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การสื่อสารเพื่อการมี ส่วนร่วมทางการเมื องกั บ การแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนทวิตเตอร์
และปั จ จัย พยากรณ์ ก ารมี ส่ ว นร่ว มทางการเมื อ งของผู้ ใ ช้ ง าน
แพลตฟอร์มทวิตเตอร์
นางสาวเกศกมล อมรไชย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
2563

การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการสื่อสารและเทคนิค
การสร้างแรงจูงใจผ่านการโฆษณาชวนเชื่อของผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์บนทวิตเตอร์
2) ศึก ษาพฤติกรรมการเปิดรับ สาร การรับรู้ปัจ จัยภูมิห ลังการศึกษาการพัฒนาการเมื อง การรับ รู้
กระบวนการสังคมประกิต และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือ งของผู้ใช้งานทวิตเตอร์ และ 3)
ศึกษาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทานายพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มผู้ใช้งาน
ทวิ ตเตอร์ ส าหรับ การวิจัยเชิง คุ ณภาพใช้วิธีก ารวิเ คราะห์เ นื้อหาสารในประเด็นการสื่อสารทาง
การเมืองและสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน์บนทวิต
เตอร์ฝ่ายประชาชนปลดแอกเพื่ อเรียกร้องประชาธิปไตย จานวน 2 บัญชี และฝ่ายประชาชนเพื่อ
พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จานวน 2 บัญชี วิเคราะห์เนื้อหาตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ใน
ส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานทวิตเตอร์ฝ่ายประชาชน
ปลดแอกเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และฝ่ายประชาชนเพื่อพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กลุ่มละ 100
คน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2563 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์การแจกแจงความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ยมากกว่า 2 กลุ่ม (One-way ANOVA), ทดสอบความสัม พันธ์ ของตัวแปร (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient) และเพื่อวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง (Stepwise Multiple Regression Analysis)

(4)
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนทวิตเตอร์ฝ่ายประชาชนปลด
แอกเพื่อเรียกร้องประชาธิป ไตย ใช้วัจนภาษาแบบกึ่งทางการ ร่วมกั บอวัจนภาษาที่ แสดงออกเชิง
สัญลักษณ์มากที่สุด โดยเทคนิคการสร้างแรงจูงใจผ่านการโฆษณาชวนเชื่อที่ได้รับการมีส่วนร่วมสูงสุด
คือการตราหน้าฝ่ายตรงข้าม ส่วนฝ่ายประชาชนพิทัก ษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใช้วัจนภาษาในระดับ
กันเอง และอวัจภาษาแบบใช้ภาพประกอบมากที่สุด และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจผ่านการโฆษณา
ชวนเชื่อที่ได้รับการมีส่วนร่วมสูงสุดคือการสร้างความน่าเชื่อถือ สาหรับผลวิจัยเชิงปริมาณพบว่า 1)
กลุ่มตัวอย่างเปิดรับการสื่อสารการเมืองบนทวิตเตอร์มากที่สุดในช่วงเวลา 21.01 น. – 24.00 น. และ
ใช้เ วลาในการเปิดรับ สารแต่ล ะครั้ง คือ 15 – 30 นาที 2) ระดับ อายุ และอาชีพ ที่ ต่างกั น ท าให้
ผู้ใช้งานทวิตเตอร์มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองแตกต่างกัน 3) เพศ, ระดับอายุ, ระดับ
การศึกษา และระดับรายได้ที่ต่างกัน ทาให้ผู้ใช้งานทวิตเตอร์มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
แตกต่างกัน 4) พฤติกรรมการเปิดรับสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับการพฤติกรรมมี
ส่วนร่วมทางการเมือ ง 5) การรับ รู้ก ระบวนการสังคมประกิ ตมีความสัมพันธ์ เ ชิง บวกระดับ สูง กั บ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ 6) การรับรู้กระบวนการสังคมประกิต การรับรู้ปัจจัยภูมิ
หลัง การศึก ษาการพั ฒ นาการเมื อ ง และพฤติก รรมการเปิ ดรับ ข่ าวสาร สามารถอธิ บ ายตั วแปร
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ได้ร้อยละ 50.50 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
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This mixed-method research is aimed to 1) study the communication formats
and persuasive techniques in propaganda used by Twitter influencers; 2) study the
media exposure behaviors, educational background of political development
perception, socialization perception and political participation among Twitter users;
and 3) study factors that can efficiently predict political participation behavior of
Twitter users. The qualitative research involved the content analysis of Twitter
influencers’ political communication from August 1 to 31, 2020 and its engagement
capability from two Twitter accounts belonging to The Free People Group and two
accounts that belong to The Network of Citizen Volunteers Protecting The Land
Group. The quantitative research involved online survey of 100 supporters of The
Free People Group and 100 supporters of The Network of Citizen Volunteers
Protecting the Land Group in November and December of 2020 through descriptive
analysis to indicate the frequency distribution, percentage, mean, and standard
deviation; while One-way ANOVA was used to examine the differences between the
mean values of more than two variables; Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient was used to test the correlation among variables, and Stepwise Multiple
Regression Analysis was used to analyze the variables that can predict political
participation behavior.

(6)
Findings from the qualitative study show that The Free People influencers
mostly used semi-formal language for verbal communication and used symbolic
expression in non-verbal communication. The persuasive technique in propaganda
that generated the highest engagement was the condemnation of the opponents;
meanwhile, the influencers from The Network of Citizen Volunteers Protecting the
Land Group utilized informal language in verbal communication and used images for
non-verbal communication. The persuasive technique in propaganda that generated
the highest engagement involved credibility establishment.
Findings from the quantitative research indicate that 1) the respondents were
exposed to political communication via Twitter the most during 21.01-24.00 hours for
a period of 15 to 30 minutes each time; 2) differences in age and professions
resulted in different behavior in political news and information consumption; 3)
differences in gender, age, education, and income also resulted in different political
participation behavior; 4) there is a positive correlation between media use behavior
and political participation behavior at a medium level 5) there is a positive
correlation between socialization perception and political participation behavior at a
high level; 6) socialization perception, educational background of political
development perception, and media exposure behaviors can explain Twitter users’
political participation behavior at 50.5 percent and at a 0.05 statistical significant
level.

