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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองของประชาชน

ผูมีสิทธเิลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิ
เลอืกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองและการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน  
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ ดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ  ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีที่พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน และวิเคราะหผล
โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและใชการวิเคราะหคา T-test ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
ระหวางสองกลุมวา มีความแตกตางกันหรือไม ใชคา F-test ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม 
ตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป วามีความแตกตางกันหรือไม และใชคาสหสัมพันธเพียรสัน การวิเคราะหความสัมพันธ วามี
ความสัมพันธ กันหรือไม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่.05 

ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
กรุงเทพมหานครมีการเปดรับสื่อในภาพรวมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ2) พฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมอยูในระดับ
นอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) พฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา การเปดรับสื่อในรูปแบบตาง ๆ โดยรับ
สื่อมวลชน โดยรับผานหนังสือพิมพ รับสื่อใหมโดยรับสื่อผาน Twitter  ขณะที่สื่อเฉพาะกิจ รับผานปายโฆษณา
กลางแจง และสื่อบุคคล จะรับจากอาจารย/คร ูเปนชองทางสําคัญที่จะสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ :  การสื่อสารทางการเมือง 
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Abstract 
The objectives of this research were to study: 1) the exposure behavior to political media of the 

people who are eligible to vote in Bangkok  2) the political participation behavior of the people who are 
eligible to vote in Bangkok 3) the relationship between the exposure behavior to media political 
participation behavior of the people who are elected in Bangkok. This study used quantitative research 
methodology by using survey research with a questionnaire. The sample group was 400 people who 
were eligible to vote and to reside in Bangkok. The multi-stage random sampling was used. This 
research was analyzed by using frequency, percentage, mean, T-Test, F-test and Pearson’s Product 
Moment  Correlation Confident the .05 level of significance. 
 The results found that: 1) The exposure to media, the people elected in Bangkok to the media 
as a whole had a high level of significance 2) the political participation behavior by the people who 
were eligible to vote in Bangkok participated in politics at a low level of significance 3) the exposure 
behavior to media positively correlated to political participation behavior with a statistical signified level 
of .05. The results showed that the newspaper, the social network media (twitter) the banner, and the 
lecturer were important tools effecting eligible citizens to vote efficiently.  
 
Keywords : Political communication 
E-mail : kear7@hotmail.com 
 

คํานํา 
 เนื่องจากระบบการสื่อสารที่ไรพรมแดนไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ผูคนแตละประเทศที่อยูหางไกลกัน 
สามารถติดตอสื่อสารกันไดภายในระยะเวลาแคเสี้ยววินาท ีความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารถูกพัฒนา 
ควบคูไปกับสภาพสังคมที่ขยายตัว สงผลใหโลกเคลื่อนตัวจากยุคอุตสาหกรรม เขาสูยุคของขอมูลขาวสาร และ
ในชวงของยุคสังคมขาวสารที่วานี้ มนุษยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพึ่งพาอาศัยกันและกันในดานตาง ๆ ไมวาจะเปน 
ทางดาน เศรษฐกิจ ดานการเมือง และสังคม  โดยที่การสื่อสารสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการติดตอกับ
มวลชนไดทุกระดับและยังใชเปนพื้นฐานในการ เชื่อมโยงความเห็นพองตองกันของปจเจกชนในสวนตางๆ ของ
โครงสรางทางสังคมเขาดวยกัน เปนมวลชนหรือ สาธารณะมติ ตลอดจนใหความรูและสารสนเทศ เพื่อสรางความ
เขาใจดี และถูกตองใหเกิดขึ้นภายในหนวยยอยตางๆ ในมวลชน  ในสภาวการณการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  ที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี การสื่อสารจึงถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งในการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองอันสําคัญ จะเห็นไดวา พฤติกรรมทางการ สื่อสารการเมือง และการเปดรับสื่อทางการเมืองของ 
ประชาชนมีความสําคัญ และมีสวนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ กาวหนาไมลักษณะใดก็ลักษณะหนึ่ง
นักการเมืองตางก็ใชเครื่องมือการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบตางๆ สงผลทําใหการสื่อสารทางการเมืองมีความ
เขมขนและสลับซับซอนมากขึ้น ดังนั้น นักการเมืองจึงจําเปนที่จะตอง มีความรูความเขาใจ ในการนําสื่อมาใช
พัฒนาดานการสื่อสารทางการเมือง  (Political Communication) ในรูปแบบตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เขาถึงประชาชนกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การเปดรับ
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สื่อทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองโดยเลือกศึกษาจากประชาชนที่มีสิทธิ์ เลือกตั้งในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะเนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนและเปน
ศูนยกลางความเจริญของประเทศไทยทีมีความหลากหลายของ กลุมประชากรในเรื่องระดับ การศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังมีความหลากหลายในดานของชองทางการสื่อสาร ซึ่งผูวิจัยคิดวาความหลากหลาย
ดังกลาวนี้นาจะสามารถวัดระดับของการสื่อสารทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
ตลอดจนปจจัยที่จะมีผลตอเรื่องดังกลาวไดเปนอยางด ี
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  
2)  เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธของพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ผูมีสิทธิเ์ลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน  

  
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง และกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีที่พักอาศัยอยู
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยการ
แจกแจงความถี่ คารอยละและคาเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร การเปดรับสื่อทางการเมือง และการมี
สวนรวมทางการเมือง การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานใช T-test , F-test และ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เพียรสันในการวิเคราะหความสัมพันธเพื่อทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

ผลการศึกษา 
1)  ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยาง 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 286 คน คิด

เปนรอยละ 71.5 และเปนเพศชาย จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 มีอายุอยูในชวง 21-30 ป เปนจํานวน 246 
คน คิดเปนรอยละ 61.50 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนจํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 71.5 มีอาชีพนัก
ธุรกิจ/เจาของกิจการเปนจํานวนมากที่สุด คือ 105 คน หรือรอยละ 26.25  และมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 10,000 – 
20,000 บาท เปนจํานวน 298 คน คิดเปนรอยละ 74.50  

2) ขณะที่มีการเปดรับสื่อในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.96) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
กลุมตัวอยางมีการเปดรับสื่อดานสื่อใหมมากที่สุด  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.18)   

3) การมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 0.20) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาการมีสวนรวมทางการเมืองที่กลุมตัวอยางมีสวนรวมมากที่สุดคือ การมีบทบาทในชุมชน (คาเฉลี่ยเทากับ 
0.46) และจากการสํารวจสวนรวมทางการเมืองของกลุมตัวอยางตามที่ผูวิจัยไดตั้งคําถามปลายเปดไวใน
แบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมทางการเมืองกับพรรคการเมืองอยูในระดับปานกลาง ซึ่งพรรค
ประชาธิปตยเปนพรรคการเมืองที่กลุมตัวอยางมีสวนรวมมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 54.25) 
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ขอวิจารณ 
 จากการวิเคราะหสมมติฐานทั้ง 4 ขอ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

1. จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองในภาพรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของประไพ  กาซิบิล  (2548) และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวาเพศกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทใน
ชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  และการประทวงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สําหรับ
การสื่อขาวสาร  พบวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอการมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการสื่อขาวสาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (มีคา sig เทากับ 0.022 ) ขณะที่ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางที่มีอายุ
แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิและเมื่อ
พิจารณารายดานพบวาอายุกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมี
บทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การประทวง  และการสื่อขาวสาร ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  สวนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองใน
ภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาการศึกษากับพฤติกรรมการ
เปดรับสื่อทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง 
การประทวง  และการสื่อขาวสารไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวาอาชีพกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตสําหรับการมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การ
ประทวง  และการสื่อขาวสาร  พบวาการศึกษามีผลตอทั้ง 4 ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุม
ตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวารายไดกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การประทวง  และการสื่อขาวสาร  ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  

2. จากผลการวิเคราะหพบวาเพศ กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ และสอดคลองกับการศึกษาของอุษา โหราเรือง (2540)เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาเพศกับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การ
เกี่ยวของกับพรรคการเมือง  และการประทวง  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สําหรับการสื่อ
ขาวสาร  พบวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองดานการสื่อขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ขณะที่ผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอายุกับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การประทวง  และการสื่อขาวสาร 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาที่แตกตางกัน มีการมีสวนรวม
ทางการเมืองในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาการศึกษากับ
การมีสวนรวมทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรค
การเมือง การประทวง  และการสื่อขาวสารไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ผลการ
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วิเคราะหพบวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีการมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอาชีพกับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ แตสําหรับการมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรค
การเมือง  การประทวง  และการสื่อขาวสาร  พบวาการศึกษามีผลตอทั้ง 4 ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และกลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันมีการมีสวนรวมทางการเมืองโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวารายไดกับการมีสวนรวมทางการเมืองดานการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การประทวง  และการสื่อขาวสาร  ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  

3. จากผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการเปดรับสื่อทางการเมือง
โดยรวมกับการมีสวนรวมทางการเมืองโดยใชสถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient พบวา 
การเปดรับสื่อทางการเมืองโดยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม โดยมีขนาดกลาง
ความสัมพันธเทากับ 0.203 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยในอดีต (นิคม  ปณณะเจริญรักษ, 2546) กลาวโดยสรุปคือยิ่งกลุม
ตัวอยางมีการเปดรับสื่อทางการเมืองมากเทาไร ก็จะมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้นเทานั้น โดยมีความสัมพันธเทากับ 
0.161 ในขณะที่การเปดรับสื่อทางการเมืองดานสื่อใหม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมทางการเมือง
โดยรวม โดยมีขนาดความสมัพันธเทากับ 0.142 การเปดรับสื่อทางการเมืองดานสื่อเฉพาะกิจ มีความสัมพันธเชิงบวก
กับการมีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม โดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ 0.255  และการเปดรับสื่อทางการเมืองดาน
สื่อบุคคล มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมทางการเมืองโดยรวม โดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ 0.201 

4. จากผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงจะพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองใน
ภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต(ปาณัสม  เดนวิไล, 2548; เอกภพ  
ลิมปวิบูล,2548.) และเมื่อพิจารณารายดานพบวาเพศกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  และการประทวง  ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สําหรับการสื่อขาวสาร  พบวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอการการมีสวนรวมทางการเมือง
ดานการสื่อขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (มีคา sig เทากับ 0.022 ) ขณะที่ผลการวิเคราะหพบวา
กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอายุกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การประทวง  และการสื่อขาวสาร 
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จะไมมีผลตอการการมีสวนรวมทางการเมืองดานการสื่อขาวสาร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
ทางการเมืองในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาการศึกษากับ
พฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับ
พรรคการเมือง การประทวง  และการสื่อขาวสารไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ จะไมมีผลตอการ
การมีสวนรวมทางการเมืองดานการสื่อขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกาจากนี้ผลการวิเคราะห
พบวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  และเมื่อพิจารณารายดานพบวาอาชีพกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองดานการ
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ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตสําหรับการมีบทบาทในชุมชน  การ
เกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การประทวง  และการสื่อขาวสาร  พบวาการศึกษามีผลตอการการมีสวนรวมทางการ
เมืองดานการสื่อขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ตอทั้ง 4 ดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองโดยภาพรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดานพบวารายไดกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อ
ทางการเมืองดานการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  การมีบทบาทในชุมชน  การเกี่ยวของกับพรรคการเมือง  การประทวง  
และการสื่อขาวสาร  ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิจะไมมีผลตอการการมีสวนรวมทางการเมือง
ดานการสื่อขาวสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งใน

เขตกรุงเทพมหานครมีการเปดรับสื่อในภาพรวมอยูในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิขณะที่ พฤติกรรมการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครมีสวนรวมทางการเมืองในภาพรวมอยู
ในระดับนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ สวนพฤติกรรมการเปดรับสื่อทางการเมืองมีความสัมพันธเชิงบวกกับการมี
สวนรวมทางการเมืองของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครตามลักษณะทางประชากรที่แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา การเปดรับสื่อในรูปแบบตาง ๆ โดยรับ
สื่อมวลชน โดยรับผานหนังสือพิมพ รับสื่อใหมโดยรับสื่อผาน Twitter ขณะที่สื่อเฉพาะกิจ รับผานปายโฆษณา
กลางแจง และสื่อบุคคล จะรับจากอาจารย/คร ูเปนชองทางสําคัญที่จะสงผลตอการมีสวนรวมทางการเมืองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสไดรวมกลุมกัน เพื่อทํากิจกรรม หรือ สรางเวทีชาวบาน 
ประชาสังคม เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ/ทัศนคติ ของการมี
สวนรวมทางการเมือง และทําการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ในภูมิภาค เพื่อได
นําผลที่ไดมาพัฒนา ปรับปรุงการใชในการหาเสียงเลือกตั้งไดในอนาคต 
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