประเมิน 
ความคาดหวังของประชาชน 

มาก
ที่สุด 

มาก พอ ใช้ น้อย 
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านสมาชิกพรรคการเมือง 

ปัจจัยด้านสื่อออนไลน์ 
๑. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านการใช้งาน Facebook, 
Twitter, Instagram 

    

๒. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร าษ ฎ ร ผ่ า น ก า ร ใช้ ง า น
แอพพลิเคชั่นทางการสื่อสาร  เช่น Line, What App   
เป็นต้น 

    

๓. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
พรรคการเมือง 

    

๔. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิ กสภ าผู้ แทน ราษ ฎรผ่ าน คลิ ป วีดี โอท าง
อินเตอร์เน็ต  

    

๕. คุณ มี ก ารติ ดตามความ เลื่ อน ไห วการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ 

    

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ  
แนะที่มีต่ออิทธิพลของสื่อสารทางการเมืองที่มีผลต่อการจูงใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปของ
ประชาชนในเทศบาลต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
๓.๑ ปัจจัยด้านสื่อมวลชน 
ปัญหา
.................................................................................................................. ..............................................
....................................................................... .........................................................................................  
แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๒ ปัจจัยด้านสื่อบุคคล 
ปัญหา
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... ..................................................................... 



๙๕ 

 

แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๙๖ 

 

 

 
๓.๓ ปัจจัยด้านสื่อออนไลน์ 
ปัญหา
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................... .....................................................................
.............................................................................................................  
แนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

*** ขอเจริญพร และขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
 

พระวิชาญ  จนฺทสาโร (มุ่งภู่กลาง) 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 23 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 93.0667 105.926 .867 .886 

a2 92.4667 107.844 .862 .886 

a3 92.0000 113.862 .667 .892 

a4 93.1667 104.006 .702 .891 

A5 92.2333 108.461 .896 .889 

b2 92.1000 111.472 .879 .886 

b3 91.9333 114.202 .879 .889 

b4 92.1667 110.833 .856 .887 

b5 92.1667 115.868 .734 .892 

c1 91.8667 117.223 .730 .892 

c2 92.1333 116.740 .895 .892 

c3 92.1333 115.223 .744 .892 

c4 92.1333 114.326 .861 .889 

c5 92.2333 112.461 .892 .891 

d1 92.2333 108.116 .870 .883 



๑๕๘ 
 

d2 92.2000 112.648 .874 .888 

d3 91.8667 114.533 .891 .890 

d4 91.7667 116.323 .714 .891 

d5 91.8000 112.993 .824 .886 

e1 92.3667 111.275 .865 .885 

e2 92.2667 108.685 .872 .883 

e3 92.2333 112.047 .850 .888 

e4 92.2667 106.892 .872 .882 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์ 

 

           
 

 

         
 



๑๖๑ 
 

 
 
 
 
 

 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลในการท าวิจัย  
 



๑๖๒ 
 

        
 

          



๑๖๓ 
 

        
 

       
 
 
 



๑๖๔ 
 

 

 
 

 
 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลในการท าวิจัย  



๑๖๕ 
 

 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ล าดับที่  ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 
ล ำดับที่ ๑ ดร.ภัทรพล บัญชำจำรุรัตน์   อดีตนำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลกุดจิก อ ำเภอสูง

เนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 
ล ำดับที่ ๒ นำงทิพำภรณ์ ย่อยสูงเนิน   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  ต ำบลกุดจิก อ ำเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
ล ำดับที่ ๓ นำยสุรเกียรติ พยำยำม ผู้ใหญ่บ้ำนกุดจิก หมู่ที่๑ต ำบลกุดจิก อ ำเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
ล ำดับที่ ๔ พระรังสรรค์ รตินธโร รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำสวัดสันติสีลำรำมต ำบลกุดจิก 

อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 
ล ำดับที่ ๕ นำงเมตตำ วชิรโลหพันธ์   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจตุรคำมสำมัคคี

ต ำบลกุดจิก อ ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ 
ล ำดับที่ ๖ พ.อ.ดร.ชรินทร์  จุคประดิษฐ ข้ำรำชบ ำนำญ สังกัดกองทัพบก 
ล ำดับที่ ๗ พระครูโสภณวรธรรม  เจ้ำอำวำสวัดกุดจิก ต ำบลกุดจิก อ ำเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
ล ำดับที่ ๘ นำงสำววนิดำ พิริยะโรจน์ ปลัดเทสบำลต ำบลกุดจิก 
ล ำดับที่ ๙ นำยสมส่วน ปลั่งกลำง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ ๒ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๖๗ 
 

ภาพประกอบค าสัมภาษณ์  

  

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๑ 

ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์   อดีต
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๒ 
นางทิพาภรณ์ ย่อยสูงเนิน  

 ข้าราชการบ านาญ  ต าบลกุดจิก 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

  

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๓ 

นายสุรเกียรติ พยายาม ผู้ใหญ่บ้านกุดจิก หมู่ที๑่
ต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๔ 

พระรังสรรค์ รตินธโร รักษาการแทนเจ้า
อาวาสวัดสันติสีลารามต าบลกุดจิก อ าเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา 
  



๑๖๘ 
 

 

 

 
 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๕ 

นางเมตตา วชิรโลหพันธ์   รักษาการผู้อ านวยการ
โรงเรียนจตุรคามสามัคคีต าบลกุดจิก อ าเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๗ 

พระครูโสภณวรธรรม  เจ้าอาวาสวัดกุดจิก ต าบล
กุดจิก อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 
การสัมภาษณ์ ล าดับที่ ๖ 

พ.อ.ดร.ชรินทร์  จุคประดิษฐ          
ข้าราชบ านาญ สังกัดกองทัพบก 

 

  
 



 ๑๖๙ 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)            : พระวิชาญ  จนฺทสาโร  (มุ่งภู่กลาง)                 
วัน/เดือน/ปี                        : วันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓   
ภูมิล าเนา  : ๔๓ หมู่ ๙ ต าบลรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๓                          : รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
    วิทยาเขตนครราชสีมา 
พ.ศ. ๒๕๖๔                         : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีเข้าศึกษา                        : ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน                    : เลขที่ ๒๘๖  หมู่ที่ ๑  ต าบลกุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัด              
นครราชสีมา ๓๐๓๘๐ โทร ๐๙๑-๑๗๓-๒๔๒๘ 
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