อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร
Influences of media on people’s Political participation in Yasothon
Municipality Area, Yasothon Province
พระประจักษ์ กลฺยาณธโร (ยางก้อน)๑
Phra Prajuck Kullayanataro (Yangkon)
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕
***********************************************
บทคัดย่อ
วิท ยานิพ นธ์ เรื ่อ ง อิท ธิพ ลของสื ่อ ที ่มีต่อ การมีส ่ว นร่ว มทางการเมือ งของประชาชนในเขต
เทศบาลเมื องยโสธร จั งหวั ด ยโสธรนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็ น เรื่ อง
อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๒) เพื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น เรื่ อง อิ ทธิพลของสื่ อที่ มีต่ อการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื องในเขต
เทศบาลเมืองยโสธรของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน และ ๓) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะของประชาชนเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร จํานวน ๓๙๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมาน
หรืออ้างอิง ได้แก่ ทดสอบค่าที (t – test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า
๑. อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ด้านสื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือ ด้านสื่อวิทยุ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต
๒. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ พบว่า ๑) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้านสื่อโทรทัศน์
ด้านสื่อวิทยุ และด้านสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านสื่อหนังสือพิมพ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ๒) ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้านสื่อหนังสือพิมพ์ ด้านสื่อวิทยุ และด้านสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่แตกต่าง
กั น แต่ ด้ า นสื่ อ โทรทั ศ น์ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .๐๕ ๓) ประชาชนที่ มี ร ะดั บ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมและราย
๑
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ด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ๔) ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อิ ทธิ พลของสื่ อที่ มีต่ อการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อง โดยรวมและรายด้ า นไม่ แตกต่ า งกั น ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยรวมจากมากที่สุด
ไปหาน้อยของแต่ละด้าน ได้แก่
- ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารการเมืองที่น่าเชื่อถือ และสามารถแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองทางสื่อโทรทัศน์ได้อย่างเสรี
- การรั บ ฟังข่ าวสารจากทางวิ ทยุ ประชาชนควรที่ จ ะมี การตรวจสอบข้ อมู ล จากหลายๆสถานี
เพื่อให้ข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือ
- ประชาชนควรอ่า นหนั งสือพิมพ์จ ากหลายๆ ฉบับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จ จริง ก่อนที่จ ะ
ตัดสินใจหรือเชื่อข่าว
- ควรมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านอินเตอร์เน็ตให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้
เข้าใจ และมีการเรียนรู้มากขึ้น และสถานที่ราชการทุกแห่งควรมีการให้บริการด้านสื่ออินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน
ABSTRACT
Thesis title “Influences of media on the people’s Political participation in
Yasothon Municipality Area, Yasothon Province.” The objectives of this study were : (1) to
study people’s opinion on the influences of media on people’s political participation in
Yasothon Municipality Area, Yasothon Province. (2) to compare the level of people’s
opinion on the influences of media on people’s political participation in Yasothon
Municipality Area, Yasothon Province that variety in sex, age, education level and career.
(3) to study people’s suggestions on the influences of media on people’s political
participation in Yasothon Municipality Area, Yasothon Province. The sampling was taken
from 392 people who had lived in Yasothon municipal area. The instrument used in this
research was questionnaires and statistics (percentage, frequency, mean and standard
deviation = S.D. ) The reference was t - test and the One - Way ANOVA. The data was
analyzed by computer and showed by schedule and explanation.
The result of the research were found that
1. Influences of media on people’s political participation in Yasothon Municipality
Area, Yasothon Province in general all of 4 aspects, were rated high, when consider each
aspect ranked the highest scores was the television media aspect, the second was the
radio media aspect, the third was the newspapers media aspect and the lowest scores
was the internet media aspect.
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2. Comparing on levels of people’s opinion in Influences of media found that 1)
people in different of sex had opinions on the influences of media in the television
media aspect, the radio media aspect, and the internet media aspect not different, but in
the newspapers media aspect different at .05 2) people in different of age had opinions
on the influences of media in the television media aspect, the radio media aspect, and
the internet media aspect not different, but in the newspapers media aspect different at
.05 3) people in different of education level had opinions on the influences of media on
people’s political participation when consider all aspects and each aspect not different, It
was not follow as the hypothesis that we had set. 4) People in different of career had
opinions on the influences of media on people’s political participation when consider all
aspects and each aspect not different, It was not follow as the hypothesis that we had
set.
3. Suggestions of Influences of media on people’s political participation in
Yasothon Municipality Area, Yasothon Province found that the sampling gave suggestions
in all aspects and each aspect ranked from highest to the lowest as follow;
- people should received revisable information and be able to give opinion on
television media freely.
- receiving information from radio, people should check it from many radio
stations to make it more believable.
- People should read newspapers from many sources of news and recheck it first
before make decision or belief it.
- Should have internet workshop training for people in local area to make them
understand more about internet serving and the government work place should have
more computers to give the people serve the internet.
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
นั บ ตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่ ป ระเทศไทยได้ มี การเปลี่ ย นแปลงระบอบการปกครองเป็ น ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๗๙ ปี ในการพัฒนา
ประชาธิปไตย ซึ่งได้มีการประกาศใช้และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง โดยที่การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมื อ งก็ ยั ง ประสบปั ญ หามาโดยตลอด อย่ า งไรก็ ต าม การแก้ ไ ขปั ญ หาทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย สามารถทําได้ คือ การสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักพื้นฐานของ
อํ า นาจอธิ ป ไตย ซึ่ งตามหลั กรั ฐ ศาสตร์ นั้ น “อํ า นาจอธิ ป ไตย” ถื อว่ า เป็ น อํ า นาจสู งสุ ดในการปกครอง
ประเทศ และอํา นาจอธิปไตยก็เ ป็น อํา นาจของประชาชนทุกคน การแสดงออกซึ่งอํา นาจอธิปไตยของ
ประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมี หลั กสํ าคั ญคื อ “ประชาชนเป็น องค์อธิปั ตย์ หรื อ
ประชาชนเป็ น เจ้ า ของอํ า นาจอธิ ปไตยด้ ว ยวิ ธี การต่ า ง ๆ ได้ แก่ การออกเสี ย งเลื อกตั้ ง, การออกเสี ย ง
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ประชามติ, ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย, สิทธิในการถอดถอนและการให้ประชาชนตัดสินปัญหาของ
ชาติ”๒
การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ เ รี ย นรู้ ท างการเมื องโดยการปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ ว่ าเรื่ องการใช้ สิ ทธิ เลื อกตั้งตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทยปี
พุทธศักราช ๒๕๕๐ “ได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิออกเสียงในการเลือกตั้งผู้แทน
ของตน สิทธิการเป็นพรรคการเมือง สิทธิในการร้องเรียนให้รัฐบาลดําเนินการต่างๆ อันเป็นการคุ้มครอง
ประโยชน์ของตน การปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นวิถีทางที่จะสร้างความเข้าใจอันแท้จริงให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอย่างกว้างขวาง๓ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จึงถือเป็น
หลักการสําคัญอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
จากการพัฒนาด้านการศึกษาที่รัฐได้ขยายฐานการศึกษาของไทยให้ใหญ่ขึ้นในปัจจุบัน โดยได้มีการ
เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในโรงเรีย น สถานศึ กษา สถาบันการศึ กษาต่างๆ
สื่อการเรียนรู้ทางการเมืองและข่าวสารการเมืองทางช่องทางการสื่อสารทุกประเภท ทําให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้ และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของตนเองที่พึงมีตามกฎหมายภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สื่อถือเป็นตัวกลาง
สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้ข่าวสารการเมืองกับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ ของประชาชน จะทําให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ มีความสนใจทางการเมือง และทําให้ประชาชนมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของไทยในปัจจุบัน ทําให้เกิดการ
พัฒนาทางการสื่ อสารมากยิ่งขึ้ น มีผ ลดีต่ อการติดต่ อสื่อสารทํ าให้เ กิดความสะดวกรวดเร็ว และมี ความ
คล่องตัวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของประชาชนในสังคมไทย
เนื่องจากสื่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ประชาชน เป็นตัวกลางที่ก่อให้เกิดกระบวนการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ดังนั้น สื่อ จึงมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย กิ จ กรรมใดๆของรั ฐ บาลที่ ได้ ป ฏิ บั ติ ออกมาตามนโยบายเป็ น รู ป ธรรมในโครงการต่ า งๆ
จะสามารถตอบสนองต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้มากน้อยเพียงใด สามารถตรวจสอบได้จากเสียง
สะท้อนกลับมาจากประชาชน หากโครงการใดสามารถตอบสนองต่อโครงสร้างทางสังคมได้ ย่อมได้รับการ
ตอบรับและสนับสนุนจากประชาชนและรัฐบาลในยุคนั้นอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล
อีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป สื่อนอกจากจะมีบทบาทในการแสดงนโยบายของรัฐต่อประชาชนแล้ว
ยังเป็นหน่วยทางการเมืองหนึ่งที่ช่วยแสดงเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนให้รัฐบาลได้รับรู้
สื่อประเภทต่างๆมีบทบาทในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยและพัฒนาการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชน
อย่างมาก เพราะตามหลักการแล้วประชาธิปไตยต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจของประชาชน ในการ
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อานนท์ อาภาภิรม, รัฐศาสตร์เบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๔๔.
สภาร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ , ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ตํารวจ, ๒๕๕๐), หน้า ๑.
๓

๕
แสดงความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆ สื่อจึงเปรียบเสมือนช่องทางการรับส่ง
ข่าวสารของประชาชนในสังคม
ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจจะศึ กษาเกี่ ย วกั บ อิ ทธิ พลของสื่ อที่ มีต่ อการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน โดยศึกษาจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไทยตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
๑. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๒. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
เขตเทศบาลเมืองยโสธรของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน
๓. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
สมมติฐานของการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ ดังนี้
๑. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน
๒. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน
๓. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน
๔. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ๓ ประการ ดังนี้
๑. ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ ประชากรผู้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร โดยกําหนดที่จะต้องศึกษาจํานวน ๒๐,๖๗๕ คน
๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาไว้ดังนี้
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๑) ด้านสื่อโทรทัศน์
๒) ด้านสื่อวิทยุ
๓) ด้านสื่อหนังสือพิมพ์
๔) ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ทําให้ได้รับประโยชน์จากการวิจัยดังต่อไปนี้
๑. ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๒. ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในเขตเทศบาลเมืองยโสธรของประชาชน ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่าง
กัน
๓. ทํ า ให้ ท ราบข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ มี ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๔. ทําให้สามารถนําผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการเรียนรู้ การปรับปรุง แก้ไขปัญหา
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและเป็นแนวทางศึกษาความรู้แก่ประชาชน องค์กรทางการศึกษา และ
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative -Research) ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๔ มีประชากรทั้งหมด
๒๐,๖๗๕ คน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งผู้วิจัยได้
กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๓๙๒ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ในแบบสอบถามผู้ วิ จั ย ได้ ตั้ ง ข้ อ คํ า ถามที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามซึ่ งถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และอาชี พ
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามในลักษณะปลายปิด คือสอบถามเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยผู้วิจัยใช้
ลักษณะคําถามแบบมาตราส่วน ๕ ระดับ โดยใช้หลักของ Likert Skale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่ สุ ด และตอนที่ ๓ เป็ น แบบสอบถามลั กษณะแบบปลายเปิ ด สอบถามถึ งข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ
อิทธิ พลของสื่ อที่มีต่อการมี ส่วนร่ว มทางการเมื องและการใช้วิ จารณญาณในการรั บข้ อมูล ข่า วสารด้า น
การเมืองทางสื่อของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นําคําถามต่างๆที่สร้าง
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เสร็จแล้ว ไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องชัดเจน เหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระและการใช้
สํานวนภาษาที่ถูกต้อง แล้วนํามาจัดทําเป็นแบบสอบถามในการวิจัย
นําเครื่องมือแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม หรือปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
โดยใช้แบบวัดดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) นําแบบสอบถามที่ผ่านการแนะนํา
แก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปทดสอบ (Try-out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มี
คุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ นําข้อมูล
ที่ ไ ด้ ไ ปทํ า การทดสอบวั ด ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) ของ
Cronbach ได้ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ ๐.๙๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้นําเครื่องมือ คือ
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้วางแผนและปฏิบัติการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) ผู้วิจัยได้ทําหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เพื่อให้ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล
ถึงนายกเทศบาลเมืองยโสธร ๒) ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้นําชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรทั้ง ๒๒ ชุมชนเพื่อ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ๓) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่านผู้นําชุมชนแต่ละชุมชน จาก
ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กํ า หนดจากสู ต รคํ า นวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) จากจํานวนประชากรทั้งหมด ๒๐,๖๗๕ คน และจะได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๙๒ คน
จากนั้ นจึ งได้ ทํา การสุ่มกลุ่ มตั ว อย่ าง โดยสอบถามประชาชนที่อาศั ยอยู่ ในเขตเทศบาลเมื องยโสธรที่ มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ จึงให้ผู้นําชุมชนทั้ง ๒๒ ชุมชนแจกแบบสอบถาม ๔) ตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผล ผู้ วิจัย นําข้อมูลที่ ได้จ ากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรมา
ประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติสําเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์ มา
ประมวลผลข้อมูล วิ เคราะห์โ ดยใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่า สถิติ ความถี่
(Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) S.D ค่า t – test, f – test เพื่อนําไปใช้วิเคราะห์กับแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื้นฐานหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอแบบความเรียง ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา(Descriptive Statistics) โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ตอนที่ ๓ การทดสอบสมมุติฐ าน เป็นการเปรี ยบเที ยบความคิด เห็นเกี่ยวกั บ
อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ได้แก่ ใช้ค่า t –
test สําหรับปัจจัยที่มีจํานวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ เพศ และใช้ค่า f – test (One – way Analysis of variance)
สําหรับปัจจัยที่มีมากกว่า ๒ กลุ่ม ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ โดยมีนัยทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ตอนที่ ๔
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร แล้วรวบรวมข้อมูลตามประเด็น นํามาเรียบเรียงนําเสนอในรูปแบบ
การบรรยาย โดยการหาค่าความถี่(Frequency) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบคําบรรยาย

๘
สรุปผลการวิจัย
๑. ผลการวิจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน ๓๙๒ คน เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๐๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๓.๐๖ และเพศชาย จํานวน ๑๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๔ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี
จํานวน ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๔ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๑๕๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๐.๓๑ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๗
๒. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านสื่อโทรทัศน์ รองลงมาคือ ด้านสื่อวิทยุ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต
และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
๑) ด้านสื่อโทรทัศน์ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านสื่อโทรทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อันดับแรก คือ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทางโทรทัศน์ได้
อย่างเสรี รองลงมา คือ โทรทัศน์ช่วยให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ การรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์ควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆ ช่อง
๒) ด้านสื่อวิทยุ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านสื่อวิทยุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อันดับแรก คือ วิทยุช่วยให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว รองลงมา คือ ข่าว
การเมืองทางวิทยุไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ข้อมูลข่าวที่ทําให้สังคมมี
ความแตกแยก และยุยงให้ประชาชนเข้าใจผิดกัน ควรมีการลงโทษตามกฎหมาย
๓) ด้านหนังสือพิมพ์ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านหนังสือพิมพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อันดับแรก คือ การรับรู้ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์มีผลทําให้ท่านเปลี่ยนแปลง
ความเชื่อหรือทัศคติทางการเมืองได้ รองลงมา คือ การรับรู้ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ควรมีการตรวจสอบ
ข้อมูลจากหลายๆ สํานักพิมพ์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ท่านสามารถแสดงการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองบนหนังสือพิมพ์ได้อย่างเสรี
๔) ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อันดับแรก คือ การเสนอข่าวทางอินเตอร์เน็ตอาจเกิดความเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวอินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ดี รองลงมา คือ กระทู้ข่าวการเมืองทาง
อินเตอร์เน็ตไม่มีความน่าเชื่อถือ เว็บไซด์บางแห่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือโจมตีกันในทางการเมือง
และข้ อที่ มีค่า เฉลี่ ยต่ํ าที่ สุ ด คือ อิน เตอร์ เ น็ต เป็ น สื่อที่ทําให้ ทราบข่ าวสารทางการเมืองที่กว้า งไกลและ
หลากหลาย

๙
๓. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกัน พบว่า
ข้อ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้านสื่อโทรทัศน์ ด้านสื่อวิทยุ และด้านสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่แตกต่าง
กัน แต่ด้านสื่อหนังสือพิมพ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ข้อ ๒ ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง โดยรวม และรายด้านสื่อหนังสือพิมพ์ ด้านสื่อวิทยุ และด้านสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่แตกต่าง
กัน แต่ด้านสื่อโทรทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
ข้อ ๓ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มี
ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ข้อ ๔ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านสื่อโทรทัศน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยประชาชนที่มีอายุช่วง ๒๐ – ๓๐ ปี
อิทธิพลของสื่อมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าประชาชนที่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี และ อายุ ๕๑ ปี
ขึ้นไป และประชาชนที่มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปีอิทธิพลของสื่อมีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า
ประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง ๔๑-๕๐ปี นอกนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้านสื่อวิทยุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร ด้านสื่อวิทยุ ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ด้านสื่อหนังสือพิมพ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพล
ของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร แตกต่าง

๑๐
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ โดยเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง มากกว่าเพศหญิง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ด้า นสื่ ออิ นเตอร์เ น็ต ผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ระดับ การศึ กษา และอาชี พต่ างกัน มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
๔ ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะโดยรวมจากมากที่สุดไปหาน้อยของแต่ละด้าน
ได้แก่
๑) ประชาชนควรได้รับข้อมูลข่าวสารการเมืองที่น่าเชื่อถือ และสามารถแสดงความคิดเห็นด้าน
การเมืองทางโทรทัศน์ได้อย่างเสรี
๒) การรับฟังข่าวสารจากทางวิทยุ ประชาชนควรที่จะมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆสถานี
เพื่อให้ข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือ
๓) ประชาชนควรอ่านหนังสือพิมพ์จากหลายๆ ฉบับ และมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนที่จะ
ตัดสินใจหรือเชื่อข่าว
๔) ควรมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านอินเตอร์เน็ตให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้
เข้าใจ และมีการเรียนรู้มากขึ้น และสถานที่ราชการทุกแห่งควรมีการให้บริการด้านสื่ออินเตอร์เน็ตแก่
ประชาชน
อภิปรายผล
จากการสรุปผลของการวิจัยอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน
เขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ใน ๔ ด้าน คือ ด้านสื่อโทรทัศน์ ด้านสื่อวิทยุ ด้านสื่อหนังสือพิมพ์
และด้านสื่ออินเตอร์เน็ต สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
การวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สื่อมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมาก การรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูลข่าวสารจากทางโทรทัศน์ การฟังวิทยุ การ
อ่านหนังสือพิมพ์ หรือจะเป็นการรับข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตก็ล้วนแล้วแต่มีผลทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองในด้านต่างๆ ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมสันต์ บุญทองโท ได้ศึกษาการเรียนรู้
ทางการเมืองผ่านสื่อมวลชนของคนชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าโทรทัศน์เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่มีผลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ์และวิทยุ ความแตกต่างกันของ
บทความที่เลือกรับของหนังสือพิมพ์ มีผลต่อการเรียนรู้ทางการเมืองมากที่สุด รองลงมาคือรายการข่าววิทยุ
ส่วนรายการโทรทัศน์ไม่มีผลต่อการเรียนรู้ทางการเมือง การศึกษา ระดับรายได้และอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีผลต่อความแตกต่างในการเรียนรู้ทางการเมือง

๑๑
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาจเป็น
เพราะสื่ อโทรทัศน์เ ป็น ช่องทางการสื่อสารที่ ประชาชนที่มีทั้งภาพและเสี ยงที่ ทําให้ เกิ ดความน่ าเชื่อถื อ
ประชาชนแทบทุกหลังคาเรือนจะต้องมีโทรทัศน์ไว้เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งดู
ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ดั งนั้น สื่ อโทรทั ศน์ จึงเป็น การรั บข้ อมูล ข่ าวสารที่ มีผลต่ อการมี ส่ วนร่ ว ม
ทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราวุธ เด่นแพทย์ชรางกูร ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่า วสารและการมี ส่ว นร่ วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย รามคํา แหง ผลการศึกษาพบว่ า
นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารทั่วไปจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด นักศึกษายังให้ความเชื่อถือในสื่อโทรทัศน์ โดยมี
เหตุผลว่าสื่อนั้นมีทั้งภาพและเสียง นักศึกษาเปิดรับข่าวสารการเมืองในระดับสูง โดยการเปิดรับสื่อทุกวัน
มากที่ สุ ด โดยให้ ค วามน่ า เชื่ อถื อและการแลกเปลี่ ย นพู ด คุ ย ประเด็ น ทางการเมื อ งที่ จ ะได้ จ ากสื่ ออยู่ ใ น
ระดับกลางทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั่วไปมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถาบันการศึกษา
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สื่อ
อินเตอร์เน็ตปัจจุบันบางครั้งก็เชื่อถือไม่ได้ ไม่มีที่มาที่ไปของข่าวที่ถูกต้องชัดเจน ถึงแม้ว่าในโลกออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ตจะมีผู้ใช้เป็นจํานวนมากก็ตาม อีกทั้งผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะมีอายุไม่มาก จะเป็นวัยรุ่น วัย
นักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็ไม่สนใจทางการเมืองอยู่แล้ว จึงทําให้การรับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตไม่มี
ค่อยมีผลกับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณฑริก เจี่ยงเพชร ได้
การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออินเตอร์เน็ต และทัศนคติ
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งระบบใหม่ของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบันเกิดการมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นทําให้
เกิดการกล่อมเกลาและเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปิดรับข่าวสารและการแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่าน
สื่อบุคคล และสื่อมวลชน สื่ออินเตอร์เน็ต ทําให้มีพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีขึ้น และสื่อที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดปัจจุบัน คือ โทรทัศน์ รองลงมา สื่อบุคคลและสื่อทางอินเตอร์เน็ต
เมื่อพิจารณาแยกออกเป็นรายด้านเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้
๑) ด้านสื่อโทรทัศน์ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านสื่อโทรทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจทางการเมือง ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อาวุโส เป็นผู้นําของท้องถิ่นหรือเป็นผู้ที่มีความรู้
การติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่ให้ความน่าเชื่อถือ ก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่สําคัญในการทําให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการ
ติดตามมากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ ทําให้ประชาชนเกิดการรับรู้ทางข่าวสารมากขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางการเมืองไทยในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สฤษฎ์รัฐ แจ้งสมบูรณ์ ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างช่องทางการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โทรทัศน์
เป็นช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนเลือกติดตามข่าวสารบ่อยครั้งที่สุดรองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ
นิตยสารตามลําดับ ส่วนช่องทางการสื่อสารที่เป็นบุคคลพบว่าผู้มีอาวุโสหรือมีความรู้ในท้องถิ่น เป็น
ช่องทางที่ประชาชนติดตามบ่อยครั้งที่สุด รองลงมาคือผู้นําท้องถิ่น และข้าราชการตามลําดับประชาชนใน

๑๒
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ไม่เชื่อในช่องทางการสื่อสารใดเป็นพิเศษในการรับข่าวสารในขณะที่ประชาชนใน
เขตอําเภอจอมทองและแม่แจ่มมีแนวโน้มที่จะเชื่อในช่องทางการสื่อสารที่เป็นบุคคลมากกว่าสื่อมวลชน
ปัจจัยทางสถานภาพและเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กับการรับข่าวสารทางการเมือง อย่างไรก็ดี ข่าวสาร
ทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เมื่อเปรียบเทียบใน ๓ พื้นที่ ผลการศึกษา
พบว่าประชาชนในเขตอําเภอจอมทอง และแม่แจ่ม มีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางการเมืองอยู่สูง
กว่าในอําเภอเมือง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทางโทรทัศน์ได้อย่างเสรี
แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เห็นว่าสื่อโทรทัศน์
ทําให้สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรี ไม่มีกฎระเบียบอะไร ส่งผลให้ประชาชนทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๔๐ ยังได้ระบุถึงสิทธิของประชาชนในด้านเสรีภาพของสื่อสาธารณะ เพื่อนําเสนอข่าวสารข้อมูลไว้ ดังนี้
มาตรา ๓๙ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และ
การสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ การรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์ควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆ
ช่อง แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียงเป็นการ
สื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรจึงไม่มีการตรวจสอบข้อมูลจาก
หลายๆช่อง และไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธินันท์ มาติตกุล
ได้ศึกษา การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการ สํานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ พบว่า ๑. ข้าราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการรับรู้ข่าวสารการเมืองในระดับ
ปานกลาง ๒. ข้าราชการสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปานกลาง ๓.
การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมาก
๒) ด้านสื่อวิทยุ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านสื่อวิทยุ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สื่อวิทยุ
เป็นสื่อที่เรารับข่าวสารโดยการฟังเสียงอย่างเดียวไม่มีภาพเหตุการณ์ให้ได้รับชม ช่องทางการสื่อสารทางสื่อ
วิทยุก็มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ แต่การรับฟังข่าวสารจากทางวิทยุประชาชนก็ควรที่จะมีการ
ตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆสถานี เพื่อให้ข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือ และควรใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
ด้วย และสถานีวิทยุเองก็ต้องมีการคํานึงถึ งข่าวสารที่เผยแพร่ออกไปนั้ นมีผลกระทบกั บประชาชน กั บ
สถาบันต่างๆหรือไม่ รวมทั้งมีความเป็นธรรมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม
เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทําหน้าที่จัดสรรคลื่น
ความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในด้ า นการศึ ก ษา วั ฒ นธรรม ความมั่ น คงของรั ฐ และ
ประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยุช่วยให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว แปลผลอยู่ในระดับมาก
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เห็นว่าวิทยุช่วยให้การรับรู้

๑๓
ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะวิทยุสามารถพกพาได้ จะเห็นได้จากโทรศัพท์ในปัจจุบันก็สามารถฟังวิทยุ
ได้ หรือจะขับรถก็สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สฤษฎ์รัฐ แจ้ง
สมบูรณ์ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ข้อมูลข่าวที่ทําให้สังคมมีความแตกแยก และยุยงให้ประชาชนเข้าใจ
ผิดกัน ควรมีการลงโทษตามกฎหมาย แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สถานีวิทยุบาง
สถานีอาจมีการเผยแพร่กระจายข่าวสารเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง การศึกษา
ศาสนา หรื อวั ฒนธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลเมื องยโสธร จึงมี ความเห็ นว่ า ควรมีการลงโทษตาม
กฎหมาย ถ้า มีการเผยแพร่ข้อมู ลข่า วที่ ทําให้ สังคมมีความแตกแยก และยุ ยงให้ ประชาชนเข้ าใจผิ ดกั น
ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่ว นท้องถิ่น เว้นแต่ การเปิดเผยข้อมู ลนั้น จะกระทบต่ อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภั ยของ
ประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓) ด้านสื่อหนังสือพิมพ์ พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้านหนังสือพิมพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า หนังสือพิมพ์ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับการรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเหมาะสําหรับประชาชนที่ไม่
ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ ทางวิทยุ เป็นการอ่านข้อมูลจากการเขียนจากสํานักพิมพ์ต่างๆ หนังสือพิมพ์
เพื่ อให้ เ กิ ด จุ ด ขายก็ มักมี ก ารพาดหั ว ข่ า วเพื่ อให้ น่ า สนใจ และอาจทํ าให้ เ กิ ด การเข้ าใจผิ ด กั น ได้ ง่า ยสื่ อ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของ
ปักษธร สมินทรปัญญา ได้ศึกษา เปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารทางการเมืองระหว่างประชาชน อําเภอ
เมือง และอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พบว่า
๑. ประชาชนมีความสนใจในการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในระดับปานกลางถึงสูง จากสื่อมวลชน
ทุกประเภท โดยโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนทั้งสองกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ และนิยมมากที่สุด
รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และหนังสือนิตยสารการเมืองรายสัปดาห์ ตามลําดับ
๒. ประชาชนทั้ ง สองกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ก ารรั บ รู้ ข่ า วสารทางการเมื อ งจากสื่ อ มวลชน
แต่ส่งกลับข้อมูลข่าวสารผ่านผู้นําชุมชนและข้าราชการ
๓. ปั จจั ย สถานภาพทางสังคม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ กษาที่ ต่า งกั น มี อิทธิพลต่ อการใช้
ช่องทางการสื่อสารทางการเมือง กล่าวคือ ในส่วนของการรับรู้ เพศหญิง วัยหนุ่มสาว ผู้ที่มีระดับการศึกษา
ต่ํา ให้ความสําคัญกับช่องทางผู้นําความคิดเห็นและผู้นําชุมชนในด้านการส่งกลับของเพศหญิงในการแสดง
ความคิดเห็นด้วยวิธีการเขียน ส่วนผู้สูงอายุใช้ช่องทางตัวแทนพรรคและข้าราชการในการพูดแสดงความ
คิดเห็น และผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ําให้ความสําคัญกับช่องทางผู้นําชุมชน ตัวแทนพรรค และข้าราชการใน
การส่งกลับความต้องการร้องทุกข์ ในขณะที่เพศชาย และผู้ที่มีระดับการศึกษาสูง มีความต้องการเรียกร้อง
ต่อรัฐบาลด้วยการชุมนุมประท้วงผ่านช่องทางสื่อมวลชน
๔. ช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนในอําเภอเทิง มีความแตกต่างจากประชาชนใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กล่าวคือ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างอําเภอเทิง มีการรับรู้และให้ความเชื่อถือใน
ทุกช่องทางการสื่อสารมากกว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างในอําเภอเมือง ส่วนในด้านการส่งกลับความคิดเห็น
และความต้องการนั้น ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในอําเภอเทิงให้ความสําคัญกับช่องทางที่เป็นสื่อบุคคล อัน
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ได้แก่ ผู้นําความคิด ผู้นําชุมชน ตัวแทนพรรค และข้าราชการ ในขณะที่ประชาชนอําเภอเมืองมีการรับรู้
และเชื่อถือในช่องทางสื่อมวลชนมากที่สุด แต่ไม่ให้ความสําคัญกับการส่งกลับผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
มากเหมือนกับในกรณีของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในอําเภอเทิง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับรู้ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์มีผลทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
หรื อ ทั ศคติ ท างการเมื อ งได้ แปลผลอยู่ ใ นระดั บ มาก ที่ เ ป็ น เช่ น นี้ อ ภิ ป รายได้ ว่ า หนั งสื อ พิ ม พ์ มี ห ลาย
สํานักพิมพ์ให้ติดตามข่าวสาร บางสํานักพิมพ์ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงทํา
ให้การรับรู้ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์มีผลทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือทัศคติทางการเมืองได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว ได้ทําการวิจัยข่าวสารการเมืองของคนไทย พบว่า สื่อมวลชน
ประเภท วิทยุ โทรทัศน์ และหนั งสือพิมพ์ เป็น สิ่งที่ห ล่อหลอมความรู้สึกของประชาชน ที่มีอิทธิพลต่ อ
พฤติ กรรมทางการเมื องเป็ น อย่า งมาก พบว่ า คนไทยให้ความสนใจต่ อข่า วสารการเมื องจากวิทยุ และ
โทรทัศน์ มากกว่ า สื่ อประเภทอื่น รองลงมาคือหนั งสื อพิมพ์ ส่ว นการสนทนาในประเด็น ทางการเมื อง
ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชนและพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ที่อยู่ เพศ ระดับการศึกษา
และรายได้ ต่ อ เดื อนที่ มีค วามสนใจในข่ า วสารทางการเมื อง ช่ อ งทางการสื่ อสารต่ า ง ๆ พบว่ า ระดั บ
การศึกษาและรายได้มีอิทธิพลต่อความสนใจในข่าวสารทางการเมืองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยระดับ
ทางการศึ กษาเป็ น ปั จ จั ย ที่ มีความสั มพั น ธ์ กั บ ความสนใจข่ า วสารทางการเมื องสู งสุ ด เมื่ อพิ จ ารณาค่ า
สหสัมพันธ์เฉพาะส่วน เปรียบเทียบความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ซึ่งผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะมี
ความสนใจต่ อข่ า วสารทางการเมื องจากวิ ทยุ โทรทั ศน์ หนั งสื อพิ มพ์ และการสนทนาในประเด็ น ทาง
การเมืองสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํากว่า ผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ ๔๐ ติดตามข่าว
การเมืองจากวิทยุและโทรทัศน์ทุกวัน ร้อยละ ๔๓ อ่านข่าวการเมืองจากหนังสือพิมพ์ทุกวัน ซึ่งเป็นจํานวน
สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํากว่า และมีความสนใจข่าวสารทางการเมืองในระดับเดียวกัน ในด้านรายได้
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ท่านสามารถแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองบนหนังสือพิมพ์ได้
อย่างเสรี แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หนังสือพิมพ์จะมีนักเขียนประจําแต่ละคอลัมน์
และมักจะนิ ย มเขี ย นข่ า วทางการเมื องในเรื่องเหตุ การณ์ ปัจ จุ บัน ที่ กํา ลั งเป็ น ที่น่ า สนใจแล้ ว นํา มาเขี ย น
วิเคราะห์ วิจารณ์ให้ผู้อ่านรับสารแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับได้ ดังนั้นประชาชนในเขต
เทศบาลเมื อ งยโสธร จั ง หวั ด ยโสธร จึ ง มี ค วามเห็ น ว่ า สามารถแสดงการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งบน
หนังสือพิมพ์ได้อย่างเสรี นั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เวทย์ ธโนปจัย ได้ทําการศึกษา
เปรียบเทียบการเปิดรับสื่อมวลชนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของประชากรในเขตเมืองและชนบท
การศึกษาพบว่า การสื่อสารของประชากรในชนบท เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่คน
ในเมืองจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบสื่อสารมวลชนมากกว่า
๔) ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต พบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน
เขตเทศบาลเมื องยโสธร จั งหวั ด ยโสธร ด้ า นสื่ ออิ น เตอร์ เ น็ ต โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก ที่ เ ป็ น เช่ น นี้
อภิปรายได้ว่า สื่ออินเตอร์เน็ตในปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่น ทุกคนสามารถเข้าไปแสดงความ
คิดเห็นได้ แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ แต่ดูเหมือนว่าสื่ออินเตอร์เน็ตจะเป็นโลกออนไลน์ที่เหมือนไม่มีตัวตน
ข่าวสารบางข่าวก็เป็นความจริง บางข่าวก็แต่งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจ เพื่อให้เกิดความแตกแยก
ความเข้าใจผิด อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ประชาชนสามารถรับรู้ได้รวดเร็วแต่ก็ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก่อนจะเชื่อข่าวสารใดๆ ดังนั้นสื่ออินเตอร์เน็ตจึงมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ใน

๑๕
เขตเทศบาลเมืองยโสธร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุณฑริก เจี่ยงเพชร ได้การศึกษาพฤติกรรมการ
สื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออินเตอร์เน็ต และทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
ที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ของกลุ่ม
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในปัจจุบันเกิดการมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดการกล่อมเกลาและเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การเปิดรับข่าวสารและการแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านสื่อบุคคล และสื่อมวลชน สื่อ
อินเตอร์เน็ต ทําให้มีพฤติกรรมทางการเมืองที่ดีขึ้น และสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดปัจจุบัน คือ โทรทัศน์
รองลงมา สื่อบุคคลและสื่อทางอินเตอร์เน็ต
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสนอข่าวทางอินเตอร์เน็ตอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ
บุคคลที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวอินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ดี แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
อย่างที่กล่าวมาข้างต้น สื่ออินเตอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายนานัปการ แต่ก็มีโทษได้เหมือนกันหากนําไปใช้
ในทางที่ผิด ใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมือง การกีฬา หรือ ความบันเทิง การเสนอข่าวทาง
อินเตอร์เน็ตอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวอินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ดี
ประชาชนก็มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในเรื่องนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา บุนนาค ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชนบท : ศึกษากรณี
อํ า เภอวาริ น ชํ า ราบ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี การศึ ก ษาพบว่ า ทั้ ง สื่ อ ประเภทบุ ค คลและสื่ อ มวลชนมี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่แตกต่างกัน
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทําให้ทราบข่าวสารทางการเมืองที่กว้างไกล
และหลากหลาย แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายใยแมงมุม
ที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเชื่อมโยง พูดคุยกันได้ รวมทั้งทําให้ทราบข่าวสารทาง
การเมืองที่กว้างไกลและหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คําชี้แจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตน
หรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล
โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ ผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ก่อนที่จะมีการนําเสนอก็ควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ความสําคัญและเคร่งครัด มีการกรองข่าวก่อนนําเสนอทุกครั้ง เพื่อประชาชนผู้รับข่าวสารจะได้รับแต่
ข่าวสารที่มีประโยชน์และเป็นเรื่องจริง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสื่อ
โทรทัศน์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องจึงควรมีพัฒนาการผลิตสื่อให้มีความเป็นกลาง ประชาชนจะได้รับ

๑๖
ข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงมีความน่าเชื่อถือ เพราะโทรทัศน์เป็นสื่อที่นําเสนอให้เห็นทั้งภาพและเสียง
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึง
ควรพัฒนาและปรับปรุงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารทางสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนผู้รับข่าวสารจะ
ได้รับแต่ข่าวสารที่มีประโยชน์และเป็นเรื่องจริง
๑) ผลการวิเคราะห์ด้านสื่อโทรทัศน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงควรรักษาและพัฒนาสื่อ
โทรทัศน์ให้ความน่าเชื่อถือและนําเสนอข่าวสารที่ยุติธรรมยิ่งๆขึ้นไป เพื่อประโยชน์แก่สังคม ประชาชน
รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองทางโทรทัศน์ได้อย่างเสรี อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองทางโทรทัศน์ให้เป็นอิสระ เสรียิ่งๆขึ้นไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ
การรับรู้ข่าวสารทางโทรทัศน์ควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆช่อง อยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงควร
พัฒนาและปรับปรุงการนําเสนอข่าวสารจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆให้มีความน่าเชื่อถือ ยิ่งๆขึ้นไป
๒) ผลการวิเคราะห์ด้านสื่อวิ ทยุ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ดังนั้ น จึ งควรรักษาและพัฒนาการ
นําเสนอข่าวสารผ่านทางสถานีวิทยุ ให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นกลาง ถึงแม้ว่าประชาชนจะได้ฟังเฉพาะเสียง
ก็ควรพัฒนาให้น่าเชื่อถือยิ่งๆขึ้นไป ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วิทยุช่วยให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ดังนั้น จึงควรรักษาและพัฒนาให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ไม่เพียงมีแต่ความ
รวดเร็วเท่านั้น แต่จะต้องน่าเชื่อควบคู่กันไปด้วย เพื่อการเมืองในประเทศเราก็จะมีการพัฒนาไปพร้อมกัน
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือ ข้อมูลข่าวที่ทําให้สังคมมีความแตกแยก และยุยงให้ประชาชนเข้าใจผิดกัน
ควรมีการลงโทษตามกฎหมาย อยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงควรพัฒนาและปรับปรุงการนําเสนอข่าวสารจาก
สถานีวิทยุ ให้มีความเป็นกลาง ไม่ยุยงให้สังคมแตกแยก เข้าใจผิดกัน
๓) ผลการวิเคราะห์ด้านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควร
รักษาและพัฒนาการนําเสนอข่าวการเมืองผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งๆขึ้นไป ไม่ใช่เพียงแค่
การตลาดที่ต้องการขายข่าวเท่านั้นข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับรู้ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์มีผลทําให้
ท่านเปลี่ยนแปลงความเชื่อหรือทัศคติทางการเมืองได้ อยู่ในระดับมาก จึงควรรักษาและพัฒนาการนําเสนอ
ข่าวในคอลัมน์ทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ไม่สนับสนุน หรือใส่ร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด คื อ ท่านสามารถแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมื องบนหนังสือพิมพ์ได้อย่ างเสรี อยู่ในระดับมาก
ดังนั้นจึงควรพัฒนาและปรับปรุงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้
อย่างเสรี
๔) ผลการวิเคราะห์ด้านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็ นคนตั้ งกระทู้ข่าวทางการเมื อง หรือผู้ที่แสดงความคิด เห็ น ควรพั ฒนาและปรั บปรุงการนํ าเสนอ
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งๆขึ้นไป เพราะไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกก็สามารถติดตามข่าวสาร
อีกทั้งประชาชนที่อยู่ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น วัยที่กําลังอยากรู้อยากลองให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้
ศึกษาและเรียนรู้พัฒนาการทางการเมืองที่ถูกต้อง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสนอข่าวทาง
อินเตอร์เน็ตอาจเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงในข่าวอินเตอร์เน็ตในทางที่ไม่ดี
อยู่ในระดับมาก จึงควรรักษาและพัฒนาการการเสนอข่ าวทางอินเตอร์ เน็ตที่อาจเกิดความเสี ยหายต่ อ
ภาพลั ก ษณ์ ข องบุ คคลที่ ถู กพาดพิ ง ถึ ง ในข่ า วอิ น เตอร์ เ น็ ต ในทางที่ ไม่ ดี และข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ํ า สุ ด คื อ
อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทําให้ทราบข่าวสารทางการเมืองที่กว้างไกลและหลากหลาย อยู่ในระดับมาก ดังนั้น

๑๗
จึงควรพัฒนาและปรับปรุงการนําเสนอข่าวสารทางการเมืองให้มีความน่าเชื่อถือ ไม่นําเสนอข่าวที่ทําให้เกิด
ความแตกแยก กระทบต่ อสั งคมประเทศชาติ ควรนํา เสนอข่ าวที่ ส่ งผลต่ อการพัฒ นาทางการเมื อง ให้
การเมืองของประเทศไทยมีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป
๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
๑) ควรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร
๒) ควรวิจัยเรื่องจรรยาบรรณของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งทางการเมืองท้องถิ่น ในเขต
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
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