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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติ 

และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่องนี้ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติ และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ ่มตัวอย่าง ใน
งานวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวิเคราะห์ค่าที (t - 
test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์บ่อยครั้ง (ร้อยละ 
31.00) มีความถ่ีในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า (ร้อยละ 41.25) ไม่ค่อยมีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านทวิตเตอร์ (ร้อยละ 54.00) ไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านอินสตาแกรม 
(ร้อยละ 44.50) มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในภาพรวม ในช่วง
เวลา 18.01 - 24.00 น. มากที่สุด (ร้อยละ 62.25) และมีเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไปมากที่สุด (ร้อยละ 86.50) 

2) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสั งคมออนไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.15) ทัศนคติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.92) และ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (ค่าเฉลี่ย 
3.44) 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2 ทีป่รึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบร-ิ
หารศาสตร ์
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3) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ค าส าคัญ: การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร, ทัศนคติ, พฤติกรรม, การมีส่วนร่วมทางการเมือง, การเลือกตั้ง, สื่อ
สังคมออนไลน์, ประชาชน, กรุงเทพมหานคร 

Abstract 

This research objects are the study of demographic characteristics of people in 
Bangkok area and Information perception concerning the election through social media 
on the attitudes and behaviors of political participation of citizens in Bangkok. Sample 
groups are people who have the right to vote in Bangkok area. Research instrument is 400 
questionnaires. Data analysis is descriptive statistics to calculate frequency, percentage, 
mean, standard deviation and inferential statistics to analyze t - test, One - Way ANOVA 
and Pearson Correlation Coefficient. The result reveals that 

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

2) Perception of election news in democracy system through social network of 
people in Bangkok area is medium (mean is 3.15), the agreement level of election in 
democracy system through social network is satisfy (mean is 3.92) and public participation 
through social network for receiving general information is more often (mean 3.44). 

3) Statistical hypothesis testing reveals that people who have different gender, 
age, status and occupation, they have different perception behavior about election at 



 

 
2-64 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

significance level of 0.05. People who have different age, they have different level of 
realization about election through social network at significance level of 0.05. People who 
have different perception behavior of election news through social network, they have 
different level of receiving election news through social network, attitude about election 
and public participation at significance level of 0.05. Realization of election news through 
social network has positive relation with attitude of election and public participation at 
significance level of 0.01 and attitude of election has positive relation with public 
participation at significance level of 0.01. 

Keywords: Information perception, Attitude, Behavior, Political participation, Election, 
Social media, Citizens, Bangkok. 

ความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองและประชาธิปไตยอย่าง

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมือง การใช้ในกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน การบริหารงานและให้บริการของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ การสื่อสารกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย  ทั้งนี้ เนื่องจาก
กิจกรรมทางการเมืองส่วนใหญ่ล้วนมีองค์ประกอบของการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่มต่าง  ๆ ใน
ระบอบประชาธิปไตยท้ังสิ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกตั้ง (Election) ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่ส าคัญ โดยการเลือกตั้ง
ถือเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการ
ปกครองประเทศไทยในระดับต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการ
ให้ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที ่เห็นสมควรมาด ารงต าแหน่งเป็นตัวแทนของประชาชน  เช่น 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น
อ่ืน ๆ 

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของ
ตัวเองเพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันหรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอ่ืน (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, 2554) 
ตลอดจนเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์  โดย
สามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารหรือผู้รับสารด้วยกันเอง ซึ่งสามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันบ่อย ๆ ได้แก่ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and 
Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media 
Sharing) (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554) 

สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารหรือรับสารได้หลายรูปแบบ
ทีแ่ตกต่างกันออกไป โดยอาจเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือการสื่อสารจากผู้ส่งสารทางเดียว หรือการใช้
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สื ่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื ่อสารระหว่างผู ้ส่งสารและผู ้รับสาร  การใช้สื ่อสังคมออนไลน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นก าลังเป็นที่นิยมของกลุ่มการเมือง
และหน่วยงานทางด้านการเลือกตั้งต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง (นันทวิช เหล่าวิชยา, 2555) เพราะมีต้นทุนต่ า เป็น
การสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร สะดวกรวดเร็ว และสามารถโต้ตอบกันได้ อย่างไรก็ตาม การ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นก็มีข้อเสียบางประการ ได้แก่ ขาดความน่าเชื่อถือของสาร และ
กลุ่มเป้าหมายแคบเกินไป 

หากพิจารณาวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาจ
จ าแนกออกเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร (Information Function) หน้าที่ใน
การสื่อสาร (Communication Function) และหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ (Action Function) 
โดยประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การเมือง ไม่
พัฒนาเท่าที่ควรก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจ ไม่รู้เท่าทันการใช้อ านาจของนักการเมืองที่ได้ใช้
อ านาจแทนตนเองเลย (ประมวล รุจนเสรี, 2547) ในขณะที่การสร้างระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยยังไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเป็น เพราะรัฐสภาอันเป็นกลไกของประชาธิปไตยที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนยังไม่มีเสถียรภาพ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยการใช้ก าลังด้วยการยึด
อ านาจยังเป็นเรื ่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา (นรนิติ เศรษฐบุตร , 2551) ดังนั้น จึงพบว่า มีการ
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือให้สถาบันต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมออกมาช่วยกันส่งเสริม เพ่ือการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จนน าไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรม ตลอดจนเพ่ือน าข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ให้ดีมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
4. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับทัศนคติเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับพฤติกรรมการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 
4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
6. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
7. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
8. ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์ 
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 

หรืออินสตาแกรม เป็นต้น ที่ท าให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองเพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธ์กัน
หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับบุคคลอ่ืน ตลอดจนเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสารหรือผู้รับสารด้วยกันเอง 

ประชาชน หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ลักษณะทางประชากร หมายถึง ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตกรุงเทพมหานคร อันประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง การที่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใช้

งานสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันประกอบไปด้วย ความถี่ ในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ช่วงเวลาในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วันที่
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เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สถานที่ที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ลักษณะการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หมายถึง การรับรู้ของประชาชนต่อกระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปท าหน้าที่ในการปกครองประเทศไทยในระดับ
ต่าง ๆ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการให้ประชาชนออกเสียงเลือก
บุคคลที่เห็นสมควรมาด ารงต าแหน่งเป็นตัวแทนของประชาชน เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู ้ว ่าเ มืองพัทยา และผู ้บริหารท้องถิ ่นอื่น ๆ  ซึ ่งการรับรู้
ดังกล่าวเป็นกระบวนการแปลหรือตีความต่อสิ่งเร้าหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านอวัยวะรับ
สัมผัสทั้งหลายเข้าไปยังสมอง 

ทัศนคต ิหมายถึง ความคิดความเข้าใจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับรู้ เรียนรู้ จน
ก่อให้เกิดความรู้สึก และมีแนวโน้มว่าประชาชนจะแสดงพฤติกรรมตามความคิด ความเข้าใจ  และ
ความรู้สึกที่มีต่อข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น โดยอาศัยการเทียบเคียงกับข้อมูลที่เคยสะสมไว้ก่อน หรือที่
เรียกว่า ประสบการณ์เดิม อันประกอบไปด้วย ทัศนคติที่มีต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทัศนคติ
ที่มีต่อกระบวนการการเลือกตั้ง และทัศนคติที่มีต่อทฤษฎีการเลือกตั้ง 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง อันประกอบไปด้วย การติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง การ
ร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง การสนทนาเรื่องการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการสมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมือง 

ข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้ทราบถึงเรื่องราวหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดย
เน้นที่การสื่อความหมายเป็นหลัก มิได้เน้นที่รูปร่างหรือรูปแบบของความเป็นข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ สิ่งที่
เป็นข้อมูลข่าวสารได้นั้นไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปร่างหรือรูปแบบของกระดาษที่มีข้อความหรือแฟ้มเอกสาร 
แต่หมายความรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะปรากฏให้เห็นเป็นข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์ เสียง และสิ่งอ่ืน ๆ 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ท าให้ประชาชนสามารถเข้าใจและรู้ความหมายได้ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4,244,452 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร , 2556) จาก
จ านวนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการค านวณ ตาม
หลักการแปรผันร่วมระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของ Yamane (1970, อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จ านวน 400 ชุด แบ่งออกเป็นการแจกแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด ในย่านธุรกิจที่ส าคัญในเขต
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กรุงเทพมหานคร 5 แหล่ง ได้แก่ 1) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 2) ย่านอโศก - สุขุมวิท 3) ย่านลาดพร้าว 
4) ย่านสีลม - สาทร และ 5) ย่านเยาวราช และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 200 ชุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
การวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล ด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

for windows เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื ่อแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ประกอบการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ 
ดังนี้ 

2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t - test) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรต้น 2 กลุ่ม 

2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of 
Variance หรือ One - Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป กรณี
ผลทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะต้องท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปเพื่อดูว่า
คู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดยใช้วิธี Scheffe (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

2.3 สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) เพ่ือใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระจากกัน (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ, 2552) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 

31 - 40 ปี มีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท  

2. พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเว็บไซต์บ่อยครั้ง มีความถี่ในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านเฟซบุ๊กเป็นประจ า ในขณะเดียวกัน กลับไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่านทวิตเตอร์ และไม่ค่อยมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านอินสตาแกรม แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านทวิตเตอร์และอินสตาแกรมไม่ค่อยเป็นที่
นิยมเท่าไร นอกจากนี้ ยังมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน
ภาพรวม ในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. มากที่สุด และมีเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไปมากที่สุด 

3. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ จาก
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แบบสอบถามแล้วเรียงอันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ผล
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าการเลือกตั้งมีความส าคัญต่อระบอบประชาธิปไตย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ตามล าดับ 

4. ทัศนคติเก่ียวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบสอบถามแล้ว เรียง
อันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก พบว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน  การ
เลือกตั้งมีความส าคัญต่อประเทศไทย และการเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส าคัญ ตามล าดับ 

5. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสั งคมออนไลน์ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบสอบถามแล้วเรียง
อันดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก พบว่า กลุ่มตัวอย่างไปเลือกตั้ง กลุ่มตัวอย่างติดตามผลการ
เลือกตั้ง และกลุ่มตัวอย่างติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร

ต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ทาง
สถิติ 0.05 พบว่า 

1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ไม่
แตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมแตกต่างกัน 

3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน 

4) ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์และอินสตาแกรมแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กและ
ทวิตเตอร์ไม่แตกต่างกัน 

5) ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน 

6) ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน 
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2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร
ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ ทาง
สถิติ 0.05 พบว่า 

1) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ไม่แตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน 

3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

4) ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

5) ประชาชนที่มีลักษณะอาชีพต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

6) ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

1) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

3) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ การ
เลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

4) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

1) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน 
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3) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน 

4) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการเลือกตั้งไม่แตกต่างกัน 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 

1) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

3) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

4) ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า (r = 0.321) 

7. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (r = 0.560) 

8. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี ่ยวกับการเลือกตั ้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.531) 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

อภิปรายผล 

ในงานวิจัยนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ซึ่งจะได้น ามาเป็นประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน โดยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางอินสตาแกรมแตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรม การ
เปิดรับฯ ผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมแตกต่าง
กัน ในส่วนของระดับการศึกษานั้นระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน สถานภาพต่างกัน มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์แตกต่างกัน ส่วนพฤติกรรมการ
เปิดรับฯ ผ่านทางเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับ Schramm (1973) ที่ได้อธิบายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคโดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้า
มามีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับสื่อและเนื้อหา ได้แก่ (1) ประสบการณ์ ผู้บริโภคย่อมมีประสบการณ์ที่ผ่าน
มาเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุประสงค์ สิ่งของ ฯลฯ ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์จึงเป็นตัวแปรที่ท าให้
ผู้บริโภคแสวงหาข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกัน (2) ภูมิหลังที่แตกต่างกัน เป็นธรรมชาติของบุคคลที่
จะสนใจสิ่งที่ไม่เคยพบหรือมีประสบการณ์มาก่อน รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ สิ่งของ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ท าให้การ
เปิดรับข่าวสารแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมของแต่ละคนที่มี (3) การศึกษาและสภาพแวดล้อม 
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ก่อให้ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ขึ้น และเป็นตัวชี้พฤติกรรมการสื่อสารของ
ผู้บริโภคคนนั้น ทั้งพฤติกรรมในการเลือกรับสื่อและเนื้อหาข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาจะช่วย
ให้ผู้บริโภคมีความสามารถในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (4) บุคลิกภาพ บุคลิกภาพของผู้บริโภคแต่ละคนเป็นตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การโน้มน้าวจิตใจของ
ผู ้บริโภค มีการวิจ ัยที ่แสดงว่า  การนับถือตนเอง และความวิตกกังวลของผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคม กล่าวคือ ผู้ที่มีความวิตกกังวลหรือตื่นเต้นมักจะได้รับอิทธิพลทางสังคม
ได้ง่าย และมีความโน้มเอียงท่ีจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือหลีกเลี่ยงสังคม 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน โดยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีการรับรู้ ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปได้ว่า อายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับของทัศนคติ ค่านิยม ประสบการณ์และนิสัยที่แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ 
สอดคล้องกับ ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993 อ้างถึง
ใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ที่อธิบายว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารของบุคคลไว้ เช่น 
ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ หมายถึง ความชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference 
and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม หมายถึง หลักพ้ืนฐานที่มนุษย์ยึดถือเป็นความรู้สึกว่า
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ควรหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยกัน ซึ่ งทัศนคติและค่านิยมมี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า 
รวมไปถึงประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสารแต่ละคนพัฒนา
นิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของมนุษย์ โดยพัฒนาความชอบสื่อชนิดใด
ชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้น มนุษย์จึงเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน โดย
พบว่า ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผ่าน
เว็บไซต์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ประชาชนที่มี
พฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ใน
การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์ต่างกัน  มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน และประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ลักษณะการเปิดรับที่แตกต่างกัน ช่องทางการเผยแพร่ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ กษมา กวางทอง (2541) ได้วิจัยเรื่อง การรับรู้
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งของผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพ้ืนที่เขต
เลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมีหลากหลายประเภท แต่สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่ามีการเลือกตั้ง และยังมี
ความเห็นว่า เป็นสื่อที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนมากกว่าสื่อประเภทอื่น สื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
รองลงมา คือ ป้ายประกาศขนาดใหญ่ที่ติดตามแหล่งชุมชน การประชุมชี้แจงของเจ้าหน้าที่รัฐ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าคุ้ม ผู้น าชุมชน ใบปลิว โปสเตอร์ แผ่นปิด ตามล าดับ ส่วนสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งมีผลต่อการรับรู้ได้น้อย ไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน โดยพบว่า ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้าน
ความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งแตกต่างกัน และประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้อง
กับ อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) ที่กล่าวว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบต่าง ๆ อยู่ 3 ส่วน 
ได้แก ่(1) องค์ประกอบของทัศนคติในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ หรือความเชื่อ คือ ความรู้และการ
รับรู ้ที ่บุคคลแสวงหามาได้โดยการผสมผสานของประสบการณ์โดยตรงกับทัศนคติที ่มีต่อวัตถุที ่เป็น
เป้าหมายและข่าวสารแหล่งต่าง ๆ หลาย ๆ แหล่ง ความรู้นี้เป็นผลท าให้เกิดการรับรู้ซึ่งมักอยู่ในรูปของ
ความเชื่อ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้อาจหมายถึง ความคาดหมายต่อวัตถุที่เป็นเป้าหมาย  การรับรู้และความ
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คาดหมายของผู้บริโภคมักมีความสัมพันธ์กับความพอใจของลูกค้า (2) องค์ประกอบทางด้านความชอบ 
อารมณ์ และความรู้สึก อารมณ์หรือความรู้สึกที่มีต่อสินค้าหรือตรายี่ห้อโดยเฉพาะ เป็นองค์ประกอบของ
ทัศนคติ อารมณ์ และความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับ การประเมินวัตถุที่เป็น
เป้าหมายของทัศนคติโดยทั่วไป นั่นคือ การที่บุคคลพิจารณาหรือแสดงทัศนคติเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นเป้าหมาย
ว่า ชอบ (Favorable) หรือไม่ชอบ (Unfavorable) และ (3) องค์ประกอบของการเกิดพฤติกรรม 
(Behavioral Element) แนวโน้มที่บุคคลจะก่อปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือประพฤติปฏิบัติ
ในวิถีทางใดวิถีทางหนึ่งต่อวัตถุเป้าหมายโดยอิงหลักจากความเชื่อและความรู้สึกของบุคคล ซึ ่ง
องค์ประกอบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มที่จะก่อปฏิกิริยาของผู้บริโภคกับพฤติกรรมการซื้อ
จริงของเขา 

5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน โดยพบว่า ประชาชนที่มี
พฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ต่างกัน  มี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อ
สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเฟซบุ๊กต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน 
ประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านทวิตเตอร์
ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน และประชาชนที่มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านอินสตาแกรมต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของประชาชนในหลายลักษณะ เช่น ผลของการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนแก่ประชาชนจะท าให้ประชาชนสามารถออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้อย่างถูกต้อง และการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนจะท าให้ประชาชนมีความรู้ทางการเมืองสูงขึ้น ทราบว่าสถานการณ์ทางการ
เมืองของประเทศเป็นอย่างไร และประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทได้อย่างไรบ้าง ท าให้ประชาชนเห็น
คุณค่าของการเข้าไปมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย ซึ่งมีผลท าให้สัดส่วนประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง (Vote Turnout) เพ่ิมสูงขึ้นด้วย (Grönlund 2002) การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งโดยการน าเสนอผลการส ารวจประชามติ (Poll) รวมถึงการคาดการณ์ผลการเลือกตั้งโดย
ผู้เชี่ยวชาญในอีกแง่หนึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อกระบวนการประชาธิปไตยได้เช่นกัน เนื่องจากมีความ
เป็นไปได้ที ่ประชาชนจะเชื่อว่าผลการเลือกตั ้งที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นไปตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และ
ตัดสินใจไม่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในที่สุด (Taylor and Yildirim 2005) เป็นต้น 

6. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พบว่า การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  สอดคล้องกับ ทอดด์ ฮันท์ และเบรนท์ ดี รูเบน 
(Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541) ที่อธิบายว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารของบุคคลไว้ เช่น ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ 
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หมายถึง ความชอบและมีใจโน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม 
หมายถึง หลักพื้นฐานที่มนุษย์ยึดถือเป็นความรู้สึกว่าควรหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์ กับ
สิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน การเลือก
ข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า 

7. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
สอดคล้องกับ Cronbach (gotoknow.org, ออนไลน์: 2553) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 
(Learned behavior) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ของสัตว์ พฤติกรรม
แบบนี้ส่วนใหญ่พบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบประสาทท่ีเจริญดี 

8. ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์ กับ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ ฐิตินัน งามสงวน (2549) ที่อธิบายว่า พฤติกรรม 
หมายถึง การกระท าของบุคคลทั้งที่เป็นการแสดงปรากฏออกมาภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล 
ซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง เช่น ค่านิยมที่ยึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่าง ๆ ทัศนคติที่เขามีต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยมที่เชื่อถือเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

สังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเรื่องการ
เลือกตั ้งผ ่านสื ่อส ังคมออนไลน์ จะต้องมีการศึกษาถึงกลุ ่ม เป้าหมายว ่าจะมีการสื ่อสาร ผ่าน
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นต้น เพ่ือให้สารที่ต้องการสื่อสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
การเลือกตั ้งผ่านสื ่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในแต่ละกลุ ่ม มี
ความสามารถในการรับรู้ที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเรื่องการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ จะต้องออกแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้ และลักษณะ
ทางประชากรที่มีความแตกต่าง เพ่ือช่วยให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่ างกัน 
แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
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ออนไลน์ ดังนั้น เพ่ือให้การสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเรื่องการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องเลือก
สื่อสารให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ของประชาชนแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อความรู้สึก ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนั้น หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ที่ต้องการสื่อสารเรื่องการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะต้องศึกษาทัศนคติของประชาชนแต่ละกลุ่มที่
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เลือกตั้ง 

5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่า การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการแสดงออกในลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการแสดงแสดงออกในลักษณะการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง จะต้องศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
ประชาชนในแต่ละกลุ่ม เพ่ือจะน าไปสู่การก าหนดพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ตรงตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การรับรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการสื่อสารเรื่องการเลือกตั้ง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงไม่ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง หากแต่จะต้องวิเคราะห์ให้เข้าใจถึง
องค์ประกอบทัง้หมด เพื่อให้การสื่อสารเรื่องการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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